
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2016. gada 29.septembra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 20  
 

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

1. 843. Par  Daugavpils novada pašvaldības autoceļu 

fonda līdzekļu sadales precizētā plāna 

2016.gadam  apstiprināšanu 

Lēmums 

2. 844. Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas 

pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestādēs 

Lēmums 

3. 845. Par Daugavpils novada  pašvaldības  papildus 

finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības 

pedagogiem 

Lēmums 

4. 846. Par Laucesas pamatskolas pamatbudžeta 

ieņēmumu un izdevumu tāmi 

Lēmums 

 

5. 847. Par Nīcgales sākumskolas pamatbudžeta 

ieņēmumu un izdevumu tāmi 

Lēmums 

 

6. 848. Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzētās mērķdotācijas sadali 2016.gada 

septembrim-decembrim 

Lēmums 

7. 849. Par Daugavpils novada pašvaldības vispārējās 

izglītības iestāžu, pirmsskolas izglītības iestāžu 

un Medumu internātpamatskolas vadītāju darba 

slodzes un mēneša darba algas likmes 

apstiprināšanu 

Lēmums 

8. 12. Grozījumi Daugavpils novada domes 2016.gada 

28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2016.gadam” 

Saistošie noteikumi 

Nr.12 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

Paskaidrojuma raksts 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/843.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/844.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/845.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/846.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/847.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/848.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/849.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/sn12.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/sn12.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/sn12_1pielikums_PB.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/sn12_2pielikums_SB.pdf.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/sn12_3pielikums%20_ZD.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/sn12_4.pielikums%20-%20Saistības.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/sn12_paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/SN12_paskr_1_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/SN12_paskr_2_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/SN12_paskr_3_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/SN12_paskr_4_pielikums.pdf
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5.pielikums 

6.pielikums 

9. 850. Par Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas apstiprināšanu 

Lēmums 

Pielikums 

10. 851. Par individuālajā projektā LV0070 „Ilgtspējīgas 

attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka 

“Daugavas loki” resursu izmantošanu un 

apsaimniekošanu”  iegādāto pamatlīdzekļu 

nodošanu pagastu pārvaldēm 

Lēmums 

11. 852. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 4462 002 0016, 

Kalupes  pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

12. 853. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „328”, Daugava, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

13. 854. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „332”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

14. 855. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „406”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

15. 856. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „71”, Kooperators, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

16. 857. Par zemes vienības (starpgabala) „Ieva”, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

17. 858. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Sadraudzība”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

18. 859. Par zemes vienības (starpgabala) „Kaķīši”, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

19. 860. Par zemes vienības (starpgabala) „Ieva”, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

20. 861. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Sadraudzība”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

21. 862. Par zemes vienības (starpgabala) „Kaķīši”, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

22. 863. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa Lēmums nav publiski 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/SN12_paskr_5_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/SN12_paskr_6_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/850.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/850pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/851.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/852.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/853.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/854.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/855.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/856.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/857.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/858.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/859.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/860.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/861.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/862.pdf
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īpašuma Nr. 1, Jaunā iela 3, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

23. 864. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JUVAN” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

24. 865. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DAVID 

&K” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 866. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Tatjanas Ivanovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

26. 867. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Gaļinas Garkājas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus  

27. 868. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Vasilija Antonova 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

28. 869. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Aināra Lisenoka 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

29. 870. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Aleksandra Arlamova 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

30. 871. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Ināras Melderes 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus  

31. 872. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Raita Pudāna 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

32. 873. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Valdim Salcevičam 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

33. 874. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto Lēmums nav publiski 
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maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Vasilijam Avdejevam 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

34. 875. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Alimpiadai Pavlovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

35. 876. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Ambeļu pagasta Ambeļu ciema 

teritorijā 

Lēmums 

36. 877. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4460 

004 0585, Komunālā iela 104, Kalkūni, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

37. 878. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra                  

apzīmējumu 4494 002 0133 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

38. 879. Par zemes vienību sadali, apvienošanu, 

nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu 

noteikšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

39. 880. Par līdzekļu piešķiršanu Sventes pagasta 

pārvaldei  no nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuriem 4488 005 0683 un 4488 003 0291, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

Lēmums 

40. 881. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „Laimīgi”, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Oskaram 

Krišjānam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

41. 882. Par finansējuma piešķiršanu Laucesas pagasta 

pārvaldei atdzelžošanas stacijas rekonstrukcijai 

Lēmums 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/876.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/880.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede20/882.pdf

