
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

 

2016. gada 11.augusta Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 16  
 

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

1. 698. Par līdzekļu piešķiršanu Vaboles pagasta 

pārvaldei no nekustamā īpašuma ar kadastra 

numuru 4494 001 0201, Vaboles  pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

2. 699. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Jaunas Imantas”, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  Jurijam 

Mundumam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

3. 700. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „Baltmuiža 6”, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

4. 701. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr. 11, Ezeru iela 9, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

5. 702. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr. 2, Krasta iela 4, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

6. 703. Par zemes vienības (starpgabala)  

„Jaunlīgotnes”,  Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

7. 704. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr. 1, Jaunā iela 3, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads,  izsoles atzīšanu 

par nenotikušu 

Lēmums 

8. 705. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr. 1, Jaunā iela 3, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, atkārtotās izsoles 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/16_11_08/698.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/16_11_08/704.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/16_11_08/705.pdf
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rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

9. 706. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „Porcelet” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

10. 707. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Marijas Verbickas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

11. 708. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Romualda Vetrina 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

12. 709. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Sergeja Regeļa 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

13. 710. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Aivara Krasovska 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 711. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“ALASARS” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 712. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Larisas Stipuļkovskas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

16. 713. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Lariona Savicka 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

17. 714. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Dmitrija Prokofjeva 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 715. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Anželikas Kuzņecovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19. 716. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Vitālija Urbāna 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
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pieejamības ierobežojumus 

20. 717. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Antonam 

Švilpam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21. 718. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.580 “Par 

Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai, 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.422, 18. 

novembra iela, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļu īpašniekiem 

atbalstīšanu un piešķiršanu” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

22. 719. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

23. 720. Par Edgara Fjodorova  ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

24. 721.  Par Jura Pelnika  ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

25. 722. Par Georgija Maklakova  ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

26. 723. Par Svetlanas Giruckas  ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

 

27. 724. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību 

precizēšanu 

Lēmums 

28. 725. Par platības precizēšanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4460 004 0863, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

29. 726. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 003 0082 sadalīšanu 

Lēmums 

30. 727. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Vīgantu ciemā pie mājas Nr. 7, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

31. 728. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Koroļevščinas  kapos, Višķu pagasts, 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/16_11_08/724.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/16_11_08/725.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/16_11_08/726.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/16_11_08/727.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/16_11_08/728.pdf
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Daugavpils novads 

32. 729.  Par Marinas Kutepovas  ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

33. 730. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „107”, Atpūta, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Tatjanai Staņķei 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

34. 731. Par ieceri piedalīties Eiropas Sociālā fonda 

8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju 

karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” projekta 

īstenošanā laikā no 2016.līdz 2020.gadam 

Lēmums 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/16_11_08/731.pdf

