
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2014.gada 13.novembra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.25 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma, 

saistošo 

noteikumu

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. (Protokolā) Informācija par izmaiņām Daugavpils 

novada domes deputātu sastāvā 

- 

2. 1269. Par izmaiņām Daugavpils novada domes 

pastāvīgo komiteju sastāvos 

Lēmums 
 

3. 1270. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2014.gada 25.septembra lēmumā Nr.1027 

„Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām paredzētās 

mērķdotācijas sadali 2014.gada septembrim 

– decembrim” 

Lēmums 
 

4. 15. Grozījums Daugavpils novada domes 

2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos 

Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 

ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 

Saistošie noteikumi 

Nr.15  

Paskaidrojuma raksts 

5. 1271. Par Daugavpils novada dzimtsarakstu 

nodaļas maksas pakalpojumiem 

Lēmums 
 

6. 1272. Par  Daugavpils novada pašvaldības 

autoceļu fonda līdzekļu sadales precizētā 

plāna 2014.gadam  apstiprināšanu 

Lēmums 
 

7. 1273. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Tīrumi - 8, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Edītei Faibuševičai un Jeļenai Hohlovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

8. 1274. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Rīgas iela 10, Dubna, 

Dubnas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu Valentīnam Osipovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

9. 1275. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Iva”, Ornišķi, Dubnas 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Edgaram Gudam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/1269.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/1270.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/sn15.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/sn15.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/sn15%20paskaidrojuma_raksts
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/1271.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/1272.pdf
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pieejamības 

ierobežojumus 

10. 1276. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru  

4462 002 0361,  Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu Antonam 

Lazdānam                                                                      

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

11. 1277. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru  

4462 002 0362,  Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Antonam 

Lazdānam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

12. 1278. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru  

4462 002 0363,  Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Antonam 

Lazdānam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

13. 1279. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4462 002 0364,  Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Antonam 

Lazdānam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1280. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4462 005 0178,  Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Antonam 

Lazdānam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15. 1281. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Ilgas”, Skrudalienas  

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

Pāvelam Zenkovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16. 1282. Par dzīvojamās mājas „Pupiški 30”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.2, pārdošanu Zinaīdai 

Černovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 1283. Par  Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Šalkones”, 

Skrudalienas  pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu Nikolajam Laskinam  uz 

nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

18. 1284. Par zemes vienības (starpgabala) Jubert 4,  

Višķu pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu Višķu pagasta zemnieku 

saimniecībai „Apiņi-4” 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
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19. 1285.   Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Aleksandra Vladimirova 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 1286.   Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Anatolija Jefimova 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 1287.   Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Nikolaja Ivanova 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22. 1288. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību  „Daugavpils CMK” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

23. 1289. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Ainas Gudules 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

24. 1290. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Lidijas Ignatānes 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25. (Protokolā) Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Romualda Jukšinska 

- 

26. 1291. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Zigmunda Kumpiņa 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

27. 1292. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Natālijas Sļotovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

28. 1293. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Andra Laugas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
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29. 1294. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Ņinai Ķahrei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

30. 1295. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Valērijam Saldugejam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

31. 1296. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu Valentīnai Zubkovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

32. 1297. Par līdzekļu piešķiršanu Sventes  pagasta 

pārvaldei no nekustamo īpašumu  Tvises, 

Oliņas, Gobas un Omuļi,  Sventes  pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

33. 1298. Par grozījumiem Kalkūnes pagasta 

padomes 2003.gada 14.maija lēmumā 

Nr.88 „Par dzīvojamās mājas „Līdumnieki” 

noņemšanu no Kalkūnes pagasta padomes 

bilances” 

Lēmums 

34. 1299. Par aizņēmumu no Valsts kases 

automašīnas iegādei 

Lēmums 

35. 1300. Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Skrudalienas pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

36. 1301. Par  ūdensapgādes  un kanalizācijas   

pakalpojumu  tarifu apstiprināšanu Tabores 

pagasta teritorijā 

Lēmums 

37. 1302. Par Genādija Beinaroviča ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

38. 1303. Par Audras Bogdanovas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

39. 1304. Par  zemes vienību izslēgšanu no rezerves 

zemes fonda 

Lēmums 

40. 1305. Par zemes vienību  izslēgšanu no rezerves 

zemes fonda 

 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/1297.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/1298.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/1299.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/1300.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/1301.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/1304.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/1305.pdf
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41. 1306. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā un atsevišķu zemes vienību 

platību precizēšanu 

Lēmums 

42. 1307. Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums 

43. 1308. Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai  un atsevišķu zemes vienību 

platību precizēšanu 

Lēmums 

44. 1309. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 4464 002 0026, 4464 002 

0244 un 4464 002 0109 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

45. 1310. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4496 003 0022 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

46. 1311. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 008 0015 platības un robežas 

precizēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

47. 1312. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4496 008 0016 un 4496 008 

0107 platības un robežu precizēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

48. 1313. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4494 005 

0107 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

49. 1314. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2010.gada 27.maija lēmumā Nr.618 „Par 

Daugavpils novada atsevišķu sociālo 

gadījumu izskatīšanas komisijas 

izveidošanu” 

Lēmums 

50. 1315. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Rītausma, Dubnas 

pagasts,  Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

51. 1316. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Krasti”, Naujenes 

pagasts,  Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/1306.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/1307.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/1308.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/1314.pdf
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ierobežojumus 

52. 1317. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Vezumnieki,  Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

53. 1318. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Gundegas 5,  Laucesas 

pagasts,  Daugavpils novads, izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

 

 

 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/25_13_11_2014/1318.pdf

