
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada  11.maija Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 9 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 

 
Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteikumu, 

noteikumu, 

lēmumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 5 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2012.gada 27.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.29 “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanu” 

Saistošie noteikumi Nr. 5 

Paskaidrojuma raksts 

2. 6 Nolikums par licencēto makšķerēšanu 

Vīragnas ezerā 

Saistošie noteikumi Nr. 6 

Paskaidrojuma raksts 

3. 4 Debitoru parādu administrēšanas kārtība 

Daugavpils novada pašvaldībā 

Noteikumi Nr. 4 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

6.pielikums 

7.pielikums 

8.pielikums 

9.pielikums 

4. 374. Par atļauju savienot amatus Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

5. 375. Par Meža un dārza dienām Daugavpils novadā Lēmums 

6. 376. Par dienas nometnes organizēšanu Naujenes 

pagasta teritorijā 

Lēmums 

7. 377. Par līdzekļu piešķiršanu Višķu  pagasta 

pārvaldei no nekustamo  īpašumu ar kadastra 

numuriem 4498 005 0724, „Veiksmes” un 

4498 005 0408, “Jaunlīgotnes”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

8. 378. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Jeļenai 

Čerņavskai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

9. 379. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Ludmilai 

Pavlovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/sn5_1105117.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/sn5_paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/sn6_110517.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/sn6_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/not4.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/not4_1pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/not4_2pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/not4_3pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/not4_4pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/not4_5pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/not4_6pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/not4_7pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/not4_8pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/not4_9pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/375.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/376.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/377.pdf
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informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

10. 380. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma   „Pasta māja”,  Ambeļu 

pagasts,  Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

11. 381. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Sēnes”, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

12. 382. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Zemgale 12”, Zemgale, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

13. 383. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 3, Kalkūni, 

Kalkūnes  pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

14. 384. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „310”, Daugava, 

Kalkūnes  pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

15. 385. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Liepājas 1”, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

16. 386. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Vanagi 2”, Barsuki, 

Maļinovas  pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

17. 387. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Gribusti 3”, Gribusti, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

18. 388. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 7, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 9, atsavināšanu 

Lēmums 

19. 389. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Vizuļi”, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

20. 390. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Vezumnieki”,  Naujenes 

pagasts,  Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

21. 391. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Lejaslīdumi”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

22. 392. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Jaunbalašķi”, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

23. 393. Par zemes vienības (starpgabala)  „Irbenāji”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/380.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/381.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/382.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/383.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/384.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/385.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/386.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/387.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/388.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/389.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/390.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/391.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/392.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/393.pdf
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24. 394. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Pasta māja”, Ambeļu 

pagasts,  Daugavpils novads, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

25. 395. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 7, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads 

dzīvokļa īpašuma Nr. 9, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

26. 396. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Vezumnieki”,  Naujenes 

pagasts,  Daugavpils novads, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

27. 397. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Jaunbalašķi”, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

28. 398. Par zemes vienības (starpgabala)  „Irbenāji”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

29. 399. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Igora Rimša 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

30. 400. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Vladimiram Osipovam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

31. 401. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Irīnai Seļskai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

32. 402. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Vladimiram Menzorovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

33. 403. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Vladimiram Torgmanam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

34. 404. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Jekaterinai Ivanovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

35. 405. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Dārzkopības kooperatīvajai 

sabiedrībai “PAVASARIS M” 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/394.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/395.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/396.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/397.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/398.pdf
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36. 406. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Susannai Skagsetai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

37. 407. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Lidijai Zavadskai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

38. 408. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Jekaterinai Ivanovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

39. 409. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Jevdokijai Baranovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

40. 410. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Afanasijam Novikovam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

41. 411. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Annai Ivanovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

42. 412. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Pjotram Mihailovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

43. 413. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Jekaterinai Gailevičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

44. 414. Par nekustama īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no  Ludmilas Lukaševičas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

45. 415. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Fjodora Fiļimonova 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

46. 416. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Vladimira Koļedas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

47. 417. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Zemnieku saimniecības „STIEBRIŅI” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 
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informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

48. 418. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par 

koku ciršanu Višķu pagasta Višķu kapos 

Lēmums 

49. 419. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai pašvaldības 

kapos 

Lēmums 

50. 420. Par  aprēķinātās samaksas  par pastāvīgā 

lietošanā piešķirto zemi samazināšanu 

Genovefai Žuņai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

51. 421. Par platības un konfigurācijas precizēšanu 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

4470 005 0242 un 4470 005 0258 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

52. 422. Par nekustamā īpašuma  lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4486 005 0645 8001  daļai 

Lēmums 

53. 423. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  4452 

002 0015 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

54. 424. Par zemes  ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4452 005 0066 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

55. 425. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4470 004 0243 un 4470 004 

0242 robežu pārkārtošanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

56. 426. Par zemes  ierīcības projekta apstiprināšanu  

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4464 

005 0262   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

57. Protokolā  Par Daugavpils novada projektu konkursa 

jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!” 

rezultātiem 

- 

58. Protokolā  Par Daugavpils novada projektu konkursa 

jaunatnei „Attīsti sevi!” rezultātiem 

- 

59. 427. Par projekta „Vīragnas ezera zivju resursu 

pavairošana” īstenošanu 

Lēmums 

Tāme 

60. 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/2017/09_11_05/418.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/419.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/422.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/427.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/427_pielikums_tame.xls
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/428.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/428_pielikums_tame.xls
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61. 429. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „310”, Daugava, 

Kalkūnes  pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Sergejam Semjonovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

62. 430. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 3, Kalkūni, 

Kalkūnes  pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„BALTIJAS NOLIKTAVU SERVISS” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

63. 431. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.772 „Par 

projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei 

Daugavpils novadā”  iesniegšanu darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība”  

9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot 

pieejamību veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pakalpojumiem, jo īpaši 

nabadzības un sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. 

pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei" 

ierobežotai projektu iesniegumu atlases 

kārtai” 

Lēmums 

 
  
 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/09_11_05/431.pdf

