
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada  23.novembra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 16 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 9. Grozījums Daugavpils novada domes 2013.gada 

14.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā 

ar bērna piedzimšanu” 

Saistošie noteikumi 

Nr.9 

Paskaidrojuma raksts 

2. 442. Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

Lēmums 

Pielikums 

Paskaidrojuma raksts 

Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi 

Grafiskā daļa: 

- atļautā izmantošana, 

- teritorijas funkcionālā 

zonējuma karte 

Pārskats par redakcijas 

izstrādi 

3.  443. Par Daugavpils novada  konkursu “Sporta 

laureāts 2017” 

Lēmums 

 

4. 444. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

5. 445. Par nekustamo īpašumu pārņemšanu valdījumā Lēmums 

6. 446. Par Daugavpils novada pašvaldības Sociālo 

pakalpojumu centra „Pīlādzis” valdījumā esošās 

kustamās mantas norakstīšanu 

Lēmums 
 

7. 447. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 28.septembra lēmumā Nr.337 “Par 

Salienas pagasta pārvaldes īpašumā esošās  

kustamās mantas atsavināšanu” 

Lēmums 
 

8. 448. Par līdzekļu piešķiršanu Sventes pagasta 

pārvaldei  no nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuriem 4488 005 0820 un 4488 009 0280, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

Lēmums 

9. 449. Par iepirkumu   Līksnas pagasta pārvaldes 

administratīvās ēkas pārbūvei   

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/sn9.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/sn9.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/sn9_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/442.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/442_pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/post/26446/Paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/post/26446/3_TIAN_LOK_D.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/post/26446/3_TIAN_LOK_D.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/post/26446/4_garfiska_dala_atlauta_izmantosana_LOK_D.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/post/26446/5_grafiska_dala_funkcionalais_zonejums_LOK_D.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/post/26446/5_grafiska_dala_funkcionalais_zonejums_LOK_D.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/post/26446/6_parskats_izstrade_LOK_D.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/post/26446/6_parskats_izstrade_LOK_D.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/443.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/445.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/446.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/447.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/448.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/449.pdf
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10. 450. Par grozījumu Daugavpils novada domes  

2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr.94  “Par 

apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvokļu 

īpašniekiem Līksnas pagasta dzīvojamās mājās” 

Lēmums 

11. 451. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2013.gada 30.maija lēmumā Nr.526  “Par īres 

maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā 

esošajiem dzīvokļiem Līksnas pagasta teritorijā” 

Lēmums 

12. 452. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo 

telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

13. 453. Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

dzīvojamās mājās Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums 

14. 454. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo 

telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

15. 455. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo 

telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās 

Višķu pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

16. 456. Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

dzīvojamās mājās Višķu pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums 

17. 457. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Jānim Lazdānam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 458. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „Pilots Ltd” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19. 459. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu  Aivaram Liepiņam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

20. 460. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Allai Malahovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21. 461. Par Nīcgales pagasta pārvaldes zemes nomas 

debitoru parādu norakstīšanu 

 

 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

22. 462. Par Naujenes pagasta pārvaldes debitoru parādu 

norakstīšanu 
 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/450.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/451.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/452.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/453.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/454.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/455.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/456.pdf
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23. 463. Par Medumu pagasta pārvaldes debitoru parādu 

norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

24. 464. Par Žannas Bogdanovas, Vitālija Baranovska un 

Viktorijas Bogdanovas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 465. Par Anastasijas Deiko ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

26. 466. Par Irinas Širokovas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

27. 467. Par Jura Mukāna ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

28. 468. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem 

un to atzīšanu par piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

29. 469. Par zemes vienības noteikšanu par starpgabalu ar 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

30. 470. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem 

un to atzīšanu par piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

31. 471. Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves zemes 

fonda, zemes reformas pabeigšanai noteiktajām 

zemēm un to atzīšanu par pašvaldībai 

piekritīgajiem starpgabaliem 

Lēmums 

32. 472. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem 

un to atzīšanu par piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

33. 473. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Ambeļu pagasta, Ambeļu ciema teritorijā 

 

Lēmums 

34. 474. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Valentīnai 

Paškevičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

35. 475. Par valstij piekrītoša nekustamā īpašuma 

pārņemšanu Daugavpils novada pašvaldības 

īpašumā 

Lēmums 

36. 476. Par dzīvojamās mājas Lielā iela 17, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.1, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/468.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/469.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/470.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/471.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/472.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/473.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/475.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/476.pdf
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37. 477. Par Ārijas Pizānes ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

38. 478. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo 

telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

39. 479. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo 

telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās 

Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

40. 480. Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

dzīvojamās mājās Ambeļu pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/478.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/479.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/16_23_11_2017/480.pdf

