
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada 13.aprīļa Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.7 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteiku-

mu, 

lēmumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

1. 4. Par ielu tirdzniecību Daugavpils novadā Saistošie noteikumi  

Nr.4  

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

Paskaidrojuma raksts 

2. 278. Par Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesas 

priekšsēdētāja Romualda Baranovska 

atbrīvošanu no amata 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

3. 279. Par  Daugavpils novada Skrudalienas  bāriņtiesas 

priekšsēdētāja  ievēlēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

4. 280. Par  grozījumiem Daugavpils novada domes 

2014.gada 25.septembra lēmumā Nr. 1020 ”Par 

Daugavpils novada Skrudalienas  bāriņtiesas 

priekšsēdētāja  un locekļu  ievēlēšanu” 

Lēmums 

5. 281. Par Daugavpils novada  attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Investīciju plāna 2017.-

2019.gadam aktualizāciju 

Lēmums 

Pielikums 

Attēli 

6. 282. Par finansējuma piešķiršanu Līksnas pagasta 

pārvaldei 

Lēmums 

7.    283. Par  Daugavpils novada pašvaldības autoceļu 

fonda līdzekļu sadales precizētā plāna 

2017.gadam  apstiprināšanu 

Lēmums 

8. 284. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada 

pašvaldības autoceļu fonda 

Lēmums 

9. 285. Par Daugavpils novada pašvaldības iestādes - 

Daugavpils novada dome  maksas 

pakalpojumiem 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/sn4_130417.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/sn4_130417.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/sn4_1pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/sn4_2pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/sn4_3pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/sn4_4pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/sn4_5.pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/sn4_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/280.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/281.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/281_Pielikums_IP_aktualizacija.xls
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/281_ATTELI_2_pielikums_pie_IP_SAM_5_6_2.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/282.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/283.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/284.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/285.pdf
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10. 286. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.7, 

Vienības iela, Lociki, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļu īpašniekiem 

atbalstīšanu un piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

11. 287. Par dzīvojamās mājas Līdumnieku iela 11, 

Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 11, atsavināšanu 

Lēmums 

12. 288. Par dzīvojamās mājas Līdumnieku iela 16, 

Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 7, atsavināšanu 

Lēmums 

13. 289. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „97”, Birkineļu dārziņi, Kalkūnes  

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

14. 290. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Zemnieku iela 3, Randene, Kalkūnes  

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

15. 291. Par zemes vienības (starpgabala)  „Sprīdīši”,  

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

16. 292. Par dzīvojamās mājas Dīķa iela 1, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 1, atsavināšanu 

Lēmums 

17. 293. Par dzīvojamās mājas Dīķa iela 1, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 2, atsavināšanu 

Lēmums 

18. 294. Par dzīvojamās mājas „Baltā māja”, Kalniški, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 1, atsavināšanu 

Lēmums 

19. 295. Par dzīvojamās mājas „Dzīvojamā māja 3 525. 

km”,  Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 3, atsavināšanu 

Lēmums 

20. 296. Par dzīvojamās mājas „Dzīvojamā māja 3 525. 

km”,  Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 4, atsavināšanu 

Lēmums 

21. 297. Par dzīvojamās mājas „Dzīvojamā māja 3 525. 

km”,  Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 5, atsavināšanu 

Lēmums 

22. 298. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 6, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 41, atsavināšanu 

Lēmums 

23. 299. Par zemes vienības (starpgabala) „Zaļumi”, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

24. 300. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „97”, Birkineļu dārziņi, Kalkūnes  

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  Natālijai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/287.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/288.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/289.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/290.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/291.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/292.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/293.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/294.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/295.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/296.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/297.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/298.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/299.pdf
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Kovaļovai pieejamības ierobežojumus 

25. 301. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Zemnieku iela 3, Randene, Kalkūnes  

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Artjomam Rusaļejevam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

26. 302. Par zemes vienības (starpgabala) „Zaļumi”, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  „Augstkalnu 

druvas ”   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

27. 303. Par dzīvojamās mājas Dīķa iela 1, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 2, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

28 304. Par zemes vienības (starpgabala)  „Sprīdīši”,   

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

29. 305. Par dzīvojamās mājas „Baltā māja”,  Kalniški, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.1, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

30. 306. Par dzīvojamās mājas „Dzīvojamā māja 3 525. 

km”,  Līksnas pagasts, Daugavpils novads 

dzīvokļa īpašuma Nr. 3, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

31. 307. Par dzīvojamās mājas „Dzīvojamā māja 3 525. 

km”,  Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 4, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

32. 308. Par dzīvojamās mājas „Dzīvojamā māja 3 525. 

km”,  Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 5, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

33. 309. Par Daugavpils novada domes debitora parāda 

norakstīšanu 

Lēmums  

34. 310. Par Maļinovas pagasta pārvaldes nepabeigtās 

būvniecības objekta izslēgšanu no grāmatvedības 

uzskaites un izmaksu norakstīšanu izdevumos 

Lēmums 

35. 311. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas piedziņu no 

Igora Lazareva 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

36. 312. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Olgai Homjakovai   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

37. 313. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/303.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/304.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/305.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/306.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/307.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/308.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/309.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/310.pdf
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dzēšanu Jevgenijam Jačmenkinam   noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

38. 314. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Ivanam Skurjatam (IVAN SKURIYAT)   

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

39. 315. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Ilmāram Mazuram   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

40. 316. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Andrejam Risam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

41. 317. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Valentīnai Skudrai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

42. 318. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Lidijai Ivanovai (LIDIA  IVANOVA) 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

43. 319. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Borisam Murevičam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

44. 320. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Raisai Pavlovai   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

45. 321. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Tatjanai Redjkovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

46. 322. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Vladimiram Slimborskim 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

47. 323. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Allai Šilinai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

48. 324. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Vladislavam Šaiteram   

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 
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49. 325. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Andrejam Vaņinam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

50. 326. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Eleonorai Zelčai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

51. 327. Par Angelinas Vitkovskas  ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

52. 328. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4474 007 0064 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

53. 329. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4484 007 0025 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

54. 330. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4488 007 0013    

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

55. 331. Par zemes  ierīcības projekta apstiprināšanu  

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4450 008 

0157   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

56. 332. Par zemes  ierīcības projekta apstiprināšanu  

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4450 004 

0027   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

57. 333. Par otra nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes vienības Šosejas iela 3, Špoģi, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, daļai 

Lēmums  

58. 334. Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību organizēšanu Sventes ezerā 

Lēmums 

Pielikums 

59. 335. Par grozījumiem Daugavpils novada vēlēšanu 

komisijas sastāvā   

Lēmums 

 

 

 
  
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/333.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/334.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/334_pielikums_ligums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/07_13_04/335.pdf

