
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2017.gada 9.marta Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.5 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

1. 161. Par Daugavpils novada projektu konkursu 

jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!” 

Lēmums 

Nolikums Nr.5 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

2. 162. Par Daugavpils novada projektu konkursu 

jaunatnei „Attīsti sevi!” 

Lēmums 

Nolikums Nr.6 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

3. 163. Par Daugavpils novada projektu konkursu 

vispārējās izglītības iestādēm „Kopā būt!” 

Lēmums 

Nolikums Nr. 7 

1.pielikums 

2.pielikums 

4. 164. Par projekta „Atmiņas  mūsu  kopīgās nākotnes 

veidošanai” iesniegšanu 

Lēmums 

5. 165. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2015.gada 27.augusta lēmumā Nr.714 “Par 

Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu skolēnu ēdināšanu no pašvaldības 

budžetā paredzētajiem līdzekļiem” 

Lēmums  

6. 166. Par aizņēmumu projekta  „Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu pārbūve” finansēšanai 

Lēmums 

7. 167. Par aizņēmumu no Valsts kases jaunas vieglās 

pasažieru automašīnas iegādei Salienas pagasta 

pārvaldei 

Lēmums 
 

8. 168. Par aizņēmumu no Valsts kases prioritārā 

investīciju projekta “Baltaču kapsētas kapličas 

būvniecība” īstenošanai 

Lēmums 

9. 169. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai atbalstīšanu daudzdzīvokļu 

dzīvojamai mājai Nr.387, 18.novembra iela, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/161.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/nol5(161).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/nol5_1pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/nol5_2pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/nol5_3pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/162.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/nol6(162).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/nol6_1pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/nol6_2pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/nol6_3pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/nol6_4pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/163.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/nol7(163).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/nol7_1pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/nol7_2pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/164.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/165.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/166.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/167.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/168.pdf
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novads 

10. 170. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Nr.422, 18. novembra iela, Vecstropi, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļu 

īpašniekiem atbalstīšanu un piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

11. 171. Par dzīvojamās mājas Ķieģeļu iela 6, Kalkūni, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

12. 172. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

13. 173. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 2, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.62, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

14. 174. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 5, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.37, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

15. 175. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 10, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.33, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

16. 176. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 10, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.35, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

17. 177. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 10, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.37, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

18. 178. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 10, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.40, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

19. 179. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 10, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.41, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

20. 180. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 10, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.53, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/172.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/173.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/174.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/175.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/176.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/177.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/178.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/179.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/180.pdf
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21. 181. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Natālijas Sļotovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus  

22. 182. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Nataļjas Kudrjavcevas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 
23. 183. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Marijas Maņkovskas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

24. 184. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Svetlanas Bogdanovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 185. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Ivanam Skurjatam (IVAN 

SKURIYAT) 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

26. 186. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Mārim Tihovskim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

27. 187. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Svetlanai Vendelboe 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

28 188. Par Viktora Udalova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

29. 189. Par Alekseja Antonova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

30. 190. Par Rēzeknes ielas reģistrāciju Daugavpils 

novada pašvaldības ielu  sarakstā 

Lēmums 

31. 191. Par pašvaldības īpašumā esošās zemes 

vienības iznomāšanu Vladimiram Klopovam 

 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

32. 192. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par 

koka ciršanu Daugavpils novada Višķu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/190.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/192.pdf
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pagasta Višķu kapos 

33. 193. Par pašvaldības īpašumā esošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4498 001 

0353 iznomāšanu Sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību  ,,Arodīpašums” 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

34. 194. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4498 005 0490 sadalīšanu 

Lēmums 

35. 195. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 4498 005 0689 un 4498 005 

0669 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

36. 196. Par nekustamā īpašuma  lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

4452 005 0149, Dubnas pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums 

37. 197. Par nekustamā īpašuma  lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

4488 006 0340 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

38. 198. Par  nekustamā  īpašuma  lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai „Naujene 4” ar kadastra 

apzīmējumu  4496 002 0190 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

39. 199. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2014.gada 15.maija lēmumā Nr.481 ,,Par 

apbūvētu zemes vienību atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai” 

Lēmums 

40. 200. Par grozījumiem Kalkūnes pagasta padomes 

2009.gada 25.marta lēmumā Nr.51 ,,Par 

lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību 

Kalkūnes pašvaldībai” 

Lēmums 

41. 201. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 005 0058 platības precizēšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

42. 202. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā 

Lēmums 

43. 203. Par  zemes vienību  ar kadastra apzīmējumiem 

4442 003 0072, 4442 003 0022 un 4442 003 

0063 konfigurācijas precizēšanu Ambeļu 

pagasta teritorijā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

44. 204. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4498 001 0172 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/194.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/196.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/199.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/200.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/202.pdf
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pieejamības 

ierobežojumus 

45. 205. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4452 002 0015   

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

46. 206. Par zemes  ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4466 005 0062 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

47. 207. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem nekustamā īpašuma „Rozes” 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4462 

002 0009 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

48. 208. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2016.gada 29.decembra lēmumā Nr. 1131 

“Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai  (ELFLA) pasākumā 

“Pamatpakalpojumi  un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos”” 

Lēmums 

Tāme 

49. 209. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2017.gada 23.februāra lēmumā Nr. 130 “Par 

projekta iesniegšanu Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai  (ELFLA) pasākumā 

“Pamatpakalpojumi  un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos”” 

Lēmums 

Tāme 

50. 210. Par aizņēmumu projekta  „Daugavpils novada 

pašvaldības ceļa “Grāviņi-Vecie Tokari” 

pārbūve Višķu pagastā” finansēšanai 

Lēmums 

51. 211. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.960 ”Par  

būvprojekta izstrādi Vaboles vidusskolas 

sporta zāles pārbūvei”   

Lēmums 

52. 212. Par aizņēmumu no Valsts kases Vaboles 

vidusskolas pārbūvei un sporta zāles nesošo 

konstrukciju pastiprināšanai 

Lēmums 

53. 213. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2015. gada 29.decembra lēmumā Nr. 1132 

“Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Daugavpils novada Biķernieku 

pagasta teritorijā” 

Lēmums 

54. 214. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2015. gada 28. maija lēmumā Nr.435 „Par 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Daugavpils novada Vecsalienas 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/208.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/208_tame.xlsm
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/209.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/209_tame.xlsm
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/210.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/211.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/212.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/213.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/214.pdf
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pagasta teritorijā” 

55. 215. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr. 230 “Par 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Višķu pagasta teritorijā” 

Lēmums 

56. 216. Par  nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 

statusa piešķiršanu Jānim Rasnačam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

57. Proto-

kolā 

Informācija par plūdiem Daugavpils novadā - 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/05_09_03/215.pdf

