
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada  27.jūlija Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 6 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 157. Par Daugavpils novada  attīstības programmas 

2012.-2018.gadam  Investīciju plāna 2017.-

2019.gadam aktualizāciju 

Lēmums 

Pielikums 

Attēli 

2. 158. Par Daugavpils novada jaunatnes politikas 

stratēģijas 2018.-2024.gadam izstrādes 

uzsākšanu 

Lēmums 

3.  159. Par pašvaldības grants ceļa pārņemšanu projekta 

īstenošanas vajadzībām 

Lēmums 

 

4. 160. Par projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas 

izziņas infrastruktūras tīkla veidošana 

antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā 

„Daugavas loki””, Nr.5.4.1.1/17/A/018, 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 

Tāme 

 

5. 161. Par projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei 

Daugavpils novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/1/070, 

īstenošanu 

Lēmums 

Tāme 

 

6. 162. Par ieceri piedalīties Eiropas Sociālā fonda 

darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

8.3.2.2.pasākumā “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” 

Lēmums 

Pielikums 

Titullapa 

 

7. 163. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas Nr.387, 18. novembra iela, Vecstropi, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļu 

īpašniekiem 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

8. 164. Par atbalstu Biedrībai “Otrā māja dzīvniekiem” Lēmums 

9. 165. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada 

pašvaldības autoceļu fonda 

Lēmums 

10. 166. Par līdzekļu piešķiršanu Kalupes  pagasta 

pārvaldei no nekustamo īpašumu, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/157.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/157_IP_aktual.xls
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/157_IP_SAM_5_6_2.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/158.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/159.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/160.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/160_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/161.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/161_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/162_bezpiel.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/162_pielikums.xls
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/162_titull_piel.doc
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/164.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/165.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/166.pdf
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11. 167. Par dzīvokļu apsaimniekošanas maksas 

noteikšanu Medumu pagasta teritorijā 

Lēmums 

12. 168. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā 

esošajiem dzīvokļiem Medumu pagasta teritorijā 

Lēmums 

13. 169. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 12, Kalkūni, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 170. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kamenītes”, Zeiļi, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

15. 171. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Lazdāni”, Petrāni, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

16. 172. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma   „Kumelītes”,  Kalkūnes pagasts,  

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

17. 173. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kukaiņi”, Kļocki, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

18. 174. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „ Bebru zemes”, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

19. 175. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Parka iela 1A, Svente, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

20. 176. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Censoni”, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

21. 177. Par zemes vienības (starpgabala)  „Silene S”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

22. 178. Par zemes vienības (starpgabala)  „Silene S”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

23. 179. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma   „Kumelītes”,  Kalkūnes pagasts,  

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

24. 180. Par zemes vienības (starpgabala)  „Jaunozoli 1”, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads,  izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 181. Par zemes vienības (starpgabala)  „Jaunozoli 2”, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads,  izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/167.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/168.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/170.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/171.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/172.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/173.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/174.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/175.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/176.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/177.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/178.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/179.pdf
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pieejamības ierobežojumus 

26. 182. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu  Sergejam Agafonovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

27. 183. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu  Anatolijam Čunčulam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

28. 184. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu  Feoktistam Frolovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

29. 185. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu  Jefimam Antonovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

30. 186. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Jevgēnijam Gerasimovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

31. 187. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Laumai Ārgalei-Atvasei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

32. 188. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Marinai Romanovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

33. 189. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Pēterim Jakovļevam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

34. 190. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Aleksandram Vasiļjevam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

35. 191. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Jānim Drinģim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

36. 192. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Leonīdam Celpanovam 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 
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37. 193. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Dominikai Traškovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

38. 194. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Pjotram Zaštoftam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

39. 195. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Marfai Nikolajevai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

40. 196. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Staņislavam Bojarunam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

41. 197. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Broņislavai Gasjuļai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

42. 198. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Viktoram  Matvejevam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

43. 199. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Jeļenai Fjodorovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

44. 200. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Igoram Grīnbergam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

45. 201. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Ivanam Viļevko 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

46. 202. Par Egitas Selickas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

47. 203. Par Ludmilas Ņikitinas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 
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48. 204. Par atteikumu anulēt Jurim Mukānam ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

49. 205. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  4452 

005 0066 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

50. 206. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Daugavpils novada  Laucesas  pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

51. 207. Par Daugavpils rajona Kalupes pagasta padomes 

1999.gada 31.marta lēmuma Nr.27 ,,Par 

lietošanas tiesību pāreju” grafiskā pielikuma 

grozījumiem 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

52. 208. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 

005 0060 atzīšanu par starpgabalu 

Lēmums 

53. 209. Par starpgabala statusa piešķiršanu un mērķa 

noteikšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4466 002 0063 

Lēmums 

54. 210. Par aizņēmumu no Valsts kases Naujenes bērnu 

nama avārijas stāvoklī esošo kanalizācijas tīklu 

nomaiņai un asfalta seguma maiņai 

Lēmums 

55. 211. Par Naujenes bērnu nama īpašumā esošās 

kustamās mantas atsavināšanu 

Lēmums 

56. 212. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu autobusa 

iegādei 

Lēmums 

57. 213. Par dzīvojamās mājas ,,1”, Višķu tehnikums, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, nedzīvojamās 

telpu grupas ,,Veterināra punkts” īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/206.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/208.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/209.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/210.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/211.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/212.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/06_27_07/213.pdf

