
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada 26.septembra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.71 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteikumu, 

nolikumu, 

lēmumu 

numurs 

 
 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

 

1. 40 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.4 “DAUGAVPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 

Saistošie noteikumi 

Nr.40 

2. 71 Lāču pamatskolas nolikums Nolikums Nr.71  

3. 72 Kalupes pamatskolas nolikums Nolikums Nr.72 

4. 73 Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes 

“Rūķītis” nolikums 

Nolikums Nr.73 

5. 1732. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.139 “Par 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas komisijas 

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” 

Lēmums  

6. 1733. Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas 

pakalpojumiem Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības iestādēs   

Lēmums  

7. 1734. Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas 

izmaksām 

Lēmums 

Pielikums  

8. 1735. Par Daugavpils novada pašvaldības zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 005 

0128 nodošanu valsts īpašumā 

Lēmums 

9. 1736. Par  būvju un zemes vienības daļas Daugavas 

iela 10, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, iegādi Daugavpils novada 

pašvaldības īpašumā 

Lēmums 

10. 1737. Par Daugavpils novada attīstības 

programmas 2012.-2018.gadam Investīciju 

plāna 2019.-2021.gadam aktualizāciju 

 

 

Lēmums 

Pielikums  

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/sn40.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/sn40.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/nol71.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/nol72.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/nol73.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1732.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1733.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1734.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1734_%20Pielikums.xlsx
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1735.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1736.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1737.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1737_Pielikums_IP_Aktualizacija_25092019.xlsx
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11. 1738. Par projektu ieceru apstiprināšanu Biedrības 

„Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība 

„Kaimiņi”  izsludinātajai projektu 

pieteikumu pieņemšanas 7.kārtai Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER 

vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā 

attīstība)” apakšpasākumā „Darbību 

īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” 

Lēmums 

12. 1739. Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas projekta Nr. LV-RU-023 “Parki 

bez robežām” / “Parks without borders” 

īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu   

Lēmums 

Tāme  

13. 1740. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu fonda 

Lēmums 

14. 1741. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Mežlīči”, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 1742. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Biškrēsliņi”, Vecpils, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

16. 1743. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Meļņicas ezers”, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

17. 1744. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Skalbes”, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles atzīšanu 

par nenotikušu 

Lēmums 

18. 1745. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4442 005 0151 noteikšanu par starpgabalu 

Lēmums 

19. 1746. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto  zemes 

vienību atzīšanu par piekrītošām Daugavpils 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

Lēmums 

20. 1747. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās  zemes 

vienības atzīšanu par piekrītošu Daugavpils 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1738.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1739.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1739_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1740.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1743.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1744.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1745.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1746.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1747.pdf
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21. 1748. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās  zemes 

vienības atzīšanu par piekrītošu Daugavpils 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

Lēmums 

22. 1749. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās  zemes 

vienības atzīšanu par piekrītošu Daugavpils 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

Lēmums 

23. 1750. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto  zemes 

vienību atzīšanu par piekrītošām Daugavpils 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

Lēmums 

24. Protokolā Pārskats par Daugavpils novada domes ar 

lauksaimniecības zemi veikto darījumu 

tiesiskuma uzraudzības komisijas darbību 

- 

25. 1751. Par Kalupes pamatskolas direktora iecelšanu Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

26. 1752. Par Višķu pagasta pārvaldes debitoru parādu 

norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

27. 1753. Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 

2019.gada septembrim-decembrim 

Lēmums 

28. 1754. Par Daugavpils novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestāžu, pirmsskolas 

izglītības iestāžu un Medumu speciālās 

pamatskolas vadītāju darba slodzes un 

mēneša darba algas likmes apstiprināšanu 

Lēmums 

29. 1755. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 20, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 12, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

30. 1756. Par Daugavpils novada pašvaldības zemes 

vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4468 004 0230, Līksnas  

pagasts, Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1748.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1749.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1750.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1753.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/71_26_09_2019/1754.pdf
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31. 1757. Par Daugavpils novada pašvaldības zemes 

vienības  (starpgabala)  „Avotiņi 1P”,  

Skrudalienas  pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

32. 1758. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Ceļš”, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

33. 1759. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Augstumi”, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

 
  


