
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

 

2019.gada  28.marta Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.57 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 1360. Par aizņēmumu no Valsts kases Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

projekta Nr. LLI-341 “Senioru sociālā 

iekļaušana” īstenošanai 

Lēmums  

2. 1361. Par projekta idejas “Zivju resursu 

aizsardzības pasākumi  Daugavpils novada 

ūdenstilpēs” iesniegšanu 

Lēmums 

3. 1362. Par Latgales novada 17. Senioru dziesmu 

un  deju festivālu  “Saulei pretī mūžu ejot” 

Lēmums 

Nolikums Nr. 60 

4. 1363. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 27.decembra lēmumā Nr.1255 

„Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām paredzētās 

mērķdotācijas sadali 2019.gada janvārim – 

augustam” 

Lēmums  

5. 1364. Par grozījumu Daugavpils  novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.141“Par 

Daugavpils novada domes pedagoģiski 

medicīniskās komisijas izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu 

Lēmums 

6. 1365. Par pasākumiem Būvniecības valsts 

kontroles biroja ēkas ekspluatācijas 

pārbaudē konstatēto trūkumu novēršanai 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Rūķītis” 

Lēmums  

7. 1366. Par Līksnas  pagasta pārvaldes īpašumā 

esošās kustamās mantas atsavināšanu 

Lēmums  

8. 1367. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
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9. 1368. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Lēmums  

10. 1369. Par Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūras “TAKA” direktora iecelšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

11. 1370. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu fonda   

Lēmums  

12. 1371. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.155 “Par 

Daugavpils novada Kultūras mantojuma 

komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu” 

Lēmums  

13. 1372. 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  

14. 1373. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Apšu mājas”, 

Koņecpole, Ambeļu pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu  uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15. 1374. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Brīvnieki”, Atpūta, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

16. 1375. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.1052 

“Par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 

“Dienvidlatgales pašvaldību degradēto 

teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 

attīstībai” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme 

17. 1376. Par aizņēmumu no Valsts kases ERAF 

projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/034) 

“Dienvidlatgales pašvaldību degradēto 

teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 

attīstībai”  īstenošanai 

Lēmums  

18. 1377. Par aizņēmumu no Valsts kases ERAF 

projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/034) 

“Dienvidlatgales pašvaldību degradēto 

teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 

attīstībai”  priekšfinansēšanai 

Lēmums  
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