
                                                            
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2018.gada  9.augusta Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.38 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteikumu, 

lēmumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 24. Par neapbūvēta zemesgabala, kurš tiek 

izmantots personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām, nomas maksas apmēru 

Saistošie noteikumi 

Nr.24 

Paskaidrojuma 

raksts 

2. 962. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļu 

jautājumu komisijas nolikuma izteikšanu 

jaunā redakcijā 

Lēmums  

Nolikums Nr.50 

3. 963. Par Daugavpils sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva 

apstiprināšanu jaunā redakcijā 

Lēmums  

Nolikums Nr.51 

4. 964. Par aizņēmumu no Valsts kases traktora ar 

aprīkojumu iegādei 

Lēmums 

5. 965. Par aizņēmumu no Valsts kases Jaunatnes 

ielas  posma asfalta seguma atjaunošanai 

Līksna, Līksnas  pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

 

6. 966. Par aizņēmumu no Valsts kases  projekta 

“Pašvaldības katlu telpas Briģenes ielā 2, 

Demene, atjaunošana siltumenerģijas 

ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai” 

īstenošanai 

Lēmums 

 

7. 967. Par aizņēmumu no Valsts kases Kalkūnes iela 

21, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads,  asfalta seguma atjaunošanai 

Lēmums 
 

8. 968. Par aizņēmumu no Valsts kases Biķernieku 

pamatskolas projekta “Sporta laukuma 

atjaunošana” īstenošanai 

Lēmums 

9. 969. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu fonda  

Lēmums 
 

10. 970. Par  Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

fonda līdzekļu sadales precizētā plāna 

2018.gadam  apstiprināšanu 

Lēmums 

11. 971. Par līdzekļu piešķiršanu Laucesas  pagasta 

pārvaldei no nekustamā īpašuma ar kadastra 

apzīmējumu 4464 001 0079 „Gundegas 5”, 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/sn24.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/sn24.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/sn24_paskaidr_r.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/sn24_paskaidr_r.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/962.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/nol50_962.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/963.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/nol51_963.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/964.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/965.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/966.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/967.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/968.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/969.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/970.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/971.pdf
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Laucesas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

12. 972. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu  Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

13. 973. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu  Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 974. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Alauda”, Dubnas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
15. 975. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „69”, Priežu sils, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16. 976. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „6”, Nahodka, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 977. Par dzīvojamās mājas Ķieģeļu iela 6, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 9, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

18. 978. Par zemes vienības  (starpgabala)  „351”, 

Pavasaris, Maļinovas  pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

19. 979. Par zemes vienības  (starpgabala)  „Lavanda”, 

Pavasaris, Maļinovas  pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

20. 980. Par dzīvojamās mājas Rēzeknes iela 37, 

Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads dzīvokļa īpašuma Nr. 9, atsavināšanu 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 981. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4488 

005 0022, Sventes 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/2018/38_09_08_2018/nol51_978.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/nol51_979.pdf
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22. 982. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4488 

005 0531, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

23. 983. Par zemes vienības „Ķirši”, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

24. 984. Par dzīvojamās mājas Rēzeknes iela 37, 

Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 9, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25. 985. Par zemes vienības   (starpgabala)  

„Lavanda”,  Maļinovas  pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu,  pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

26. 986. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4488 

005 0531, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

27. 987. Par sūdzības izskatīšanu par 2018.gada 

5.marta nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas paziņojumu Nr.18-55933 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

28. 988. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

29. 989. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

30. 990. Par starpgabala statusa atcelšanu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu  4488  007 

0084 

Lēmums 

31. 991. Par projekta “Latgales reģiona iedzīvotāju 

aktīva dzīvesveida iespēju paplašināšana – 

Aktīvs Latgalei ietvaros”  īstenošanu   

Lēmums 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/985.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/986.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/990.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/38_09_08_2018/991.pdf

