
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

 

2011.gada 27.oktobra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr. 23 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai 

lēmuma nosaukums 

 

1. 1315. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 003 0189 

platības un zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

2. 1316. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4442 005 0112 

platības un zemes robežu 

plāna, situācijas plāna, 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

3. 1317. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4442 005 0140 

platības un zemes robežu 

plāna, situācijas plāna, 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma  nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

4. 1318. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4442 005 0151 

platības un zemes robežu 

plāna, situācijas plāna, 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

5. 1319. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4442 004 0398 

platības un zemes robežu plāna, 

situācijas plāna, apgrūtinājumu 

plāna apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1315.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1316.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1317.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1318.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1319.pdf


6. 1320. Par zemes vienības  

uzmērīšanu, robežu plāna 

izgatavošanu un platības  

noteikšanu  Lūcijas 

Bogdanovas  ēku un būvju 

īpašuma tiesību reģistrācijai 

zemesgrāmatā  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

7. 1321. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

8. 1322. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

9. 1323. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

10. 1324. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

11. 1325. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

12. 1326. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

13. 1327. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

14. 1328. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

15. 1329. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

16. 1330. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

17. 1331. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

18. 1332. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

19. 1333. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

20. 1334. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

21. 1335. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

22. 1336. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

23. 1337. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

24. 1338. Par Irinas Jakimovas mantotās 

zemes vienības robežu kontūru 

izmaiņām 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 1339. Par zemes pastāvīgās lietoša-

nas tiesību izbeigšanu uz Tat-

janai Kokinai, Jeļenai Sudar-

kinai, Zinaīdai Dimitrijevai un 

Aleksandrai Dimitrijevai  

koplietošanā piešķirto zemi 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1321.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1322.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1323.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1324.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1325.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1326.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1327.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1328.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1329.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1330.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1331.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1332.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1333.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1334.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1335.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1336.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1337.pdf


26. 1340. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

un zemes vienības  

izveidošanu Ilonas 

Merzļakovas ēku uzturēšanai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

27. 1341. Par pašvaldības piekritīgo 

zemes vienību (ceļu) ar 

kadastra apzīmējumiem 4474-

001-0510, 4474-001-0580, 

4474-001-0509 un 4474-001-

0508 sadali, nosaukumu un 

adrešu piešķiršanu 

Lēmums 

28. 1342. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 4494 

005 0001   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

29. 1343. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību 

zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4472 006 0008 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

30. 1344. Par saistošo noteikumu „Par 

augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas 

datubāzes izveidi, uzturēšanu 

un informācijas apriti” 

apstiprināšanu 

Lēmums  

Saistošie noteikumi Nr.24 

Paskaidrojuma raksts 

31. 1345. Par Daugavpils novada 

projektu konkursa jaunatnei 

„Uzlabosim savu ikdienu!” 

apstiprināšanu 

Lēmums  

Nolikums Nr.13 

32. 1346. Par Daugavpils novada 

Jaunatnes politikas stratēģijas 

apstiprināšanu 

Lēmums  

Jaunatnes politikas 

stratēģija   

33. 1347. Par Lidijas Lukjanovas ziņu 

par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

34. 1348. Par Daugavpils novada 

Skrudalienas bāriņtiesas 

locekļa ievēlēšanu 

Lēmums  

 

35. 1349. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2011.gada 

29.septembra lēmumā Nr. 1240 

„Par Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 

paredzētās mērķdotācijas sadali 

2011.gada septembrim – 

decembrim” 

 

Lēmums  

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1341.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1345.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/nl(1345).pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1346.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1346_strateg.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1346_strateg.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1348.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1349.pdf


36. 1350. Par Daugavpils novada 

pašvaldībai  paredzētās  

mērķdotācijas sadali 

bezmaksas interneta un datoru  

nodrošināšanai  pašvaldības  

publiskajās bibliotēkās 

2011.gadam 

Lēmums  

 

37. 1351. Par ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošinājumu Daugavpils 

novada Nīcgales  pagasta 

Nīcgales ciema teritorijā 

Lēmums  

 

38. 1352. Par dzīvojamās mājas 

Daugavas iela 26, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.20, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

 

39. 1353. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „DSCO” 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

40. 1354. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no zemnieku 

saimniecības „AIZSILI” 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

41. 1355. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma „76”, Ezeriņi, Sventes  

pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Lilijai Novikovai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

42. 1356. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kartupeļu 

noliktava”, Kutki, Dubnas  

pagasts, Daugavpils novads,  

pārdošanu zemnieku 

saimniecībai „Pilskalns” 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

43. 1357. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Strādnieku iela 7A k-

3-18, Svente, Sventes  pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  

Karinai Marcinķevičai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

44. 1358. Par nekustamā īpašuma 

„Maskališķi”, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads, 

pārņemšanu Daugavpils 

novada pašvaldības īpašumā 

 

 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1350.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1351.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1352.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1358.pdf


45. 1359. Par nekustamā īpašuma ielas - 

Jubilejas iela,  Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, 

pārņemšanu valdījumā 

Lēmums 

46. 1360. Par būvniecības „Daugavpils 

novada Tabores pagasta 

Oktobra iela 0.000-1.610 km 

rekonstrukcija” izmaksu 

nodošanu Daugavpils novada 

domei 

Lēmums 

47. 1361. Par  Daugavpils novada 

pašvaldībai  piederošo 

dzīvojamo telpu īres maksas 

noteikšanu Salienas pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

48. 1362. Par apkures tarifa 

apstiprināšanu nedzīvojamām 

telpām Daugavas ielā 5, 

Līksnas pagastā, Daugavpils 

novadā  

Lēmums 

49. 1363. Par Naujenes pagasta Kraujas 

ciema Dārza ielas 0.000-0.280 

km, Strādnieku ielas    0.000-

0.780 km, Meža ielas 0.000-

0.580 km, būvniecības 

izmaksu nodošanu  

Daugavpils novada domei 

Lēmums 

50. 1364. Par saistošo noteikumu 

„Daugavpils novada 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

ārējo tīklu un būvju 

ekspluatācijas, lietošanas un 

aizsardzības noteikumi” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.25 

Paskaidrojuma raksts 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1359.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1360.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1361.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1362.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/1363.pdf

