
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada 12.septembra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.69   izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmumu, 

nolikumu 

numurs 

 
 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

 

1. 1704. Par Daugavpils novada attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Investīciju plāna  2019.-

2021.gadam aktualizāciju 

Lēmums  

Pielikums 

2. 1705. Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 

Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģiskās 

partnerības projekta Nr.2019-1-FR01-KA229-

062102_3 “Lepni būt par eiropiešiem!” (“Fiers 

d'être européens!”) īstenošanu Biķernieku 

pamatskolā 

Lēmums 

 

3. 1706. Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 

Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģiskās 

partnerības projekta Nr.2019-1-IT02-KA229-

062301_5 “Veselīgs dzīves veids – ceļš uz dzīvi” 

(“Healthy Styles – Pathways for Life”) 

īstenošanu Biķernieku pamatskolā 

Lēmums  

 

4. 1707. Par grozījumu  Daugavpils novada domes 

2018.gada 12. jūlija lēmumā Nr.937 “Par 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas projekta Nr. LLI-337 “Zarasu rajona 

un Daugavpils novada  mazaktīvo teritoriju 

iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības  

aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras 

pasākumus (Radītu, lai paliktu)” īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums  

Tāme  

5. 1708. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 11.jūlija lēmumā Nr.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. 1709. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā  Nr.151 “Par 

Daugavpils novada domes siltumapgādes, 

ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumu un 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifu projektu 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/1704.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/1704_Pielikums_IP_Aktualizacija_12092019_Dome.xlsx
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/1705.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/1706.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/1707.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/1707_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/1708.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/1708_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/1709.pdf
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izvērtēšanas komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu” 

7. 1710. Par aizņēmumu pašvaldības projekta “Dzelzceļa 

ielas, Vecpils ielas pārbūve c. Naujene, Naujenes 

pagastā, Daugavpils novadā”  īstenošanai 

Lēmums 

8. 1711. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 

Vaboles pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES 

STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” 

Lēmums 

9. 1712. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „d/s Mičurinietis z.g.Nr.17”, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

10. 1713. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 20, Kalkūni, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.12, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

11. 1714. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Jaunības”, Krivāni, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

12. 1715. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Laucese 118”, Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

13. 1716. Par dzīvojamās mājas „Liepgravas”, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.2, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1717. Par dzīvojamās mājas „Liepgravas”, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.3, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

15. 1718. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Taurētāji 3”, Ribaki, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16. 1719. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Birztalas”, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/1710.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/1711.pdf
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pieejamības 

ierobežojumus 

17. 1720. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.13, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

18. 1721. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Birztalas”, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

19. 1722. Par izmaiņām ceļu reģistrā Lēmums 

20. 1723. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku 

ciršanu Višķu pagasta Koroļevščinas kapos 

Lēmums 

21.  70. Salienas pagasta pārvaldes nolikums Nolikums Nr.70 

22. 1724. Par Daugavpils novada domes 2009.gada 

24.jūlija nolikuma Nr.35 „VECSALIENAS 

PAGASTA PĀRVALDES NOLIKUMS” 

atzīšanu par spēku zaudējušu 

Lēmums 

23. 1725. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 30.maija lēmumā  Nr.1460 "Par 

projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 

Daugavpils novadā” iesniegšanu” 

Lēmums 

 

 

 
  

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/1721.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/1722.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/1723.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/nol70.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/1724.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/69_12_09_2019/1725.pdf

