
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2017.gada 23.februāra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.4 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmumu, 

saistošo 

noteiku-

mu, 

nolikumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

1. 129. Par Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 

direktora iecelšanu 

Lēmums 

2. 3. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu, 

sludinājumu un citu informatīvo materiālu 

izvietošanu publiskās vietās Daugavpils 

novada teritorijā” 

Saistošie noteikumi 

Nr. 2 

3. 4. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 

statusa piešķiršanas komisijas nolikums 

Nolikums Nr. 4 

4. 130. Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) pasākumā 

”Pamatpakalpojumi  un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” 

Lēmums 

5. 131. Par projekta „Daugavpils novada Višķu 

pagasta Višķu ezera zivju resursu 

papildināšana” iesniegšanu Zivju fonda 

pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 

ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, 

kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 

pašvaldību īpašumā” 

Lēmums  

6. 132. Par projekta idejas “Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana Daugavpils novada ezera zivju 

resursu aizsardzības nodrošināšanai” 

iesniegšanu 

Lēmums 

7. 133. Par projekta idejas “Brīvprātīgs un atzīts” 

iesniegšanu 

 

Lēmums 
 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/129.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/sn2.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/sn2.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/nol4.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/130.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/131.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/132.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/133.pdf
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8. 134. Par  Daugavpils novada pašvaldības autoceļu 

vidējā termiņa attīstības programmas 2017. – 

2019. gadam apstiprināšanu 

Lēmums 

9. 135. Par pašvaldības grants ceļu pārņemšanu 

virzīšanai Lauku attīstības programmas 2014.-

2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam 

projektu iesniegumu konkursam 

Lēmums 

10. 136. Par Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 

izglītības veida maiņu 

Lēmums 

11. 137. Par mikroautobusa  iegādi  Daugavpils novada  

Kultūras pārvaldei 

Lēmums 

12. 138. Par vieglās automašīnas iegādi Daugavpils 

novada domei 

Lēmums 

13. 139. Par Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu 

dzimtas muzeja telpu remontu 

Lēmums 

14. 140. Par zemes vienības (starpgabala)  „Ratiņi”,  

Sventes pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

15. 141. Par zemes vienības (starpgabala)  „Celmi”,  

Sventes pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16. 142. Par zemes vienību (starpgabalu)  „Kārkļi”,  

Sventes pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

17. 143. Par zemes vienības (starpgabala)  „Zelmeņi”,  

Sventes pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

18. 144. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4488 001 0009,  Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

Lēmums 

 

19. 145. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Dzirvaniški”, Ambeļu pagasts, Daugavpils 

novads, atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

20. 146. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no SIA “LANDRA” 

 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/134.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/135.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/136.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/137.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/138.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/139.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/144.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/145.pdf
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21. 147. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un  nokavējuma naudas piedziņu 

no Ilmāra Rimicāna 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus  

22. 148. Par Naujenes pagasta pārvaldes debitora 

parāda norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
23. 149. Par Žanetas Kezikas  ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

24. 150. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4468 009 

0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, ar mērķi grozīt 

teritorijas plānojumu 

Lēmums 

2.pielikums 

25. 151. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu reliģiskai organizācijai 

“KRIVĀNU VECTICĪBNIEKU DRAUDZE” 

uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

4462 007 0121 un zemes vienības ieskaitīšanu 

rezerves zemes fondā 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

26. 152. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4494 005 0388 platības precizēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

27. 153. Par nekustamā īpašuma  lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

4450 008 0228, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

28 154. Par nekustamā īpašuma  lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

4450 007 0519, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

29. 155. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4468 003 0018 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

30. 156. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” 

pamatkapitāla palielināšanu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/150.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/150_2pielikums_ligums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/156.pdf
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31. 157. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai pašvaldības 

kapos 

Lēmums 

32. 158. Par projekta “Inovatīvu un ilgtspējīgu mājokļu 

problēmu risinājumi apdzīvotības veicināšanai 

lauku apvidos” ieceres apstiprināšanu 

Lēmums 

33. 159. Par projekta „Vīragnas ezera zivju resursu 

pavairošana” iesniegšanu Zivju fonda 

pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 

ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 

valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 

pašvaldību īpašumā” 

Lēmums 

34. 160. Par grozījumu Daugavpils novada domes  

2016.gada 10.marta lēmumā Nr. 227 “Par 

valsts autoceļa V683 “Peipiņi-Spīķi” posma 

no 0,000-3,415km un posma no 5,390-

7,720km pārņemšanu Daugavpils novada 

pašvaldības īpašumā” 

Lēmums 

 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/157.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/158.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/159.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/04_23_02/160.pdf

