
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017. gada 12.janvāra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 1 
 

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteiku-

mu, 

nolikumu, 

lēmumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

1. 1. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā” 

Saistošie noteikumi 

Nr.1 

 

2. 1. Par Daugavpils novada domes deputātu, 

iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības 

sistēmas reglamentu 

Lēmums 

3. 2. Par Vaboles vidusskolas nolikuma 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Nolikums Nr.1 

4. 3. Par Daugavpils novada pašvaldības autoceļu 

fonda  līdzekļu sadali 2017.gadam 

Lēmums 

5. 4. Par aizņēmumu no Valsts kases prioritārā 

investīciju projekta “Daugavpils novada 

Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās ielas, 

Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vienības 

ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības ielas un 

stāvlaukumu pārbūve” īstenošanai 

Lēmums 

6. 5. Par nekustamā īpašuma nodošanu Naujenes 

pagasta pārvaldei valdījumā 

Lēmums 

7. 6. Par Skrudalienas pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

8. 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Nadeždas Daņilovas 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

9. 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Marijas Trubačovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 
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10. 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VLS” 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

11. 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Valda Zāgera 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

12. 11. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Demenes pagasta, Demenes ciema 

teritorijā 

Lēmums 

13. 12. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Nīcgales 

pagasta Nīcgales  ciema teritorijā un Jaunās 

sādžas pašvaldības kapos un Nīcgales kapos 

Lēmums 

14. 13. Par  nekustamā  īpašuma  lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai „Kvieši-1” ar kadastra 

apzīmējumu  4496 008 0126 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

4494 006 0002 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

16. 15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4494 001 0154 nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa noteikšanu 

Lēmums 

17. 16. Par zemes  ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4464 005 0262   

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 17. Par Daugavpils novada  konkursa “Sporta 

laureāts 2016” rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums 

19. 18. Par aizņēmumu no Valsts kases 

mikroautobusa iegādei Vaboles pagasta 

pārvaldes vajadzībām 

Lēmums 
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