
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada  14.marta Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.56 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 1344. Par Daugavpils novada projektu konkursu 

jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!” 

Lēmums 

Nolikums Nr.58 

2. 1345. Par Daugavpils novada projektu konkursu 

jaunatnei „Attīsti sevi!” 

Lēmums 

Nolikums Nr.59 

3.  1346. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļaujas izsniegšanu Sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “MEŽVIDI” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

4. 1347. Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 

KA2 skolu apmaiņas partnerības (KA229) 

projekta idejas iesniegšanu 

Lēmums 

 

5. 1348. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu fonda   

Lēmums 

 

6. 1349. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

7. 1350. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

8. 1351. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 9, Nīcgale, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

9. 1352. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums  

10. 1353. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai pašvaldības kapos 

un ciemos 

 

Lēmums 
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/1344.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/1344.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/nol58_1344.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/nol58_1344.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/1345.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/1345.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/nol59_1345.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/nol59_1345.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/1347.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/1347.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/1348.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/1348.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/1352.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/1352.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/1353.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/1353.pdf
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11. 1354. Par zemes vienības  (starpgabala)  „Melderi”,  

Višķu pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

12. 1355. Par zemes vienības  (starpgabala)  „Vārpas”,  

Višķu pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

13. 1356. Par zemes vienības  (starpgabala)  „Vasarāji”,  

Višķu pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1357. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Meļņicas ezers”, Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

Lēmums 

15. 1358. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Meļņicas ezers”, Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads, atkārtotās izsoles rīkošanu 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

16. 1359. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Nr.420, 18. novembra iela, Vecstropi, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļu 

īpašniekiem piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/1357.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/1357.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/1358.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/56_14_03_2019/1358.pdf

