
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada 27.decembra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.79  izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmumu, 

saistošo 

noteikumu, 

nolikumu 

numurs 

 
 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 1888. 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  

2. 1889. Par grozījumu Daugavpils novada 

domes 2018.gada 27.septembra 

lēmumā Nr.1052 “Par projekta 

Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidlatgales 

pašvaldību degradēto teritoriju 

revitalizācija uzņēmējdarbības 

attīstībai” ieņēmumu un izdevumu 

tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme  

3. 1890. Par aizņēmumu ERAF projekta 

Nr.4.2.2.0/17/I/097 “Sociālo 

pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana” 

īstenošanai 

Lēmums 

4. 1891. Par projekta Nr. LV-RU-018 

”Amatniecība bez robežām” 

(Craftsmanship without Borders) 

īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu 

tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 

Tāme  

5. 1892. Par ziedojuma pieņemšanu Lēmums 

6. 45 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2019.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.34 „Daugavpils 

novada pašvaldības budžets 

2019.gadam” 

Saistošie noteikumi Nr.45 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

Paskaidrojuma raksts 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1888.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1888_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1889.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1889_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1890.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1891.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1891_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1892.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/sn45.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/sn45_1_pielikums_PB.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/sn45_2_pielikums_ZD.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/sn45_3_pielikums_Saistibas.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/sn45_PR__paskaidrojums.pdf
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1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

7. 1893. Par Naujenes bērnu namu Lēmums  

Nolikums Nr.76 

8. 1894. Par Daugavpils novada domes 

izpildīto lēmumu noņemšanu no 

kontroles, atsevišķu lēmumu atcelšanu 

un atzīšanu par spēku zaudējušiem   

Lēmums 

9. 1895. Par Daugavpils novada pašvaldības 

māksliniecisko kolektīvu vadītāju 

darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

2020.gadam paredzētās valsts budžeta  

mērķdotācijas  sadali 

Lēmums 

10. 1896. Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzētās mērķdotācijas sadali 

2020.gada janvārim-augustam 

Lēmums 

11. 1897. Par grozījumiem Daugavpils novada 

domes 2019.gada 26.septembra 

lēmumā Nr.1733 “Par skolēnu un 

audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem 

Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestādēs” 

Lēmums 

12. 1898. Par grozījumu Daugavpils novada 

domes 2019.gada 8.augusta lēmumā 

Nr.1620 “Par Daugavpils novada 

domes konkursa par finansējuma 

piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju 

projektiem 2019.gadā 2.kārtas 

rezultātu apstiprināšanu” 

Lēmums 

13. 1899. Par nepabeigtās būvniecības objektu 

izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites 

un norakstīšanu izdevumos 

Lēmums 

14. 1900. Par pirmsskolas izglītības telpu izveidi 

Medumu pamatskolā 

Lēmums 

15. 1901. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu 

Vecsalienas parka pārbūves 

būvprojekta izstrādei 

Lēmums 

16. 1902. Par nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavēto maksājumu, soda naudas un 

nokavējuma naudas dzēšanu   

 

Lēmums nav publiski pieejams, 
ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/sn45_PR_1_PB_groz_pa_iest.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/sn45_PR_2_PB_pa_iest.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/sn45_PR_3_ZD_groz.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/sn45_PR_4_ZD_ar_groz.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/sn45_PR_5_planotie_izdevumi_investiciju_plana_iecerem.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1893.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/nol76.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1894.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1895.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1896.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1897.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1898.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1899.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1900.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1901.pdf
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17. 1903. Par nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavēto maksājumu, soda naudas un 

nokavējuma naudas dzēšanu   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

18. 1904. Par iesnieguma izskatīšanu par 

2019.gada 20.novembra Brīdinājumu 

par administratīvā akta piespiedu 

izpildi Nr. 3-81/394 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

19. 1905. Par lokālplānojuma plānotā militārā 

poligona “Meža Mackeviči” teritorijai 

pirmās redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai 

Lēmums 

20. 1906. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļaujas izsniegšanu 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  

“ROLS” 

Lēmums 

Atļauja Nr.5 

21. 1907. Par ziedojuma (dāvinājuma) 

pieņemšanu 

Lēmums  

 

 

  
  

 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1905.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1906.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1906_atlauja5.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/79_27_12_2019/1907.pdf

