
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

 

2011.gada 24.novembra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr. 25 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai 

lēmuma nosaukums 

 

1. 1417. Par Elvīras Semjonovas 

atbrīvošanu no amata 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

2. 1418. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 004 0452 

platības un zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

3. 1419. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4476 002 0073 

platības un zemes vienības 

robežu, situācijas, 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

4. 1420. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4464 005 0509, 

4464 005 0364, 4464 005 0866, 

4464 005 0473, 4464 004 0182 

platības un zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

5. 1421. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4464 004 0265 

platības un zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1418.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1419.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1420.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1421.pdf


6. 1422. Par zemes vienības 

„Bramaniški” platības un zemes 

vienības robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

7. 1423. Par zemes īpašuma 

“Bērziņparks”  platības un 

zemes robežu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

8. 1424. Par zemes vienības „Dakstiņi”  

piekritību pašvaldībai un 

platības precizēšanu 

Lēmums 

9. 1425. Par lauku apvidus zemes  

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

10. 1426. Par  zemes vienības 4442 002 

0042 sadalīšanu un ieskaitīšanu 

zemes rezerves fondā 

Lēmums 

11. 1427. Par zemes vienības 4442 005 

0056 sadalīšanu un ieskaitīšanu 

zemes rezerves fondā 

Lēmums 

12. 1428. Par zemes vienības 4442 005 

0078 sadalīšanu un ieskaitīšanu 

zemes rezerves fondā 

Lēmums 

13. 1429. Par zemes vienības 4442 005 

0079 sadalīšanu un ieskaitīšanu 

zemes rezerves fondā 

Lēmums 

14. 1430. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4496 004 0090 

izslēgšanu no zemes reformas 

pabeigšanai paredzēto zemju 

fonda 

Lēmums 

15. 1431. Par pašvaldībai piekritīgas 

zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4492 004 0283 

atdalīšanu 

Lēmums 

16. 1432. Par zemes lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai 

„Gorovatki 2”, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

17. 1433. Par zemes vienību apvienošanu, 

nosaukuma piešķiršanu  un 

zemes  lietošanas mērķa 

noteikšanu  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 1434. Par zemes vienību platības un 

konfigurācijas precizēšanu  

 

 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1422.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1423.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1424.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1425.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1426.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1427.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1428.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1429.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1430.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1431.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1434.pdf


19. 1435. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību 

zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 44840040109 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

20. 1436. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību zemes 

vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 44840040110 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21. 1437. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību zemes 

vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 44960090059 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

22. 1438. Par Jevgeņijas Megres un 

Sintijas Megres ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

23. 1439. Par Viktora Samsonoviča ziņu 

par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

24. 1440. Par Allas Zotovas, Sergeja 

Belova un Gabriellas Berozas 

ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 1441. Par Tadeuša Moroza ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

26. 1442. Par grozījumiem Salienas 

vidusskolas nolikumā 

Lēmums 

27.  (Protokolā) Informācija par Daugavpils 

novada projektu konkursa 

jaunatnei „Uzlabosim savu 

ikdienu” rezultātiem 

- 

28. 1443. Par  Daugavpils novada 

autoceļa fonda līdzekļu 

iedalīšanu   

Lēmums 

29. 1444. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „REMA 

KOKAUDZĒTAVAS” 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

30. 1445. Par izdevumu atlīdzināšanu 

Narimanam Alijevam par 

zemes vienības „Čakstes”, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads,  kadastrālo uzmērīšanu 

uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

 

 

 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1442.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1443.pdf


31. 1446. Par izdevumu atlīdzināšanu 

Karinai Marcinķevičai par 

zemes vienības Strādnieku iela 

7A k-3-18, Svente, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, 

kadastrālo uzmērīšanu uz 

Daugavpils novada pašvaldības 

vārda 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

32. 1447. Par tehniski ekonomiskā 

pamatojuma apstiprināšanu un 

par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai 

Lēmums 

33. 1448. Par tehniski ekonomiskā 

pamatojuma apstiprināšanu un 

par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai 

Lēmums 

34. 1449. Par tehniski ekonomiskā 

pamatojuma apstiprināšanu un 

par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai 

Lēmums 

35. 1450. Par dzīvojamās mājas 

Cibuļovka 4, Cibuļovka, 

Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

36. 1451. Par dzīvojamās mājas 

Cibuļovka 4, Cibuļovka, 

Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

37. 1452. Par dzīvojamās mājas 

Cibuļovka 4, Cibuļovka, 

Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.11, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

38. 1453. Par dzīvojamās mājas 

Cibuļovka 4, Cibuļovka, 

Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.17, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

 

 

 

 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1447.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1448.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1449.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1450.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1451.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1452.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1453.pdf


39. 1454. Par dzīvojamās mājas 

Lasenberga 5, Lasenberga, 

Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

40. 1455. Par dzīvojamās mājas 

Lasenberga 5, Lasenberga, 

Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

41. 1456. Par dzīvojamās mājas 

Lasenberga 5, Lasenberga, 

Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

42. 1457. Par dzīvojamās mājas 

Lasenberga 5, Lasenberga, 

Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.11, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

43. 1458. Par dzīvojamās mājas 

Lasenberga 5, Lasenberga, 

Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.16, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

44. 1459. Par dzīvojamās mājas „Višķu 

tehnikuma māja  Nr. 5”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads,   

dzīvokļa īpašuma Nr.  1,  

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

45. 1460. Par dzīvojamās mājas „Višķu 

tehnikuma māja  Nr. 5”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads,   

dzīvokļa īpašuma Nr.  3,  

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

46. 1461. Par dzīvojamās mājas „Višķu 

tehnikuma māja  Nr. 5”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads,   

dzīvokļa īpašuma Nr.  16,  

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

 

 

 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1454.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1455.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1456.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1457.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1458.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1459.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1460.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1461.pdf


47. 1462. Par dzīvojamās mājas „Višķu 

tehnikuma māja  Nr. 5”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads,   

dzīvokļa īpašuma Nr.  25,  

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

48. 1463. Par dzīvojamās mājas „Višķu 

tehnikuma māja  Nr. 5”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads,   

dzīvokļa īpašuma Nr.  30,  

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

49. 1464. Par dzīvojamās mājas „11”, 

Višķu tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads,  

dzīvokļa īpašuma Nr. 41,  

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

50. 1465. Par Daugavpils novada domes 

transportlīdzekļu norakstīšanu 

un nodošanu metāllūžņos 

Lēmums 

51. 1466. Par ūdensapgādes  un 

kanalizācijas pakalpojumu 

tarifu apstiprināšanu 

Biķernieku pagasta teritorijā 

Lēmums 

52. 1467. Par  traktortehnikas maksas 

pakalpojumiem Biķernieku 

pagastā 

Lēmums 

53. 1468. Par grozījumu Vecsalienas 

pagasta pārvaldes nolikumā 

Lēmums 

54. 1469. Par grozījumiem  Daugavpils 

novada domes 2010. gada          

25. februāra lēmumā  Nr. 185 

„Par piedalīšanos projektā 

„Animaterapijas izmantošana 

Latvijas-Lietuvas pierobežas 

pašvaldību sociālās vides 

stiprināšanai”” 

Lēmums 

55. 1470. Par Salienas vidusskolas 

direktora iecelšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

56. 1471. Par ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājuma un apmaksātā 

papildatvaļinājuma piešķiršanu 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētājai Janīnai 

Jalinskai 

Lēmums 

57. 1472. Par Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja pienākumu 

pildīšanu  

 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1462.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1463.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1464.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1465.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1466.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1467.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1468.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1469.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1471.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1472.pdf


58. 1473. Par nekustamā īpašuma sporta 

laukuma Tabores pagasts, 

Daugavpils novads, 

pārņemšanu valdījumā 

Lēmums 

59. 1474. Par būvniecības „Brīvā laika 

pavadīšanas centra 

rekonstrukcija” „Silene 101”, 

Silene, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, izmaksu 

nodošanu Daugavpils novada 

domei 

Lēmums 

 

     

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1473.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1474.pdf

