
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada 17.oktobra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.73 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

 

Paragrāfa 

numurs 

Noteikumu, 

nolikumu, 

lēmumu 

numurs 

 

 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

 

1. 74 Grozījums Daugavpils novada domes 

2009.gada 24.jūlija nolikumā Nr.28 

“NAUJENES PAGASTA PĀRVALDES 

NOLIKUMS” 

Nolikums Nr.74 

2. 75 Grozījums Daugavpils novada domes 

2009.gada 24.jūlija nolikumā Nr.25 

“LĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDES 

NOLIKUMS” 

Nolikums Nr.75 

3. 9 Kārtība, kādā notiek finanšu līdzekļu vai 

mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana 

un izlietošana Daugavpils novada pašvaldībā 

un tās budžeta iestādēs 

Noteikumi Nr.9 

4. 1762. Par precizējumiem Daugavpils novada domes 

2019.gada 8.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.39 “Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Daugavpils novadā” 

Lēmums  

Precizētie 2019.gada 

8.augusta saistošie 

noteikumi Nr.39 

5. 1763. Par Daugavpils novada atsevišķu sociālo 

gadījumu izskatīšanas komisijas likvidāciju 

Lēmums 

6. 1764. Par Daugavpils novada pašvaldības stipendijas 

piešķiršanu Jānim Somam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

7. 1765. Par Daugavpils novada pašvaldības stipendijas 

piešķiršanu Aleksandram Vansovičam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

8. 1766. Par projekta  “Dažādu sabiedrības grupu 

izglītošana par Daugavpils novada zivju 

resursiem” iesniegšanu Zivju fonda pasākumā 

“Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju 

resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu 

izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, arī 

publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/nol74.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/nol75.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/not9.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1762.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1762_preciz_sn39.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1762_preciz_sn39.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1762_preciz_sn39.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1763.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1766.pdf
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literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas 

raidījumi vai radioraidījumi” 

9. 1767. Par Špoģu vidusskolas Eiropas Savienības 

Erasmus+ programmas projekta Nr.2019-1-

LV01-KA101-060123 "Mūsdienu izglītības 

īpatnības pirmsskolā, sākumskolā un 

pamatskolā" atbalstīšanu 

Lēmums 

Tāme  

10. 1768. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.995 “Par 

projekta “Sports riska pusaudžu sociālajai 

integrācijai” (RISK FREE) īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme  

11. 1769. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 28.septembra lēmumā Nr.329 “Par 

Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme  

12. 1770. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  ar kadastra numuru 4462 003 0272, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

13. 1771. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  ar kadastra numuru 4462 003 0278, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

14. 1772. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „53”, Ezeriņi, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

15. 1773. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Vilki”, Silupe, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16. 1774. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  “Kooperators z.g.109”, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

17. 1775. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 4462 003 0272, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

18. 1776. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 4462 003 0278, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1767.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1767_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1768.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1768_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1769.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1769_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1770.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1771.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1772.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1775.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1776.pdf
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19. 1777. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „53”, Ezeriņi, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

20. 1778. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.15, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

21. 1779. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 5, Naujene, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.14, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

22. 1780. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.42, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

23. 1781. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.51, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

24. 1782. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.68, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

25. 1783. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.73, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

26. 1784. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.85, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

27. 1785. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.86, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

28. 1786. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.92, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

29. 1787. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.94, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

30. 1788. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.105, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1777.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1778.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1779.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1780.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1781.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1782.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1783.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1784.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1785.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1786.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1787.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1788.pdf
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31. 1789. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.107, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

32. 1790. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.117, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

33. 1791. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 428, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, nedzīvojamās telpas, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

34. 1792. Par Naujenes pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

35. 1793. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Krivānu kapos 

Lēmums 

36. 1794. Par atļaujas izsniegšanu Biedrības “Mednieku 

biedrība “DEBRI”” trešās kategorijas šautuves 

(šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

 

   

 
   
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1789.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1790.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1791.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/73_17_10_2019/1793.pdf

