
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

 

2016. gada 25.augusta Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 18 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

1. 733. Par Deleģēšanas līguma apstiprināšanu Lēmums 

Pielikums 

2. 734. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2010.gada 29.jūlija lēmumā Nr.1004  „Par 

uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību  “Naujenes pakalpojumu serviss”” 

Lēmums 

3. 735. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu Kalkūnes pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

Pielikums 

4. 736. Par Daugavpils novada  attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Investīciju plāna 2016.-

2018.gadam aktualizāciju 

Lēmums 

Pielikums 

Attēli 

5. 737. Par aizņēmumu no Valsts kases pasažieru 

autobusa iegādei Sventes pagasta pārvaldes 

vajadzībām 

Lēmums 

6. 738. Par aizņēmumu no Valsts kases Daugavpils 

novada Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās 

ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās 

Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības 

ielas un stāvlaukumu pārbūvei 

Lēmums 

7. 739. Par Salienas vidusskolas Eiropas Savienības 

Erasmus+ programmas projekta “School 

education staff mobility (Skola – vieta 

ilgtspējīgai izaugsmei)” atbalstīšanu 

Lēmums 

Tāme 

8. 740. Par projekta idejas “Dabas un kultūras studiju 

aplis  Slutišķu - Markovas  vecticībnieku dzīves 

telpā   Augšdaugavā” iesniegšanu darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa  „Saglabāt, 

aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 

mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 

pakalpojumus” pirmajai projektu iesniegumu 

atlases kārtai 

Lēmums 

9. 741. Par finansējuma piešķiršanu Laucesas pagasta 

pārvaldei artēziskā urbuma izbūvei 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/733.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/733_Pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/734.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/735.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/735_Pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/736.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/736_Pielikums_IP_konsolidetais_25082016_DOMEI.xls
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/736_atteli.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/737.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/738.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/739.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/739_tame.xlsm
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/740.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/741.pdf
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10. 742. Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Daugavpils novada Vaboles 

pagasta teritorijā 

Lēmums 

11. 743. Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Maļinovas pagasta teritorijā 

Lēmums 

12. 744. Par konkursu „LABĀKAIS ĒDINĀŠANAS 

UZŅĒMUMS  DAUGAVPILS NOVADĀ  

2016” 

Lēmums 

Nolikums Nr.13 

13. 745. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada 

pašvaldības autoceļu fonda 

Lēmums 

14. 746. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Janai 

Vištartei 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

15. 747. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  Strādnieku iela 1, Svente, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  Igoram 

Sadovskim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16. 748. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4488 007 0110, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 749. Par zemes vienības (starpgabala)  „Griezītes 2”,  

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

18. 750. Par zemes vienības (starpgabala)  

„Rudzupuķes”,  Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

19. 751. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas piedziņu no 

Vasilisas Bučenes   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 752. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Aleksandram Ivanovam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

21. 753. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Antonam Melderam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/742.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/743.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/744.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/nol13(744).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/745.pdf
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pieejamības 
ierobežojumus 

22. 754. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Antoņinai Maškovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

23. 755. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Artemijam Platkovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

24. 756.  Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Eduardam Savičam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

25. 757. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Irinai Semjonovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

26. 758. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Jevgenijam Jefremovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

27. 759. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Josifam Jacevičam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

28. 760. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Natālijai Fjodorovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

29. 761. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Valērijam Širokovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

30. 762. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4464 

002 0139   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

31. 763. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/763.pdf
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zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

4452 003 0062, 4452 004 0239, 4452 004 0379, 

4452 002 0316, 4452 003 0057, 4452 004 0401, 

4452 005 0055 

32. 764.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4452 

002 0087 

Lēmums 

33. 765. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4452 

004 0391 

Lēmums 

34. 766. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4474 

007 0233 

 

Lēmums 

35. Proto-

kolā 

Par platību precizēšanu pašvaldībai piekritīgām 

zemes vienībām Ambeļu pagasts, Daugavpils 

novads (atlikts) 

Protokolā 

36. Proto-

kolā 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes  vienību 

platību precizēšanu Skrudalienas pagasta 

teritorijā (atlikts) 

Protokolā 

37. Proto-

kolā 

Par platību precizēšanu pašvaldībai piekritīgām  

zemes vienībām Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads (atlikts) 

Protokolā 

38. 767. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  4468 

005 0063 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

39. 768. Par starpgabala statusa atcelšanu zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 4488 002 0341 

Lēmums 

40. 769. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4498 005 0283 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

41. 9. Grozījumi Daugavpils novada domes 2016.gada 

9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 

„Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība” 

Saistošie noteikumi 

Nr.9 

Paskaidrojuma raksts 

    
  
 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/764.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/765.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/766.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/768.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/sn9_250816.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/sn9_250816.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/18_25_08/sn9_paskaidrojuma_raksts.pdf

