
                                                            
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2018.gada  25.oktobra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.45 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 1097. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 28. septembra lēmumā Nr. 329 “Par 

Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs” ieņēmumu 

un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme 

2. 1098. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 25.janvāra lēmumā Nr. 562 “Par 

projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas 

infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās 

slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū 

„Augšzeme””,  Nr.5.4.1.1/17/A/020, ieņēmumu 

un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme 

 

3. 1099. Par aizņēmumu no Valsts kases 5.4.1.2. 

specifiskā atbalsta mērķa projekta 

(Nr.5.4.1.1/17/A/020) “Kvalitatīvas tūrisma un 

dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana 

antropogēnās slodzes mazināšanai aizsargājamo 

ainavu apvidū „Augšzeme”” īstenošanai 

Lēmums 
 

4. 1100. Par aizņēmumu projekta „Daugavpils novada 

Laucesas pagasta Parādes ielas asfalta seguma 

atjaunošana” finansēšanai 

Lēmums 
 

5. 1101. Par aizņēmumu projekta  Nr. LLI-337 “Zarasu 

rajona un Daugavpils novada  mazaktīvo 

teritoriju iedzīvotāju radošuma un 

uzņēmējdarbības  aktivitātes atbalstīšana, 

izmantojot sociālkultūras pasākumus” īstenošanai 

Lēmums 
 

6. 27. Grozījumi Daugavpils novada domes 2018.gada 

25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15 

„Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2018.gadam” 

Saistošie 

noteikumi Nr.27 

1.pielikums 

3.pielikums 

Paskaidrojuma 

raksts 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1097.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1097_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1098.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1098_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1099.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1100.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1101.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/sn27.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/sn27.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/sn27_1_pielikums_PB.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/sn27_3_pielikums_saistibas.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/sn27_PR_paskaidrojums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/sn27_PR_paskaidrojums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/sn27_PR1_PB_konsolidacija.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/sn27_PR2_PB_grozijumi_pa_iestadem_konsolidets.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/sn27_PR3_PB_pa_iestadem_konsolidets.pdf
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7. 1102. Par iepirkumu Līksnas pagasta pārvaldes 

administratīvās  ēkas pārbūvei 

Lēmums 
 

8. 1103. Par grozījumu Daugavpils novada domes 2016. 

gada 14.jūlija lēmumā Nr. 574 „Par Daugavpils 

novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas 

noteikšanu dzīvojamās mājās Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads” 

Lēmums 

9. 1104. Par ēkas nodošanu valdījumā Demenes pagasta 

pārvaldei 

Lēmums 

10. 1105. Par dzīvojamās mājas ,,Vaikuļāni 2”, Vaikuļāni, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.2, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

11. 1106. Par dzīvojamās mājas ,,Vaikuļāni 2”, Vaikuļāni, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.2, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

12. 1107. Par dzīvojamās mājas ,,Vaikuļāni 2”, Vaikuļāni, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.3, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

13. 1108. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 7,  Kalkūni, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 5, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1109. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 4476 005 0012, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15. 1110. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 4476 005 0358, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16. 1111. Par dzīvojamās mājas „11”, Višķu tehnikums, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 87,  izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 1112. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Kalupes pamatskolas stadions, Lielā iela 

35, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads   

Lēmums 

18. 1113. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Krivānu kapos 

Lēmums 

19. 1114. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Rudānu kapos 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1102.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1103.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1104.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1105.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1106.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1107.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1112.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1113.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1114.pdf
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20. 1115. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Spruktu kapos 

Lēmums 

21. 1116. Par Daugavpils novada domes balvas „Gada 

cilvēks 2018” piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22. 1117. Par projekta Nr. 4.1-29e/2132/2018 “Zivju 

resursu aizsardzības pasākumi  Daugavpils 

novada ūdenstilpēs” īstenošanu 

Lēmums 

Tāme 

23. 1118. Par aizņēmumu no Valsts kases kurināmā iegādei 

Sventes ciema katlu mājai 

Lēmums 

24. 1119. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr. 574 „Par 

Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu 

īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads” 

Lēmums 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1115.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1117.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1117_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1118.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/45_25_10_2018/1119.pdf

