
 
 

 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2016. gada 9.jūnijā  Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 12 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmumu, 

noteikumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

1. 454. Par Laucesas pamatskolas direktora iecelšanu Lēmums 

2. (Protokolā) Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“GRĪVAS POLIKLĪNIKA” 2015.gada 

rezultātiem 

Informācija  

3. (Protokolā) Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” 

2015.gada rezultātiem 

Informācija  

4. (Protokolā) Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 

„TAKA” 2015.gada rezultātiem 

Informācija 

5. (Protokolā) Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 

“Višķi” 2015.gada rezultātiem 

Informācija  

6. 8. Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība Saistošie 

noteikumi Nr. 8 

7. 455. Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Daugavpils novada Kalupes 

pagasta teritorijā 

Lēmums  

8. 456. Par uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS” 

Lēmums  

9. 457. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Dārza iela 4, Dubna, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

10. 458. Par dzīvojamās mājas Nākotnes iela 7, Dubna, 

Dubnas pagasts, Daugavpils novads dzīvokļa 

īpašuma Nr. 3, atsavināšanu 

Lēmums 

11. 459. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Skaidras”, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

12. 460. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr. 1, Jaunā iela 3, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

13. 461. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr. 11, Ezeru iela 9, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/455.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/456.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/457.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/458.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/459.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/460.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/461.pdf


14. 462. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr. 2, Krasta iela 4, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums  

15. 463. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Baltmuiža 6”, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums  

16. 464. Par zemes vienības (starpgabala)  „Eglīši”, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

17. 465. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Bērzu aleja 1”, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums  

18. 466. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Ezermala 1”, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums  

19. 467. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Agatnieki”, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

20. 468. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Viktorijas 2”, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

21. 469. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „107”, Atpūta, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

22 470. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 4494 005 0249, 

Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

23. 471. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Rīsakalns”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

24. 472. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „1”, Elektrons, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums  

25. 473. Par zemes vienības (starpgabala)  

„Jaunlīgotnes”,  Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

26. 474. Par zemes vienības (starpgabala)  „Eglīši”, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Jānim Raščevskim uz nomaksu 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/462.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/463.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/464.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/465.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/466.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/467.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/468.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/469.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/470.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/471.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/472.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/473.pdf


27. 475. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „1”, Elektrons, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Jevgēnijam 

Hrolovičam 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

28. 476. Par zemes vienības (starpgabala)  

„Jaunlīgotnes”,  Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

29. 477. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr. 1, Jaunā iela 3, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

30. 478. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr. 11, Ezeru iela 9, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

31. 479. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr. 2, Krasta iela 4, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

32. 480. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „Baltmuiža 6”, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

33. 481. Par Skrudalienas pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

Lēmums 

34. 482. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Leontīnai Saļahovai 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

35. 483. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Oļegam Beļajevam 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus  

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/476.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/477.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/478.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/479.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/480.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/481.pdf


36. 484. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Aleksandrai Petrovai 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus  

37. 485. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Aleksandram Bušam 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus  

38. 486. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Janīnai Konopeckai 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus  

39. 487. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Stepanam Jakovļevam 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

40 488. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Jāzepam Slavinskim 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

41. 489. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Nikolaja Samuilova 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 



42. 490. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Oksanas Bondares 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

43. 491. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Pāvela Ustina 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

44. 492. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Ritas Petrovas 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

45. 493. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Nikolaja Ivanova 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

46. 494. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Aleksandra Kuzmina 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

47. 495. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Jurija Kozireva 

 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 



48. 496. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Ludmilas Feodorovas 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

49. 497. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Staņislava Orbidāna 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

50. 498. Par Daugavpils novada domes 2015.gada 

10.septembra lēmuma Nr.789 ,,Par pašvaldībai 

piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 003 0192, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, sadali” atcelšanu 

Lēmums 

51. 499. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu 

Kalkūnes pagasts,  Daugavpils novads  

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

52. 500. Par nekustamā īpašuma nosaukuma “Autoceļš 

A13”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa noteikšanu   

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

53. 501. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 004 0190 zemes robežu kontūru 

izmaiņām 

Lēmums 

54. 502. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 006 0205 zemes robežu kontūru 

izmaiņām 

 

 

 

 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/498.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/501.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/502.pdf


55. 503. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4494 005 0029 

Lēmums nav 

publiski pieejams, 

ievērojot 

normatīvajos 

aktos noteiktos 

informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

56. 504. Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4488 002 0341, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

Lēmums 

57. 505. Par aizņēmumu no Valsts kases pasažieru 

autobusa iegādei 

Lēmums 

58. 506. Par Daugavpils novada konkursu „Saimnieks 

2016” 

Lēmums 

Nolikums Nr.10 
 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/504.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/505.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/506.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/12_09_06/nol10.pdf

