
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2012.gada 12. aprīļa Daugavpils novada domes   

sēdē Nr. 8 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai 

lēmuma nosaukums 

 

1. 280. Par lauku apvidus zemes 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums  

2. 281. Par lauku apvidus zemes 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

3. 282. Par lauku apvidus zemes 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

4. 283. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 0040 580 

pievienošanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4452 005 

0059 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

5. 284. Par zemes atzīšanu par 

starpgabaliem ar piekritību 

pašvaldībai 

Lēmums 

6. 285. Par zemes atzīšanu par 

starpgabaliem ar piekritību 

pašvaldībai 

Lēmums 

7. 286. Par zemes atzīšanu par 

starpgabaliem ar piekritību 

pašvaldībai 

Lēmums 

8. 287. Par zemes atzīšanu par 

starpgabaliem ar piekritību 

pašvaldībai 

Lēmums 

9. 288. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4450 007 0507 

atzīšanu par starpgabalu 

Lēmums 

10. 289. Par zemes atzīšanu par 

starpgabaliem ar piekritību 

pašvaldībai  

Lēmums 

11. 290. Par zemes atzīšanu par 

starpgabaliem ar piekritību 

pašvaldībai  

Lēmums 

12. 291. Par zemes vienību atzīšanu par 

starpgabaliem ar piekritību 

pašvaldībai  

Lēmums 

13. 292. Par zemes atzīšanu par 

starpgabaliem ar piekritību 

Lēmums 
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http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/285.pdf
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http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/287.pdf
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pašvaldībai  

14. 293. Par zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu Rēzeknes rajona 

Pušas pagasta Svatovas sādžas 

mācību-ražošanas zemnieku 

saimniecības 

„JAUNAGLONA” zemes 

vienībām 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 294. Par zemes lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai 

„Pavasari”,  Tabores pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16. 295. Par pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4476 006 0017 

sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

Lēmums 

17. 296. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 004 0510  

sadalīšanu un statusa 

noteikšanu 

Lēmums 

18. 297. Par zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 4462 005 0174 

atdalīšanu no nekustamā  

īpašuma „Pudāni” 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19. 298. Par  zemes gabala atdalīšanu, 

nosaukuma piešķiršanu  un 

zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu Vandas Karpenko 

īpašumam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

20. 299. Par platības precizēšanu 

pašvaldības piekritīgajai zemes 

vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4474 001 0753   

Lēmums 

21. 300. Par platības precizēšanu 

pašvaldības piekritīgajai zemes 

vienībai  ar kadastra 

apzīmējumu 4474 007 0207   

Lēmums 

22. 301. Par Irēnas Plociņas zemes 

vienības platības precizēšanu  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

23. 302. Par ciema statusa noņemšanas 

kritērijiem 

Lēmums 

24. 303. Par Modrītes Ķeires ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 304. Par Nikolaja Kaļčuka ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/295.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/296.pdf
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pieejamības ierobežojumus 

26. 305. Par Natālijas Gavilovskas un 

Daniela Gavilovska ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

27. 306. Par Daugavpils novada 

vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu projektu konkursu 

„Kopā būt!” 

Lēmums 

Nolikums Nr.3 

28. 307. Par labdarības akcijas „Dāvā 

sapni” organizēšanu  

Lēmums 

 

29. 308. Par izmaiņām Daugavpils 

novada pašvaldības 

tirdzniecības atļauju 

izsniegšanas un tirdzniecības 

vietu noteikšanas komisijas 

sastāvā 

Lēmums 

 

30. 309. Par pilnvarojumu organizēt 

licencēto makšķerēšanu 

Medumu ezerā 

Lēmums 

 

31. 310. Par dzīvojamās mājas Meža 

iela 4, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.112, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

32. 311. Par dzīvojamās mājas 

18.novembra  iela 398, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.44, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

33. 312. Par dzīvojamās mājas Vienības 

iela 1, Lociki, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.72, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

34. 313. Par dzīvojamās mājas Vienības 

iela 3, Lociki, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.18, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

35. 314. Par dzīvojamās mājas Vienības 

iela 5, Lociki, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.39, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/306.pdf
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36. 315. Par dzīvojamās mājas Alejas 

iela 22, Medumi, Medumu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.4, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

37. 316. Par dzīvojamās mājas Alejas 

iela 22, Medumi, Medumu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.5, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

38. 317. Par dzīvojamās mājas Alejas 

iela 22, Medumi, Medumu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.6, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

39. 318. Par dzīvojamās mājas Alejas 

iela 22, Medumi, Medumu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.8, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

40. 319. Par dzīvojamās mājas Ilgas iela 

28, Medumi, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.1, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

41. 320. Par dzīvojamās mājas Ilgas iela 

28, Medumi, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.2, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

42. 321. Par dzīvojamās mājas Ilgas iela 

28, Medumi, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.5, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

43. 322. Par dzīvojamās mājas Ilgas iela 

28, Medumi, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.6, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

44. 323. Par dzīvojamās mājas Ilgas iela 

28, Medumi, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.7, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/315.pdf
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45. 324. Par Medumu pagasta pārvaldes 

valdījumā esošās kustamās 

mantas atsavināšanu 

Lēmums 

 

46. 325. Par projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Medumu 

pagasta Medumu ciema Ilgas 

ielā” uzsākšanu 

Lēmums 

 

47. 326. Par projekta „Daugavpils 

novada Višķu pagasta Luknas 

un Višķu ezeru 

zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumu 

izstrāde” iesniegšanu Zivju 

fonda pasākumā „Zinātniskās 

pētniecības programmu 

finansēšanai un līdzdalībai 

starpvalstu sadarbībā 

zinātniskajos pētījumos 

zivsaimniecībā, izņemot tādu 

iesniegto programmu un 

pētījumu finansēšanu, kuri 

pretendē uz finansējuma 

saņemšanu no citu valsts vai 

ES fondu finansējuma”” 

Lēmums 

 

48. 327. Par nomātās automašīnas 

Nissan X-Trails izpirkšanu 

Lēmums 

 

49. 328. Par valsts nekustamā īpašuma 

Vaboles pagastā, Daugavpils 

novadā, pārņemšanu 

Daugavpils novada pašvaldības 

īpašumā 

Lēmums 

 

50. 329. Par nekustamā īpašuma 

nodošanu 

Lēmums 

 

51. 330. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Alkšņuleja, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

52. 331. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Ozolkalni, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

53. 332. Par izdevumu atlīdzināšanu  

Jānim Velikam  par zemes 

vienības Ozolkalni,  Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, 

kadastrālo uzmērīšanu  uz 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 
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Daugavpils novada pašvaldības 

vārda  

54. 333. Par izdevumu atlīdzināšanu  

Andrejam Kožaram  par zemes 

vienības Ozollauki 1,  Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

kadastrālo uzmērīšanu  uz 

Daugavpils novada pašvaldības 

vārda  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

55. 334. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Staļļi”, Saviški, 

Tabores  pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību 

„Barritus” 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

56. 335. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma „25”, Laucese, 

Laucesas  pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu  Pēterim 

Ģirčim 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

57. 336. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2011.gada 

13.oktobra lēmumā Nr.1263 

„Par projekta „Sventes pagasta 

Parka ielas rekonstrukcija” 

iesniegšanu ELFLA pasākumā 

„Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un 

iedzīvotājiem”” 

Lēmums 

Pielikums 

58. 337.  Par aizņēmumu projekta 

„Sventes pagasta Parka ielas 

0.000-0.740 km 

rekonstrukcija” (Nr.11-03-

L32100-000187) finansēšanai 

Lēmums 

59. 338. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2010.gada 

11.novembra lēmumā Nr.1584 

„Par projekta iesniegšanu 

Eiropas Zivsaimniecības fonda 

pasākumā  „Teritorijas 

attīstības stratēģijas 

īstenošana”” 

Lēmums 

Pielikums 

60. 339. Par aizņēmumu projekta 

„Brīvā laika un sporta centra 

rekonstrukcija” (Nr.10-03-ZL-

16-Z401-000003) finansēšanai 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/336.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/336_pielikums.pdf
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61. 340. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību  „VLS” 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

62. 341. Par līguma noslēgšanu   Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

63. 342. Par cieto sadzīves atkritumu 

savākšanas tarifu 

apstiprināšanu Dubnas pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

64. 343. Par finansējuma piešķiršanu 

Naujenes pagasta pārvaldei 

Lēmums 

65. 344. Par noteikumu „Kārtība, kādā 

tiek norakstītas materiālās 

vērtības Daugavpils novada 

pašvaldības iestādēs” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Noteikumi Nr.3 

66. 345. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0648 

platības, zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

67. 346. Par Daugavpils novada domes 

2010.gada 25.marta lēmuma 

Nr. 346 „Par zemes gabala 

atdalīšanu no zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 4488-

005-0661” precizēšanu 

Lēmums 

 

68. 347. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Brunona 

Jarinovska 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

69. 348. Par Daugavpils novada domes 

2012. gada 28. marta lēmuma 

Nr. 271 „Par Daugavpils 

novada pašvaldības īpašumā 

esošās meža cirsmas, kas 

atrodas uz zemes vienības 

Kurloviči, Ambeļu pagasts, 

Daugavpils novads, ar kadastra 

apzīmējumu 4442 005 0151, 

atsavināšanu” atcelšanu 

Lēmums 
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