
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada  13.jūlija Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 4 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 76. Par Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesas 

locekļa Svetlanas Kursītes atbrīvošanu no 

amata 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus  

2. 77. Par Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesas 

locekļa ievēlēšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus  

3.  78. Par  grozījumiem Daugavpils novada domes 

2014.gada 25.septembra lēmumā Nr. 1020   

“Par Daugavpils novada Skrudalienas  

bāriņtiesas priekšsēdētāja  un locekļu  

ievēlēšanu” 

Lēmums 

 

4. 3. Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 

21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 

sociālo palīdzību Daugavpils novadā”   

Saistošie noteikumi  

Nr.3 

Paskaidrojuma raksts 

5. 79. Par ziedojumu  pieņemšanu Lēmums 

6. 80. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Laflora” paredzētās darbības akceptēšanu 

Lēmums 

 

7. 81. Par Daugavpils novada  attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Investīciju plāna 2017.-

2019.gadam aktualizāciju 

Lēmums 

Pielikums 

Attēli 

8. 82. Par piedalīšanos  Eiropas adaptētās  modes  

Forumā „Mode H” 

Lēmums 

 

9. 83. Par Daugavpils novada pašvaldības ceļa 

“Vīrognas ceļš” 0.000 - 1.362 km pārbūvi 

Lēmums 

10. 84. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Alauda”, Dubnas pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu Inesei Gribustei 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

11. 85. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „227”, Daugava, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Genadijam 

Kursītim 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/78.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/sn3.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/sn3.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/sn3_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/79.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/80.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/81.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/81_IP_aktual_plans.xls
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/81_IP_SAM_5_6_2.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/82.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/83.pdf
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12. 86. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „330”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Galinai 

Kiriļukai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

13. 87. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „38”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Artjomam 

Radionovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

14. 88. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 428, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 62, pārdošanu 

Leonīdam Laškovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

15. 89. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Lāčplēši 1”, Salienas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Vitālijam 

Kaškuram 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

16. 90. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Ļesnoje 13”, Meža ciems, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Jekaterinai Plečkenai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

17. 91. Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Demenes pagasta teritorijā 

Lēmums 

18. 92. Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Nīcgales pagasta teritorijā 

Lēmums 

19. 93. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļaujas izsniegšanu Ceļu būves firmai SIA 

„BINDERS” 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

20. 94. Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

dzīvokļu īpašniekiem Līksnas pagasta 

dzīvojamās mājās 

Lēmums 

21. 95. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Fjodoram Ivanovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

22. 96. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Eduardam Jukšam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

23. 97. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Janīnai Svētiņai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

24. 98. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Romualdam Limanovičam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/91.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/92.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/94.pdf
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ierobežojumus 

25. 99. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Pēterim Voskānam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

26. 100. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Kazimiram Baikam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

27. 101. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Janīnai Pantalonei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

28. 102. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Jāzepam Stičinskim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

29. 103. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Jūlijai Dzenei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

30. 104. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Elenai Smirnovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

31. 105. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Fedorai Murzakovai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

32. 106. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Aleksejam Makuševam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

33. 107. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Antonam Paculam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

34. 108. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Regīnai Golovko 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

35. 109. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Ilonai Vjuginai 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 
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36. 110. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Aivaram Dūdelim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

37. 111. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Svetlanai Kuzņecovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

38. 112. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Viktoram Petročenko 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

39. 113. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Ivanam Mališevam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

40. 114. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Mihailam Maļuhinam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

41. 115. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Annai Pudānei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

42. 116. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Andrim Bidzānam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

43. 117. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Edītei Mežiniecei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

44. 118. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Sergejam Antonovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

45. 119. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Nikolajam Jermoļinskim 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

46. 120. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Elīnai Drusei 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 
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47. 121. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Josifam Rimovičam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

48. 122. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Vladimiram Konošonokam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

49. 123. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Marijai Stepanovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

50. 124. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Leonīdam Siņavskim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

51. 125. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Ņinai Kaštaljanei 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

52. 126. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Jeļizavetai Kravčukai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

53. 127. Par Biķernieku pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

54. 128. Par Gunāra Poplavska ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

55. 129. Par platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgām  

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

4488 002 0099 un 4488 002 0292, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

56. 130. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4474 002 0164 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus  

57. 131. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4466 001 0365 

Lēmums 

58. 132. Par zemes  ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4466 

005 0062 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/131.pdf
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59. 133. Par zemes  ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4484 

007 0025 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

60. 134. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Daugavpils novada  Salienas  pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

61. 135. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 11.maija lēmumā Nr. 428 “Par 

projekta  “Degradēto rūpniecisko teritoriju 

reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils 

novada teritorijās I kārta” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/134.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/135.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_13_07/135_tame_SAM_5_6_2_Randene_pie_lemuma_grozita.xlsm

