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RĪKOJUMS 
Daugavpilī 

 

2020.gada 22.janvārī        Nr.1  

 
 

Par Daugavpils novada domes 

sēdes sasaukšanu 
 

 

 

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

1. Sasaucu Daugavpils novada domes sēdi šī gada 28.janvārī, 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.  Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā Anna Jegorova -            
Sociālā dienesta vadītāja 

2.  Par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu 

Daugavpils novada pašvaldībā 

A.Jegorova 

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

saistošajos noteikumos Nr.20 „Par brīvprātīgās 

iniciatīvas pabalstiem  Daugavpils novadā”   

A.Jegorova 

4.  Par Daugavpils novada domes 2012.gada 11.oktobra 

saistošo noteikumu Nr.19 „Par trūcīgas ģimenes 

(personas) statusa noteikšanu Daugavpils novadā” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem 

A.Jegorova 

5.  Par Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

plāna apstiprināšanu 

Aleksandrs Aizbalts – 
Daugavpils novada 

pašvaldības izpilddirektora 

vietnieks 

6.  Par Daugavpils novada pašvaldības māksliniecisko  

kolektīvu vadītāju  darba  samaksai un  valsts sociālās  

apdrošināšanas  obligātajām iemaksām paredzētās valsts 

budžeta  mērķdotācijas  sadali no 2021.gada 1.janvāra 

līdz 2021.gada 30.jūnijam 

Ināra Mukāne –  
Kultūras pārvaldes vadītāja 

mailto:ddmc@drp.lv
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7.  Par Daugavpils novada domes grantu konkursu “Par 

granta piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem 

2021.gadā” 

Jāzeps Krukovskis –  
Attīstības pārvaldes Projektu 

nodaļas komercdarbības 

konsultants 

8.  Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda  līdzekļu 

sadali 2021.gadam 

Anita Pabērza – 
Komunālās saimniecības 

nodaļas transporta tīklu 

inženiere 

9.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS” pamatkapitāla 

palielināšanu 

Andris Pļaskota –  
Juridiskās nodaļas vadītājs 

10.  Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 

27.oktobra lēmumā Nr.2520 “Par atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojuma Demenes pagasta 

teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 

ORGANIZĀCIJA” 

A.Pļaskota  
 

11.  Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 

27.oktobra lēmumā Nr.2521 “Par atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojuma Nīcgales pagasta 

teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 

ORGANIZĀCIJA” 

A.Pļaskota 

12.  Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 

27.oktobra lēmumā Nr.2522 “Par atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojuma Višķu pagasta teritorijā 

nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 

ORGANIZĀCIJA” 

A.Pļaskota 

13.  Par galdu, telšu un pārvietojamu nojumju izmantošanu 

priekšvēlēšanu aģitācijai publiskās lietošanas ārtelpās 

Ināra Natarova – 
Daugavpils novada 

pašvaldības izpilddirektora 

1.vietniece 

14.  Par ceļu, inženierbūvju un satiksmes organizācijas 

tehnisko līdzekļu nodošanu pagastu pārvaldēm 

apsaimniekošanā un lietošanā 

I.Natarova 

15.  Par pašvaldības ceļa Nr.98-11 “Grāviņi – Višķu 

tehnikums” posma asfaltbetona seguma atjaunošanas 

izmaksu nodošanu Daugavpils novada domei 

Jānis Proms – 
Višķu pagasta pārvaldes 

vadītājs 

16.   Grozījumi Daugavpils novada domes 2020.gada 

16.janvāra nolikumā Nr. 77 “Špoģu vidusskolas 

nolikums” 

Janita Zarakovska – 
Izglītības pārvaldes vadītāja 

17.  Par grozījumu Daugavpils novada domes 2020.gada 

26.novembra lēmumā Nr.2551 “Par Medumu 

pamatskolas pievienošanu Sventes vidusskolai” 

J.Zarakovska 
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18.   Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2019.gada 

17.oktobra lēmumā Nr. 1767 “Par Špoģu vidusskolas 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta 

Nr.2019-1-LV01-KA101-060123 "Mūsdienu izglītības 

īpatnības pirmskolā, sākumskolā un pamatskolā"  

atbalstīšanu 

J.Zarakovska 

19.  Par biedrības “19 naglas” projekta ieceres atbalstīšanu kā 

sadarbības partnerim 

Milāna Loča – 
Izglītības pārvaldes jaunatnes 

projektu koordinatore 

20.  Par ieceri piedalīties Eurodesk reģionālo koordinatoru 

atlases konkursā 

M.Loča 

21.  Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2018.gada 

27.septembra lēmumā Nr.1052 “Par projekta 

Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidlatgales pašvaldību 

degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 

attīstībai” ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

 

Vita Rūtiņa –  
Attīstības pārvaldes vadītāja 

22.  Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 

26.novembra lēmumā Nr.2558  “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 

23.  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” 

Juta Valaine -                   
Attīstības pārvaldes Projektu 

nodaļas projektu koordinatore  

24.   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” 

J.Valaine 

25.  Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 

12.septembra lēmumā Nr.1705 “Eiropas Savienības 

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) 

Stratēģiskās partnerības projekta Nr.2019-1-FR01-

KA229-062102_3 “Lepni būt par eiropiešiem!” (“Fiers 

d'être européens!”) īstenošanu Biķernieku pamatskolā” 

Aleksejs Mackevičs – 
Biķernieku pamatskolas 

direktors  

26.  Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 

12.septembra lēmumā Nr.1706 “Par Eiropas Savienības 

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) 

Stratēģiskās partnerības projekta Nr.2019-1-IT02-

KA229-062301_5 “Veselīgs dzīves veids – ceļš uz dzīvi” 

(“Healthy Styles – Pathways for Life”) īstenošanu 

Biķernieku pamatskolā” 

 

 

 

A.Mackevičs 
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27.  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” 

Diāna Vanaga -                      
Kultūras pārvaldes projektu 

vadītāja 

28.  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” 

D.Vanaga 

29.  Par grozījumu  Daugavpils novada domes 2020.gada 

23.jūlija lēmumā Nr.2327 “Par projekta “Daugavpils 

novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, 

izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga 

dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”) 

uzsākšanu” 

D.Vanaga 

30.   Par projekta Nr.9.2.2.1./15/I/005 “Deinstitucionalizācijas 

pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanas 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu 

A.Jegorova 

31.  Par grozījumu Daugavpils novada domes 2020.gada 

25.jūnija lēmumā Nr.2243 "Par aizņēmumu pašvaldības 

investīciju projekta "Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas 

pārbūve c. Naujene, Naujenes pagastā Daugavpils 

novadā” īstenošanai” 

 Ināra Miglāne –  

Naujenes pagasta pārvaldes 

vadītāja   

32.  Par grozījumu Daugavpils novada domes 2020.gada 

23.jūlija lēmumā Nr.2287 "Par aizņēmumu pašvaldības 

investīciju projekta "Baznīcas ielas pārbūve c. Silene, 

Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā" īstenošanai" 

Betija Ivanova –  
Skrudalienas pagasta 

pārvaldes vadītāja   

33.   Par grozījumu Daugavpils novada domes 2020.gada 

23.jūlija lēmumā Nr.2288 “Par finansējuma piešķiršanu 

no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem”” 

B.Ivanova 

34.  Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Ilze Ondzule –  
Finanšu pārvaldes Īpašuma 

nodaļas vadītāja 

35.  Par dzīvojamās mājas ,,1’’ Višķu tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, nedzīvojamās telpas Nr.23, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

I.Ondzule 

36.  Par nekustamā īpašuma “Linsētas-2”, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, nosacītās cenas noteikšanu 

I.Ondzule 

37.  Par nekustamā īpašuma “Kumbuļi 24”, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, nosacītās cenas noteikšanu 

I.Ondzule 

38.  Par nekustamā īpašuma “Latgale 48”, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, nosacītās cenas noteikšanu 

I.Ondzule 
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39.  Par nekustamā īpašuma “Birztaliņa”, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, nosacītās cenas noteikšanu 

I.Ondzule 

40.  Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4488 004 

0005, Sventes pagasts, Daugavpils novads, nosacītās 

cenas noteikšanu 

I.Ondzule 

41.  Par nekustamā īpašuma Komunālā iela 83, Kalkūni, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

I.Ondzule 

42.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 006 

0307, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

I.Ondzule 

43.  Par nekustamā īpašuma “Valodiņas”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

I.Ondzule 

44.  Par dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 20, Līksna, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.11, 

atsavināšanu 

I.Ondzule 

45.  Par dzīvojamās mājas Meža iela 6, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 26, 

atsavināšanu 

I.Ondzule 

46.  Par nekustamā īpašuma “Zundāni”, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

I.Ondzule 

47.  Par nekustamā īpašuma  “Villaine”, Tabores  pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

I.Ondzule 

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

pagasts, Daugavpils novads dzīvokļa īpašuma Nr. 25, 

pārdošanu 

I.Ondzule 

49.  Par dzīvojamās mājas  ”12”, Višķu tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads dzīvokļa īpašuma Nr. 15, 

pārdošanu 

I.Ondzule 

50.  Par nekustamā īpašuma Komunālā iela 83, Kalkūni, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

51.  Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 

4464 001 0185, Laucesas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

52.  Par dzīvojamās mājas Jaunatnes iela 20, Līksna, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.11, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

53.  Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 

4494 001 0084, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

54.  Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 

4496 002 0194, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

55.  Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 

4498 005 0694, Višķu pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

I.Ondzule 



6 

56.  Par nekustamā īpašuma “Zemenes”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

57.  Par nekustamā īpašuma “Pritikino-2”, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

58.  Par dzīvojamās mājas Skolas iela 1A, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

I.Ondzule 

59.  Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 

4492 003 0353, Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

I.Ondzule 

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

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.6, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

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

Daugavpils novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

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

Daugavpils novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

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

pagasts, Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

I.Ondzule 

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

Daugavpils novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

I.Ondzule 

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

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

I.Ondzule 

66.  Par nekustamā īpašuma “Meļņicas ezers”, Biķernieku 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

I.Ondzule 

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

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, izsoles atzīšanu 

par nenotikušu 

I.Ondzule 

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

Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 

I.Ondzule 

69.  Par nekustamā īpašuma “Veikals-21”, Salienas pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 

I.Ondzule 

70.  Par nekustamā īpašuma “Lāčplēši-2”, Vecsalienas 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

I.Ondzule 

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

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.78, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

I.Ondzule 

72.  Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

atsavināšanas procesa izbeigšanu 

I.Ondzule 
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73.  Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4472 004 0693 atzīšanu par 

piekrītošu Daugavpils novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada pašvaldības vārda 

I.Ondzule 

74.  Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes  vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4486 002 0053 atzīšanu par 

piekrītošu Daugavpils novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada pašvaldības vārda 

I.Ondzule 

75.  Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4486 005 0313 atzīšanu par 

piekrītošu Daugavpils novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada pašvaldības vārda 

I.Ondzule 

76.  Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4486 005 0516 atzīšanu par 

piekrītošu Daugavpils novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada pašvaldības vārda 

I.Ondzule 

77.  Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā I.Ondzule 

78.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 001 

0079 noteikšanu par starpgabalu 

I.Ondzule 

79.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 001 

0306 noteikšanu par starpgabalu 

I.Ondzule 

80.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 

0613 noteikšanu par starpgabalu 

I.Ondzule 

81.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 004 

0088 noteikšanu par starpgabalu 

I.Ondzule 

82.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 001 

0588 atzīšanu par starpgabalu 

I.Ondzule 

83.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 003 

0080 atzīšanu par starpgabalu 

I.Ondzule 

84.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 005 

0472 atzīšanu par starpgabalu 

I.Ondzule 

85.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4498 004 

0413 noteikšanu par starpgabalu 

I.Ondzule 

86.  Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku ciršanai 

Daugavpils novada Salienas un Vecsalienas pagasta 

teritorijās 

Svetlana Kursīte -                        
Salienas pagasta pārvaldes 

vadītāja 

87.  Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu 

Višķu pagasta Maskovskajas un Makarovas kapos 

J.Proms 

 
 

Daugavpils novada domes  

priekšsēdētājs        A.Kucins 

  
Jankovska 65422234 

rita.jankovska@dnd.lv  
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