
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2020.gada 16.janvāra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.81 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteikumu, 

nolikumu, 

lēmumu 

numurs 

 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 46 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2018.gada 22.marta saistošajos 

noteikumos Nr.18  „Par sociālo palīdzību 

Daugavpils novadā”    

Saistošie noteikumi Nr.46 

Paskaidrojuma raksts 

2. 47 Grozījums Daugavpils novada domes 

2018.gada 31.maija saistošajos 

noteikumos Nr.20 „Par brīvprātīgās 

iniciatīvas pabalstiem  Daugavpils 

novada pašvaldībā”   

Saistošie noteikumi Nr.47 

Paskaidrojuma raksts 

3. 77 Špoģu vidusskolas nolikums Nolikums Nr.77 

4. 78 Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 

nolikums 

Nolikums Nr.78 

5. 1909. Par Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 

Netradicionālās modes skates – konkursu  

“Flora un fauna”  Latgales un Vidzemes 

reģionu mākslas skolām   

Lēmums  

Nolikums Nr.79 

6. 80 IV Starptautiskā pūšaminstrumentu 

spēles jauno izpildītāju konkursa 

„Naujene WIND 2020”  nolikums 

Nolikums Nr.80 

7. 81 XVIII starptautiskā akordeonistu - solistu 

konkursa „Naujene – 2020" nolikums 

Nolikums Nr.81 

8. 1910. Par  Daugavpils novada 2020.gada 

novada nozīmes pasākumu plāna 

apstiprināšanu 

Lēmums  

9. 1911. Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

fonda  līdzekļu sadali  2020.gadam   

Lēmums  

10. 1912. Par aizņēmumu Latvijas – Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas 

projekta Nr. LV-RU-023 “Parki bez 

robežām” (“Parks without borders”) 

īstenošanai 

 

 

Lēmums  

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/sn46.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/sn46_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/sn47.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/sn47_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/nol77.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/nol78.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1909.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/nol79.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/nol80.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/nol81.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1910.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1911.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1912.pdf
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11. 1913. Par projekta Nr. 9.2.4.2/16/1/070 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei 

Daugavpils novadā” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums  

Tāme  

12. 1914. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 26.septembra lēmumā 

Nr.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. 1915. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.995 

“Par projekta “Sports riska pusaudžu 

sociālajai integrācijai” (RISK FREE) 

īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu 

tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums  

Tāme 

14. 1916. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 31.maija lēmumā Nr.830 “Par 

5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta 

Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu” 

Lēmums  

Tāme 

15. 1917. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 28.septembra lēmumā Nr.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 

16. 1918. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 13.decembra lēmumā Nr.1205 

“Par iepirkuma līguma “Būvprojekta 

izstrāde Bērnu un jauniešu centra ēkas 

pārbūvei par bibliotēku Daugavas ielā 

34, Krauja, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads un autoruzraudzība” 

noslēgšanu” 

Lēmums  

Tāme 

17. 1919. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu 

lietota autobusa iegādei  izglītojamo  

pārvadājumiem Naujenes pagasta 

teritorijā 

Lēmums  

18. 1920. Par Daugavpils novada domes 2019.gada 

12.septembra lēmuma  Nr.1710 “Par 

aizņēmumu pašvaldības projekta 

“Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas pārbūve c. 

Lēmums  

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1913.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1913_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1914.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1914_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1915.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1915_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1916.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1916_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1917.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1917_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1918.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1918_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1919.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1920.pdf
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Naujene, Naujenes pagastā, Daugavpils 

novadā” īstenošanai” atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

19. 1921. Par Daugavpils novada domes 2019.gada 

27.jūnija lēmuma Nr.1526 “Par 

aizņēmumu no Valsts kases Silenes 

ciema Baznīcas ielas pārbūves 

finansēšanai” atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

Lēmums  

20. 1922. Par dzīvojamās mājas “Turaidas”, 

Salienas pagasts, Daugavpils novads, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

21. 1923. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

22. 1924. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.634 

“Par projekta iesniegšanu Eiropas 

Savienības Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai  (ELFLA) 

pakalpojumi  un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos”” 

Lēmums  

Tāme 

23. 1925. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.1415  

“Par projekta iesniegšanu Eiropas 

Savienības Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

pasākumā ”Pamatpakalpojumi  un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos”” 

Lēmums  

Tāme 

24. 1926. Par grozījumu  Daugavpils novada 

domes 2018.gada 27.septembra lēmumā  

Nr.1050 “Par projekta 

Nr.4.2.2.0/17/I/098  „Naujenes bērnu 

nama ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana” ieņēmumu un izdevumu 

tāmes apstiprināšanu” 

 

 

Lēmums  

Tāme 

25. 1927. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 11.aprīļa lēmumā Nr.1381 

“Par grozījumu Daugavpils novada 

domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā 

Nr.912 “Par Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas 

projekta Nr. LLI-341 “Senioru sociālā 

iekļaušana (Vecumdienas 

Lēmums  

Tāme 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1921.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1924.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1924_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1925.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1925_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1926.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1926_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1927.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1927_tame.xlsm
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komfortā)”/“Social Inclusion of Elderly 

People (Aging in Comfort)” īstenošanu 

un ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu”” 

26. 1928. 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 

27. 1929. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 11. jūlija lēmumā Nr.1563 

“Par projekta Nr. ENI-LLB-1-216 

“Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas 

iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju 

izpēte, saglabāšana un nodošana 

nākamajai paaudzei" īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu” 

Lēmums  

Tāme 

28. 1930. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 27.decembra lēmumā Nr.1891 

“Par projekta  Nr. LV-RU-018  

“Amatniecība bez robežām” 

(Craftsmanship without Borders) 

īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu 

tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums  

Tāme 

  
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1928.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1928_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1929.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1929_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1930.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/81_16_01_2020/1930_tame.xlsm

