
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2014. gada 30.janvāra  Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.2 

pieņemtie lēmumi un izskatītie jautājumi 

 
Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1.  Protokolā Atskaite par Daugavpils novada 

pašvaldības izpildinstitūcijas paveikto 

2013.gadā 

Atskaite 

2.  30. Par grozījumiem  Daugavpils  novada  

2014. gada  pasākumu plānā 

Lēmums 

Pielikums 

3.  31. Par grozījumiem Daugavpils novada 

domes 2012.gada 23.februāra reglamentā 

Nr.1 „Daugavpils novada domes 

deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku 

atlīdzības sistēmas reglaments” 

Lēmums 

  

4.  32. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2011.gada 13.oktobra nolikumā Nr.12 

„Nolikums par Daugavpils novada 

domes apbalvojumiem” 

Lēmums  

5.  33. Par projekta „Dabas aizsardzības plāna 

izstrāde un ieviešanas uzsākšana dabas 

liegumam „Ļubasts”” iesniegšanu 

Lēmums 

6.  34. Par  saistošo noteikumu „Daugavpils 

novada pašvaldības budžets  

2014.gadam” apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi  Nr. 2  

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

Paskaidrojuma raksta un 

vadības ziņojums 

7.  35. Par saistošo noteikumu „Par sabiedrisko 

kārtību Daugavpils novadā” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi  Nr. 3  

Paskaidrojuma raksts 

8.  36. Par saistošo noteikumu  „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2011.gada 

12.maija saistošajos noteikumos Nr.13 

„Par Daugavpils novada simboliku”” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi  Nr. 4  

Paskaidrojuma raksts 

9.  37. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/Atskaite_2013%20VKezika.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/30.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/30pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/31.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/32.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/33.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/34.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/sn2_34_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/sn2(34)1pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/sn2(34)2pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/sn2(34)3pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/sn2(34)4pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/sn2_34_paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/sn2_34_paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/35.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/sn3_35_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/sn3_35_paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/36.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/sn4_36_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/sn4_36_paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/37.pdf
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10.  38. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Galdnieki 31a”, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu Annai Drizļonokai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības ierobežojumus 

11.  39. Par dzīvojamās mājas Dārza iela 53, 

Randene, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.18, 

pārdošanu Gaļinai Jurkevičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības ierobežojumus 

12.  40. Par Anatolija Ņemkoviča  ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības ierobežojumus  

13.  41. Par Vasilija Aleksejeva  ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības ierobežojumus 

14.  42. Par publiskās apspriešanas rezultātiem 

koku ciršanai Lociku ciemā 

Lēmums 

15.  43. Par zemes starpgabalu atzīšanu par 

piekritīgiem pašvaldībai 

Lēmums 

16.  44. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4474 009 0169 un 4474 

009 0324 apvienošanu 

Lēmums 

17.  45. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 001 0078 sadali 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības ierobežojumus 

18.  46. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4494 003 0212 sadali 

Lēmums 

19.  47. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4494 005 0066   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības ierobežojumus 

20.  48. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 008 0021 atdalīšanu 

no nekustamā īpašuma „Dzintari” ar 

kadastra numuru 4462 002 0026 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības ierobežojumus 

21.  49. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 003 0317 atdalīšanu 

no nekustamā īpašuma „Pļaviņas” ar 

kadastra numuru 4462 002 0148 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības ierobežojumus 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/42.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/43.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/44.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/46.pdf
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22.  50. Par zemes vienības “Saliena-21” ar 

kadastra apzīmējumu 4484 002 0094 

statusa maiņu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības ierobežojumus 

23.  51. Par Daugavpils novada domes izpildīto 

lēmumu noņemšanu no kontroles un 

atsevišķu lēmumu atzīšanu par spēku 

zaudējušiem   

Lēmums 

24.  52. Par izmaiņām Daugavpils novada 

pašvaldības administratīvās komisijas 

sastāvā 

Lēmums 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/51.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/02_30_01_2014/52.pdf

