
 
 

 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

 

2012.gada 15.marta Daugavpils novada domes   

sēdē Nr. 6 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai 

lēmuma nosaukums 

 

1. 166. Par zemes vienības „Kauguri 

1”, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads, 

ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā 

Lēmums  

2. 167. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4492 004 0247 

atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

3. 168. Par zemes vienību „Ksenijas”, 

Tabores pagasts, Daugavpils 

novads  atzīšanu par 

piekritīgām  pašvaldībai 

Lēmums 

4. 169. Par zemes vienības „Lintopiški 

9”, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads atzīšanu 

par piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

5. 170. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4492 005 0159 

atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

6. 171. Par zemes vienības „Ozoli 1”, 

Tabores pagasts, Daugavpils 

novads  atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

7. 172. Par zemes vienību piekritību 

pašvaldībai Laucesas pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

8. 173. Par zemes vienību piekritību 

pašvaldībai   

Lēmums 

9. 174. Par zemes atzīšanu par 

starpgabaliem ar 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

10. 175. Par zemes vienību noteikšanu 

par starpgabaliem  ar 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/166.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/167.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/168.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/169.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/170.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/171.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/172.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/173.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/174.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/175.pdf


11. 176. Par zemes vienību noteikšanu 

par starpgabaliem  ar 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

12. 177. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4492 003 0498 

atzīšanu par starpgabalu ar  

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

13. 178. Par zemes vienību 

atzīšanu par 

starpgabaliem ar 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums  

14. 179. Par  zemes īpašuma„Tabores 

ceļi”, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads,  zemes 

vienību sadalīšanu 

Lēmums 

15. 180. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4442 004 0306 

sadalīšanu un ieskaitīšanu 

zemes rezerves fondā 

Lēmums 

16. 181. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4442 001 0134 

sadalīšanu un ieskaitīšanu 

zemes rezerves fondā 

Lēmums 

17. 182. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4496 005 0270 

sadalīšanu  

Lēmums 

18. 183. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4496 009 0032 

platības,  zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

19. 184. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 003 0178 

platības, zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu, nosaukuma 

piešķiršanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

20. 185. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 003 0313 

statusa noteikšanu 

Lēmums 

21. 186. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0319 

statusa noteikšanu 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/176.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/177.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/178.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/179.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/180.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/181.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/182.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/183.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/184.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/185.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/186.pdf


22. 187. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, nosaukuma un 

adreses piešķiršanu, zemes 

lietošanas mērķa noteikšanu 

zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4498 001 0121 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

23. 188. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, nosaukuma 

piešķiršanu un zemes lietošanas 

mērķa noteikšanu zemes 

vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4484 007 0019 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

24. 189. Par Vitālija Galuzo ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 190. Par Staņislava Timofejeva 

ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

26. 191. Par Daugavpils novada domes 

transportlīdzekļu norakstīšanu 

un nodošanu metāllūžņos 

Lēmums 

27. 192. Par nomas maksas 

atvieglojumu piemērošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

28. 193. Par nomas maksas 

atvieglojumu piemērošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

29. 194. Par projekta „Daugavpils 

novada Višķu pagasta Luknas 

ezera zivju resursu 

papildināšana” iesniegšanu 

Zivju fonda pasākumā „Zivju 

resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās 

ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, 

kurās zvejas tiesības pieder 

valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, 

kas ir valsts vai pašvaldību 

īpašumā” 

Lēmums 

30. 195. Par dzīvojamo māju dzīvokļu 

īpašnieku neizlietotā 

uzkrājuma fonda līdzekļu 

pārskaitīšanu ar dzīvokļu 

īpašnieku savstarpēju līgumu 

pilnvarotai personai Tatjanai 

Aleksejevai  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

31. 196. Par ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/191.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/194.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/196.pdf


nodrošinājumu Daugavpils 

novada Biķernieku pagasta 

teritorijā 

32. 197. Par  papildus izdevumiem 

projektā „Ūdenssaimniecības 

attīstība Daugavpils novada 

Demenes pagasta Jāņuciemā” 

Lēmums 

33. 198. Par  projekta „Sventes pagasta 

Parka ielas rekonstrukcija” 

uzsākšanu 

Lēmums 

34. 199. Par  dzīvojamās mājas Parka 

iela 1, Svente, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 24,  īpašuma 

tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

35. 200. Par Daugavpils novada 

pašvaldības īpašumā esošās 

meža cirsmas, kas atrodas uz 

zemes gabala Lakstīgalas, 

Medumu pagasts, Daugavpils 

novads, ar kadastra 

apzīmējumu 4472 003 0025,  

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

36. 201. Par Kalkūnes pagasta 

pārvaldes valdījumā esošās  

kustamās mantas atsavināšanu 

Lēmums 

37. 202. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Kvieši 2, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

38. 203. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Rūžiņas, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

39. 204. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Pumpuri”, 

Gančevski, Līksnas  pagasts, 

Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

40. 205. Par dzīvojamās mājas Meža 

iela 4, Krauja, Naujenes  

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 5,  

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

41. 206. Par dzīvojamās mājas Meža Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/197.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/198.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/199.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/200.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/201.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/202.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/203.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/204.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/205.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/206.pdf


iela 4, Krauja, Naujenes  

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 5, 

atkārtotās izsoles rīkošanu  

42. 207. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Kvieši 2, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

43. 208. Par dzīvojamās mājas Meža 

iela  4, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.111, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

44. 209. Par dzīvojamās mājas Ozolu 

iela 2B, Tabore, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.2, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

45. 210. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kaušeļi”, Kalni , 

Sventes  pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu Ļubovai 

Zarakovskai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

46. 211. Par Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības iestāžu 

skolēnu (audzēkņu) 

uzturēšanas izmaksām 

Lēmums 

Pielikums 

47. 212. Par Daugavpils novada 

sociālās aprūpes iestāžu 

uzturēšanas izmaksām 

Lēmums 

 

48. 213. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes nolikumā 

Lēmums 

49. 214. Par saistošo noteikumu 

„Atbalsts mazaizsargātajām 

personām” apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.3 

Paskaidrojuma raksts 

50. 215. Par noteikumu „Kārtība, kādā 

tiek piešķirta kompensācija 

mācību izdevumu segšanai 

Daugavpils novada pašvaldības 

iestādes amatpersonai 

(darbiniekam)” apstiprināšanu 

Lēmums 

Noteikumi Nr. 1 

51. 216. Par Janīnas Jalinskas 

komandējumu uz ārvalstīm 

Lēmums 

 

52. 217. Par Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja pienākumu 

pildīšanu  

Lēmums 

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/207.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/211.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/211_pielikums.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/212.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/213.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/215.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/nt1(215).pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/216.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/217.pdf


53. 218. Par Janīnas Jalinskas 

komandējumu uz ārvalstīm 

Lēmums 

 

54. 219. Par komandējumu uz ārvalstīm Lēmums 

 

 

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/218.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/219.pdf

