
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2015.gada 15.janvāra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.1 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

  

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 1. Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām paredzētās 

mērķdotācijas sadali 2015.gada janvārim - 

augustam 

Lēmums 

 

 

 

2. 2. Par Daugavpils novada pašvaldības 

māksliniecisko  kolektīvu vadītāju  darba  

samaksai un  valsts sociālās  apdrošināšanas  

obligātajām  iemaksām  2015. gadam 

paredzētās valsts budžeta  mērķdotācijas  

sadali 

Lēmums 

 

3. 3. Par Daugavpils novada  konkursa “Sporta  

laureāts 2014” uzvarētāju  apstiprināšanu 

Lēmums 

 

4. 4. Par projekta „Laipas izbūve atpūtas vietā 

„Ūdensrozes” un ezera krasta grunts 

tīrīšana” iesniegšanu pasākumā „Teritorijas 

attīstības stratēģiju īstenošana” 

Lēmums 

 

5. 5. Par  grozījumiem Daugavpils novada 

domes 2012.gada 31.maija lēmumā Nr. 524 

„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma 

apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju 

projekta īstenošanai” 

Lēmums 

 

6. 6. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „ 

Daugavpils novada Sventes pagasta 

Sventes  ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/ 

CFLA/031/089) finansēšanai 

Lēmums 

 

7. 7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4488 004 0001 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/01_15_01/1.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/01_15_01/2.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/01_15_01/3.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/01_15_01/4.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/01_15_01/5.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/01_15_01/6.pdf
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pieejamības 

ierobežojumus 

8. 8. Par  pašvaldībai piekritīgo zemes vienību  

ar kadastra apzīmējumiem  4452 002 0183,  

4452 002 0123 un 4452 002 0146 

apvienošanu 

Lēmums 

 

9. 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4464 003 0007 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

10. 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu  

4492 002 0046 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

11. 11. Par Erasmus + programmas projekta 

„Programme Esther Educating Emotions In 

Europe”, Nr. 2014-1-ES01-KA201-003437 

4,  īstenošanu 

Lēmums 

 

12. 12. Par Laucesas pagasta pārvaldes 2014.gada 

15.oktobra lēmuma   Nr. 10.-9/8 „Par 

nosaukuma „Zvaigznītes” piešķiršanu” 

atcelšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

13. 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0275 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/01_15_01/8.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/01_15_01/11.pdf

