
                                                            
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2018.gada  13.septembra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.41 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmumu, 

saistošo 

noteikumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 1017. Par Daugavpils novada domes 2018.gada 

9.augusta saistošo noteikumu Nr.24 “Par 

neapbūvēta zemesgabala, kurš tiek izmantots 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām, 

nomas maksas apmēru” atcelšanu 

Lēmums 

2. 26. Par neapbūvēta zemesgabala, kurš tiek 

izmantots personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām, nomas maksas apmēru 

Saistošie noteikumi 

Nr. 26 

Paskaidrojuma 

raksts 

3. 1018. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta  

“Sports riska pusaudžu sociālajai 

integrācijai” (RISK FREE) īstenošanai 

Lēmums 

4. 1019. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu Sventes 

vidusskolas teritorijas labiekārtošanas darbu 

veikšanai 

Lēmums 

5. 1020. Par biedrības “Silenes stariņi” dāvinājuma 

pieņemšanu 

Lēmums 

6. 1021. Par biedrības “Sieviešu klubs “ASTRAS”” 

dāvinājuma pieņemšanu 

Lēmums 

7. 1022. Par līdzekļu piešķiršanu Kalupes  pagasta 

pārvaldei no nekustamā īpašuma ar kadastra 

apzīmējumu 4462 006 0067,  „Migliņas”,  

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

Lēmums 

8. 1023. Par līdzekļu piešķiršanu Līksnas pagasta 

pārvaldei no nekustamo īpašumu “Arodi 1”, 

“Sarkaņi 2”, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanas 

Lēmums 

9. 1024. Par Daugavpils novada pašvaldības 

dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu 

dzīvojamā mājā Nr. 13, Dzelzceļa iela, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1017.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/sn26.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/sn26.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/sn26_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/sn26_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1018.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1019.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1020.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1021.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1022.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1023.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1024.pdf
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10. 1025. Par dzīvojamās mājas Meža iela 6, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.40, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

11. 1026. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Jaunspilvas”, Dubnas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

12. 1027. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 7,  

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 5, atsavināšanu 

Lēmums  

13. 1028. Par dzīvojamās mājas Dārza iela 53, 

Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 10, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1029. Par dzīvojamās mājas „Dzīvojamā māja 2 

525. km”, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 2, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15. 1030. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 398, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 5, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16. 1031. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 422, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 11, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

17. 1032. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Meža iela 13, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

18. 1033. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Vingri”, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

19. 1034. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Ozerķi”, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu   

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1025.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1027.pdf
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20. 1035. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 7,  

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 5, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 
 

21. 1036. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4476 

005 0012, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 
 

22. 1037. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4476 

005 0358, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 
 

23. 1038. Par dzīvojamās mājas „11”, Višķu tehnikums, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads,  dzīvokļa 

īpašuma Nr. 87, atkārtotās izsoles rīkošanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 
 

24. 1039. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4476 

002 0009, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, nosacītās cenas apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

25. 1040. Par Kalkūnes pagasta pārvaldes debitoru 

parāda norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

26. 1041. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „MARK INVEST 

LATVIA” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

27. 1042. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „NIKA J” 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

28. 1043. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par 

koku ciršanu Višķu pagasta Vīgantu ciemā 

Lēmums 

 

29. 1044. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par 

koku ciršanu Višķu pagasta Koroļevščinas 

kapos 

Lēmums 

 

30. 1045. Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 

“TAKA” direktora Rolanda Gradkovska 

atbrīvošanu no amata 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1035.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1036.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1037.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1038.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1043.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1044.pdf
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31. 1046. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” 

pamatkapitāla palielināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

32. 1047. Par zemes vienības  (starpgabala)  „351”, 

Pavasaris, Maļinovas  pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu   

 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

33. 1048. Par līdzekļu piešķiršanu Sventes  pagasta 

pārvaldei no nekustamā īpašuma ar kadastra 

apzīmējumu 4488 003 0237, „Lati”, Arone, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

Lēmums 

 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/41_13_09_2018/1048.pdf

