
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2015.gada 12.februāra  Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.3 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteikumu, 

noteikumu, 

lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. (protokolā) Atskaite par Daugavpils novada 

pašvaldības izpildinstitūcijas paveikto 

2014.gadā 

Atskaite 

 

 

2. 1. Daugavpils  novada  pašvaldības budžets 

2015. gadam   

Saistošie noteikumi 

Nr.1 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

Paskaidrojuma raksts 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

6.pielikums 

3. 1. Daugavpils novada pašvaldības  vides 

aizsardzības līdzekļu izlietošanas  kārtība 

Noteikumi Nr.1 

4. 65. Par Daugavpils novada domes izpildīto 

lēmumu noņemšanu no kontroles   

Lēmums 

5. 66. Par  projekta  Nr. 

3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007  

„Daugavpils novada izglītības iestāžu 

konkurētspējas uzlabošana un izglītības 

pakalpojuma pieejamības paaugstināšana” 

ieņēmumu izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 

6. 67. Par aizņēmumu projekta „Daugavpils 

novada publisko Interneta pieejas punktu 

attīstība” īstenošanai 

Lēmums 

7. 68. Par Naujenes kultūras un izglītības centra 

projektu 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/Atskaite_2014.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/sn1.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/sn1.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/sn1_1pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/sn1_2pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/sn1_3pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/sn1_4pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/sn1_PR.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/sn1_PR1.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/sn1_PR2.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/sn1_PR3.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/sn1_PR4.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/sn1_PR5.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/sn1_PR6.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/not1.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/65.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/66.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/67.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/68.pdf
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8. 69. Par  valstij piederošā nekustamā īpašuma 

pārņemšanu Daugavpils novada  

pašvaldības īpašumā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

9. 70. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Pevišķi1”,  Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

10. 71. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „283”, Mičurinietis, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

11. 72. Par zemes vienības (starpgabala) „Kirsani 

1”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads,  

atsavināšanu 

Lēmums 

12. 73. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Skaras”, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads,  atsavināšanu 

Lēmums 

13. 74. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Jaunatnes iela 10, 

Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

14. 75. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „122”, Laucese, 

Laucesas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

15. 76. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Orbidāni”, Cirši, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

16. 77. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „295”, Vasarnīcas , 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

17. 78. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Šengeida 18P”,  

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

18. 79. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Elvīras”, Šengeida,  

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

19. 80. Par dzīvojamās mājas Daugavpils iela 7, 

Svente, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.14,  

atsavināšanu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/70.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/71.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/72.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/73.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/74.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/75.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/76.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/77.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/78.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/79.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/80.pdf
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20. 81. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „24”, Meža ciems, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

21. 82. Par zemes vienības (starpgabala) „Kaušeļi 

1”, Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu  

Lēmums 

22. 83. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Lati”, Arone, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

23. 84. Par zemes vienības (starpgabala) “Kirsani 

1”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

24. 85. Par zemes vienības (starpgabala) 

“Skaras”, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

25. 86. Par zemes vienības (starpgabala) “Kaušeļi 

1”, Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

26. 87. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Lati”, Arone, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

27. 88. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „146”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Agripinai Muižniecei  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

28. 89. Par līdzekļu piešķiršanu Laucesas pagasta 

pārvaldei no nekustamo  īpašumu 

„Skalbes” un „c. Laucesa -32”, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

29. 90. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Ludmilas Stroganovas 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

30. 91. Par Intara Ruskuļa ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/81.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/82.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/83.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/84.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/85.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/86.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/87.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/89.pdf
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ierobežojumus 

31. 92. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4494 005 0182 sadali   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

32. 93. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0424  sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu 

Lēmums  

33. 94. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4450 008 0026 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

34. 95. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4474 009 0324 atzīšanu par 

starpgabalu ar piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

35. 96. Par Vitālija Teivāna zemes vienības 

platības precizēšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

36. 97. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4474 009 0050 platības 

precizēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

37. 98. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4474 005 0227 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

38. 99. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra  

apzīmējumu 4474 006 0062 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

39. 100. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 006 0087 platības 

precizēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

40. 101. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4462 003 0071 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/93.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/95.pdf
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ierobežojumus 

41. 102. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu  zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu  4468 004 0128 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

42. 103. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai ar 

 kadastra apzīmējumu 4496 003 0022 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

43. 104. Par nekustamā īpašuma  lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai „Kadiķi” ar 

kadastra apzīmējumu 4484 009 0072, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

44. 105. Par projekta „Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija 

saimnieciskās darbības attīstības 

sekmēšanai” idejas papildināšanu 

Lēmums 

45. 106. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2014.gada 30.decembra lēmumā Nr.1546 

„Par Daugavpils novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas projekta nodošanu 

publiskai apspriešanai” 

Lēmums 

46. 107. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un  nokavējuma naudas 

piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību  „NĪCGALES KERAMZĪTS” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

47. 108. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Leonīda Ivanova (Leonid 

Ivanov) 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/105.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/03_12_02/106.pdf

