
                                                            
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2018.gada  8.novembra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.46 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmumu, 

nolikumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 1120.  Par Daugavpils novada jaunatnes politikas 

attīstības stratēģijas 2018.– 2024.gadam 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Stratēģija 

2. 53. SVENTES VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Nolikums Nr.53 

3. 54. Grozījums Daugavpils novada domes 2012.gada 

9.februāra nolikumā Nr.1 “Daugavpils novada 

Sociālā dienesta NOLIKUMS” 

Nolikums Nr.54 

4. 55. Grozījumi Daugavpils novada domes 2017.gada 

20.jūlija nolikumā Nr.8 “Daugavpils novada 

pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas 

tiesību izsoles komisijas NOLIKUMS” 

Nolikums Nr.55 

5. 1121. Par aprēķinātās samaksas samazināšanu, izpērkot 

lietošanā piešķirto zemi 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

6. 1122. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4488  

002 0296 noteikšanu par starpgabalu 

Lēmums 
 

7. 1123. Par  Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda 

līdzekļu sadales precizētā plāna 2018.gadam  

apstiprināšanu 

Lēmums 
 

8. 1124. Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzētās mērķdotācijas sadali 2018.gada 

septembrim-decembrim 

Lēmums 
 

9. 1125. Par Daugavpils novada pašvaldības finansējuma 

sadalījumu piemaksu, prēmiju un naudas balvu 

izmaksai pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 

pedagogiem 

Lēmums 
 

10. 1126. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums 

11. 1127. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/46_08_11_2018/1120.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/46_08_11_2018/1120_strategija.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/46_08_11_2018/nol53.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/46_08_11_2018/nol54.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/46_08_11_2018/nol55.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/46_08_11_2018/1122.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/46_08_11_2018/1123.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/46_08_11_2018/1124.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/46_08_11_2018/1125.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/46_08_11_2018/1126.pdf
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ierobežojumus  

12. 1128. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 

004 1455, „Mičurinietis, 399”, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

13. 1129. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

4460 004 1795, 4460 004 1810, „99”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārņemšanu valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1130. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 

005 0156, „Varavīksne, 8”, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

15. 1131. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 

004 2007, „Daugava, 390”, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

16. 1132. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 

007 0117, “Jaunības”, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 1133. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4464 

001 0465, “Laucese  118”, Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

18. 1134. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 

005 0354, “Taurētāji 3”, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

19. 1135. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 

002 0177, „Pavasaris 134”, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 1136. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4472 

004 0352, “Skolas iela 11”, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 
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21. 1137. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 

004 0177, Biķernieku pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22. 1138. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 

005 0082, Biķernieku pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

23. 1139. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 

005 0157, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

24. 1140. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 

003 0272, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25. 1141. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 

003 0278, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

26. 

 

1142. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 

007 0118, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

27. 1143. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4464 

001 0224, Laucesas pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

28. 1144. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 

008 0250, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

29. 1145. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 

004 0088, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

30. 1146. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 

006 0375, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 
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noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

31. 1147. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 

002 0138, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

32. 1148. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 

002 0197, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

33. 1149. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4498 

001 0536, Višķu pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

34. 1150. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4498 

005 0403, Višķu pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

35. 1151. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu  

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

36. 1152. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

37. 1153. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

38. 1154. Par Naujenes pagasta pārvaldes debitoru parādu 

norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

39. 1155. Par Naujenes pagasta pārvaldes īpašumā esošās 

kustamās mantas atsavināšanu 

Lēmums 

40. 1156. Par Daugavpils novada domes 2017.gada 

15.jūnija lēmuma Nr.1 “Par Daugavpils novada 

domes priekšsēdētāja ievēlēšanu” atzīšanu par 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/46_08_11_2018/1155.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/46_08_11_2018/1156.pdf
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spēku zaudējušu 
 


