
                                                            
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2018.gada  27.septembra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.42 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 

 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 1049. Par Daugavpils novada  attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Investīciju plāna 2018.-

2020.gadam aktualizāciju 

Lēmums 

Pielikums 

Attēli 

2. 1050. Par projekta Nr.4.2.2.0/17/I/098  „Naujenes bērnu 

nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 

Tāme 

3. 1051. Par aizņēmumu projekta  Nr.4.2.2.0/17/I/098  

„Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana”  īstenošanai 

Lēmums 

4. 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 
 

5. 1053. Par aizņēmumu projekta  Nr.5.6.2.0/17/I/034 

“Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju 

revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai”  

īstenošanai 

Lēmums 

6. 1054. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Sociālā 

atbalsta pakalpojuma centra izveide Lielā iela 43, 

Kalupē,  Kalupes pagastā” īstenošanai 

Lēmums 

7. 1055. Par aizņēmumu no Valsts kases Nīcgales pagasta 

Skolas ielas  un Daugavas ielas posmu  asfalta 

seguma atjaunošanas darbiem 

Lēmums 

8. 1056. Par Daugavpils novada Višķu sociālās aprūpes 

centra Dienas aprūpes centra invalīdiem un 

pensijas vecuma personām Dienas aprūpes centra 

pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

Lēmums 

9. 1057. Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 

Lēmums 

10. 1058. Par grozījumu Daugavpils novada domes 2016. 

gada 14.jūlija lēmumā Nr.575 „Par maksas 

pakalpojumiem Naujenes pagastā” 

Lēmums 

11. 1059. Par Naujenes pagasta pārvaldes avansa 

maksājuma atlikuma norakstīšanu uz 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1049.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1049_Pielikums_IP_Aktualizacija_27092018_DomeL.xlsx
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1049_ATTELI_2_pielikums_pie_IP_SAM_5_6_2.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1050.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1050_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1051.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1052.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1052_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1053.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1054.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1055.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1056.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1057.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1058.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1059.pdf
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ieņēmumiem 

12. 1060. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu fonda Nīcgales pagasta 

pārvaldei 

Lēmums 

13. 1061. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu fonda 

Lēmums 

14. 1062. Par  Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda 

līdzekļu sadales precizētā plāna 2018.gadam  

apstiprināšanu 

Lēmums 

15. 1063. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Nr.13, Skolas iela, Špoģi, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļu īpašniekiem 

atbalstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16. 1064. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums  

17. 1065. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

18. 1066. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Lociku ciemā 

Lēmums 

19. 1067. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „ c. Laucesa 31”, Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 1068. Par zemes vienības   (starpgabala)  „Lavanda”,  

Maļinovas  pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

21. 1069. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 4488 005 0531, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1060.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1061.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1062.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1064.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/42_27_09_2018/1066.pdf

