
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2016. gada 14.janvāra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.1 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmumu 

numurs  

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 1. Par Daugavpils novada pašvaldības 

māksliniecisko  kolektīvu vadītāju  darba  

samaksai un  valsts sociālās  

apdrošināšanas  obligātajām  iemaksām  

2016. gadam paredzētās valsts budžeta  

mērķdotācijas  sadali 

Lēmums 

 

2. 2. Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzētās mērķdotācijas sadali 2016. 

gada janvārim - augustam 

Lēmums 

 

3. 3. Par Daugavpils novada  konkursa 

“Sporta laureāts 2015” rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

 

4. 4. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 6, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

5. 5. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Vārpas iela 9, 

Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 
 

6. 6. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Priekuļi 7”, 

Laucesas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 
 

7. 7. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Asteres”, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 
 

8. 8. Par Daugavpils novada pašvaldības 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 13, Vecpils iela 8, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 
 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/1.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/2.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/3.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/5.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/6.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/7.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/8.pdf
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9. 9. Par Daugavpils novada pašvaldības 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 19, Alejas iela 4, 

Svente, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 
 

10. 10. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „92”, Ezeriņi, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 
 

11. 11. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „ Skaistas-1”, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 
 

12. 12. Par Daugavpils novada pašvaldības 

dzīvokļa īpašuma Nr. 13, Vecpils iela 8, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 
 

13. 13. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Skaistas-1”, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 
 

14. 14. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Nīcgales vecā 

pamatskola”, Nīcgales pagasts, 

Daugavpils novads, atkārtotās izsoles 

rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 
 

15. 15. Par Daugavpils novada pašvaldības 

dzīvokļa īpašuma Nr. 19, Alejas iela 4, 

Svente, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 
 

16. 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavēto maksājumu un nokavējuma 

naudas piedziņu no sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Smiltskalns” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavēto maksājumu un nokavējuma 

naudas piedziņu no Svetlanas Makejevas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

18. 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavēto maksājumu, soda naudas un 

nokavējuma naudas dzēšanu Jevdokijai 

Šļapkinai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/9.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/10.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/11.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/12.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/13.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/14.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/15.pdf
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19. 19. Par Nadeždas Kozirevas ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 20. Par Jūlijas Romanovskas ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 21. Par Alekseja Romanovska ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22. 22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4474 006 0204 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

23. 23. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4470 006 0007, nosaukuma 

piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

24. 24. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4460 002 0040 

,,Jeruzāleme”, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25. 25. Par pašvaldībai piekritīgo zemes  vienību 

ar kadastra apzīmējumiem                                 

4492 003 0252, 4492 003 0217 un 4492 

003 0261 robežu un platību precizēšanu 

Lēmums 

26. 26. Par pašvaldībai piekritīgo zemes  vienību 

ar kadastra apzīmējumiem                                       

4492 005 0078 un 4492 005 0077 robežu 

un platību precizēšanu 

Lēmums 

27. 27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4488 005 0784 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

28. 28. Par zemes vienības (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu 4462 001 0131, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/25.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/26.pdf
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 ierobežojumus 

29. 29. Par zemes vienības (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu 4462 005 0124, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

30. 30. Par koku ciršanu Kalkūnes pagastā Lēmums 
 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/01_14_01/30.pdf

