
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada  10.augusta Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 7 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 214. Par Nīcgales sākumskolas direktores Birutas 

Mukānes atbrīvošanu no amata 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

2. 215. Par   Daugavpils  novada  dienām Lēmums 

3.  216. Par Daugavpils novada vēlēšanu komisiju Lēmums 

 

4. 217. Par Daugavpils novada  attīstības programmas 

2012.-2018.gadam  Investīciju plāna       2017.-

2019.gadam aktualizāciju 

Lēmums 

Pielikums 

Attēli 

5. 218. Par grozījumiem 2016.gada 29.decembra 

lēmumā Nr.1133 “Par projekta idejas  

“Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas 

infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās 

slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu 

apvidus „Augšzeme”” iesniegšanu “ 

Lēmums 

 

6. 219. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.23 “Par 

projekta idejas “Attīsti sevi un savu novadu” 

iesniegšanu” 

Lēmums 

 

7. 220. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada 

pašvaldības autoceļu fonda 

Lēmums 

 

8. 221. Par  Daugavpils novada pašvaldības autoceļu 

fonda līdzekļu sadales precizētā plāna 

2017.gadam  apstiprināšanu 

Lēmums 

 

 

9. 222. Par aizņēmumu no Valsts kases Daugavpils 

novada pašvaldības ceļa "Vīrognas ceļš" 

pārbūvei 

Lēmums 

10. 223. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Bebru zemes”, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu  Radionam 

Ivanovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_10_08/215.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_10_08/216.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_10_08/217.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_10_08/pielikums.xls
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_10_08/Atteli.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_10_08/218.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_10_08/219.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_10_08/220.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_10_08/221.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_10_08/222.pdf
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11. 224. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Lejaslīdumi”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Dainim Somam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

12. 225. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Parka iela 1A, Svente, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu Daugavpils rajona 

Jukšas individuālajam uzņēmumam „PRIEDE” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

13. 226. Par līdzekļu piešķiršanu Līksnas pagasta 

pārvaldei no nekustamo īpašumu Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

14. 227. Par grozījumu Daugavpils novada domes  

2016.gada 29.decembra lēmumā Nr.1157 “Par 

līdzekļu piešķiršanu Līksnas pagasta pārvaldei no 

nekustamo īpašumu Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanas” 

Lēmums 

15. 228. Par Nataļjas Krasovas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16. 229. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Daugavpils novada, Vaboles pagasta, 

Vaboles ciema teritorijā 

Lēmums 

 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_10_08/226.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_10_08/227.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_10_08/229.pdf

