
 
 

 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2016. gada 26.maijā  Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 11 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmumu, 

saistošo  

noteikumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

1. 417. Par aizņēmumu Višķu sociālā aprūpes centra 

atjaunošanas 2.kārtas būvdarbu finansēšanai 

Lēmums 

2. 418. Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības 

investīciju projekta „Vecsalienas muižas pils 

atjaunošana” īstenošanai 

Lēmums  

3. 419. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2016.gada 25.februāra  lēmumā Nr. 194  “Par 

piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas 

izsludinātajā projektu konkursā “Atbalsts 

jauniešu centru darbības nodrošināšanai 

pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt 

jauniešu piederības apziņu” 

Lēmums  

Tāme 

4. 7. Grozījumi Daugavpils novada domes 2016.gada 

28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

“Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2016.gadam” 

Saistošie 

noteikumi Nr. 7 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

Paskaidrojuma 

raksts 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

6.pielikums 

7.pielikums 

8.pielikums 

9.pielikums 

5. 420. Par dienas nometnes organizēšanu Naujenes 

pagasta teritorijā 

Lēmums  

 

6. 421. Par Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 

iestāšanos Lauku bibliotēku atbalsta biedrībā 

 

Lēmums  

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/417.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/418.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/419.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/419_tame.xlsm
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7_1pielikums_PB.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7_2pielikums_SB.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7_3pielikums_ZD.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7_4pielikums_saistibas.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7_paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7_paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7_PR1_PB_grozījumu%20Nr_1_konsolidacija.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7_PR2_PB_Grozijumi_Nr_1_pa_iestadem_konsolidets.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7_PR3_PB_ar%20grozijumiem_Nr_1_pa_iestadem_konsolidets.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7_PR4_SB_grozījumu%20Nr_1_konsolidacija.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7_PR5_SB_Grozijumi_Nr_1_pa_iestadem_konsolidets.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7_PR6_SB_ar%20grozijumiem_Nr_1_pa_iestadem_konsolidets.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7_PR7_ZD_Grozijumi_Nr_1_pa_iestadem_konsolidets.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7_PR8_ZD_ar%20grozijumiem_Nr_1_pa_iestadem_konsolidets.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/sn7_PR9_investiciju_plana_istenosanai_budzeta_paredzetie_lidzekli.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/420.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/420.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/421.pdf


7. 422. Par projekta ideju iesniegšanu darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa  “Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības 

programmām sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu pašvaldību ēkās" otrai projektu 

iesniegumu atlases kārtai 

Lēmums  

8. 423. Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta 

„Remonta būvdarbi Daugavpils novada 

pašvaldības Birznieku pamatskolā” finansēšanai 

Lēmums 

9. 424. Par traktortehnikas maksas pakalpojumiem 

Maļinovas pagastā 

Lēmums 

10. 425. Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Salienas  pagasta teritorijā 

Lēmums 

11. 426. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Nr.16, Kalkūnes iela, Kalkūni, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļu 

īpašniekiem atbalstīšanu un piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

12. 427. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Nr.12, Ķieģeļu iela, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļu īpašniekiem 

atbalstīšanu un piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

13. 428. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Leonoras Ivanovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 429. Par Natālijas Sidorovas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15. 430. Par Sergeja Sidorova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16. 431. Par Jevgenija Sokolova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/422.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/423.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/424.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/425.pdf


informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 432. Par Arta Zihmaņa ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

18. 433. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 001 0775 zemes robežu kontūru un 

platības izmaiņām 

Lēmums 

19. 434. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 005 0302 zemes robežu kontūru un 

platības izmaiņām 

Lēmums 

20. 435. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

4474 005 0234 un 4474 005 0328 zemes robežu 

kontūru izmaiņām 

Lēmums 

21 436. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 006 0454 zemes robežu kontūru izmaiņām 

Lēmums 

22. 437. Par platības precizēšanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4474 006 0220  

Lēmums 

23. 438. Par Lūcijas Paršinas mantotās zemes vienības 

robežu kontūru un platības izmaiņām 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

24. 439. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

4492 004 0186,  4492 004 0046 sadali un 

atdalīto zemes vienību apvienošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25. 440. Par zemes vienību  atzīšanu par pašvaldībai 

piekritīgiem  starpgabaliem   

Lēmums 

26. 441. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4460 003 0522 

Lēmums 

27. 442. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4460 

003 0543 

Lēmums 

28. 443. Par nekustamā īpašuma nosaukuma “Autoceļš 

P68” piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/433.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/434.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/435.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/436.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/437.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/440.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/441.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/442.pdf


29. 444. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4464 001 0135 

Lēmums 

30. 445. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

vienībai  ar kadastra apzīmējumu  4488 003 

0133, Sventes pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

31. 446. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4476 005 0493 izslēgšanu no rezerves zemes 

fonda, tās atzīšanu par piekritīgu pašvaldībai, 

nekustamā  īpašuma  lietošanas mērķa maiņu un 

nosaukuma piešķiršanu  

Lēmums 

32. 447. Par līdzekļu piešķiršanu Biķernieku  pagasta 

pārvaldei  no nekustamā īpašuma ar kadastra 

numuru 4446 001 0479, “Opus”, Biķernieku 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

33. 448. Par  grozījumu Daugavpils novada domes 

2009.gada 10.septembra lēmumā Nr. 616 „Par 

Daugavpils novada pašvaldības tirdzniecības 

atļauju izsniegšanas un tirdzniecības vietu 

noteikšanas komisijas izveidošanu” 

Lēmums 

34. 449. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „4K”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

35. 450. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „4K”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

36. 451. Par zemes vienības (starpgabala) „Mežacīruļi”, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

37. 452. Par zemes vienības (starpgabala) „Pakalni”, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

38. 453. Par zemes vienības (starpgabala) „Paliene”, 

Dubnas pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/444.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/446.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/447.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/448.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/449.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/11_26_05/450.pdf

