
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2016. gada 28.jūlija Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 15 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

1.   644. Par Daugavpils novada  attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Investīciju plāna  2016.-

2018.gadam aktualizāciju 

Lēmums 

Pielikums 

Attēli 

2. 645. Par projekta „Nelielu lauku teritoriju 

sociokulturālās kapacitātes stiprināšana dažādu 

mazaizsargāto grupu pilnvērtīgas iekļaušanās 

nodrošināšanai” iesniegšanu 

Lēmums 

3. 646. Par projekta „Kultūras mantojuma  pieejamības  

palielināšana,  pielietojot klasteru iniciatīvas  

ceļošanas aktivitātes paaugstināšanai  

Daugavpils novada un Zarasu rajona pierobežā” 

iesniegšanu 

Lēmums 

 

4. 647. Par projekta „Mākslas jomas pakalpojumu klāsta 

un kvalitātes uzlabošana, pielietojot 

mūsdienīgus risinājumus” iesniegšanu 

Lēmums 

5. 648. Par projekta „Jauni risinājumi senioru sociālajai 

integrācijai Latgales un Utenas pierobežas 

reģionos” iesniegšanu 

Lēmums 

6. 649. Par   Daugavpils  novada  dienām Lēmums 

7. 650. Par aizņēmumu no Valsts kases jaunas vieglās 

pasažieru automašīnas iegādei Demenes pagasta 

pārvaldei 

Lēmums 

8. 651. Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Ambeļu pagasta teritorijā 

Lēmums 

9. 652. Par finansējuma piešķiršanu Maļinovas pagasta 

pārvaldei 

Lēmums 

10. 653. Par finansējuma piešķiršanu Skrudalienas 

pagasta pārvaldei 

Lēmums 

11. 654. Par finansējuma piešķiršanu Laucesas pagasta 

pārvaldei 

Lēmums 

12. 655. Par zemes vienības (starpgabala)  „Griezītes 1”,  

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

13. 656. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Burtnieki”, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

14. 657. Par dzīvojamās mājas Nākotnes iela 7, Dubna, Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/644.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/644_Pielikums.xls
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/644_atteli.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/645.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/646.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/647.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/648.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/649.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/650.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/651.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/652.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/653.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/654.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/655.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/656.pdf
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Dubnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 3, pārdošanu Valentīnai 

Bogdanovai 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 658. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Bāliņi-2”, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Nikolajam 

Poltavecam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16. 659. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „ Ausmas ”, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Aleksandram 

Pučkam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

17. 660. Par zemes vienības (starpgabala)  „Griezītes 1”,  

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

18. 661. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Burtnieki”, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

19. 662. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr. 93, Meža iela 4, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, atkārtotās izsoles 

rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

20. 663. Par dzīvojamās mājas “Lasenberga 7”, 

Lasenberga, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

21. 664. Par dzīvojamās mājas “Lasenberga 7”, 

Lasenberga, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

22. 665. Par dzīvojamās mājas „Baltā māja”, Kalniški, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 1, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

23. 666. Par dzīvojamās mājas „Baltā māja”, Kalniški, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 2, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

24. 667. Par dzīvojamās mājas „Baltā māja”, Kalniški, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 3, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

25. 668. Par dzīvojamās mājas „Baltā māja”, Kalniški, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 4, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

26. 669. Par dzīvojamās mājas „Baltā māja”, Kalniški, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 5, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/660.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/661.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/662.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/663.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/664.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/665.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/666.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/667.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/668.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/669.pdf
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zemesgrāmatā 

27. 670. Par dzīvojamās mājas „Baltā māja”, Kalniški, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 6, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

28. 671. Par dzīvojamās mājas „Baltā māja”, Kalniški, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 7, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums  

29. 672. Par dzīvojamās mājas „Baltā māja”, Kalniški, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 8, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

30. 673. Par dzīvojamās mājas “Dzīvojamā māja 3 525. 

km”, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 1, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

31. 674. Par dzīvojamās mājas “Dzīvojamā māja 3 525. 

km”, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 2, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

32. 675. Par dzīvojamās mājas “Dzīvojamā māja 3 525. 

km”, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 3, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

33. 676. Par dzīvojamās mājas “Dzīvojamā māja 3 525. 

km”, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 4, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

34. 677. Par dzīvojamās mājas “Dzīvojamā māja 3 525. 

km”, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 5, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

35. 678. Par dzīvojamās mājas “Dzīvojamā māja 3 525. 

km”, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 7, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

36. 679. Par dzīvojamās mājas “Dzīvojamā māja 3 525. 

km”, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.10, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

37. 680. Par dzīvojamās mājas “Dzīvojamā māja 3 525. 

km”, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.12, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

38. 681. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Dmitrija Kabakova 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/670.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/671.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/672.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/673.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/674.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/675.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/676.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/677.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/678.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/679.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/680.pdf
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39. 682. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Jāņa Folkmaņa 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

40. 683. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Mihaila Petrovska 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

41. 684. Par Alīnas Hrapānes ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

42. 685. Par Andreja Deņisova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

43. 686. Par Aleksandra Grebeņuka ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

44. 687. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4470 

006 0172 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

45. 688. Par platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgām  

zemes vienībām Biķernieku pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums  
 

 

46. 689. Par pašvaldībai piekritīgo zemes  vienību platību 

precizēšanu Tabores pagasta teritorijā 

Lēmums  

47. 690. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekritīgām 

zemes vienībām Salienas pagasts, Daugavpils 

novads 

 

Lēmums  

48. 691. Par platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4498 

004 0312 

Lēmums  

49. 692. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4498 004 0028 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

50. 693. Par Stipendiju piešķiršanas komisijas izveidi Lēmums 

Nolikums Nr.12 

51. 694. Par atbalstāmo studiju specialitāšu noteikšanu 

stipendiju konkursam 

Lēmums 

52. 695. Par aizņēmumu Daugavpils novada Laucesas 

pagasta Miera ielas pārbūves finansēšanai 

Lēmums 

53. 696. Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils novada 

pašvaldības autoceļu fonda 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/688.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/689.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/690.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/691.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/693.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/nol12.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/694.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/695.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/696.pdf
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54. 697. Par projekta „Pārrobežu reģionālā tūrisma 

maršruts – daba runā vēsturi” iesniegšanu 

Lēmums 

 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede15/697.pdf

