
                                                            
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2018.gada  23.augusta Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.39 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmumu, 

saistošo 

noteikumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 992. Par Daugavpils novada dienām Lēmums 

2. 25. Daugavpils novada kapsētu darbības un 

uzturēšanas noteikumi 

Saistošie noteikumi 

Nr.25 

Paskaidrojuma 

raksts 

3. 993. Par Daugavpils novada domes lēmumu 

atcelšanu 

Lēmums  

 

4. 994. Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.10, 

Skolas iela 13, Naujene, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu Daugavpils 

novada pašvaldības īpašumā 

Lēmums  

 

5. 995. Par projekta “Sports riska pusaudžu sociālajai 

integrācijai” (RISK FREE) īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 

Tāme 

6. 996. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu fonda 

Lēmums 

 

7. 997. Par finansējuma piešķiršanu Maļinovas 

pagasta pārvaldei 

Lēmums 

 

8. 998. Par finansējuma piešķiršanu Līksnas 

Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei 

Lēmums 
 

9. 999. Par aizņēmumu no Valsts kases traktora ar 

aprīkojumu un piekabes iegādei 

Lēmums 

10. 1000. Par  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksas apstiprināšanu Daugavpils novada  

Sventes pagasta teritorijā 

Lēmums 
 

11. 1001. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „c.Laucesa 31”, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

12. 1002. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „c.Laucesa 31”, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

13. 1003. Par Naujenes pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/992.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/sn25.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/sn25.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/sn25_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/sn25_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/993.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/994.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/995.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/995_tame.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/996.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/997.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/998.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/999.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/1000.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/1001.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/1002.pdf
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noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1004. Par Daugavpils sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas nolikuma   

apstiprināšanu jaunā redakcijā 

Lēmums 

Nolikums Nr.52 

15. 1005. Par aizņēmumu no Valsts kases  

5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa projekta  

(Nr.5.5.1.0/17/I/007) “Rīteiropas vērtības” 

īstenošanai 

Lēmums 

16. 1006. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta 

“Špoģu katlu mājas energoefektivitātes 

uzlabošana” īstenošanai 

Lēmums 

17. 1007. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības 

pasākumiem Daugavpils novada ūdenstilpēs” 

idejas iesniegšanu 

Lēmums 

18. 1008. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums 

19. 1009. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Ozerķi”, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 1010. Par dzīvojamās mājas Ķieģeļu iela 6, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 9, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 1011. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „6”, Nahodka, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22. 1012. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „69”, Priežu sils, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

23. 1013. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4488 

005 0022, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads,  pārdošanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

24. 1014. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku ciršanai Vaboles pagasta 

Vaboles ciema teritorijā 

Lēmums 

25. 1015. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Sventes 

pagasta Sventes ciema teritorijā 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/1004.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/nol52_1004.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/1005.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/1006.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/1007.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/1008.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/1014.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/39_23_08_2018/1015.pdf
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