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RĪKOJUMS 
Daugavpilī 

 

2019.gada 8.novembrī        Nr.61 

 

 

Par Daugavpils novada domes 

sēdes sasaukšanu 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 27.panta pirmo daļu: 

 

1. Sasaucu Daugavpils novada domes sēdi šī gada 14.novembrī, plkst. 10.00, Rīgas                  

ielā 2, Daugavpilī. 

 

2. Izsludinu šādu Daugavpils novada domes sēdes darba kārtību: 
 

Nr. 

p.k. 

Lēmuma projekta nosaukums Ziņotājs 

1.  Daugavpils novada Smiļģinu ezera licencētās 

makšķerēšanas nolikums 

Artūrs Kārkliņš –  
Dabas resursu nodaļas vides 

pārvaldības speciālists ezeru 

apsaimniekošanā  

2.  Grozījums Daugavpils novada domes 2009.gada 

29.decembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par aprūpes 

mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugavpils novada 

pašvaldībā” 

Andris Pļaskota –  
Juridiskās nodaļas  

vadītājs 

3.  Grozījumi Daugavpils novada domes 2018.gada 31.maija 

saistošajos noteikumos Nr.20 „Par brīvprātīgās iniciatīvas 

pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā” 

A.Pļaskota 

4.  Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GRĪVAS 

POLIKLĪNIKA” pamatkapitāla palielināšanu 

A.Pļaskota 

5.  Par dalību Latvijas – Lietuvas programmas projektā LLI-

416 “Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta 

sistēmas attīstība Utenas-Latgales pārrobežu reģionā 

/LOCAL FOODS” 

Vita Rūtiņa –  
Attīstības pārvaldes vadītāja   

mailto:ddmc@drp.lv
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6.  Par dalību projektā “Interneta savienojamības veicināšana 

vietējās kopienās WiFi4EU” 

V.Rūtiņa 

7.  Par  piedalīšanos projektā „Mārketinga kampaņa Latgales 

reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” 

Rolands Gradkovskis –  
Daugavpils novada 

pašvaldības aģentūras 

“TAKA” direktors 

8.  Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada pašvaldības 

ceļu fonda 

Anita Pabērza –  
Komunālās saimniecības 

nodaļas transporta tīklu 

inženiere 

9.  Par iepirkuma procedūras uzsākšanu lietota 9 vietīga 

mikroautobusa iegādei Daugavpils novada sporta skolai 

Jānis Skrinda –  
Daugavpils novada sporta 

skolas direktors 

10.  Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2019.gada 

25.aprīļa lēmumā Nr.1395 “Par finansējuma piešķiršanu no 

budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem”” 

Irēna Timšāne –  
Finanšu pārvaldes vadītāja 

  

11.  Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Sigita Smane – 
Finanšu pārvaldes Īpašuma 

nodaļas  speciāliste mājokļu 
jautājumos 

12.  Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu S.Smane 

13.  Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu S.Smane 

14.  Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Krivošejevas vecticībnieku draudze”, Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Kornēlija Gailīte – 
Finanšu pārvaldes Īpašuma 

nodaļas nekustamā īpašuma 

speciāliste  

15.  Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Krivošejevas vecticībnieku draudze”, Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu 

K.Gailīte 

 

16.  Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Augstumi”, Tabores pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

atzīšanu par spēkā neesošu 

K.Gailīte 

17.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

 Marija Boroņenko – 
Finanšu pārvaldes Budžeta 

nodaļas nodokļu ekonomiste 

18.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

M.Boroņenko 

19.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

M.Boroņenko 

 

20.  Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4474 004 0289 un 4474 004 0284 atzīšanu 

par piekrītošām Daugavpils novada pašvaldībai un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

 

Ilze Ondzule – 
Finanšu pārvaldes Īpašuma 

nodaļas vadītāja    
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21.  Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4460 004 0351 atzīšanu par piekrītošu 

Daugavpils novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada pašvaldības vārda 

I.Ondzule 

22.  Par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu koku 

izciršanai  Krivošejevas  un Pantelišku pašvaldības kapos 

Mārīte Daņilova -    
Biķernieku pagasta 

pārvaldes vadītāja 
 

 
 

 
 

Daugavpils novada domes  

priekšsēdētāja 1.vietnieks       A.Rasčevskis  

  
 

 
 

 

 
 

Jankovska 65422234 

rita.jankovska@dnd.lv  
 

 

 

mailto:rita.jankovska@dnd.lv

