
                                                            
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2018.gada  28.jūnija Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.34 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma, 

saistošo 

noteikumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 907. Par aizņēmumu no Valsts kases Naujenes 

kultūras centra remontam  Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums 

2. 908. Par aizņēmumu no Valsts kases Naujenes 

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

centra remontam 

Lēmums 

3. 909. Par Daugavpils novada pašvaldības 

2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

Lēmums 

Pārskats 

4. 23. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējumu Valsts aizsargājamo 

arhitektūras pieminekļu un Daugavpils 

novada aizsargājamo kultūras mantojuma 

objektu saglabāšanai 

Saistošie noteikumi 

Nr. 23 

Paskaidrojuma 

raksts 

5. 910. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļaujas izsniegšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

6. 911. Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 

Lēmums 

7. 912. Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas projekta Nr. LLI-341 “Senioru 

sociālā iekļaušana (Vecumdienas 

komfortā)”/“Social Inclusion of Elderly 

People (Aging in Comfort)” īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 

Tāme 

8. 913. Par līdzekļu piešķiršanu Kalkūnes  pagasta 

pārvaldei no nekustamo īpašumu Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

9. 914. Par Vecsalienas pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/907.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/908.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/909.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/909_publ_parskats2017.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/sn23.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/sn23.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/sn23_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/sn23_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/911.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/912.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/912_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/913.pdf
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ierobežojumus 

 

10. 915. Par Biķernieku pagasta pārvaldes 

transportlīdzekļa norakstīšanu un nodošanu 

metāllūžņos 

Lēmums 

11. 916. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Nr.420, 18. novembra iela, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļu īpašniekiem atbalstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

 

12. 917. Par valstij piekrītoša nekustamā īpašuma 

pārņemšanu Daugavpils novada pašvaldības 

īpašumā 

Lēmums 

13. 918. Par valstij piekrītoša nekustamā īpašuma 

pārņemšanu Daugavpils novada pašvaldības 

īpašumā 

Lēmums 

14. 919. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Baravikas SP”, Rietumu 

iela 3, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu   

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

15. 920. Par dzīvojamās mājas Meža iela 6, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 24, pārdošanu uz 

nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

16. 921. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 922. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

18. 923. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

19. 924. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 925. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto Lēmums nav publiski 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/915.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/917.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/918.pdf
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maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

21. 926. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

22. 927. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

23. 928. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

24. 929. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

25. 930. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Dubnas 

pagasta teritorijā 

Lēmums 

26. 931. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Salienas  pagasta teritorijā 

Lēmums 

27. (Protokolā) Informācija par Daugavpils novada projektu 

konkursu jaunatnei “Uzlabosim savu 

ikdienu!” 

- 

28. (Protokolā) Informācija par Daugavpils novada projektu 

konkursu jaunatnei “Attīsti sevi!” 

- 

29. 932. Par aizņēmumu no Valsts kases traktora ar 

priekšējo uzkari, frontālo iekrāvēju, sniega 

tīrīšanas lāpstu un piekabi iegādei 

Lēmums 

30. 933. Par aizņēmumu no Valsts kases autobusa ar 

19+1 sēdvietām iegādei Medumu 

pamatskolas vajadzībām 

Lēmums 

31. 934. Par aizņēmumu no Valsts kases Rēzeknes 

ielas pārbūvei un apgaismojuma 

rekonstrukcijai Maļinova, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/930.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/931.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/932.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/933.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/34_28_06_2018/934.pdf

