
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada  9.novembra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 15 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteiku-

mu, 

lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 8. Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 

25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par 

Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma 

apjomu un piešķiršanas kārtību 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 

Saistošie noteikumi 

Nr.8 

Paskaidrojuma raksts 

2. 390. Par Daugavpils novada domes daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas 

komisijas  izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Nolikums Nr.21 

3.  391. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Kristīnai 

Peremotovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus  

4. 392. Par Daugavpils novada akciju “Lepojos būt 

novadnieks!” 

Lēmums 

Nolikums Nr.22 

5. 393. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Strautupe”, Kalkūnes pagasts,  

Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

6. 394. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „296” , Daugava, Kalkūnes pagasts,  

Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

7. 395. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Atpūta 124”, Sventes pagasts,  

Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

8. 396. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4488 005 0820, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/sn8.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/sn8.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/sn8_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/390.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/nol21.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/392.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/nol22_091117.pdf
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9. 397. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  ar kadastra numuru 4462 002 0376, 

Kalupes  pagasts,  Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

10. 398. Par Demenes pagasta pārvaldes bezcerīgā 

debitora parāda norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

11. 399. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Ivanam Šatkovskim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

12. 400. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Františkai Kelpšei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

13. 401. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Fjodoram Trofimovam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

14. 402. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „VLS” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 403. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Jānim Strodam 
 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16. 404. Par dzīvojamās mājas Daugavas iela 44, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.1, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

17. 405. Par dzīvojamās mājas Daugavas iela 44, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.2, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

18. 406. Par dzīvojamās mājas Daugavas iela 44, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.4, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

19. 407. Par dzīvojamās mājas Daugavas iela 44, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.5, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

20. 408. Par dzīvojamās mājas Daugavas iela 44, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.6, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/404.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/405.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/406.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/407.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/408.pdf
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zemesgrāmatā 

21. 409. Par dzīvojamās mājas Daugavas iela 44, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.7, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

22. 410. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.3, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

23. 411. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.13, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

24. 412. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.14, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

25. 413. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.29, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

26. 414. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.31, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

27. 415. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.37, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

28. 416. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.1, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

29. 417. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.3, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

30. 418. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.8, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

31. 419. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.12, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

32. 420. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.14, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/409.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/410.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/411.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/412.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/413.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/414.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/415.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/416.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/417.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/418.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/419.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/420.pdf
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zemesgrāmatā 

33. 421. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.21, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

34. 422. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.30, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

35. 423. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.32, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

36. 424. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.38, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

37. 425. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.65, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

38. 426. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 7, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.33, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

39. 427. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 10, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

40. 428. Par dzīvojamās mājas Dzelzceļa iela 13, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.4, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

41. 429. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 428, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.8, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

42. 430. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Vecpils ciemā 

Lēmums 

43. 431. Par izpērkamās zemes maksas samazinājumu 

Aleksandram Jakovļevam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

44. 432. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem 

un to atzīšanu par piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

45. 433. Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves zemes 

fonda un  atzīšanu par piekritīgām pašvaldībai   

  

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/421.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/422.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/423.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/424.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/425.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/426.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/427.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/428.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/429.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/430.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/432.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/433.pdf
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46. 434. Par Arkādija Južakova (ARKADY JUZHAKOV) 

ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

47. 435. Par Viktora Postņikova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

48. 436. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Ņekrasova iela 2, Daugavpils, 

atsavināšanu 

Lēmums 

49. 437. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Anniņmuiža”, Vordovka, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

50. 438. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Ņekrasova iela 2, Daugavpils, 

pārdošanu Leokādijai Jasvinai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 
 

51. 439. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Anniņmuiža”, Vordovka, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  Annai 

Kuzminai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

52. 440. Par dzīvojamās mājas „11”, Višķu tehnikums, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 87,  izsoles atzīšanu par spēkā 

neesošu 

Lēmums 

53. 441. Par aizņēmumu no Valsts kases lietota autobusa 

iegādei Daugavpils novada pašvaldības aģentūrai 

“Višķi” skolēnu pārvadājumu veikšanai 

Lēmums 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/436.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/437.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/440.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/15_09_11_2017/441.pdf

