
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada  28.septembra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 11 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 

 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma, 

instruk-

cijas, 

notei-

kumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 323. Par Daugavpils novada  attīstības programmas 

2012.-2018.gadam  Investīciju plāna   2017.-

2019.gadam aktualizāciju 

Lēmums  

Pielikums  

Attēli 

2. 324. Par projektu ieceru apstiprināšanu Biedrības 

„Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība 

„Kaimiņi” izsludinātajai projektu iesniegšanas 

4.kārtai Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” ietvaros apstiprinātās vietējās 

attīstības stratēģijas ieviešanai 

Lēmums 

3.  325. Par projekta „Parki bez robežām” (“Parks 

without borders”) iesniegšanu 

Lēmums  

4. 326. Par projekta „Kopīgais dzīpars - interaktīvais 

kultūras tūrisms” iesniegšanu 

Lēmums  

5. 327. Par Eiropas Savienības struktūrfonda projekta 

Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo  

individuālo kompetenču attīstībai” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums  

Tāme  

6. 328. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 11.augusta lēmumā Nr. 731 “Par 

ieceri piedalīties Eiropas Sociālā fonda 8.3.5. 

specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju 

karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” projekta 

īstenošanas laikā no 2016. līdz 2020.gadam”   

Lēmums  

7. 329. Par Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs” ieņēmumu 

un izdevumu tāmes apstiprināšanu 

 

Lēmums  

Tāme  

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/323.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/323_Pielikums_Lemums_par_IP_aktualizaciju_28092017_Dome.xls
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/323_ATTELI-2_pielikums_pie_IP_SAM_5_6_2.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/324.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/325.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/326.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/327.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/327_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/328.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/329.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/329_tame.xlsm
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8. 330. Par Daugavpils novada pašvaldības stipendijas 

piešķiršanu Annai Kumpiņai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

9. 331. Par aizņēmumu no Valsts kases lietota autobusa 

iegādei Biķernieku pagasta pārvaldes funkciju 

veikšanai 

Lēmums  

10. 332. Par finansējuma piešķiršanu Daugavpils novada 

pašvaldības aģentūrai “Višķi” 

Lēmums 

11. 2 Daugavpils novada pašvaldības budžeta 

izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un 

kontroles kārtība 

Instrukcija Nr. 2 

12. 2 Daugavpils novada domes padotībā esošo 

profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas 

izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes, darba 

algas likmes palielināšanas un pedagogu 

tarifikācijas saskaņošanas kārtība 

Noteikumi Nr. 2 

13. 333. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu tehniskās 

dokumentācijas izstrādei 

Lēmums  

14. 334. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2016. gada 14.jūlija lēmumā Nr. 574 „Par 

Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu 

īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads” 

Lēmums  

15. 335. Par Kalkūnes pagasta tehniskā projekta 

dokumentācijas “Daugavpils novada pašvaldības 

ceļa “Randene-Kūliši” rekonstrukcija Kalkūnes 

pagastā” norakstīšanu 

Lēmums  

16. 336. Par Demenes pagasta pārvaldes nepabeigtās 

būvniecības izmaksu nodošanu Daugavpils 

novada domei 

Lēmums  

17. 337. Par Salienas pagasta pārvaldes īpašumā esošās 

kustamās mantas atsavināšanu 

Lēmums  

18. 338. Par mantas nodošanu valdījumā pagastu 

pārvaldēm 

Lēmums  

19. 339. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma   „Kumelītes”,  Kalkūnes pagasts,  

Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

20. 340. Par zemes vienības (starpgabala)  „Silene S”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21. 341. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Dubnas pagasta 

teritorijā 

 

Lēmums  

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/331.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/332.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/instrukcija_2.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/not2.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/333.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/334.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/335.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/336.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/337.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/338.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/341.pdf
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22. 342. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai  Krivošejevas  

pašvaldības kapos 

Lēmums  

23. 343. Par Maļinovas pagasta padomes 2007.gada 

27.marta lēmuma Nr.77/210 „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu saimniecībai 

“Gorbunovka” un zemes vienības noteikšanu 

Maļinovas pagasta pašvaldības tiesiskajā 

valdījumā” atcelšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

24. 344. Par Maļinovas pagasta padomes 2007.gada 

27.marta lēmuma Nr.77/211 „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu saimniecībai 

“Petrovka” un zemes vienības noteikšanu 

Maļinovas pagasta pašvaldības tiesiskajā 

valdījumā” atcelšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 345. Par grozījumu Maļinovas pagasta padomes 

2008.gada 25.septembra lēmumā Nr.194 „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”   

Lēmums  

26. 346. Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas 

pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestādēs 

Lēmums  

 

 
  

 

 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/342.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/345.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_28_09_2017/346.pdf

