
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada 30.marta Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.6 izskatīto jautājumu 

 

s a r a k s t s 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma, 

notei-

kumu  

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

1. 217. Par konkursu „LABĀKĀ PIRTS DAUGAVPILS 

NOVADĀ  2017” 

Lēmums 

Nolikums Nr. 8 

2. 3. Par ceļa izdevumu uz/no mācību – treniņu 

nodarbībām  atmaksu Daugavpils novada sporta 

skolas audzēkņiem 

Noteikumi Nr. 3 

3. 218. Par Pētera Vovera darbības izbeigšanu vēlēšanu 

komisijā 

Lēmums 

4. 219. Par vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu 

pieteikšanas termiņa izsludināšanu 

Lēmums 

5. 220. Par mācību līdzekļiem un mācību literatūrai 

paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 

Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestādēm 2017.gadam 

Lēmums 

6. 221. Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana” iesniegšanu Zivju fonda pasākumā  

„Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic 

valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē 

ir zivju resursu aizsardzība” 

Lēmums 

7. 222. Par finansējuma piešķiršanu Daugavpils novada 

pašvaldības aģentūrai “Višķi”  

Lēmums 

8. 223. Par projekta  “Degradēto rūpniecisko teritoriju 

reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils 

novada teritorijās I kārta” iesniegšanu 

Lēmums 

9. 224. Par aizņēmumu no Valsts kases mikroautobusa 

iegādei Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 

vajadzībām 

Lēmums 

10. 225. Par aizņēmumu no Valsts kases vieglās 

automašīnas iegādei Daugavpils novada domes 

vajadzībām 

Lēmums 

11. 226. Par līdzekļu piešķiršanu Dubnas pagasta 

pārvaldei no nekustamo īpašumu „Bitenes” un 

„Kalves”, Dubnas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/217.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/nol8(217).pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/not3(300317).pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/218.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/219.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/220.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/221.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/222.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/223.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/224.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/225.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/226.pdf
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12. 227. Par līdzekļu piešķiršanu Kalupes pagasta 

pārvaldei no nekustamo īpašumu Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

13. 228. Par līdzekļu piešķiršanu Sventes pagasta 

pārvaldei  no nekustamo īpašumu Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

14. 229. Par Sventes pagasta pārvaldes īpašumā esošās 

kustamās mantas atsavināšanu 

Lēmums 

15. 230. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Jevgēnijam 

Vološčukam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16. 231. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „Blāzmas”, Pabērži, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

17. 232. Par dzīvojamās mājas „Cibuļovka 2”, Cibuļovka, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 1, atsavināšanu 

Lēmums 

18. 233. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Blāzmas”, Pabērži, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu Jurijam 

Borovskim   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19. 234. Par dzīvojamās mājas „Cibuļovka 2”, Cibuļovka, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 1, pārdošanu Tatjanai Stasenko 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

20. 235. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4462 001 0171, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21. 236. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 4462 003 0264, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads,  izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

22. 237. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Svīres”, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

23. 238. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „c. Mirnijs-7”, Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads,  izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

24. 239. Par zemes vienības (starpgabala)  „Jaunaudzes”, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/227.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/228.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/229.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/231.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/232.pdf
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25. 240. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „Gundegas 5”,  Laucesas pagasts,  

Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

Lēmums 

26. 241. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kaušeļi 1”, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads,  izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

Lēmums 

27. 242. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4494 004 0036,  Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

Lēmums 

28 243. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Genriha Žundas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

29. 244. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Jadvigas Manušinas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

30. 245. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no  

Ritas Mačuļskas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

31. 246. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no  

Antoņinas Bešteņas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

32. 247. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Irenai Borenkovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

33. 248. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Sergejam Jakubčonokam 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

34. 249. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Ivanam Sitjko 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

35. 250. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Fjodoram Kondratjevam 

 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/240.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/241.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/242.pdf
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36. 251. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Glafirai Kločkovai (GLAFIRA 

KLOCHKOVA) 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

37. 252. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Lidijai Kločkovai   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

38. 253. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Valdim Olehno   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

39. 254. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Anatolijam Matisānam   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

40. 255. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Jānim Korsakovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

41. 256. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“LAČI” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

42. 257. Par Ludmilas Bakšanskas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

 

43. 258. Par Anatolija Bojaruna ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

44. 259. Par Jura Ancveira ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

45. 260. Par Valērija Nagļa ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

46. 261. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku ciršanai Dubnas pagasta 

teritorijā 

 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/261.pdf
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47. 262. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4452 004 0115 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

48. 263. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4452 005 0012 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

49. 264. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4474 005 0050 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

50. 265. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra                  

apzīmējumu 4474 006 0204 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

51. 266. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra                  

apzīmējumu 4468 005 0089 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

52. 267. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4472 007 

0134, „Jānīši”, Kļaviški, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums 

53. 268. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes vienības ,,Estrāde”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, daļai 

Lēmums 

54. 269. Par zemes nomas līguma laušanu ar Sabiedrību 

ar ierobežotu atbildību firmu ,,ANTARIS” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

55. 270. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 

007 0209 platības precizēšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

56. 271. Par Daugavpils novada domes 2012. gada 

27.septembra lēmuma Nr.1028  ,,Par zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu 

Genovefai Žuņai” un 2012. gada 27.decembra 

lēmuma Nr.1486  ,,Par zemes vienības ,,Vidiņi”, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai” atcelšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

57. 272. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Biķernieki”, Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/267.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/268.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/272.pdf
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58. 273. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Nīcgales vecā pamatskola”, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

Lēmums 

59. 274. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Lati”, Arone, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads,  izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

Lēmums 

60. 275. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 23.februāra lēmumā Nr.132 “Par 

projekta idejas „Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana Daugavpils novada ezera zivju 

resursu aizsardzības nodrošināšanai” 

iesniegšanu” 

Lēmums 

61. 276. Par projekta „Bērnu rotaļu laukumu izveidošana 

Daugavpils novada Naujenes, Salienas un Višķu 

pagastos” īstenošanu 

Lēmums 

Tāme 

62. 277. Par aizņēmumu projekta „Bērnu rotaļu laukumu 

izveidošana Daugavpils novada Naujenes, 

Salienas un Višķu pagastos” īstenošanai 

Lēmums 

 

 

 
  
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/273.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/274.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/275.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/276.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/276_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_30_03/277.pdf

