
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada  24.augusta 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. 230. Par aizņēmumu no Valsts kases SAM 5.4.1.1. 

projekta  (Nr.5.4.1.1/17/A/018) “Kvalitatīvas 

tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla 

veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai 

dabas parkā „Daugavas loki”” īstenošanai 

Lēmums 

2. 231. Par aizņēmumu no Valsts kases būvprojekta 

„Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana” izstrādei 

Lēmums 

3.  232. Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Naujenes pagasta teritorijā 

Lēmums 

 

4. 233. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Ņinai 

Ivanovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

5. 234. Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr. 10, Skolas iela 

13, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, pārņemšanu Daugavpils novada 

pašvaldības īpašumā 

Lēmums 

 

6. 235. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Lazdāni”, Petrāni, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Natālijai 

Fiļimonovai uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

7. 236. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kamenītes”, Zeiļi, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu  Veronikai  

Litavniecei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

8. 237. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kukaiņi”, Kļocki, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Staņislavam 

Jermalovičam uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

9. 238. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 13A, Nīcgale, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 12, atkārtotās izsoles rīkošanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/230.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/231.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/232.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/234.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/238.pdf
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10. 239. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4468 005 0442, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads,  atkārtotās izsoles rīkošanu 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

11. 240. Par “Dzīvojamā mājā 2 525. km”,  Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.1, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

12. 241. Par “Dzīvojamā māja 2 525. km”,  Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.2, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

13. 242. Par “Dzīvojamā māja 2 525. km”,  Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.3, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

14. 243. Par “Dzīvojamā māja 2 525. km”,  Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.4, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

15. 244. Par “Dzīvojamā māja 2 525. km”,  Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.5,  īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

16. 245. Par “Dzīvojamā māja 2 525. km”,  Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.6, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

17. 246. Par “Dzīvojamā māja 2 525. km”,  Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.7,  īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

18. 247. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Ripai Stepanovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

19. 248. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Mārim Mainulim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

20. 249. Par Anatolija Janovska ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

21. 250. Par Silvijas Dreimanes ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/239.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/240.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/241.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/242.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/243.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/244.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/245.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/246.pdf
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ierobežojumus 

22. 251. Par Imanta Sergejeva ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

23. 252. Par Bronislava Krasovska ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

24. 253. Par grozījumiem Naujenes pagasta padomes 

2007. gada 31.oktobra lēmumā Nr.750 „Par 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un 

nodošanu nomā Grigorijam Petrovam” 

Lēmums  

25. 254. Par Daugavpils novada vēlēšanu komisiju Lēmums 

26. 255. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2016. gada 14.jūlija lēmumā Nr. 574 „Par 

Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu 

īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads” 

Lēmums 

27. 256. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „164”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

28. 257. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „164”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Anatolijam 

Jefimovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 
 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/253.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/254.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/255.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/8_sede_2017/256.pdf

