
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada 30.maija Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.62 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 1459. Par projekta "Augšdaugavas un Poozerjes 

teritoriju  kultūrvēsturiskā mantojuma un 

tradicionālo amatniecības prasmju  

veicināšana un saglabāšana"  iesniegšanu 

Lēmums 

2. 1460. Par projekta "Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai Daugavpils novadā” 

iesniegšanu 

Lēmums 

  

3.  1461. Par projektu „Daugavpils novada Demenes 

pagasta Briģenes ezera zivju resursu 

papildināšana” un „Daugavpils novada 

Demenes pagasta Čerņavas un Dervanišķu 

ezeru zivju resursu papildināšana” 

īstenošanu 

Lēmums  

Tāme 

 

4. 1462. Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

fonda līdzekļu sadali 2019.gadam   
Lēmums  

5. 1463. Par atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma Kalupes pagasta teritorijā 

nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES 

STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” 

Lēmums  

6. 1464. Par ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu tarifu apstiprināšanu 

Maļinovas pagasta teritorijā 

Lēmums  

7. 1465. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums  

8. 1466. Par atteikumu vienreizējā pabalsta 

piešķiršanā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

9. 1467. Par dzīvojamās mājas „Turaidas”, Salienas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.1, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/62_30_05_2019/1459.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/62_30_05_2019/1460.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/62_30_05_2019/1461.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/62_30_05_2019/1461_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/62_30_05_2019/1462.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/62_30_05_2019/1463.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/62_30_05_2019/1464.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/62_30_05_2019/1465.pdf
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10. 1468. Par dzīvojamās mājas „Turaidas”, Salienas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.2, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

11. 1469. Par dzīvojamās mājas „Turaidas”, Salienas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.3, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

12. 1470. Par Salienas pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

Lēmums 

13. 1471. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Jūlijai Dedjuško 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 1472. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Valērija Kazanovam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

15. 1473. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Dubnas 

pagasta teritorijā 

Lēmums  

16. (Protokolā) Informācija par Daugavpils novada 

projektu konkursa jaunatnei “Uzlabosim 

savu ikdienu!” rezultātiem 

- 

17. (Protokolā) Informācija par Daugavpils novada 

projektu konkursa jaunatnei “Attīsti sevi!” 

rezultātiem 

- 

18. 1474. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūnija lēmumā Nr.11 “Par 

Daugavpils novada domes pastāvīgo 

komiteju ievēlēšanu” 

Lēmums 

19. 1475. Par Daugavpils novada domei piederošo 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“LATGALES LAIKS” kapitāla daļu 

pārdošanu 

Lēmums 

20. 1476. Par Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūras “Višķi” direktora Valentīna 

Šnitko atbrīvošanu no amata 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

21. 1477. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums 
  

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/62_30_05_2019/1470.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/62_30_05_2019/1473.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/62_30_05_2019/1474.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/62_30_05_2019/1475.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/62_30_05_2019/1477.pdf

