
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada  8.jūnija Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 11 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 512. Par Daugavpils novada pašvaldības 2016.gada 

publiskā pārskata apstiprināšanu 

Lēmums 

Publiskais pārskats 

2. 513. Par precizējumiem Daugavpils novada domes 

2017.gada 11.maija saistošajos noteikumos 

Nr.5 “Grozījumi Daugavpils novada domes 

2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 

piemērošanu”” 

Lēmums 

 

3.  514. Par Daugavpils novada konkursu „Saimnieks 

2017” 

Lēmums 

Nolikums Nr. 9 

4. 515. Par projekta „Daugavpils novada Višķu pagasta 

Višķu ezera zivju resursu papildināšana” 

īstenošanu 

Lēmums 

Tāme 

5. 516. Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana” īstenošanu 

Lēmums 

Tāme 

6. 517. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valdījumā Lēmums 

7. 518. Par mantas nodošanu valdījumā pagastu 

pārvaldēm 

Lēmums 

8. 519. Par mantas nodošanu apsaimniekošanā un 

lietošanā 

Lēmums 

9. 520. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Dimpērai 

Beinarovičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

10. 521. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Irinai 

Orlovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

11. 522. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „14”, Eglīte, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

12. 523. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „14”, Eglīte, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu Mihailam 

Savrasovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/512.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/512_PUBL_PARSK_2016.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/513.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/514.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/nol9.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/515.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/515_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/516.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/516_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/517.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/518.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/519.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/522.pdf
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13. 524. Par dzīvojamās mājas Sadnieku iela 17, 

Sadnieki, Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

14. 525. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un  

nokavējuma naudas dzēšanu Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „Kalkūnu invest” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

15. 526. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu SIA „LATGALES 

ŪDENSSPĒKI” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

16. 527. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Gatim Poišam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

17. 528. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Aleksandram Čerņavskam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

18. 529. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Raisai Čerņauskai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

19. 530. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Verai Kokinai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

20. 531. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas piedziņu no 

Dmitrija Ļaha 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

21. 532. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas piedziņu no 

Dmitrija Pivina 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

22. 533. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas piedziņu no 

Valda Uzuliņa 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

23. 534. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas piedziņu no 

Nikolaja Samuilova 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 
 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/524.pdf


3 

24. 535. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas piedziņu no 

Oļega Petrova 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

25. 536. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas piedziņu no 

Igora Krasovska 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

26. 537. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Daugavpils novada, Kalupes pagasta, 

Kalupes ciema teritorijā 

Lēmums 

27. 538. Par Sventes ciema ielu zemes vienību 

apvienošanu vienā  nekustamā īpašumā 

Lēmums 

28. 539. Par  zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Daugavpils Mārtiņa Lutera 

evaņģēliski luteriskai draudzei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

29. 540. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4486 001 0618   

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

30. 541. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4464 005 0063 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

31. 542. Par zemes  ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4476 

005 0537 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

32. 543. Par zemes  ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4468 

003 0018 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

33. 544. Par zemes  ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4468 

003 0226 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

34. 545. Par zemes  ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4468 

006 0580 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

35. 546. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2017.gada 30.marta lēmumā Nr.276 “Par 

projekta „Bērnu rotaļu laukumu izveidošana 

Daugavpils novada Naujenes, Salienas un 

Višķu pagastos” īstenošanu” 

Lēmums 

Tāme 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/537.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/538.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/546.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/546_tame.xlsm
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36. 547. Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Višķu pagasta teritorijā 

Lēmums 

37. 548. Par aizņēmumu no Valsts kases Randenes 

pamatskolas atjaunošanai 

Lēmums 

38. 549. Par aizņēmumu no Valsts kases Daugavpils 

novada Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās 

ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās 

Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības 

ielas un stāvlaukumu pārbūves papilddarbiem 

Lēmums 

39. 550. Par aizņēmumu no Valsts kases Vaboles 

pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja 

telpu remontam 

Lēmums 

40. 551. Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 

Lēmums 

41. 552. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  4452 

005 0012 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

42. 553. Par pilnvarotā makšķerēšanas noteikumu 

ievērošanas kontroliera apliecības parauga 

apstiprināšanu 

Lēmums 

43. 554. Par Daugavpils novada pašvaldības ceļa 

“Adami –Skrīveri” 0.000 – 3.524km 

2.būvniecības kārtu 

Lēmums 

  

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/547.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/548.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/549.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/550.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/551.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/553.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/11_08_06/554.pdf

