
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2012.gada 6.decembra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.29 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  

 
Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 1410. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4442 003 0023 

izslēgšanu no zemes rezerves 

fonda  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

2. 1411. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Viktoram Korsišam uz zemes 

vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4462 001 0059 

un ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

3. 1412. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Regīnai Baikai uz zemes 

vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4462 001 0075 

un tās atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

4. 1413. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Mārim Ružam uz zemes 

vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 4462 001 

0122, 4462 001 0200 un to 

atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

5. 1414. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Romualdam Beinarovičam uz 

zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4462 003 0356 

un tās atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

6. 1415. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 001 0003 

atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1415.pdf


7. 1416. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

8. 1417. Par zemes vienības 

„Birztalas”, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads, atzīšanu 

par piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

9. 1418. Par nekustamā īpašuma 

„Kuhariški 1”  zemes vienību 

atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums 

10. 1419. Par zemes vienības „Cīrulīši 

15”, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads, atzīšanu 

par piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

11. 1420. Par nekustamā īpašuma 

„Elerne 2”  zemes vienību  

atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums  

12. 1421. Par  nekustamā īpašuma 

„Pakalni” zemes vienību 

atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums 

13. 1422. Par nekustamā īpašuma 

„Tabores meži” zemes vienību 

platības, zemes robežu, 

situācijas, informācijas par 

apgrūtinājumiem un 

apgrūtinājumu plānu 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

14. 1423. Par zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 4492 

002 0786 platības, zemes 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 

15. 1424. Par nekustamā īpašuma 

„Latgale, 83” zemes vienības 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

16. 1425. Par nekustamā īpašuma 

„Latgale, 84” zemes vienības 

platības, zemes robežu, 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1416.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1417.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1418.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1419.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1420.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1421.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1422.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1423.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1424.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1425.pdf


situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

17. 1426. Par nekustamā īpašuma 

„Priežu sils, 33” zemes 

vienības platības, zemes 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

18. 1427. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4488 005 0388 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu  

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

19. 1428. Par zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 4488 

005 0606 platības,  zemes 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu  plānu 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

20. 1429. Par zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 4488 

005 0616 platības, zemes 

vienības robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu  plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

21. 1430. Par zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 4472 

005 0140 platības, zemes 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu  plānu 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

22. 1431. Par zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 4472 

006 0091 platības, zemes 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu  plānu 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1426.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1427.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1428.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1429.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1430.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1431.pdf


zemesgrāmatā 

23. 1432. Par zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 4464 

004 0332 platības, zemes 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu  plānu 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

24. 1433. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību 

zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4498 002 0045 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 1434. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību 

zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4474 002 0214 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

26. 1435. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 4460 

004 2515, adreses un 

nosaukumu piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

27. 1436. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu  4472 

006 0008, adreses un 

nosaukuma piešķiršanu, 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

28. 1437. Par Daugavpils novada 

ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

Lēmums 

29. 1438. Par Daugavpils novada 

teritorijas plānojuma 2012.-

2023.gadam galīgās redakcijas 

apstiprināšanu 

Lēmums 

30. 1439. Par Ilonas Makarovas ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

31. 1440. Par Irinas Marčiulaites ziņu 

par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

32. 1441. Par sociālā dzīvokļa statusa 

piešķiršanu   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

33. 1442. Par dzīvojamās mājas Skolas 

iela 1, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1432.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1437.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1438.pdf


pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu 

34. 1443. Par atteikumu pārņemt  valstij 

piederošo nekustamo īpašumu 

Daugavpils novada 

pašvaldības īpašumā 

Lēmums 

35. 1444. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2011.gada 

15.decembra  lēmumā Nr.1523 

„ Par skolēnu un audzēkņu 

ēdināšanas pakalpojumiem 

Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” 

Lēmums 

36. 1445. Par Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 

paredzētās mērķdotācijas 

sadali 2012.gada decembrim 

Lēmums 

37. 1446. Par Daugavpils novada domes 

2012.gada 28.marta lēmuma 

Nr. 239 „Par piedalīšanos 

projektu konkursā „Atbalsts 

jauniešu centru darbības 

nodrošināšanai pašvaldībā” 

atcelšanu 

Lēmums 

38. 1447. Par  projektā 

„Elektroinstalācijas sistēmas 

renovācija Daugavpils novada 

Demenes pagasta Demenes 

kultūras namā” iesaistītā 

nekustamā īpašuma 

pārņemšanu valdījumā      

Lēmums 

39. 1448. Par projekta „Izglītības 

kapacitātes stiprināšana, 

izveidojot divpusēju 

sadarbības tīklu "Zemgale-

Novka”” pamatbudžeta 

ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Pielikums 

40. 1449. Par projekta „Nāc un dari – Tu 

to vari!" pamatbudžeta 

ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu 

Lēmums  

Pielikums 

41. 1450. Par projekta „Skrudalienas 

pamatskolas daudzfunkcionālā 

centra darbības attīstība"  

pamatbudžeta ieņēmumu un 

Lēmums 

Pielikums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1443.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1444.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1445.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1446.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1447.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1448.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1448_pielikums.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1449.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1448_pielikums.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1450.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1450_pielikums.pdf


izdevumu tāmes 

apstiprināšanu 

42. 1451. Par līdzfinansējumu 

sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „MARK INVEST 

LATVIA” meža zemes 

transformācijai smilts – grants 

un smilts atradnē „Butišķi” 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

43. 1452. Par līdzekļu piešķiršanu 

Kalupes pagasta pārvaldei no 

nekustamā īpašuma Jaunā iela 

5-3, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

Lēmums 

 

44. 1453. Par grozījumiem Kalupes 

pagasta padomes 2008.gada 

23.aprīļa lēmumā Nr. 69 „Par 

komunālo pakalpojumu 

tarifiem” 

Lēmums 

 

45. 1454. Par izdevumu atlīdzināšanu 

Jānim Lazdānam par zemes 

vienības „Drosme”, Buivīši, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, kadastrālo uzmērīšanu 

uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

46. 1455. Par  Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Strodi, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu   Arvīdam Strodam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

47. 1456. Par dzīvojamās mājas Meža 

iela 4, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 112,  

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

48. 1457. Par dzīvojamās mājas 

Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 

72,  izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

Lēmums 

49. 1458. Par dzīvojamās mājas Meža 

iela 4, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 112, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un 

izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1452.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1453.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1456.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1457.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1458.pdf


50. 1459. Par dzīvojamās mājas 

Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 

72, atkārtotās izsoles rīkošanu 

un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

51. 1460. Par nodokļu atbalsta pasākuma 

piemērošanu sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību 

„Aleksandra nams” 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

52. 1461. Par Nīcgales pagasta 

pārvaldes projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Nīcgales 

pagasta Nīcgales ciemā” 

iesniegšanu 

Lēmums 

53. 1462. Par tehniski ekonomiskā 

pamatojuma un tehniskā 

projekta  izstrādes uzsākšanu  

projektam 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Dubnas 

pagasta Dubnas ciemā 

2.kārta” 

Lēmums 

54. 1463. Par grozījumu Daugavpils 

novada domes 2010.gada 

11.novembra lēmumā Nr. 

1601 „Par Dubnas pagasta 

pārvaldes maksas 

pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanu” 

Lēmums 

55. 1464. Par tehniski ekonomiskā 

pamatojuma 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Medumu 

pagasta Medumu ciema Ilgas 

ielā” apstiprināšanu 

Lēmums 

56. 1465. Par tehniski ekonomiskā 

pamatojuma apstiprināšanu un 

par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada  

Biķernieku pagasta Biķernieku 

ciemā” 

Lēmums 

57. 1466. Par pasažieru mikroautobusa 

iegādi  

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1459.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1461.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1462.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1463.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1464.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1465.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1466.pdf


58. 1467. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4450 007 0493 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā    

Lēmums 

59. 1468. Par nekustamā īpašuma „Tilti 

2” zemes vienības platības, 

zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

60. 1469. Par nodokļu atbalsta pasākuma 

piemērošanu Igoram 

Lazarevam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

61. 1470. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavējuma naudas 

dzēšanu nodokļu atbalsta 

pasākuma ietvaros Ņinai 

Vapeļņikai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

62. 1471. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavējuma naudas 

dzēšanunodokļu atbalsta 

pasākuma ietvaros Veltai 

Tertelei 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

63. 1472. Par tehniski ekonomiskā 

pamatojuma apstiprināšanu un 

par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai 

Lēmums 

64. 1473. Par saistošo noteikumu 

„Nolikums licencētai 

makšķerēšanai Višķu ezerā, 

Luknas ezerā un Dubnas upē 

Daugavpils novada Višķu 

pagasta teritorijā” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr. 25 

Paskaidrojuma raksts 

65. 1474. Par precizējumu Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

27.septembra  

saistošajos noteikumos Nr.14 

„Par ielu nosaukumu un ēku 

numerācijas norādes izvietošanas 

kārtību Daugavpils novadā” 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.14 

 

66. 1475. Par precizējumu Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

11.oktobra saistošajos 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.16 

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1467.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1468.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1472.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1473.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1473_paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1474.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/sn14(1082)_1474_prec.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1475.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/sn16(1162)_1475_prec.pdf


noteikumos Nr.16 „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 

2009.gada 29.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par dzīvokļa pabalsta izmaksas 

kārtību Daugavpils novada 

pašvaldībā””   

67. 1476. Par precizējumu Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

11.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.17 „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 

2009.gada 29.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.14 

„Par vienreizējiem pabalstiem 

Daugavpils novada pašvaldībā””  

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.17 

Paskaidrojuma raksts 

 

68. 1477. Par precizējumiem Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

11.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.18 „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 

2010.gada 21.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.4 „Par sociālo 

palīdzību Daugavpils novadā””  

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.18 

Paskaidrojuma raksts 

 

69. 1478. Par precizējumiem Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

11.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.19 „Par trūcīgās 

ģimenes (personas) statusa 

noteikšanu Daugavpils novadā”  

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.19 

 

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1476.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1476(1163)_paskaidrojuma%20raksts_labots.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1477.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1477(1164)_paskaidrojuma%20raksts_labots.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/29_sede/1478.pdf

