
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada 25.aprīļa Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.60  izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma, 

saistošo 

noteiku-

mu 

numurs 

 
 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

 

1. 1393. Par Daugavpils novada  attīstības 

programmas 2012.-2018.gadam Investīciju 

plānu 2019.-2021.gadam 

Lēmums 

Pielikums  

2. 1394. Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

fonda līdzekļu sadali 2019.gadam   

Lēmums  

3.  1395.  Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 

Lēmums  

4. 37. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2019.gada 31.janvāra  saistošajos 

noteikumos Nr.34 “Daugavpils novada 

pašvaldības budžets 2019.gadam” 

Saistošie noteikumi 

Nr.37  

1.pielikums 

3.pielikums 

Paskaidrojuma raksts 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

5. 38. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2009.gada 29.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Par aprūpes mājās 

pakalpojuma saņemšanas kārtību 

Daugavpils novada pašvaldībā” 

Saistošie noteikumi 

Nr.38  

Paskaidrojuma raksts 

6. 1396. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu Nīcgales pagasta 

teritorijā 

Lēmums  

7. 1397. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS” pamatkapitāla palielināšanu 

Lēmums  

8. 1398. Par bērnu dienas nometnes “ Gliemezis” 

organizēšanu Naujenes pagasta teritorijā 

Lēmums  

9. 1399. Par iepirkumu Līksnas pagasta pārvaldes 

administratīvās ēkas pārbūvei    

 

 

Lēmums  

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/1393.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/1393_Pielikums_IP_Aktualizacija_25042019Dome.xlsx
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/1394.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/1395.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/sn37.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/sn37.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/sn37_1_pielikums_pb.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/sn37_3_pielikums_saistibas.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/sn37_PR_paskaidrojums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/sn37_PR1_PB_grozijumi_pa_iestadem.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/sn37_PR2_PB_budzets_ar_grozijumiem_pa_iestadem.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/sn37_PR3_planotie_izdevumi_investiciju_plana_iecerem.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/sn38.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/sn38.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/sn38_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/1396.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/1397.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/1398.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/1399.pdf
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10. 1400. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 20, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

11. 1401. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

12. 1402. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

13. 1403. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1404. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu SIA  

„LANDRA” 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

15. 1405. Par Salienas pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

16. 1406. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Kalupes ciematā, Jaunā iela 16, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads    

Lēmums  

17. 1407. Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību 

apvienošanu un jaunizveidojamo zemes 

vienību noteikšanu par pašvaldībai 

piekritīgiem starpgabaliem 

Lēmums  

18. 1408. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un 

īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto 

zemes vienību atzīšanu par piekrītošām 

Daugavpils novada pašvaldībai un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils 

novada pašvaldības vārda 

Lēmums  

19. 1409. Par Daugavpils novada pašvaldības 

2018.gada konsolidētā finanšu pārskata 

apstiprināšanu 

Lēmums  

20. 1410. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Līksnas 

pagastā 

Lēmums  

21. 1411. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „45”, Maļutki, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/1406.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/1407.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/1408.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/1409.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/1410.pdf
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ierobežojumus 

22. 1412. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Zvirgzdi”, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

23. 1413. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „45”, Maļutki, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads,  pārdošanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

24. 1414. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Zvirgzdi”, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads,  pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

25. 1415. Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) pasākumā 

”Pamatpakalpojumi  un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” 

Lēmums  

 
  

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/60_25_04_2019/1415.pdf

