
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2018.gada  22.februāra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.24 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 634. Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  

(ELFLA) pasākumā ”Pamatpakalpojumi  un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

 

Lēmums 

2. 635. Par projekta „Vīragnas ezera zandartu mazuļu 

pavairošana” idejas iesniegšanu 

Lēmums 
 

3. 636. Par grozījumu Daugavpils novada domes  

2017.gada 11.maija lēmumā Nr. 428 “Par 

projekta  “Degradēto rūpniecisko teritoriju 

reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils 

novada teritorijās I kārta” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes apstiprināšanu”” 

Lēmums 
 

4. 637. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta  

„Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija 

Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada 

teritorijās I kārta” finansēšanai 

Lēmums 
 

5. 638. Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas 

izmaksām 

Lēmums 

Pielikums 

6. 639. Par Daugavpils novada sociālās aprūpes iestāžu 

pakalpojumu saņēmēju uzturēšanas izmaksām 

Lēmums 

7. 640. Par  Daugavpils novada pašvaldības autoceļu 

fonda līdzekļu sadales precizētā plāna 

2018.gadam  apstiprināšanu 

Lēmums 

8. 641. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada 

pašvaldības autoceļu fonda 

Lēmums 

9. 642. Par līdzekļu piešķiršanu Kalupes  pagasta 

pārvaldei no nekustamo īpašumu  Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

10. 643. Par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres 

maksas noteikšanu Kalkūnes pagastā 

Lēmums 

11. 644. Par traktora ar aprīkojumu iegādi Līksnas 

pagasta pārvaldei 

Lēmums 

12. 645. Par traktora ar piekabi iegādi Tabores pagasta 

pārvaldei 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/634.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/635.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/636.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/637.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/638.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/638_pielikums.xlsx
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/639.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/640.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/641.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/642.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/643.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/644.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/645.pdf
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13. 646. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.4, 

Randenes iela, Randene, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļu īpašniekiem 

atbalstīšanu un piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 647. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Nr.14, Skaista iela, Silene, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļu īpašniekiem 

atbalstīšanu un piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15. 648. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Ezeriņi 1”, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Felicijai 

Baranovskai un  Jānim Buļim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

16. 649. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kliņģeri 3”, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu  Inesai Svalovai 

un Mihailam Jermolajevam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 650. Par Jurija Savicka ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

18. 651. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Stropu kapos 

Lēmums 

19. 652. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2017.gada 28.septembra lēmumā Nr.346 “Par 

skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem 

Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestādēs” 

Lēmums 

20. 653. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksas apstiprināšanu Tabores pagasta teritorijā 

Lēmums 

21. 654. Par  nekustamā īpašuma nodošanu Naujenes 

pagasta pārvaldei valdījumā 

Lēmums 

22. 655. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Randene 3”, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

23. 656. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 398, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 8, pārdošanu 

Olgai Ļevšunovai 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/651.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/652.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/653.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/654.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/655.pdf
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24. 657. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4468 005 0442, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads,  atkārtotās izsoles rīkošanu 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/24_22_02_2018/657.pdf

