
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2018.gada  27.decembra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.51 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 
 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteikumu, 

lēmumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 31 Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību 

Daugavpils novada pašvaldībā 

Saistošie noteikumi 

Nr.31  

Paskaidrojuma raksts 

2. 32 Grozījums Daugavpils novada domes  

2018.gada 31.maija  saistošajos 

noteikumos Nr.20 ,,Par brīvprātīgās 

iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada 

pašvaldībā” 

Saistošie noteikumi 

Nr.32  

Paskaidrojuma raksts 

3. 33 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2018.gada 25.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.15 „Daugavpils novada 

pašvaldības budžets 2018.gadam” 

Saistošie noteikumi 

Nr.33   

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

Paskaidrojuma raksts 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

4. 1222. Par Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūras „TAKA” vidēja termiņa 

attīstības stratēģijas 2018.-2020.gadam  

apstiprināšanu 

Lēmums  

Stratēģija 

5. 1223. Par grozījumiem  Daugavpils novada 

domes 2018.gada 19.aprīļa lēmumā  

Nr.754 “Par Daugavpils novada 

infrastruktūras attīstības risinājumiem 

deinstitucionalizācijas projekta ietvaros” 

Lēmums  

6. 1224. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 22.marta lēmumā Nr.705 ”Par 

projekta „Ekspluatācijas noteikumu 

izstrāde Daugavpils novada ezeriem” 

Lēmums  

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn31.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn31.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn31_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn32.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn32.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn32_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn33.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn33.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn33_1_pamatbudzets.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn33_2_ziedojumi_un_davinajumi.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn33_3_saistibu_parskats.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn33_PR_paskaidrojums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn33_PR1_PB_konsolidacija.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn33_PR2_PB_grozijumi_pa_iestadem_konsolidets.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn33_PR3_PB_pa_iestadem_konsolidets.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn33_PR4_ZD_grozijumi_pa_iestadem_konsolidets.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/sn33_PR5_ZD_pa_iestadem_konsolidets.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1222.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1222_strategija.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1223.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1224.pdf
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idejas iesniegšanu” 

7. 1225. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.146 “Par 

Daugavpils novada pašvaldības 

tirdzniecības atļauju izsniegšanas un 

tirdzniecības vietu noteikšanas komisijas 

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” 

Lēmums  

8. 1226. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 20. jūlija lēmumā  Nr.152 “Par 

Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļu 

jautājumu komisijas izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu” 

Lēmums  

9. 1227. Par dzīvojamās mājas “Ozjornoje”, 

Driksnišķi, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

10. 1228. Par Daugavpils novada domes izpildīto 

lēmumu noņemšanu no kontroles, 

atsevišķu lēmumu atcelšanu un atzīšanu 

par spēku zaudējušiem   

Lēmums  

11. 1229. Par ceļu, inženierbūvju un satiksmes 

organizācijas tehnisko līdzekļu nodošanu 

pagastu pārvaldēm 

Lēmums  

Pielikumi  

12. 1230. Par maksas pakalpojumiem Demenes 

pagastā 

Lēmums  

13. 1231. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 1232. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 1233. Par Kalkūnes pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

16. 1234. Par Naujenes pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

17. 1235. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 13, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

18. 1236. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 13, Lēmums  

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1225.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1226.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1228.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1229.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1229_pielikums.xls
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1230.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1235.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1236.pdf
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Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

19. 1237. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 13, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.6, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

20. 1238. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 5, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.10, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

21. 1239. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 6, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

22. 1240. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 6, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.8, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

23. 1241. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 6, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.10, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

24. 1242. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 6, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.13, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

25. 1243. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 6, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.14, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

26. 1244. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 6, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.15, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

27. 1245. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 6, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.18, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

28. 1246. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 6, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.19, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

29. 1247. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 6, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.22, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1237.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1238.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1239.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1240.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1241.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1242.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1243.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1244.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1245.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1246.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1247.pdf
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30. 1248. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 6, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.24, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

31. 1249. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 8, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.5, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

32. 1250. Par aprēķinātās samaksas samazināšanu, 

izpērkot lietošanā piešķirto zemi 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

33. 1251. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par 

koku ciršanu Medumu pagasta teritorijā 

Lēmums  

34. 1252. Par Daugavpils novada  konkursa “Gada 

balva sportā 2018” rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

35. 1253. Par grozījumu  Daugavpils novada domes 

2018.gada 13.septembra lēmumā Nr.1023 

“Par līdzekļu piešķiršanu Līksnas pagasta 

pārvaldei no nekustamo īpašumu “Arodi 

1”, “Sarkaņi 2”, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanas” 

Lēmums  

36. 1254. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada  8.novembra lēmumā Nr.1124  

„Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzētās mērķdotācijas sadali 2018.gada 

septembrim – decembrim” 

Lēmums  

37. 1255. Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada 

janvārim – augustam 

Lēmums  

 
  
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1248.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1249.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1251.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1252.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1253.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1254.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/51_27_12_2018/1255.pdf

