
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada  14.septembra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 10 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma, 

saistošo 

noteikumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 261.  Par Nīcgales  sākumskolas likvidāciju Lēmums  

2. 5 LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS 

NOLIKUMS SVENTES EZERĀ 

Saistošie noteikumi              

Nr. 5 

Paskaidrojuma raksts 

3. 6 LICENCĒTO ZEMŪDENS MEDĪBU 

NOLIKUMS SVENTES EZERĀ 

Saistošie noteikumi               

Nr. 6 

Paskaidrojuma raksts 

4. 262. Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) pasākumā 

”Pamatpakalpojumi  un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” 

Lēmums 

5. 263. Par ieceri piedalīties Eiropas Sociālā fonda 

darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 

“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 

īstenojot preventīvus  un intervences 

pasākumus” īstenošanā 

Lēmums 

6. 264. Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 

Lēmums 

7. 265. Par līdzekļu piešķiršanu Naujenes pagasta 

pārvaldei no Daugavpils novada  pašvaldības 

dzīvokļa īpašuma Nr. 9, Vienības iela7, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

Lēmums 

8. 266. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Andrejam 

Golubam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

9. 267. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Tatjanai 

Bugrovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/261.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/sn5.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/sn5.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/sn5_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/sn6.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/sn6.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/sn6_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/262.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/263.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/264.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/265.pdf
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10. 268. Par ēkas Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā 

Lēmums 

11. 269. Par ēkas Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā 

Lēmums 

12. 270. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Strautupe”, Kalkūnes pagasts,  

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

13. 271. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „44”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

14. 272. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „ 154”, Daugava, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

15. 273. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „296” , Daugava, Kalkūnes pagasts,  

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

16. 274. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Svīres”, Bībelišķi, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

17. 275. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  ar kadastra numuru 4462 002 0376, 

Kalupes  pagasts,  Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

18. 276. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Brūklenāji”, Gančevski, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

19. 277. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 387, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads dzīvokļa īpašuma Nr. 34, atsavināšanu 

Lēmums 

20. 278. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „39”, Meža ciems, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

21. 279. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4488 004 0136, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

22. 280. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Atpūta 124”, Sventes pagasts,  

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

23. 281. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4488 005 0820, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

24. 282. Par dzīvojamās mājas „Ozjornoje”, Driksnišķi, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 4, atsavināšanu 

Lēmums 

25. 283. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr. 87, „11”, Višķu tehnikums, Višķu 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/268.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/269.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/270.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/271.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/272.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/273.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/274.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/275.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/276.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/277.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/278.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/279.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/280.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/281.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/282.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/283.pdf
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pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu   

26. 284. Par dzīvojamās mājas Līdumnieku iela 11, 

Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 11, pārdošanu 

Vitai Vaņinai uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

27. 285. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 387, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 34, pārdošanu 

Jānim Gudam uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

28. 286. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Svīres”, Bībelišķi, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu Jurim 

Morkānam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

29. 287. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Censoni”, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu  Pelogejai 

Žubulei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

30. 288. Par dzīvojamās mājas „Ozjornoje”, Driksnišķi, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads dzīvokļa 

īpašuma Nr. 4, pārdošanu Oksanai 

Maculevičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

31. 289. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „39”, Meža ciems, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu  Jeļenai 

Meļņikai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

32. 290. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „296” , Daugava, Kalkūnes pagasts,  

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

33. 291. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Strautupe” , Kalkūnes pagasts,  

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

34. 292. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4488 005 0820, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

35. 293. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  ar kadastra numuru 4462 002 0376, 

Kalupes  pagasts,  Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

36. 294. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Atpūta 124” , Sventes pagasts,  

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/290.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/291.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/292.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/293.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/294.pdf
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37. 295. Par dzīvojamās mājas „11”, Višķu tehnikums, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 87, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

38. 296. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma   „Vezumnieki”,  Naujenes pagasts,  

Daugavpils novads, atkārtotās izsoles rīkošanu 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

39. 297. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 7, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 9, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

40. 298. Par zemes vienības (starpgabala)  „Irbenāji”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

41. 299. Par dzīvojamās mājas “Pirtnieki”, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.3,  īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

42. 300. Par dzīvojamās mājas Ņekrasova iela 2, 

Daugavpils, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

43. 301. Par dzīvojamās mājas ,,4”, Vīganti, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.4, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

44. 302. Par dzīvojamās mājas ,,4”, Vīganti, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.5, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

45. 303. Par dzīvojamās mājas ,,4”, Vīganti, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.7 , īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

46. 304. Par dzīvojamās mājas ,,4”, Vīganti, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.8 īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

47. 305. Par dzīvojamās mājas ,,4”, Vīganti, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.13, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

48. 306. Par dzīvojamās mājas ,,4”, Vīganti, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.14, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/295.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/296.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/299.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/300.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/301.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/302.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/303.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/304.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/305.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/306.pdf
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49. 307. Par dzīvojamās mājas ,,4”, Vīganti, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.16, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

50. 308. Par dzīvojamās mājas ,,4”, Vīganti, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.17, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

51. 309. Par dzīvojamās mājas ,,4”, Vīganti, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.18, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

52. 310. Par dzīvojamās mājas ,,7”, Vīganti, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.13, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

53. 311. Par Višķu pagasta pārvaldes debitoru parādu 

norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

54. 312. Par Demenes pagasta pārvaldes debitora zemes 

nomas parāda norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

55. 313. Par Daugavpils novada pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu  īres maksas noteikšanu 

Salienas pagasta teritorijā 

Lēmums 

56. 314. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2016.gada 12. maija lēmumā Nr. 386 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Valerija Stoma” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

57. 315. Par Larisas Kozirevas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

58. 316.  Par Fjodora Kozireva ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

59. 317. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4450 004 0437 noteikšanu par starpgabalu 

Lēmums 

60. 318. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Višķu pagasta Daniševkas kapos 

Lēmums 

61. 319. Par publiskās apspriešanas rezultātiem  koka 

ciršanai Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā 

pie Malnavas koledžas Izglītības programmu 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/307.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/308.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/309.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/310.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/313.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/317.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/318.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/319.pdf
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īstenošanas vietas “Višķi” 

62. 320. Par  publiskās apspriešanas rezultātiem par 

koku ciršanu pašvaldības ceļa Nr. 92-12  

(Māre - Sadnieki)  Tabores pagasta, 

Daugavpils  novada teritorijā 

Lēmums 

63. 321. Par projekta “Dabas un kultūrvides studiju 

aplis Augšdaugavā” iesniegšanu 

Lēmums 

 

64. 322. Par aizņēmumu no Valsts kases 2017.gada 

augusta lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu 

novēršanai Daugavpils novada pašvaldības 

infrastruktūras objektiem 

Lēmums 

 
  
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/320.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/321.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_sede_2017/322.pdf

