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RĪKOJUMS 
Daugavpilī 

 

2020.gada 20.novembrī        Nr.49 

 
 

Par Daugavpils novada domes 

sēdes sasaukšanu 
 

 

 

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

1. Sasaucu Daugavpils novada domes sēdi šī gada 26.novembrī, plkst. 10.00, 

Daugavpils novada Kultūras centrā  “Vārpa”, Dobeles iela 30, Daugavpils. 

 
 

2. Izsludinu šādu Daugavpils novada domes sēdes darba kārtību: 

 

 

Nr. 

p.k. 

Izskatāmā jautājuma un lēmuma projekta nosaukums Ziņotājs 

1.  Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 6.jūlija 

nolikumā Nr.1 “Daugavpils novada domes NOLIKUMS” 

Ināra Natarova – 
Daugavpils novada 

pašvaldības izpilddirektora 

1.vietniece 

2.  Grozījums Daugavpils novada domes 2018.gada 

11.novembra nolikumā Nr.56 “Biķernieku pamatskolas 

nolikums” 

Aleksejs Mackevičs – 
Biķernieku pamatskolas 

direktors  

3.  Par Medumu pamatskolas pievienošanu Sventes 

vidusskolai 

Janita Zarakovska – 
Izglītības pārvaldes vadītāja 

4.  Par Skrudalienas pagasta bibliotēkas reorganizāciju Betija Ivanova –  
Skrudalienas pagasta 

pārvaldes vadītāja   

5.  Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 24.jūlija 

nolikumā Nr.31 “Skrudalienas pagasta pārvaldes 

nolikums” 

 

B.Ivanova 

mailto:ddmc@drp.lv
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6.  Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils novada pašvaldības 

ceļu fonda 

Anita Pabērza – 
Komunālās saimniecības 

nodaļas transporta tīklu 

inženiere 

7.  Par ieceri piedalīties Multimoduālās agrīnās intervences 

programmā ” STOP 4-7” 

Vita Rūtiņa –  
Attīstības pārvaldes vadītāja 

8.  Par projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu 

profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija 

Višķu pagastā, Daugavpils novadā" iesniegšanu 

V.Rūtiņa 

9.  Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta 

Nr.2020-1-DE02-KA204-007420 "Ģimeņu dzīvotspējas 

nākotne Eiropas lauku apvidos" atbalstīšanu 

V.Rūtiņa 

10.  Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 

16.aprīļa lēmumā Nr.1391 “Par projekta 

Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju 

pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes 

paaugstināšanai” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu 

tāmes apstiprināšanu” 

V.Rūtiņa 

11.  Par projektā Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dienvidlatgales 

pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 

aktivitātes paaugstināšanai” papildus iekļautās darbības 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu  

V.Rūtiņa 

12.  Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2017.gada 

27.jūlija lēmumā Nr.161 “Par projekta “Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 

Daugavpils novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/070, īstenošanu” 

 V.Rūtiņa 

13.  Par ceļu, inženierbūvju un satiksmes organizācijas 

tehnisko līdzekļu nodošanu Tabores pagasta pārvaldei 

apsaimniekošanā un lietošanā 

V.Rūtiņa 

14.  Par ceļu, inženierbūvju un satiksmes organizācijas 

tehnisko līdzekļu nodošanu Višķu pagasta pārvaldei 

apsaimniekošanā un lietošanā 

V.Rūtiņa 

15.  Par Naujenes pagasta pārvaldes īpašumā esošās kustamās 

mantas atsavināšanu 

Irēna Timšāne –  
Finanšu pārvaldes vadītāja 

16.  Par ziedojuma pieņemšanu I.Timšāne 

17.  Par Daugavpils novada domes īpašumā esošā 

transportlīdzekļa VW CARAVELLE atsavināšanu 

I.Timšāne 

18.  Par Daugavpils novada domes īpašumā esošo 

transportlīdzekļu VW SHARAN un FORD FOCUS 

atsavināšanu 

I.Timšāne 

19.  Par Maļinovas pagasta pārvaldes debitoru parādu 

norakstīšanu 

 I.Timšāne 

20.  Par Medumu pagasta pārvaldes debitoru parādu 

norakstīšanu 

I.Timšāne 



3 

21.  Par Višķu pagasta pārvaldes debitoru parādu norakstīšanu I.Timšāne 

22.  Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu I.Timšāne 

23.  Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Ilze Ondzule –  
Finanšu pārvaldes Īpašuma 

nodaļas vadītāja 

24.  Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu I.Ondzule 

25.  Par dzīvojamās mājas Parka iela 4, Vabole, Vaboles 

pagasts, Daugavpils novads, nedzīvojamās telpas, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

I.Ondzule 

26.  Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Kungadruvas ceļš”, Kalupes pagasts, Daugavpils novads,  

nodošanu valstij Zemkopības ministrijas personā 

I.Ondzule 

27.  Par nekustamā īpašuma “Kalkūne 22”, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

I.Ondzule 

28.  Par nekustamā īpašuma „Irbes”, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

I.Ondzule 

29.  Par nekustamā īpašuma „Aizvēji”, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

I.Ondzule 

30.  Par nekustamā īpašuma Vienības iela 1A, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

I.Ondzule 

31.  Par nekustamā īpašuma „Indiņi”, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

I.Ondzule 

32.  Par dzīvojamās mājas Ezeru iela 7, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.9, 

atsavināšanu 

I.Ondzule 

33.  Par nekustamā īpašuma  Vārpas iela 7, Randene, Kalkūnes  

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

I.Ondzule 

34.  Par dzīvojamās mājas Jaunā iela 3, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.6, 

atsavināšanu 

I.Ondzule 

35.  Par nekustamā īpašuma  “62”, Kooperators, Līksnas  

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

I.Ondzule 

36.  Par dzīvojamās mājas “Dūmsēta”, Stropi, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, 

atsavināšanu 

I.Ondzule 

37.  Par dzīvojamās mājas “5”, Višķu tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.31, 

atsavināšanu 

I.Ondzule 

38.  Par dzīvojamās mājas “11”, Višķu tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.25, 

atsavināšanu 

 

I.Ondzule 
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39.  Par dzīvojamās mājas “11”, Višķu tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.78, 

atsavināšanu 

I.Ondzule 

40.  Par dzīvojamās mājas “12”, Višķu tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.15, 

atsavināšanu 

I.Ondzule 

41.  Par nekustamā īpašuma “Kalkūne 22”, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

I.Ondzule 

42.  Par dzīvojamās mājas Jaunā iela 3, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.6, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

43.  Par nekustamā īpašuma „Aizvēji”, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

I.Ondzule 

44.  Par nekustamā īpašuma „Baloži”, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

I.Ondzule 

45.  Par nekustamā īpašuma „Bērzu kalns 1”, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

46.  Par nekustamā īpašuma „Irbes”, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

I.Ondzule 

47.  Par nekustamā īpašuma Vienības iela 1A, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

48.  Par dzīvojamās mājas “11”, Višķu tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.78, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

49.  Par nekustamā īpašuma “Meļņicas ezers”, Biķernieku 

pagasts, Daugavpils novads, atkārtotās izsoles rīkošanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

50.  Par nekustamā īpašuma “dzīvojamā māja 7.km Nr.2”, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, atkārtotās izsoles 

rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

51.  Par nekustamā īpašuma „Veikals-21”, Salienas pagasts, 

Daugavpils novads, atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

52.  Par nekustamā īpašuma „Lāčplēši-2”, Vecsalienas pagasts, 

Daugavpils novads, atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

53.  Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 

31.janvāra lēmumā Nr.1306 “Par zemes vienību 

noteikšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 

I.Ondzule 
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54.  Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 002 0157 atzīšanu 

par piekrītošu Daugavpils novada pašvaldībai un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

I.Ondzule 

55.  Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 007 0187 atzīšanu 

par piekrītošu Daugavpils novada pašvaldībai un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

I.Ondzule 

56.  Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4476 002 0063 atzīšanu par 

piekrītošu Daugavpils novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada pašvaldības vārda 

I.Ondzule 

57.  Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 4498 005 0708 atzīšanu par 

piekrītošu Daugavpils novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada pašvaldības vārda 

I.Ondzule 

58.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 006 

0175 noteikšanu par starpgabalu 

I.Ondzule 

59.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4488 005 

0474 noteikšanu par starpgabalu 

I.Ondzule 

60.  Par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu koku 

izciršanai  Pantelišķu pašvaldības kapos 

Andris Slesars -                        
Juridiskās nodaļas 

juriskonsults 

61.  Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku ciršanai 

Lociku ciemā  

A.Slesars 

 

 

 

 

 

Daugavpils novada domes  

priekšsēdētājs        A.Kucins 

  

 
 

 

 

 

 

 

Jankovska 65422234 

rita.jankovska@dnd.lv  
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