
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2014.gada 22.decembra  Daugavpils novada domes   

ārkārtas sēdē Nr.28 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 1410. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu AUGŠKALNES SVĒTĀS 

ĢIMENES ROMAS KATOĻU 

DRAUDZEI uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4442 001 0203 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

2. 1411. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Donatam Ciršam uz zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4442 

005 0052 un 4442 005 0053 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

3. 1412. Par zemes pastāvīgas lietošanas tiesību 

izbeigšanu Nikolajam Trošinam uz zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4442 

004 0300 un 4442 004 0301 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

4. 1413. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Romvaldam Vindeļam uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4442 004 

0421 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

5. 1414. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Zojai Zibinai uz zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 4442 002 0084 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

6. 1415. Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums  

7. 1416. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Jurim Drabo uz zemes vienību 

“Juriši” ar kadastra apzīmējumu 4446 002 

0265 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1415.pdf


2 

 

8. 1417. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Tamarai Solovjovai uz zemes 

vienībām “Meļnica” ar kadastra 

apzīmējumiem 4446 005 0070 un 4446 005 

0159 un to atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

9. 1418. Par zemes vienību platību precizēšanu 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

10. 1419. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4466 006 0119 ieskaitīšanu 

rezerves  zemes fondā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

11. 1420. Par platības precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgām zemes vienībām Demenes 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

12. 1421. Par platības precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgajām  zemes vienībām Dubnas 

pagasts, Daugavpils  novads 

Lēmums 

13. 1422. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu dārzkopības kooperatīvai 

sabiedrībai ,,Kalkūnu celtnieks” uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4460 004 

2499 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1423. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu dārzkopības kooperatīvai 

sabiedrībai ,,Mičurinietis” uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4460 004 

2208 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15. 1424. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Georgijam Pavlovam uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4460 001 

0055 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16. 1425. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Semjonam Sokolovam uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

4460 005 0248 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 1426. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Fjodoram Šerstovam uz zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4460 

007 0039, 4460 007 0040 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

18. 1427. Par zemes vienību  platību precizēšanu 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1418.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1420.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1421.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1427.pdf
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19. 1428. Par zemes vienību platību precizēšanu 

pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām 

Kalupes pagastā 

Lēmums 

20. 1429. Par platības precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4464 001 0137 

Lēmums 

21. 1430. Par platību precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgām zemes  vienībām Laucesas 

pagasta teritorijā 

Lēmums 

22. 1431. Par zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4468 003 0088,                                           

,,Rudzīši”, Ķirupe, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

23. 1432. Par zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4468 003 0211,                       

,,Ainavas 1”, Zeltapurvs, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

24. 1433. Par zemes vienību ,,Rīta rasa” ar kadastra 

apzīmējumiem 4468 004 0148 un 4468 004 

0149   atzīšanu par piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

25. 1434. Par zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4468 006 0097  atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

26. 1435. Par zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4468 006 0350,                                                  

”297”, Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

27. 1436. Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 

4468 006 0371, ”325”, Ļūbaste 1, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

28. 1437. Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 

4468 006 0379, ”333”, Ļūbaste 1, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

29. 1438. Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 

4468 006 0432, ”389”, Ļūbaste 1, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

30. 1439. Par zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4468 007 0037, ”23”, Priežu 

sils, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

atzīšanu par piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1428.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1429.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1430.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1431.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1432.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1433.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1434.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1435.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1436.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1437.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1438.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1439.pdf
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31. 1440. Par zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4468 007 0054, ”46”, Priežu 

sils, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

atzīšanu par piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

32. 1441. Par zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4468 009 0116, ”108”, 

Latgale, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, atzīšanu par piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

33. 1442. Par zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4468 009 0168, ”161”, 

Latgale, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, atzīšanu par piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

34. 1443. Par zemes vienības ,,Žubītes 1” ar kadastra  

apzīmējumu 4468 005 0692 atzīšanu par 

starpgabalu ar  piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

35. 1444. Par zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4468 006 0229, “155”, 

Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

Lēmums 

36. 1445. Par platību precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgām zemes  vienībām  Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

37. 1446. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Raisai Babkovai  uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4472 004 

0285 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

38. 1447. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Anatolijam Beļekovam uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

4472 005 0136 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

39. 1448. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Marijai Diguļovai uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4472 002 

0082 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

40. 1449. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Zinaidai Gilei uz zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 4472 005 0152 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

41. 1450. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Broņislavai Malankovai uz 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

4472 007 0075, 4472 007 0215 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1440.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1441.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1442.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1443.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1444.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1445.pdf
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ierobežojumus 

42. 1451. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Nadeždai Maikovai uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4472 004 

0386 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

43. 1452. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā 

Lēmums 

44. 1453. Par zemes vienību  platību 

precizēšanu  

Lēmums 

45. 1454. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Ksenijai Suhovai uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4474 009 

0036 un tās atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

46. 1455. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Marijai Teivānei uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4474 002 

0186 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

47. 1456. Par apbūvētu zemes vienību atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

48. 1457. Par zemes starpgabalu atzīšanu par 

piekritīgiem pašvaldībai 

Lēmums 

49. 1458. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā 

Lēmums 

50. 1459. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

platību precizēšanu 

Lēmums 

51. 1460. Par platību precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgām zemes vienībām zem ceļiem un 

ielām 

Lēmums 

52. 1461. Par platību precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgajām zemes vienībām  Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

53. 1462. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Leonīdam Harunam uz zemes 

vienību “Ķimenes” ar kadastra apzīmējumu 

4484 005 0114 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

54. 1463. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Valentīnai Lasmanei uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4484 004 

0578 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1452.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1453.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1456.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1457.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1458.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1459.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1460.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1461.pdf
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55. 1464. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Aināram Lisenokam uz zemes 

vienībām “Bērzbirzes 1” ar kadastra 

apzīmējumiem 4484 004 0590 un 4484 004 

0591 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

56. 1465. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Tatjanai Narovskai uz zemes 

vienībām “Šlapaki-28” ar kadastra 

apzīmējumiem 4484 007 0081 , 4484 007 

0082 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

57. 1466. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Valērijam Tukānam uz zemes 

vienību “Kronvaldi” ar kadastra 

apzīmējumu 4484 006 0126 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

58. 1467. Par pašvaldībai piekritīgo zemes  vienību 

platību precizēšanu Salienas pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

59. 1468. Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai un platību precizēšanu 

Lēmums 

60. 1469. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

platību precizēšanu Skrudalienas pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

61. 1470. Par pašvaldībai piekritīgo zemes  vienību 

platību precizēšanu zem ceļiem un ielām 

Skrudalienas pagasta teritorijā 

Lēmums 

62. 1471. Par platības precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgām  zemes vienībām Sventes 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

63. 1472. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4492 002 0712, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads,  atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

64. 1473. Par statusa noteikšanu zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 4492 002 0525 un 

4492 002 0526 

Lēmums 

65. 1474. Par lauku apvidus zemes piekritību 

pašvaldībai 

Lēmums 

66. 1475. Par zemes vienību atzīšanu par 

starpgabaliem ar piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

67. 1476. Par platības precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgām  zemes vienībām Daugavpils  

novada Vaboles pagastā 

Lēmums 

68. 1477. Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1467.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1468.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1469.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1470.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1471.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1472.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1473.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1474.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1475.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1476.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1477.pdf
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69. 1478. Par platības precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgajām zemes vienībām Daugavpils 

novada Višķu pagastā 

Lēmums 

70. 1479. Par apbūvētu zemes vienību atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

71. 1480. Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums 

 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1478.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1479.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/28_22_12_2014/1480.pdf

