
                                                            
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2018.gada  11.oktobra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.44 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 1072. Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas 

izmaksām 

Lēmums 

Pielikums 

2. 1073. Par projekta idejas “LEDLAUZIS” iesniegšanu 

atklātajā projektu konkursā “Atbalsts mobilā 

darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai” 

Lēmums 

 

3. 1074. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 12.jūlija lēmumā Nr.937 “Par Latvijas 

- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

projekta Nr. LLI-337 “Zarasu rajona un 

Daugavpils novada  mazaktīvo teritoriju 

iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības  

aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras 

pasākumus (Radītu, lai paliktu)” īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme 

4. 1075. Par mēneša darba algas noteikšanu Daugavpils 

novada sporta skolas direktoram  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

5. 1076. Par mēneša darba algas noteikšanu Špoģu 

Mūzikas un mākslas skolas direktoram  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

6. 1077. Par mēneša darba algas noteikšanu Naujenes 

Mūzikas un mākslas skolas direktoram  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

7. 1078. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu  Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1072.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1072_pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1073.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1074.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1074_tame.xlsm
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8. 1079. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu  Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

9. 1080. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

10. 1081. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

11. 1082. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu autobusa 

iegādei 

Lēmums 

12. 1083. Par Biķernieku pagasta pārvaldes īpašumā esošās 

kustamās mantas atsavināšanu 

Lēmums 

13. 1084. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Jaunspilvas”, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1085. Par dzīvojamās mājas Dārza iela 53, Randene, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 10, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

15. 1086. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 398, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 5, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16. 1087. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  Meža iela 13, Krauja, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 1088. Par Sventes pagasta pārvaldes debitoru parādu 

norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

18. 1089. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku 

ciršanu Višķu pagasta Daniševkas kapos 

Lēmums 

19. 1090. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku 

ciršanu Višķu pagasta Makarovas kapos 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1082.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1083.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1089.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1090.pdf
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20. 1091. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koka 

ciršanu Rēzeknes iela 33, Maļinova, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

21. 1092. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koka 

ciršanu Rēzeknes iela 35, Maļinova, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

22. 1093. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koka 

ciršanu Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās 

sabiedrības “SPĀRĪTE M”, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, teritorijā 

Lēmums 

23. 1094. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 15.septembra lēmumā Nr. 773 “Par 

ieceri piedalīties Eiropas Sociālā fonda 8.4.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto 

personu profesionālo kompetenci” projekta 

īstenošanā laikā no 2017.līdz 2022.gadam”                                                     

Lēmums 

24. 1095. Par dzīvojamās mājas  „Dzīvojamā māja 2 525. 

km”, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 2, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25. 1096. Par precizējumiem Daugavpils novada domes 

2018.gada 23.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.25 „Daugavpils novada kapsētu darbības un 

uzturēšanas noteikumi” 

Lēmums 

Precizēti saistošie 

noteikumi Nr.25 

Precizētais 

paskaidrojuma 

raksts 
 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1091.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1092.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1093.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1094.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1096.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1096_preciz_sn25.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1096_preciz_sn25.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1096_preciz_sn25_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1096_preciz_sn25_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/44_11_10_2018/1096_preciz_sn25_paskaidrojuma_raksts.pdf

