
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada 12.decembra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.78  izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 
 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 1873. Par likumprojektu “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

Lēmums 

2. 1874. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu fonda 

Lēmums 

3. 1875. Par Līksnas pagasta pārvaldes 

nepabeigtās būvniecības objekta 

izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites 

un norakstīšanu izdevumos 

Lēmums 

4. 1876. Par nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavēto maksājumu, soda naudas un 

nokavējuma naudas dzēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

5. 1877. Par nekustamā īpašuma nodošanu 

valdījumā Laucesas pagasta pārvaldei 

Lēmums 

6. 1878. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 7, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 
ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

7. 1879. Par sociālā dzīvokļa statusa 

noteikšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

8. 1880. Par sociālā dzīvokļa statusa 

noteikšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 
ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

9. 1881. Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu Olgai Narelei uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4474 

004 0268 un tās atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums nav publiski pieejams, 
ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

10. 1882. Par īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4464 001 0237 

atzīšanu par piekrītošu Daugavpils 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/78_12_12_2019/1873.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/78_12_12_2019/1874.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/78_12_12_2019/1875.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/78_12_12_2019/1877.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/78_12_12_2019/1882.pdf


  

pašvaldības vārda 

11. 1883. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4468 004 0288 atzīšanu 

par starpgabalu 

Lēmums 

12. 1884. Par publiskās apspriešanas rezultātiem 

koku ciršanai Naujenes ciemā 

Lēmums 

13. 1885. Par publiskās apspriešanas rezultātiem 

koku ciršanai Kļavu iela, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads      

Lēmums 

14. 1886. Par sociālā dzīvokļa statusa 

noteikšanu 

Lēmums 

15. 1887. Par precizējumiem Daugavpils novada 

domes 2019.gada 14.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.42 

“Daugavpils novada Smiļģinu ezera 

licencētās makšķerēšanas nolikums” 

Lēmums 

Precizētie saistošie 

noteikumi Nr.42 

Precizētais paskaidrojuma 

raksts 

 
  

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/78_12_12_2019/1883.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/78_12_12_2019/1884.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/78_12_12_2019/1885.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/78_12_12_2019/1886.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/78_12_12_2019/1887.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/78_12_12_2019/1887_preciz_sn42.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/78_12_12_2019/1887_preciz_sn42.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/78_12_12_2019/1887_preciz_sn42_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/78_12_12_2019/1887_preciz_sn42_paskaidrojuma_raksts.pdf

