
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2018.gada  14.jūnija Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 33 izskatīto jautājumu 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 877. Par Daugavpils novada aizsargājamo 

kultūras mantojuma objektu saraksta 

apstiprināšanu 

Lēmums  

Pielikums  

2. 878. Par Daugavpils novada pašvaldības 

autoceļu fonda līdzekļu sadali 2018.gadam 

Lēmums  

 

3. 879. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2017.gada 28.septembra lēmumā Nr. 329 

“Par Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu” 

Lēmums  

Tāme  

4. 880. Par aizņēmumu no Valsts kases jaunas 

septiņvietīgas vieglās automašīnas iegādei 

Daugavpils novada pašvaldības aģentūrai 

“Višķi” 

Lēmums  

 

5. 881. Par aizņēmumu no Valsts kases jaunas 

septiņvietīgas vieglās automašīnas iegādei 

Višķu pagasta pārvaldei 

Lēmums  

 

6. 882. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksas apstiprināšanu Vecsalienas pagasta 

teritorijā 

Lēmums  

 

7. 883. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu  Lēmums nav publiski pieejams, 
ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

8. 884. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Nr.6, Ķieģeļu iela, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļu īpašniekiem piešķiršanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

9. 885. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Melnalkšņi”, Ambeļu 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/33_14_06_2018/877.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/33_14_06_2018/877_pielikums_saraksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/33_14_06_2018/878.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/33_14_06_2018/879.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/33_14_06_2018/879_tame.xls
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/33_14_06_2018/880.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/33_14_06_2018/881.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/33_14_06_2018/882.pdf
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10. 886. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Biķernieki”, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

11. 887. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „40”, Varavīksne, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu    

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

12. 888. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Melnalkšņi”, Ambeļu 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu   

Lēmums nav publiski pieejams, 
ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

13. 889. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

428, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 

60, pārdošanu   

Lēmums nav publiski pieejams, 
ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 890. Par dzīvojamās mājas „Lasenberga 5”, 

Lasenberga, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 3, pārdošanu   

Lēmums nav publiski pieejams, 
ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 891. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „4”, Tartaks, 

Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu   

Lēmums nav publiski pieejams, 
ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16. 892. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Liksme”, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads,  pārdošanu    

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

17. 893. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 894. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 
ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19. 895. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „43”, Atpūta, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads,  pārdošanu    

Lēmums nav publiski pieejams, 
ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

 

20. 896. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Meža iela 6, Svente, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu    

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21. 897. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Regīna 1”, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 
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22. 898. Par zemes vienības  (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu 4488 005 0581, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

23. 899. Par zemes vienības   (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu 4488 009 0378, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

24. 900. Par zemes vienības  (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu 4488 005 0751, 

Sventes  pagasts, Daugavpils novads,  

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums  

 

25. 901. Par zemes vienības  (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu 4460 004 2495, 

Kalkūnes  pagasts, Daugavpils novads,  

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums  

 

26. 902. Par zemes vienības  (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu 4488 004 0036, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads,  

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums  

 

27. 903. Par zemes vienības  (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu 4488 009 0062, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads,  

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums  

 

28.  904. Par zemes vienības (starpgabala)  

„Jaunrumpiški”, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par 

spēkā neesošu   

Lēmums  

 

29. 905. Par zemes vienības  (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu 4488 004 0036, 

Sventes  pagasts, Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  

 

30. 906. Par zemes vienības (starpgabala)  

„Jaunrumpiški”, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, atkārtotās izsoles 

rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

 

 

  
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/33_14_06_2018/900.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/33_14_06_2018/901.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/33_14_06_2018/902.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/33_14_06_2018/903.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/33_14_06_2018/904.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/33_14_06_2018/905.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/33_14_06_2018/906.pdf

