
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

 

2011.gada 13.oktobra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr. 21 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai 

lēmuma nosaukums 

 

1. 1243. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4476 005 0470 

platības, zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

2. 1244. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4476 005 0406 

platības, zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

3. 1245. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4476 005 0466 

platības, zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

4. 1246. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 002 0156 

platības, zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

5. 1247. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 004 0517 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plāna apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1243.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1244.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1245.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1246.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1247.pdf


6. 1248. Par zemes īpašuma „c. 

Laucesa-34”  piekritību 

pašvaldībai  

Lēmums 

7. 1249. Par zemes vienību noteikšanu 

par starpgabaliem un to 

atzīšanu par piekritīgiem 

pašvaldībai 

Lēmums 

8. 1250. Par zemes vienību atzīšanu  

par piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

9. 1251. Par zemes vienību ieskaitīšanu 

rezerves zemes fondā 

Lēmums 

10. 1252. Par platības precizēšanu zemes 

vienībai „Ļesnoje 20”, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

11. 1253. Par platības precizēšanu zemes 

vienībai „Ļesnoje 26”, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

12. 1254. Par platības precizēšanu zemes 

vienībai „Pie upes”, 

Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums 

13. 1255. Par zemes vienību 

apvienošanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 1256. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 4492 

002 0706   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 1257. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2011. gada 9. 

jūnija  lēmumā Nr.813 „Par 

zemes atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai”   

Lēmums 

16. 1258. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2011. gada 9. 

jūnija  lēmumā Nr.814 „Par 

lauku apvidus zemes piekritību 

pašvaldībai”   

Lēmums 

17. 1259. Par Žannas Stupiņas ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu    

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 1260. Par Igora Sartakova 

ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu    

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19. 1261. Par finansējuma piešķiršanu 

Naujenes Mūzikas un mākslas 

skolai 

Lēmums 

20. 1262. Par  Daugavpils novada 

pašvaldības autoceļu fonda 

līdzekļu sadales precizētā 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1248.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1249.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1250.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1251.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1252.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1253.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1254.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1257.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1258.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1261.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1262.pdf


plāna 2011.gadam  

apstiprināšanu 

21. 1263. Par projekta „Sventes pagasta 

Parka ielas rekonstrukcija” 

iesniegšanu  ELFLA 

pasākumā „Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un  iedzīvotājiem”  

Lēmums 

22. 1264. Par Sventes ezera ūdenstilpes 

nomas maksas samazināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

23. 1265. Par nekustamā īpašuma  ceļu 

„Stūrīši-Pudāni-Logocki” un 

„Pudāni-Baltezers” 

pārņemšanu valdījumā 

Lēmums 

24. 1266. Par nekustamā īpašuma  

„Skola”, Ambeļu pagasts, 

Daugavpils novads, 

pārņemšanu valdījumā 

Lēmums 

25. 1267. Par  projektā „Kumbuļu saieta 

nama rekonstrukcija” iesaistītā 

nekustamā īpašuma  

pārņemšanu valdījumā 

Lēmums 

26. 1268. Par nekustamā īpašuma 

„Silene 101”, Silene, 

Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, 

pārņemšanu valdījumā 

Lēmums 

27. 1269. Par dzīvojamās mājas „Pupiški 

30”, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads,  dzīvokļa 

īpašuma Nr. 2, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

28. 1270. Par dzīvojamās mājas Dīķu 

iela 3, Silene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads,  

dzīvokļa īpašuma Nr. 5, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

29. 1271. Par dzīvojamās mājas Dīķu 

iela 3, Silene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads,  

dzīvokļa īpašuma Nr. 13, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

30. 1272. Par dzīvojamās mājas Skaista 

iela 5, Silene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads,  

dzīvokļa īpašuma Nr. 1, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1263.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1265.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1266.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1267.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1268.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1269.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1270.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1271.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1272.pdf


31. 1273. Par dzīvojamās mājas Skaista 

iela 5, Silene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads,  

dzīvokļa īpašuma Nr. 4, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

32. 1274. Par dzīvojamās mājas Skaista 

iela 5, Silene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads,  

dzīvokļa īpašuma Nr. 8, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

33. 1275. Par dzīvojamās mājas Skaista 

iela 5, Silene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads,  

dzīvokļa īpašuma Nr. 12, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

34. 1276. Par izdevumu atlīdzināšanu  

Raisai Zaicevai  par zemes 

vienības „Asteres”, Baltmuiža, 

Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, kadastrālo uzmērīšanu  

uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

35. 1277. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma „76”, Ezeriņi, Sventes  

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

36. 1278. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kartupeļu 

noliktava”, Kutki, Dubnas  

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

37. 1279. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Strādnieku iela 7A k-

3-18, Svente, Sventes  pagasts, 

Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

38. 1280. Par dzīvojamās mājas Ezeru 

iela 9, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 8, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 

39. 1281. Par dzīvojamās mājas Ezeru 

iela 9, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 8, 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1273.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1274.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1275.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1277.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1278.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1279.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1280.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1281.pdf


pārdošanu izsolē 

40. 1282. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Pēteri, Tabores  

pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Pēterim 

Pilinovičam  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

41. 1283. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Rūtas, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Ilonai Svokai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

42. 1284. Par projekta „Naujenes 

novadpētniecības  muzeja  

rekonstrukcija” iesniegšanu  

ELFLA pasākumā 

”Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un  iedzīvotājiem”  

Lēmums 

43. 1285. Par Skrudalienas pagasta 

pārvaldes projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada 

Skrudalienas pagasta Silenes 

ciemā” iesniegšanu 

Lēmums 

44. 1286. Par projekta „Salienas pagasta 

katlu mājas  rekonstrukcija” 

iesniegšanu  ELFLA 

pasākumā ”Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un  iedzīvotājiem”  

Lēmums  

45. 1287. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no  Indras Veģeres 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

46. 1288. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no  Aināra Usāna 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

47. 1289. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no  Jura Kirillova 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

48. 1290. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Alberta Bižāna 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

49. 1291. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Ivana 

Dzevjaltovska-Gintovta 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

50. 1292. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Mečislava 

Prudāna 

 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1284.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1285.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1286.pdf


51. 1293. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Žannas Kašapovas  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

52. 1294. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Raimonda 

Kārkliņa 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

53. 1295. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Eduarda Ivbuļa 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

54. 1296. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Intas Orlovskas 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

55. 1297. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Leonīda Elksņina 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

56. 1298. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Igora Leonova 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

57. 1299. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2010.gada 

10.jūnija lēmumā Nr. 782 „Par 

projekta iesniegšanu ELFLA 

pasākumā „Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un 

iedzīvotājiem”” 

Lēmums 

58. 1300. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2010.gada 

10.jūnija lēmumā Nr. 783 „Par 

projekta iesniegšanu ELFLA 

pasākumā „Pamatpakalpojumi 

ekonomiskai un 

iedzīvotājiem”” 

Lēmums 

59. 1301. Par aizņēmumu projekta 

„Daugavpils novada estrādes 

rekonstrukcija Višķu pagastā” 

(Nr. 10-03-L32100-000276)  

finansēšanai 

Lēmums 

60. 1302. Par aizņēmumu projekta 

„Daugavpils novada stadiona 

rekonstrukcija Višķu pagastā 

(1.kārta)” (Nr. 10-03-L32100-

000271)  finansēšanai 

Lēmums 

61. 1303. Par saistošo noteikumu „Par 

kapsētu uzturēšanu Daugavpils 

novada teritorijā” 

apstiprināšanu 

 

 

Lēmums  

Saistošie noteikumi Nr.21 

Paskaidrojuma raksts  

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1299.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1300.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1301.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1302.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1303.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/sn21(1303).pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/sn21(1303)_paskaidrojuma%20raksts.pdf


62. 1304. Par saistošo noteikumu „Par 

sabiedrisko kārtību Daugavpils 

novadā” apstiprināšanu 

 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.22 

Paskaidrojuma raksts 

63. 1305. Par finansējuma piešķiršanu 

Vecsalienas pagasta pārvaldei 

Lēmums 

64. 1306. Par finansējuma piešķiršanu 

Kalupes pagasta pārvaldei 

Lēmums 

65. 1307. Par saistošo noteikumu 

„Grozījumi Daugavpils 

novada domes 2011.gada 

24.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.5 „Daugavpils 

novada pašvaldības budžets 

2011.gadam” ” apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.23 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

66. 1308. Par Daugavpils novada domes 

apbalvošanas komisijas 

izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Nolikums Nr.11 
 

67. 1309. Par nolikuma „Nolikums par 

Daugavpils novada domes 

apbalvojumiem” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Nolikums Nr.12 
 

68. 1310. Par J.Jalinskas komandējumu 

uz ārvalstīm 

Lēmums 
 

69. 1311. Par Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja pienākumu 

pildīšanu  

Lēmums 
 

70. 1312. Par parakstu vākšanas vietu 

noteikšanu Daugavpils novada 

administratīvajā teritorijā. 

Lēmums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1304.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1305.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1306.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1307.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/sn23(1307).pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/sn23(1307)_1_piel.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/sn23(1307)_2_piel.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/sn23(1307)_3piel.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/sn23(1307)_4pielikums.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1308.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/nl11(1308).pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1309.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/nl12(1309).pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1310.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1311.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1312.pdf

