
                                                         
 

 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada 27.aprīļa Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.8 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 

 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

1. 336. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 29.decembra  lēmumā Nr. 1131 “Par 

projekta iesniegšanu Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  

(ELFLA) pasākumā ”Pamatpakalpojumi  un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos”” 

Lēmums  

Tāme 

2. 337. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 9.marta lēmumā  Nr. 166 “Par 

aizņēmumu projekta  “Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu pārbūve” finansēšanai” 

Lēmums  

3. 338. Par atbalstu kritušo kareivju pieminekļa 

uzstādīšanai 

Lēmums  

4. 339. Par līdzekļu piešķiršanu Naujenes  pagasta 

pārvaldei no nekustamā  īpašuma “Jaunaudzes”, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

Lēmums  

5. 340. Par līdzekļu piešķiršanu Laucesas  pagasta 

pārvaldei no nekustamā  īpašuma ar kadastra 

numuru 4464 005 0716, „c.Mirnijs -7”, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

6. 341. Par pilnvarojumu piedalīties zivju resursu 

aizsardzības un uzraudzības pasākumos Vīragnas 

ezerā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

7. 342. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas 

statusa noteikšanu 

Lēmums 

8. 343. Par zemes vienības (starpgabala) „Dzirvaniški”, 

Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

9. 344. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 6, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/08_27_04/336.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/08_27_04/336_pielikums_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/08_27_04/337.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/08_27_04/338.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/08_27_04/339.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/08_27_04/340.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/08_27_04/342.pdf
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īpašuma Nr. 41, pārdošanu Igoram Malkovam 

(IGOR MALKOV) 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

10. 345. Par Kalupes pagasta pārvaldes debitoru parādu 

norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

11. 346. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Olgai Birjukovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

12. 347. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Valērijam Ciršam 

 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

13. 348. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Airatam Gabdrahmanovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 349. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Ivanam Leonovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15. 350. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Jemilijai Jerošonokai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

16. 351. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Valentīnai Kornaševskai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

17. 352. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Borisam Kriņicinam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

18. 353. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Ainai Lašei   

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 
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ierobežojumus 

19. 354. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Oļegam Ļubčičam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 355. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Semjonam Sergejevam   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 356. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un  nokavējuma naudas piedziņu no 

Valentīnas Leskovas 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

22. 357. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un  nokavējuma naudas piedziņu no 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TIKKA” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

23. 358. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Tatjanas Samuilovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

24. 359. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Janīnas Žukas 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

25. 360. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Anda Andruško 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

26. 361. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Oskara Kudeikas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

27. 362. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Rēzeknes rajona Pušas pagasta Svatovas sādžas 

mācību-ražošanas zemnieku saimniecības 

“JAUNAGLONA” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

28. 363. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 
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Larisas Kozirevas normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

29. 364. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Olgas Dresmanes 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

30. 365. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Vladimira Vasiļjeva 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

31. 366. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Verenijas Maskaļenko 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

32. 367. Par Genādija Januša ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

33. 368. Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības 

daļas iznomāšanu ar apbūves tiesībām Andrejam 

Matuļam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

34. 369. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 

001 0518 daļas nodošanu nomā ar apbūves 

tiesībām 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

35. 370. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Daugavpils novada, Kalupes pagasta, 

Kalupes ciema teritorijā 

Lēmums  

 

36. 371. Par zemes  ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4468 005 0416 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

37. 372. Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 

Lēmums 

38. 373. Par  Daugavpils novada pašvaldības  2016.gada 

konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu 

Lēmums 

  
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/08_27_04/370.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/08_27_04/372.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/08_27_04/373.pdf

