
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2015.gada 30. jūlija  Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.18 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma, 

saistošo 

noteikumu 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 619. Par  deputātes Aļonas Annišinecas 

pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

Lēmums 

 

2. 620. Par   Daugavpils  novada  dienām Lēmums 

3. 621. Par Daugavpils novada Kultūras 

mantojuma komisijas izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu  

Lēmums 

Nolikums Nr.8 

 

4. 622. Par Vasilisas Pudovkinas izslēgšanu no 

komisijām 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

5. 3. Par Daugavpils novada domes 2013. gada 

12. septembra saistošo noteikumu  Nr. 17 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra 

pieauguma ierobežojuma zemei 

piemērošanu Daugavpils novada 

pašvaldībā” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem 

Saistošie noteikumi 

Nr.3 

Paskaidrojuma raksts 

6. 623. Par  būvprojekta izstrādes uzsākšanu 

Līksnas pagasta pārvaldes administratīvās  

ēkas pārbūvei    

Lēmums 

 

7. 624. Par uzturēšanas un apsaimniekošanas 

maksas noteikšanu  dzīvojamā mājā 

„Maskališķi”,  Tabores pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums 

 

8. 625. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu 

Svetlanai Fjodorovičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

9. 626. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Stirniņas”, Ambeļu 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/619.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/620.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/621.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/nl8.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/sn3%20(30072015).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/sn3%20(30072015).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/sn3_paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/623.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/624.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/626.pdf
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10. 627. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma                  

„Kolobuhino”, Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

11. 628. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Opus”, Biķernieki, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

12. 629. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „22”, Peski 2, 

Laucesas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

13. 630. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Ziedlapas” , Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

14. 631. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Ziedi 1” , Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

15. 632. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Elkšņi”, Lieli 

Kokini, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

16. 633. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Rīta vēji”, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

17. 634. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Antals”, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

18. 635. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Ābolītes”, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

19. 636. Par dzīvojamās mājas Centrāles iela 23, 

Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils 

novads dzīvokļa īpašuma Nr.8,  

atsavināšanu 

Lēmums 

 

20. 637. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Pivrika”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

21. 638. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Līdumi-1”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

22. 639. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Alīnas”, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

 

 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/627.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/628.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/629.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/630.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/631.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/632.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/633.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/634.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/635.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/636.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/637.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/638.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/639.pdf
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23. 640. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „277”, Maļutki, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

24. 641. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Liepziedu iela 37, 

Liepziedi, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu  Svetlanai 

Mačanovskai un Leonīdam Starčenko 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25. 642. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Pivrika”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Ludmilai Pivrikai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

26. 643. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Alīnas”, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Alīnai Lindenovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

27. 644. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Opus”, Biķernieki, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads,  

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

 

28. 645. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Biķernieki”, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads,  

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

 

29. 646. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu akciju 

sabiedrībai investīciju - trasta kompānijai 

„PALLADA” 

Lēmums  

30. 647. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību  „UPR” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

31. 648. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Vasīlija Antonova 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

32. 649. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Mihaila Aļminoviča 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/640.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/644.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/645.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/646.pdf
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33. 650. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Ivana Minčonoka 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

34. 651. Par Viktora Baloža-Boluža ziņu par 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

35. 652. Par Jurija Pinčuka ziņu par deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

36. 653. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4474 006 0579 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

37. 654. Par  zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumiem 4488 002 0165 un 4488 

002 0169 robežu un  platību precizēšanu 

Lēmums 

38. 655. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0564 

Lēmums  

39. 656. Par grozījumiem Daugavpils novada 

domes 2012. gada 23. februāra lēmumā 

Nr. 108 „Par zemes vienību piekritību 

pašvaldībai” 

Lēmums 

40. 657. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4498 001 0124, nosaukuma 

piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/654.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/655.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/18_30_07/656.pdf

