
                                                            
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2018.gada  26.jūlija Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.36 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 945. Par precizējumiem Daugavpils novada domes 

2018.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23 

“Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējumu Valsts aizsargājamo arhitektūras 

pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo 

kultūras mantojuma objektu saglabāšanai” 

Lēmums 

Precizētie saistošie 

noteikumi Nr. 23 

Paskaidrojuma 

raksts 

2. 6. Grozījumi Daugavpils novada domes 2017.gada 

11.maija noteikumos Nr.4 „Debitoru parādu 

administrēšanas kārtība Daugavpils novada 

pašvaldībā” 

Noteikumi Nr.6 

3. 946. Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 

24.jūlija nolikumā Nr.28 “Naujenes pagasta 

pārvaldes nolikums” 

 

Lēmums 

4. 947. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu fonda 

Lēmums 

 

5. 948. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 22.februāra lēmumā Nr. 634 “Par 

projekta iesniegšanu Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  

(ELFLA) pasākumā ”Pamatpakalpojumi  un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos”” 

Lēmums 

Tāme 

 

6. 949. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta  

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu  pārbūve” 

finansēšanai 

Lēmums 
 

7. 950. Par aizņēmumu no Valsts kases Vaboles pagasta 

bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja jumta 

remontam 

Lēmums 

8. 951. Par līdzekļu piešķiršanu Skrudalienas pagasta 

pārvaldei no nekustamā īpašuma ar kadastra 

apzīmējumu 4486 002 0217, “Ozolaine”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

Lēmums 
 

9. 952. Par līdzekļu piešķiršanu Skrudalienas pagasta 

pārvaldei no nekustamā īpašuma ar kadastra 

apzīmējumu 4486 002 0044, “Voitiški U”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/36_26_07_2018/945.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/36_26_07_2018/945_prec_sn23.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/36_26_07_2018/945_prec_sn23.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/36_26_07_2018/945_preciz_sn23_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/36_26_07_2018/945_preciz_sn23_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/36_26_07_2018/not6.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/36_26_07_2018/946.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/36_26_07_2018/947.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/36_26_07_2018/948.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/36_26_07_2018/948_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/36_26_07_2018/949.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/36_26_07_2018/950.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/36_26_07_2018/951.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/36_26_07_2018/952.pdf
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10. 953. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Stupiņi 2”, Stupiņi, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

11. 954. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

12. 955. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

13. 956. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 957. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15. 958. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

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

apzīmējumu 4488 004 0036, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 960. Par zemes vienības (starpgabala) “Jaunrumpiški”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

 


