
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
2018. gada 13.decembra Daugavpils novada domes   sēdē  Nr. 50                                           

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 1199. Par Daugavpils novada 2019.gada novada 

nozīmes pasākumu plāna apstiprināšanu 

Lēmums  

2. 1200. Par Daugavpils novada konkursu “Gada 

balva sportā 2018” 

Lēmums  

3. 1201. Par volejbola treniņu grupas atvēršanu 

Daugavpils novada sporta skolā 

Lēmums 

4. 1202. Par vieglās pasažieru automašīnas iegādi 

Daugavpils novada domei 

Lēmums 

5. 1203. Par  Daugavpils novada dzimtsarakstu 

nodaļas maksas pakalpojumiem 

Lēmums 

6. 1204. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr. 575 „Par 

maksas pakalpojumiem Naujenes pagastā” 

Lēmums  

7. 1205. Par iepirkuma līguma “Būvprojekta izstrāde 

Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūvei par 

bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads un 

autoruzraudzība” noslēgšanu 

Lēmums 

8. 1206. Par Daugavpils novada domes 2016.gada 

10.novembra lēmuma Nr.1018 “Par zemes 

nomu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“GRĪVAS POLIKLĪNIKA” piederošās ēkas 

uzturēšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu 

Lēmums 

9. 1207. Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

dzīvojamās mājās Demenes pagastā 

Lēmums 

10. 1208. Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

dzīvojamai mājai Parka iela 3, Svente, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

11. 1209. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Sniedzes”, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

12. 1210. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 8, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads dzīvokļa īpašuma Nr.20, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1199.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1200.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1201.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1202.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1203.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1204.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1205.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1206.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1207.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1208.pdf


13. 1211. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Medupes iela 3, 

Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 1212. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „45”, Atpūta, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  uz 

nomaksu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

15. 1213. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa 

izbeigšanu 

Lēmums 

16. 1214. Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4488 009 0062, Sventes  

pagasts, Daugavpils novads,  atkārtotās 

izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

17. 1215. Par zemes vienības   (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu 4460 004 2495, 

Kalkūnes  pagasts, Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

18. 1216. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par 

koku ciršanu Višķu pagastā pie Višķu 

pagasta pārvaldes ēkas 

Lēmums 

19. 1217. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par 

koku ciršanu Višķu pagasta Višķu tehnikuma 

ciemā 

Lēmums 

20. 1218. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā  Nr.143 “Par 

Daugavpils novada pašvaldības īpašuma 

atsavināšanas un nomas tiesību izsoles 

komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu” 

Lēmums 

21. 1219. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā  Nr.144 “Par 

Īpašuma pārvaldīšanas komisijas izveidošanu 

un nolikuma apstiprināšanu” 

Lēmums 

22. 1220. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā  Nr.151 “Par 

Daugavpils novada domes siltumapgādes, 

ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumu un 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifu projektu 

izvērtēšanas komisijas izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu” 

 

 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1213.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1214.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1215.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1216.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1217.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1218.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1219.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1220.pdf


23. 1221. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā  Nr.137 “Par Ar 

lauksaimniecības zemi veikto darījumu  

tiesiskuma uzraudzības komisijas 

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” 

Lēmums 

  

 
  

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/50_13_12_2018/1221.pdf

