
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2019.gada 31.oktobra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.74   izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmumu, 

saistošo 

noteikumu 

numurs 

 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 1795. Par projekta  Nr. LV-RU-018  ”Amatniecība 

bez robežām” (Craftsmanship without 

Borders) īstenošanu un ieņēmumu un 

izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums  

Tāme  

2.  1796. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu Lēmums  

3. 41 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2019.gada 31.janvāra  saistošajos noteikumos 

Nr.34 “Daugavpils novada pašvaldības 

budžets 2019.gadam” 

Saistošie noteikumi 

Nr.41   

1.pielikums 

3.pielikums  

Paskaidrojuma 

raksts  

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4. 1797. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“LATGALES LAIKS” kapitāla daļu 

pārdošanas noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  

5. 1798. Par L.Zenkevičas sūdzības izskatīšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

6. 1799. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

7. 1800. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/74_31_10_2019/1795.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/74_31_10_2019/1795_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/74_31_10_2019/1796.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/74_31_10_2019/sn41.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/74_31_10_2019/sn41.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/74_31_10_2019/sn41_1_PB.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/74_31_10_2019/sn41_3_Saistibas.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/74_31_10_2019/sn41_PR_paskaidrojums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/74_31_10_2019/sn41_PR_paskaidrojums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/74_31_10_2019/sn41_PR1_PB_grozijumi_pa_iestadem.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/74_31_10_2019/sn41_PR2_PB_budzets_ar_grozijumiem_pa_iestadem.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/74_31_10_2019/sn41_PR3_plānotie_izdevumi_investiciju_plana_iecerem.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/74_31_10_2019/1797.pdf
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8. 1801. Par dzīvojamās mājas “Tabore 27”, Tabore, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.1, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums  

9. 1802. Par dzīvojamās mājas “Tabore 27”, Tabore, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.2, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

10. 1803. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Laucese 118”, Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu    

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

11. 1804. Par dzīvojamās mājas „Liepgravas”, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.2, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

12. 1805. Par dzīvojamās mājas „Liepgravas”, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.3, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

13. 1806. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

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

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu    

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1807. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Jaunības”, Krivāni, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu    

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

15. 1808. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.13, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16. 1809. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Birztalas”, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

17. 1810. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu fonda   

Lēmums  

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/74_31_10_2019/1801.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/74_31_10_2019/1802.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/74_31_10_2019/1810.pdf

