
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

 

2018.gada  22.marta Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 27 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmumu, 

saistošo 

noteikumu, 

reglamentu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 694. Par vizīti Eiropas Parlamentā Lēmums  

2. 695. Par Daugavpils novada domes 2018.gada 

8.februāra saistošo noteikumu Nr.16 

“Grozījumi Daugavpils novada domes 

2010.gada 21. janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils 

novadā”” atcelšanu 

Lēmums  

3. 18 Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā Saistošie noteikumi              

Nr.18 

Paskaidrojuma raksts 

4. 19 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos 

Nr.12 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Daugavpils novada 

administratīvajā teritorijā” 

Saistošie noteikumi                

Nr.19  

Paskaidrojuma raksts 

5. 2 Grozījums Daugavpils novada domes 

2018.gada 25.janvāra reglamentā Nr.1 

„Daugavpils novada domes deputātu, iestāžu 

vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas 

reglaments” 

Reglaments Nr.2 

6. 696. Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

vidējā termiņa attīstības programmas 2018.–

2020.gadam apstiprināšanu 

Lēmums  

 

7. 697. Par mācību līdzekļiem un mācību literatūrai 

paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 

Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestādēm 2018.gadam 

Lēmums  

8. 698. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 27.jūlija lēmumā Nr.158 „Par 

Daugavpils novada jaunatnes politikas 

stratēģijas 2018.-2024.gadam izstrādes 

uzsākšanu” 

Lēmums  

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/694.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/695.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/sn18.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/sn18.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/sn18_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/sn19.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/sn19.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/sn19_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/reglaments2.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/696.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/697.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/698.pdf
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9. 699. Par Daugavpils novada jaunatnes politikas 

attīstības stratēģijas 2018.- 2024.gadam 

1.redakcijas apstiprināšanu 

 Lēmums  

Stratēģija 

10. 700. Par Daugavpils novada projektu konkursu 

jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!” 

Lēmums  

Nolikums Nr.47 

11. 701. Par Daugavpils novada projektu konkursu 

jaunatnei „Attīsti sevi!” 

Lēmums  

Nolikums Nr.48 

12. 702. Par projekta idejas “LEDLAUZIS” 

iesniegšanu 

Lēmums  

13. 703. Par ieceres apstiprināšanu Naujenes tautas 

bibliotēkas pārcelšanai uz  ēku Daugavas iela 

34, Krauja, Naujenes pagasts Daugavpils 

novads 

Lēmums 

14. 704. Par pilnvarojumu piedalīties zivju resursu 

aizsardzības un uzraudzības pasākumos 

Vīragnas ezerā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 705. Par projekta „Ekspluatācijas noteikumu 

izstrāde Daugavpils novada ezeriem” idejas 

iesniegšanu 

Lēmums 

16. 706. Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana Daugavpils novada ezera zivju 

resursu aizsardzības nodrošināšanai” idejas 

iesniegšanu 

Lēmums 

17. 707. Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana” iesniegšanu Zivju fonda 

pasākumā “Zivju resursu aizsardzības 

pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai 

pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu 

aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas 

kārtējos izdevumus)” 

Lēmums 

18. 708. Par projekta iesniegšanu Zivju fonda 

pasākumā „Zivju resursu aizsardzības 

pasākumi, ko veic valsts iestādes vai 

pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu 

aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas 

kārtējās izmaksas)” 

Lēmums 

19. 709. Par Sventes Tautas nama remontdarbu 

tehniskā projekta izstrādi 

Lēmums 

20. 710. Par traktora ar aprīkojumu un piekabes iegādi 

Sventes pagasta pārvaldei 

Lēmums 

21. 711. Par atbalstu sporta objekta būvniecībai 

Kalkūnes pagasta Randenes ciemā 

Lēmums 

22. 712. Par iepirkumu projektam „Ambulances ēkas 

pārbūve par daudzfunkcionālo centru un 

siltumapgādes un kanalizācijas pievadi Ezeru 

ielā 13, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā” 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/699.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/699_strategija.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/700.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/nol47.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/701.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/nol48.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/702.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/703.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/705.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/706.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/707.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/708.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/709.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/710.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/711.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/712.pdf
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23. 713. Par līdzekļu piešķiršanu Kalupes  pagasta 

pārvaldei no nekustamo īpašumu Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

24. 714. Par līdzekļu piešķiršanu Līksnas pagasta 

pārvaldei no nekustamo īpašumu Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

25. 715. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

lēmumos 

Lēmums 

26. 716. Par nedzīvojamo telpu nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 

organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais 

Krusts” 

Lēmums 

27. 717. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums 

 

 

28. 718. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Sergejam 

Ivanovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

29. 719. Par zemes vienības (starpgabala) „Miermiļi 

1”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

30. 720. Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 004 0272, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 

31. 721. Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4476 002 0167, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 

32. 722. Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4476 005 0354, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 

33. 723. Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4476 005 0368, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 

34. 724. Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4498 004 0016, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 

35. 725. Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4498 004 0017, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 

36. 726. Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4498 004 0233, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 

37. 727. Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4498 004 0429, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/713.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/714.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/715.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/716.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/717.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/719.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/720.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/721.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/722.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/723.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/724.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/725.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/726.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/727.pdf
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38. 728. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Randene 3”, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu Annai 

Drizļonokai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

39. 729. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par 

koka ciršanu Maļinovas pagasta Vasarnīcu 

īpašnieku kooperatīvās sabiedrības 

“SPĀRĪTE M” teritorijā 

Lēmums 

40. 730. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksas apstiprināšanu Dubnas pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

41. 731. Par  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 1461, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu valdījumā 

un īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

42. 732. Par  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 

4470 002 0361, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu valdījumā 

un īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

43. 733. Par  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 

4488 009 0206, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, pārņemšanu valdījumā un īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

44. 734. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Ļutiki”, Dubnas 

pagasts, Daugavpils novads,  pārdošanu  

Jeļenai Malčanovai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

45. 735. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Vita”, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu  Pāvelam 

Brovkinam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

46. 736. Par zemes vienības (starpgabala) „Miermiļi 

1”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  SIA  „Bio Diesel Latvia” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

47. 737. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „99”, Maļutki, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Valentīnai Servutai (VALENTINA 

SERVUTA) 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

48. 738. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Sventes pagastā 

Lēmums 

 

 
  

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/729.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/730.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/731.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/732.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/733.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/27_22_03_2018/734.pdf

