
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2014.gada 16.janvāra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.1 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

  

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1.  1. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2009.gada 

2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„DAUGAVPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” 

apstiprināšanu  

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.1 

Paskaidrojuma raksts 

 

 

2.  2. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

nolikumā 

Lēmums 

 

3.  3. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2013.gada 30.septembra noteikumos Nr.4 

„Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu 

darba samaksai un novada pašvaldības 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba  

samaksai   Daugavpils novada pašvaldībā 

sadales kārtība” 

Lēmums 

 

4.  4. Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām paredzētās 

mērķdotācijas sadali 2014.gada janvārim - 

augustam 

Lēmums 

 

5.  5. Par Daugavpils novada pašvaldības 

māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas  

obligātajām iemaksām 2014.gadam 

paredzētās valsts budžeta  mērķdotācijas  

sadali 

Lēmums 

 

6.  6. Par Amatu un radošās izglītības centra 

„Vaboles muiža” infrastruktūras attīstības 

koncepciju 2014. – 2016.gadam 

Lēmums 

 

7.  7. Par Daugavpils novada konkursa “Sporta 

laureāts 2013”   uzvarētāju  apstiprināšanu 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/1.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/sn1_1.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/sn1_1.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/sn1_1_paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/2.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/3.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/4.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/5.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/6.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/7.pdf
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8.  8. Par Valsts autoceļu fonda Daugavpils 

novada pašvaldībai  ieplānoto līdzekļu 

sadali 2014.gadam   

Lēmums 

 

9.  9. Par projekta „Krievvalodīgo iedzīvotāju 

integrācija mūsdienīgā latviešu sabiedrībā” 

ieceres atbalstīšanu Sabiedrības integrācijas 

fonda programmas „NVO fonds” 

apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju 

projektu programma” 

Lēmums 

 

10.  10. Par Daugavpils novada pašvaldības 

dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamā mājā 

Vienības iela 8, Lociki, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums 

 

11.  11. Par līdzekļu piešķiršanu Sventes  pagasta 

pārvaldei no nekustamā īpašuma - dzīvokļa 

Nr.3, Parka iela 4, Svente, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

 

12.  12. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu 

Svetlanai Makejevai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

13.  13. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „47”, Atpūta, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

14.  14. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „47”, Atpūta, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

Janafai Novikai (Yanafa Novik) 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15.  15. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Smaņi, Dubnas  

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Vladislavam Smanam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16.  16. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „177”, Latgale, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Svetlanai Trifonovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17.  17. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „171”,  Ozolaine, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu Ilzei Jezerskai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/8.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/9.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/10
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/11
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/13.pdf


3 

 

18.  18. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „7”, Ozolaine, 

Medumu pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Aleksejam Gromam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

19.  19. Par zemes vienības (starpgabala) Valentīnas 

krasts, Demenes  pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20.  20. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Torņkalns, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21.  21. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Vilhelmam Ružam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22.  22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4472 004 0660 izslēgšanu no zemes 

rezerves fonda 

Lēmums 

 

23.  23. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4472 004 0403 un 4472 004 

0627 izslēgšanu no zemes rezerves fonda 

Lēmums 

 

24.  24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 0569 izslēgšanu no zemes 

rezerves fonda 

Lēmums 

 

25.  25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 0019 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

 

26.  26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4460 004 2553 

Lēmums 

 

27.  27. Par  nekustamā īpašuma „Zeltlapas”  ar 

kadastra numuru 4476 005 0613 zemes 

vienības platības, zemes robežu, situācijas 

un apgrūtinājumu  plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

28.  28. Par piedalīšanos valsts budžeta programmas 

„Vides aizsardzības fonds” 

apakšprogrammas „Vides aizsardzības 

projekti” konkursā „Dabas un bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas 

kapitāla izpratnē” 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/22.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/23.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/24.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/25.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/26.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/27.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/28.pdf
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29.  29. Par aizņēmumu projekta „Izglītības 

kapacitātes stiprināšana, izveidojot 

divpusēju sadarbības tīklu "Zemgale-

Novka”” īstenošanai 

Lēmums 

 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/01_16_01_2014/29.pdf

