
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2015. gada 27.augusta Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 20 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 713. Par konkursu „LABĀKĀ DAUGAVPILS 

NOVADA TŪRISTU MĪTNE 2015” 

Lēmums 

Nolikums 

2. 714. Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu skolēnu ēdināšanu  no pašvaldības 

budžetā paredzētajiem līdzekļiem 

Lēmums 

3. 715. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Dzegužlini”, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

4. 716. Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4462 0020371, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu  

Lēmums 

5. 717. Par zemes vienības (starpgabala) „Raiti”,  

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Jevgēnijam Vlasovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

6. 718. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Elkšņi”, Lieli Kokini, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Ivanam Konovaļonokam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

7. 719. Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4462 002 0371, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Grigorijam 

Filimonovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

8. 720. Par zemes vienības (starpgabala) „Kurmīši”, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/713.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/nl9(713).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/714.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/715.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/716.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/720.pdf
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9. 721. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Akinfam Lavrenovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

10. 722. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Irinai Likovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

11. 723. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Ustinijai Titovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

12. 724. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Ivanam Gavrilovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

13. 725. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Astafijam Sidorovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 726. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 387, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.6, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

15. 727. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 387, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.14, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

16. 728. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 387, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.34, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

17. 729. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 388, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/726.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/727.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/728.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/729.pdf


3 

 

18. 730. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 388, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.13, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

19. 731. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 396, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.42, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

20. 732. Par Anželikas Kļaviņas, Daniela Kļaviņa un 

Anastasijas Kļaviņas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 733. Par Didža Kļaviņa  ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22. 734. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Nākotnes iela 

1A, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums 

23. 735. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Nākotnes iela 

7 un Nākotnes iela 9, Dubna, Dubnas 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

24. 736. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai pašvaldības 

kapos, Dubnas pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

25. 737. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai pie valsts vietējā autoceļa V695 

Lēmums 

26. 738. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 0287 izslēgšanu no rezerves zemes 

fonda un tās atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

27. 739. Par zemes vienības atdalīšanu, nosaukuma 

piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa noteikšanu un  atzīšanu par  

pašvaldībai piekritīgu 

Lēmums 

28. 740. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu rezerves zemes fonda zemēm 

Demenes pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/730.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/731.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/734.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/735.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/736.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/737.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/738.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/739.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/740.pdf
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29. 741. Par valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra izveides Daugavpils 

novada Višķu pagasta Špoģu ciemā 

ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Tāme 

30. Protokolā Informācija par finanšu komitejas lēmumu 

jautājumā par Sadarbības līguma projektu 

Informācija 

31. 742. Par nekustamā īpašuma nodošanu 

Daugavpils novada pašvaldības aģentūrai 

„Višķi” 

Lēmums 

32. 743. Par grozījumiem Daugavpils novada 

pašvaldības aģentūras „Višķi” nolikumā 

Lēmums 

33. 744. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr. 1175 „Par 

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 

„Višķi” maksas pakalpojumu apstiprināšanu” 

Lēmums 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/741.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/741_piel_tame.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/742.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/743.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/20_20_08/744.pdf

