
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada 11.jūlija  Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.65 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 
 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

 

1.   Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” nolikums Nolikums Nr.64 

2.  Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 

9.februāra nolikumā Nr.1 “Daugavpils novada 

sociālā dienesta NOLIKUMS” 

Nolikums Nr.65 

3. 1561. Par  dalību projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta 

sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā 

Lēmums  

4.  1562. Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 

16.aprīļa lēmumā Nr.1391 “Par projekta 

Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dienvidlatgales pašvaldību 

teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 

aktivitātes paaugstināšanai” īstenošanu un ieņēmumu 

un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums  

Tāme  

5. 1563. Par projekta Nr. ENI-LLB-1-216 “Dvinas/Daugavas 

ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata 

prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai 

paaudzei" īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu 

tāmes apstiprināšanu 

Lēmums  

Tāme  

6. 1564. Par noteikumiem “Maksas pakalpojumu izcenojumu 

noteikšanas un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 

Lēmums  

Noteikumi Nr.8 

7. 1565. Par ceļu, inženierbūvju un satiksmes organizācijas 

tehnisko līdzekļu nodošanu pagastu pārvaldēm 

Lēmums  

 

8. 1566. Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu fonda   

Lēmums  

 

9. 1567. Par uzdevuma deleģēšanu Sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS” 

Lēmums  

 

10. 1568. Par Vecsalienas pagasta pārvaldes kā iestādes 

likvidāciju 

Lēmums  

 

11. 1569. Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.13, Skolas iela, 

Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/nol64.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/nol65.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1561.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1562.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1562_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1563.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1563_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1564.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/not8.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1565.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1566.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1567.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1568.pdf
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īpašniekiem piešķiršanu ierobežojumus 

12. 1570. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

13. 1571. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums 

14. 1572. Par zemes vienības  (starpgabala)  „Dzelzenes”,  

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15. 1573. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Atvases”, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

16. 1574. Par zemes vienības (starpgabala)  „Arodi”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

17. 1575. Par zemes vienības (starpgabala)  „Akoti”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

18. 1576. Par zemes vienības (starpgabala) „Cinīši”,  Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

19. 1577. Par zemes vienības (starpgabala) „Saktas”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

20. 1578. Par zemes vienības (starpgabala) „Smaidas”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 1579. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Sturi”, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 

 

Lēmums  

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1571.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1579.pdf


3 

22. 1580. Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4488 004 0169, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums  

 

23. 1581. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

24. 1582. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

25. 1583. Par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu 

koku izciršanai Voitišku vecticībnieku kapos   

Lēmums  

 

26. 1584. Par Daugavpils novada domes konkursu „Saimnieks 

2019” 

Lēmums  

Nolikums Nr.66 

27. 1585. Par Daugavpils novada bāriņtiesām Lēmums  

28. 1586. Par aizņēmumu ERAF projekta Nr.4.2.2.0/17/I/097 

“Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai 

Lēmums  

 

29. 1587. Par aizņēmumu ERAF projekta Nr.4.2.2.0/17/I/097 

“Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana” neattiecināmo 

izmaksu segšanai 

Lēmums  

 

30. 1588. Par aizņēmumu projekta  „Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu  pārbūve” finansēšanai 

Lēmums  

 

31. 1589. Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 

25.aprīļa lēmumā Nr.1415 “Par projekta iesniegšanu 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai  (ELFLA) pasākumā 

”Pamatpakalpojumi  un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos”” 

Lēmums  

Tāme  

 

 
  

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1580.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1583.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1584.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/nol66.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1585.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1586.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1587.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1588.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1589.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/65_11_07_2019/1589_tame.xlsm

