
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2018.gada  8.februāra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 22 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 16. Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo 

palīdzību Daugavpils novadā” 

Saistošie noteikumi 

Nr. 16 

Paskaidrojuma 

raksts 

2. 603. Par Daugavpils novada domes izpildīto lēmumu 

noņemšanu no kontroles, atsevišķu lēmumu 

atcelšanu un atzīšanu par spēku zaudējušiem   

Lēmums 
 

3. 604. Par atbalstāmo studiju specialitāšu noteikšanu 

stipendiju konkursam 

Lēmums 
 

4. 605. Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017.gada 

28.decembra lēmumā Nr.532 “Par Daugavpils 

novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas 

sadali 2018.gada janvārim-augustam” 

Lēmums 
 

5. 606. Par jauniešu apmaiņas projekta idejas “Mantojuma 

glabātāji” iesniegšanu programmas 

“ERASMUS+:Jaunatne darbībā” ietvaros” 

Lēmums 

6. 607. Par jaunatnes darbinieku mobilitātes  projekta idejas 

“Izgaismo brīvprātīgo darbu” iesniegšanu 

programmas “ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 

ietvaros” 

Lēmums 

7. 608. 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 

 

8. 609. Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017.gada 

14.septembra lēmumā  Nr. 262 “Par projekta 

iesniegšanu Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) 

pasākumā ”Pamatpakalpojumi  un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos”” 

Lēmums 

Tāme 

9. 610. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta 

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu  pārbūve” 

finansēšanai 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/sn16.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/sn16.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/sn16_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/sn16_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/603.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/604.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/605.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/606.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/607.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/608.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/609.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/609_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/610.pdf
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10. 611. Par nekustamā īpašuma nodošanu Višķu pagasta 

pārvaldei 

Lēmums 

 

11. 612. Par mikroautobusa iegādi Tabores pagasta pārvaldei Lēmums 

12. 613. Par divu vieglo automašīnu iegādi Daugavpils 

novada domei 

Lēmums 

13. 614. Par Daugavpils novada domes īpašumā esošās 

kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 615. Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai, 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.428, 

18.novembra iela, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļu īpašniekiem 

atbalstīšanu un piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15. 616. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Varavīksne 55”, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Aleksandram 

Mironovičam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16. 617. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „107”, Spārīte, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Karinai Jegorovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 618. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 422, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 9, pārdošanu Aivaram Nitišam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

18. 619. Par grozījumu Daugavpils novada domes  2017.gada 

23. novembra lēmumā Nr.455 “Par Daugavpils 

novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas 

noteikšanu dzīvojamās mājās Višķu pagasts, 

Daugavpils novads” 

Lēmums 

19. 620. Par grozījumu Daugavpils novada domes  2017.gada 

23. novembra lēmumā Nr.456 “Par 

apsaimniekošanas maksas noteikšanu  dzīvojamās 

mājās Višķu pagasts, Daugavpils novads” 

Lēmums 

20. 621. Par Anisijas Jevsejevas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 622. Par Anfijas Ivanovas ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/611.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/612.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/613.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/619.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/620.pdf
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noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22. 623. Par Svetlanas Mamedovas  ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

23. 624. Par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu 

koku izciršanai pašvaldības kapos 

Lēmums 
 

24. 625. Par projekta idejas “Uzdrīksties, iesaisties un 

pilnveidojies!” iesniegšanu 

Lēmums 
 

25. 626. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „56”, Daugava, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Genādijai 

Romanovai (GENADIYA ROMANOVA) 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

26. 627. Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

Lēmums 

Pielikums 

27. 628. Par Semeona Pavlova atbrīvošanu no Vecsalienas 

pagasta pārvaldes vadītāja amata 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

28. 629. Par Vecsalienas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/624.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/625.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/627.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/22_08_02_2018/lem_627_pielikums.pdf

