
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada  28.februāra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.55 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. (Noraidīts) Par  grozījumiem Daugavpils novada domes  

2018. gada 13.decembra lēmumā Nr. 1199 

“Par  Daugavpils novada 2019.gada novada 

nozīmes pasākumu plāna apstiprināšanu”  

 

2. 1325. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļaujas izsniegšanu Valsts akciju sabiedrībai 

“Latvijas autoceļu uzturētājs” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

3.  1326. Par finanšu līdzekļu nodrošinājumu projektam 

Nr.4.2.2.0/17/I/097 “Sociālo pakalpojumu 

centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana” 

Lēmums 

 

4. 1327. Par programmas “Latvijas skolas soma” 

piešķirto līdzekļu sadalījumu 

Lēmums 

Pielikums 

Tāme 

5. 1328. Par Olgas Nahtmanes sūdzības izskatīšanu par 

2019.gada 22.janvāra Brīdinājumu par 

administratīvā akta piespiedu izpildi               

Nr.3-81/19-2 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

6. 1329. Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas 

izmaksām 

Lēmums 

Pielikums 

 

7. 1330. Par Daugavpils novada sociālās aprūpes 

iestāžu pakalpojumu saņēmēju uzturēšanas 

izmaksām 

Lēmums 

Pielikums 

8. 1331. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums 

9. 1332. Par Sventes pagasta pārvaldes īpašumā esošās 

kustamās mantas atsavināšanu 

Lēmums  
 

10. 1333. Par aprēķinātās samaksas samazināšanu, 

izpērkot lietošanā piešķirto zemi 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus  

11. 1334. Par Daugavpils novada pašvaldības zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4472 002 

0044 daļas nodošanu valsts īpašumā 

Lēmums 
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1326.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1326.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1327.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1327.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1327_pielikums.xlsx
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1327_pielikums.xlsx
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1327_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1327_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1329.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1329.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1329_pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1329_pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1330.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1330.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1330_pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1330_pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1331.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1331.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1332.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1332.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1334.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1334.pdf
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12. 1335. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu  nodošanu valsts īpašumā 

 

Lēmums 
 

13. 1336. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 428, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.8, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus  

14. 1337. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 

Līksnas pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 

ORGANIZĀCIJA” 

Lēmums 

15. 1338. Par ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Biķernieku 

pagasta teritorijā 

Lēmums 

16. 1339. Par ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Nīcgales 

pagasta teritorijā 

Lēmums 

17. 1340. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Naujenes ciemā 

Lēmums 

18. 1341. Par grozījumiem Daugavpils sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikumā 

Lēmums 

19. 1342. Par projekta  “Sabiedrības informēšanas 

pasākumu nodrošināšana Vīragnas ezera zivju 

resursu aizsardzībai” iesniegšanu 

Lēmums 

20. 1343. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.65, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1334.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1334.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1337.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1337.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1338.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1338.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1339.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1339.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1340.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1340.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1341.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1341.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1342.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/55_28_02_2019/1342.pdf

