
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2014.gada 27.novembra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.26 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

 
Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma, 

noteikumu 

saistošo 

noteikumu

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 16. Grozījumi Daugavpils novada domes 2010. 

gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 

„Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” 

Saistošie noteikumi 

Nr.16 

Paskaidrojuma raksts 

2. 17. Grozījumi Daugavpils novada domes 2009. 

gada 29. decembra saistošajos noteikumos 

Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem 

Daugavpils novada pašvaldībā” 

Saistošie noteikumi 

Nr.17 

Paskaidrojuma raksts 

3. 18. Grozījumi Daugavpils novada domes 2009. 

gada 29. decembra saistošajos noteikumos 

Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību 

Daugavpils novada pašvaldībā” 

Saistošie noteikumi 

Nr.18 

Paskaidrojuma raksts 

4. 4. Tirgus izpētes kārtība Daugavpils novada 

pašvaldībā 

Noteikumi Nr.4 

5. 1319. Par Daugavpils novada  domes Višķu 

stadionam  iegādāto pamatlīdzekļu 

nodošanu Višķu pagasta  pārvaldei 

Lēmums 
 

6. 1320. Par finansējuma piešķiršanu Dubnas 

pagasta pārvaldei 

Lēmums 

 

7. 1321. Par  ELFLA projekta Nr.14-03-LL24-

L413101-000002 „Jauna sadzīves 

pakalpojuma – Sabiedriskās pirts izveide 

Višķu pagastā” pamatbudžeta ieņēmumu un 

izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 

 

8. 1322. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.101, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

9. 1323. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 6, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/sn16.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/sn16.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/sn16_paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/sn17.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/sn17.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/sn17_paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/sn18.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/sn18.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/sn18_paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/not4.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/1319.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/1320.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/1321.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/1322.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/1323.pdf
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10. 1324. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.5, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

11. 1325. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 7, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

12. 1326. Par  ūdensapgādes  un kanalizācijas   

pakalpojumu  tarifu apstiprināšanu Vaboles  

pagasta teritorijā  

Lēmums 

 

13. 1327. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „LOCS&KO” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1328. Par zemes vienības (starpgabala) Bališi,  

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15. 1329. Par zemes vienības (starpgabala) Ābeļziedi,  

Višķu pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

 

16. 1330. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu Lēmums 

 

17. 1331. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu   4474 005 0370 

Lēmums 

 

18. 1332. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4474 007 0090 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

19. 1333. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462  003 0246  platības apstiprināšanu 

Lidijas Fjodorovas  ēku uzturēšanai un 

ierakstīšanai zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 1334. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 4470 006 0062 

sadali 

Lēmums 

 

21. 1335. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

4452 005 0098 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/1324.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/1325.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/1326.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/1329.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/1330.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/1331.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/1334.pdf
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pieejamības 

ierobežojumus 

22. 1336. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4450 007 0321 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

23. 1337. Par zemes vienības (starpgabala) 

Romaškas, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

24. 1338. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Vālodze V.P., 

Līdumnieku iela 2A, Kumbuļi, Demenes 

pagasts,  Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25. 1339. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Šalkas”, Nīcgales 

pagasts,  Daugavpils novads, izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

 

26. 1340. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Vezumnieki,  

Naujenes pagasts,  Daugavpils novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

 

27. 1341. Par līdzekļu piešķiršanu Naujenes pagasta 

pārvaldei no nekustamā dzīvokļa īpašuma 

Nr.1, Stacijas  iela 3, Naujene, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads,  un nekustamā 

īpašuma  „Krasti”, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

 

 
 

   

   

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/1339.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/1340.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/26_27_11_2014/1341.pdf

