
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada  14.decembra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 18  izskatīto jautājumu 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteikumu, 

lēmumu, 

nolikumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 10. Grozījums Daugavpils novada domes 2009.gada 

29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par 

vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada 

pašvaldībā”   

Saistošie noteikumi              

Nr. 10 

Paskaidrojuma raksts  

2. 11. Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 

21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo 

palīdzību Daugavpils novadā”   

Saistošie noteikumi              

Nr. 11  

Paskaidrojuma raksts 

3. 484.  Par Daugavpils novada domes 2017.gada 

9.novembra saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra 

saistošajos noteikumus Nr.22 “Par Daugavpils 

novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un 

piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” 

atcelšanu 

Lēmums 

4. 12. Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 

25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par 

Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma 

apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājās” 

Saistošie noteikumi              

Nr. 12  

Paskaidrojuma raksts 

5. 485. Par dzīvojamās mājas Līdumnieku iela 15, 

Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads 

dzīvokļa īpašuma Nr. 17, atsavināšanu 

Lēmums 

6. 486. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Dravnieki 5”, Ezeru iela 6, Demene, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

7. 487. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 4462 003 0285, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

8. 488. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  Jaunā iela 1, Laucesa, Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu Pjotram 

Grigorjevam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/sn10_141217.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/sn10_141217.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/sn10_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/sn11_141217.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/sn11_141217.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/sn11_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/484.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/sn12_141217.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/sn12_141217.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/sn12_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/485.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/486.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/487.pdf
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ierobežojumus 

9. 489. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanas procesa izbeigšanu 

Lēmums 

10. 23. Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 

24.jūlija nolikumā Nr.31“Skrudalienas pagasta 

pārvaldes nolikums” 

Nolikums Nr. 23 

11. 490. Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Skrudalienas pagasta teritorijā 

Lēmums 

12. 491. Par ierosinājumu iegūt Birķineļu baznīcas ēku 

Daugavpils novada pašvaldības īpašumā 

Lēmums 

13. 492. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada 

pašvaldības autoceļu fonda 

Lēmums 

14. 493. Par  Daugavpils novada pašvaldības autoceļu fonda 

līdzekļu sadales starp iestādēm precizētā plāna 

2017.gadam  apstiprināšanu 

Lēmums  

15. 494. Par  Daugavpils novada pašvaldības autoceļu fonda 

līdzekļu sadales precizētā plāna 2017.gadam  

apstiprināšanu 

Lēmums 

16. 495. Par Līksnas pagasta pārvaldes nepabeigtās 

būvniecības objekta izslēgšanu no grāmatvedības 

uzskaites un izmaksu norakstīšanu izdevumos 

Lēmums 

17. 496. Par Līksnas pagasta pārvaldes autoceļa izslēgšanu 

no grāmatvedības uzskaites 

Lēmums 

18. 497. Par līdzekļu piešķiršanu Ambeļu pagasta pārvaldei 

no Daugavpils novada  pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Pasta māja”, Parka iela 12, Ambeļi,  

Ambeļu  pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

19. 498. Par Laucesas pagasta pārvaldes debitoru parādu 

norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 499. Par Tabores pagasta pārvaldes debitoru parādu 

norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

21. 500. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Artim Pogulim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

22. 501. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Regīnai Semjonovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/489.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/nol23_141217.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/490.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/491.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/492.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/493.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/494.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/495.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/496.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/497.pdf
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23. 502. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.17, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

24. 503. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.22, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

25. 504. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.33, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

26. 505. Par dzīvojamās mājas Meža iela 6, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.26, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

27. 506. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.24, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

28. 507. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.67, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

29. 508. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 4, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.14, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

30. 509. Par Janīnas Gnitejevas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

31. 510. Par Oļega Gnitejeva ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

32. 511. Par Kestuta Starkus ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

33. 512. Par Staņislava Vasiļevska ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/502.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/503.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/504.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/505.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/506.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/507.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/508.pdf
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34. 513. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem un 

to atzīšanu par piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

35. 514. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem un 

to atzīšanu par piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

36. 515. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem un 

to atzīšanu par piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

37. 516. Par zemes vienības noteikšanu par starpgabalu un 

tās atzīšanu par piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

38. 517. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem un 

to atzīšanu par piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

39. 518. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem un 

to atzīšanu par piekritīgām pašvaldībai Demenes 

pagasta teritorijā 

Lēmums 

40. 519. Par aizņēmumu projekta  „Degradēto rūpniecisko 

teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un 

Daugavpils novada teritorijās I kārta” finansēšanai 

Lēmums 

41. 24. Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 

24.jūlija nolikumā Nr. 24  “Laucesas pagasta 

pārvaldes nolikums” 

Nolikums Nr. 24 

42. 520. Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4462 005 0060, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

43. 521. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Lati”, Arone, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

44. 522. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem un 

to atzīšanu par piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums  

45. 523. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem un 

to atzīšanu par piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

46. 524. Par zemes vienības noteikšanu par starpgabalu un 

tās atzīšanu par piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

47. 525. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem un 

to atzīšanu par piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

 

 
  

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/513.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/514.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/515.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/516.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/517.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/518.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/519.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/nol24_141217.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/522.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/523.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/524.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/18_14_12_2017/525.pdf

