
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada  29.jūnija Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 3 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma, 

instruk-

cijas 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 17. Par Daugavpils novada  attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Investīciju plāna 2017.-

2019.gadam aktualizāciju 

Lēmums 

Pielikums 

Attēli 

2. 18. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu autobusa 

iegādei 

Lēmums 

 

3.  19. Par aizņēmumu no Valsts kases būvprojekta 

„Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana” izstrādei 

Lēmums 

 

4. 20. Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana Daugavpils novada ezera zivju 

resursu aizsardzības nodrošināšanai” īstenošanu 

Lēmums 

Tāme 

5. 1. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma nodokļa administrēšanu 

Instrukcija Nr.1 

6. 21. Par Daugavpils novada domes debitora parāda 

norakstīšanu 

Lēmums 

 

7. 22. Par Demenes pagasta pārvaldes debitoru īres 

maksas un komunālo maksājumu parādu 

norakstīšanu 

Lēmums 

8. 23. Par Demenes pagasta pārvaldes debitoru zemes 

nomas parādu norakstīšanu 

Lēmums 

9. 24. Par traktora iegādi Lēmums 

10. 25. Par Kalupes pagasta pārvaldes īpašumā esošās 

kustamās mantas atsavināšanu 

Lēmums 

11. 26. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums 

12. 27. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lidijai 

Grigorjevai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

13. 28. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Alauda”, Dubnas pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

14. 29. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „227”, Daugava, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/17.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/17_Pielikums_Lemums_par_IP_aktualizaciju_29062017_Dome.xls
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/17_ATTELI_2_pielikums_pie_IP_SAM_5_6_2.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/18.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/19.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/20.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/20_tame.xls
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/instrukcija_1.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/21.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/22.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/23.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/24.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/25.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/26.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/28.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/29.pdf
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15. 30. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „330”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

16. 31. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 4462 001 0054, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

17. 32. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  Jaunā iela 1, Laucesa, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

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

apzīmējumu  4468 005 0442, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

19. 34. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4468 005 0534, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

20. 35. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4468 005 0549, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

21. 36. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 428, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 62, atsavināšanu 

Lēmums 

22. 37. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „38”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

23. 38. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 13A, Nīcgale, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 12, atsavināšanu 

Lēmums 

24. 39. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Ļesnoje 13”, Meža ciems, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

25. 40. Par dzīvojamās mājas Līdumnieku iela 16, 

Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 7, pārdošanu 

Larisai Slavinskai uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

26. 41. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Ozoli 1”, Līksnas  pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu  Valentīnam 

Kursišam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

27. 42. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Dzeņi”, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Annai Balcarei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

28. 43. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Vanagi 2”, Barsuki, Maļinovas  

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Tatjanai Koļesņikovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/30.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/31.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/32.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/33.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/34.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/35.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/36.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/37.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/38.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/39.pdf
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29. 44. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4468 005 0442, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

30. 45. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4468 005 0534, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

31. 46. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4468 005 0549, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

32. 47. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 13A, Nīcgale, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 12, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

33. 48. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Vasilai Abishovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

34. 49. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Tariverdi Abišovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

35. 50. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Jeļenai Postojalkinai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

36. 51. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Valentīnai Kļepikovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

37. 52. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Zofijai Murdai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

38. 53. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Ivanam Škadenko 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

39. 54. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Inārai Umarovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

40. 55. Par Dmitrija Lobina  ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/44.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/45.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/46.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/47.pdf
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noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

41. 56. Par Jeļenas Lindenovas  ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

42. 57. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4464 004 0067 daļu un tās 

noteikšanu par piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

43. 58. Par platības  precizēšanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4468 004 0142 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

44. 59. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

4492 002 0024 un 4492 002 0805 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

45. 60. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

zemes vienībai     ar kadastra apzīmējumu 4460 

004 1109 

Lēmums 

46. 61. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem  

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

47. 62. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4460 003 0031 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

48. 63. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4472 002 0038 un 4472 002 

0106 robežu pārkārtošanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

49. 64. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4474 005 0254 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

50. 65. Par zemes  ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4452 

004 0115 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

51. 66. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Dubnas pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

52. 67. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta 

“Malnavas koledžas Višķu izglītības 

īstenošanas vietas  fiziskās vides uzlabošanai - 

mācību korpusa  fasādes un jumta remonts” 

finansēšanai 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/60.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/61.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/66.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/67.pdf
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53. 68. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma   Parka iela 12, Ambeļi, Ambeļu 

pagasts,  Daugavpils novads, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

54. 69. Par zemes vienības (starpgabala)  

„Jaunbalašķi”, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads,  Daugavpils novads, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

55. 70. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma   „Vezumnieki”,  Naujenes pagasts,  

Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

Lēmums 

56. 71. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 7, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 9, izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

57. 72. Par zemes vienības (starpgabala)  „Irbenāji”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

58. 73. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma   „Vezumnieki”,  Naujenes pagasts,  

Daugavpils novads, atkārtotās izsoles rīkošanu 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

59. 74. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 7, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads dzīvokļa 

īpašuma Nr. 9, atkārtotās izsoles rīkošanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

60. 75. Par zemes vienības (starpgabala)  „Irbenāji”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, atkārtotās 

izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/70.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/71.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/72.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/73.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/74.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2017/07/sede_3/75.pdf

