
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada  17.janvāra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.52 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1.  1256. Par precizējumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.29 “Grozījumi Daugavpils novada domes 

2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.37 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma 

nodokļu maksātājiem Daugavpils novada 

pašvaldībā”” 

Lēmums 

Precizētie saistošie 

noteikumi Nr.29 

Precizētais 

paskaidrojuma raksts 

2. 1257. Par grozījumu Īpašuma pārvaldīšanas komisijas 

sastāvā 

Lēmums 

3.  1258. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.634 “Par 

projekta iesniegšanu Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  

(ELFLA) pasākumā ”Pamatpakalpojumi  un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos”” 

Lēmums 

Tāme 

4. 1259. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 14.septembra lēmumā  Nr.262 „Par 

projekta iesniegšanu Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  

(ELFLA) pasākumā ”Pamatpakalpojumi  un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos”” 

Lēmums 

Tāme 

5. 1260. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 27.jūlija lēmumā Nr.161 “Par projekta 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils 

novadā”, Nr.9.2.4.2/16/1/070, īstenošanu” 

Lēmums 

Tāme 

6. 1261. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 31.maija lēmumā Nr.830 “Par 5.5.1. 

specifiskā atbalsta mērķa projekta                             

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

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

 

 

Lēmums 

Tāme 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1256.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1256_preciz_%20sn29.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1256_preciz_%20sn29.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1256_preciz_sn29_paskaidr_r.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1256_preciz_sn29_paskaidr_r.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1257.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1258.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1258_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1259.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1259_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1260.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1260_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1261.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1261_tame.xlsm
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7. 1262. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.995 “Par 

projekta “Sports riska pusaudžu sociālajai 

integrācijai” (RISK FREE) īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme 

8. 1263. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 25.janvāra lēmumā Nr.562 “Par 

projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas 

infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās 

slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū 

„Augšzeme””,  Nr.5.4.1.1/17/A/020, ieņēmumu 

un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme 

9. 1264. Par grozījumu  Daugavpils novada domes 

2018.gada 27.septembra lēmumā  Nr.1050 “Par 

projekta Nr.4.2.2.0/17/I/098  „Naujenes bērnu 

nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums  

Tāme 

 

 

10. 1265. Par aizņēmumu projekta  Nr.4.2.2.0/17/I/098  

„Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana”  īstenošanai 

Lēmums 
 

11. 1266. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.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 

12. 1267. Par grozījumu Daugavpils novada domes 2018. 

gada 12.jūlija lēmumā Nr.937 “Par      Latvijas - 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

projekta Nr.LLI-337 “Zarasu rajona un 

Daugavpils novada  mazaktīvo teritoriju 

iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības  

aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras 

pasākumus (Radītu, lai paliktu)” īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme 

13. 1268. Par Daugavpils novada pašvaldības 

māksliniecisko kolektīvu vadītāju  darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas  

obligātajām  iemaksām  2019.gadam paredzētās 

valsts budžeta  mērķdotācijas sadali 

Lēmums 

1.pielikums 

2.pielikums 

 

14. 1269. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu Vīgantu 

ciema attīrīšanas iekārtu pārbūvei 

Lēmums 

15. 1270. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku 

ciršanu Višķu pagastā Špoģu ciemā pie mājas 

Skolas iela 13A 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1262.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1262_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1263.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1263_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1264.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1264_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1265.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1266.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1266_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1267.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1267_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1268.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1268_1piel.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1268_2piel.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1269.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1270.pdf
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16. 1271. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „390”, Daugava, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

17. 1272. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „390”, Daugava, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 1273. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Alauda”, Dubnas pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19. 1274. Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda  

līdzekļu sadali 2019.gadam 

Lēmums 

20. 1275. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 28.septembra lēmumā Nr.327 “Par 

Eiropas Savienības struktūrfonda projekta 

Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo  

individuālo kompetenču attīstībai” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes apstiprināšanu”” 

Lēmums 

Tāme 

21. 1276. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 28.jūnija lēmumā Nr.912 “Par 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas projekta Nr.LLI-341 “Senioru 

sociālā iekļaušana (Vecumdienas 

komfortā)”/“Social Inclusion of Elderly People 

(Aging in Comfort)” īstenošanu un ieņēmumu un 

izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme 

22. 1277. Par precizējumiem Daugavpils novada domes 

2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.28 “Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu 

ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upes posmā 

Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā” 

Lēmums 

Precizētie saistošie 

noteikumi Nr.28 
 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1271.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1274.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1275.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1275_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1276.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1276_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1277.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1277_preciz_sn28.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/52_17_01_2019/1277_preciz_sn28.pdf

