
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

 

2012.gada 31.maija Daugavpils novada domes   

sēdē Nr. 11 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai 

lēmuma nosaukums 

 

1. 487. Par atļauju nodot zemi 

apakšnomā Vitoldam 

Smiķerstam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

2. 488. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4472 009 0079 

platības precizēšanu 

Lēmums 

3. 489. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4466 001 0185 

platības precizēšanu 

Lēmums 

4. 490. Par zemes platības precizēšanu 

zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4496 005 0270   

Lēmums 

5. 491. Par zemes platības precizēšanu 

zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4496 005 0388   

Lēmums 

6. 492. Par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 

4496 005 0442 

atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

7. 493. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 004 0143 

atzīšanu par starpgabalu ar 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

8. 494. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību 

zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4498 002 0084 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

9. 495. Par Višķu pagasta un Dubnas 

pagasta robežu grozīšanu 

Lēmums 

10. 496. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4496 005 

0441platības, zemes robežu 

plāna apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma  

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/488.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/489.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/490.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/491.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/492.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/493.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/495.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/496.pdf


11. 497. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 001 0142 

platības, zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā                                  

Lēmums 

12. 498. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 001 0173 

platības, zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā                                  

Lēmums 

13. 499. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4450 007 0280 

platības, zemes vienības  

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

14. 500. Par  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4464 004 0184 

platības,  zemes robežu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā  

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

15. 501. Par zemes lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4464 

004 0332 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16. 502. Par zemes lietošanas mērķa 

maiņu Raimonda Užuļa zemes 

vienībai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

17. 503. Par Janas Ivanovas  ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 504. Par Ināras Kursītes un Daiņa 

Ivanova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19. 505. Par Pjotra Kuksjonoka un 

Jūlijas Kuksjonokas ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/497.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/498.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/499.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/500.pdf


20. 506. Par deleģēšanas līguma 

slēgšanu 

Lēmums 

Pielikums 

21. 507. Par  projekta iesniegšanu 

pasākumam „Lauku 

ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” rīcībā 

„Tradīciju saglabāšana un 

pilnveidošana dabas un 

kultūras resursu ilgtspējīgai 

izmantošanai” 

Lēmums 

22. 508. Par  projekta iesniegšanu 

pasākumam „Lauku 

ekonomikas dažādošana  un 

dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” rīcībā 

„Sociālie un izglītības 

pakalpojumi dzīves kvalitātes 

uzlabošanai lauku 

iedzīvotājiem” 

Lēmums 

23. 509. Par projekta  „Jauniešu māja”  

iesniegšanu 

Lēmums 

24. 510. Par projekta iesniegšanu 

ELFLA pasākumā „Lauku 

ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” rīcībā 

„Tradīciju saglabāšana un 

pilnveidošana dabas un 

kultūras resursu ilgtspējīgai 

izmantošanai”  

Lēmums 

25. 511. Par projekta iesniegšanu 

ELFLA pasākumā „Lauku 

ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstību stratēģiju 

īstenošanas teritorijā”  

Lēmums 

26. 512. Par projekta  

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada 

Skrudalienas pagasta Silenes 

ciemā” investīciju summas 

apstiprināšanu 

Lēmums 

27. 513. Par aizņēmumu projekta  

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada 

Skrudalienas  pagasta  Silenes  

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/506.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/506_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/507.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/508.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/509.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/510.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/511.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/512.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/513.pdf


ciemā” finansēšanai 

28. 514. Par projekta „Kalkūnes pagasta 

Randenes, Muitas un Kalkūnes 

ciemu bērnu rotaļu laukumu 

izveide un aprīkošana” un 

projekta „Kalkūnes pagasta 

estrādes celtniecība un tai 

piegulošās teritorijas 

labiekārtošana, pielāgojot 

sabiedrisko kultūras aktivitāšu 

norisēm” ieceres atbalstīšanu 

Lēmums 

29. 515. Par Medumu pagasta 

pārvaldes valdījumā esošās 

kustamās mantas izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

30. 516. Par Medumu pagasta 

pārvaldes valdījumā esošā 

autobusa MERCEDES BENZ 

norakstīšanu un nodošanu 

metāllūžņos 

Lēmums 

31. 517. Par dzīvojamās mājas „ 

Pupiški 30”, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads,  

dzīvokļa īpašuma Nr.2,  

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 

32. 518. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Čakstes”,  Mālgals, 

Nīcgales  pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

33. 519. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Silene 88,  Skaista 

iela 59, Silene, Skrudalienas  

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

34. 520. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Sandariški 5”, 

Sandariški, Naujenes  pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu 

Aleksejam Sokolovam  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

35. 521. Par Daugavpils  novada 

pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4442 004 0402  

1,4 ha platībā Ambeļu 

pagastā, Daugavpils  novadā, 

nomas tiesību izsoles rīkošanu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/514.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/515.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/516.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/517.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/518.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/519.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/521.pdf


36. 522. Par vienreizējā pabalsta 

piešķiršanu Raisai Pavlovai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

37. 523. Par dzīvojamās mājas 

18.novembra iela 398, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

38. 524. Par tehniski ekonomiskā 

pamatojuma apstiprināšanu un 

par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai 

Lēmums 

39. 525. Par tehniski ekonomiskā 

pamatojuma apstiprināšanu un 

par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai 

Lēmums 

40. 526. Par līdzfinansējuma 

piešķiršanu projektam 

„Primārās veselības 

infrastruktūras uzlabošana Jura 

Bicāna ģimenes ārsta praksē” 

Lēmums 

41. 527. Par komandējumu uz ārvalstīm Lēmums 

42. (Protokolā) Informācija par Daugavpils 

novada projektu konkursa 

jaunatnei  „Uzlabosim savu 

ikdienu!” rezultātiem 

- 

43. 528. Par projekta iesniegšanu 

pasākumam „Lauku 

ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” rīcībā 

„Sadzīves pakalpojumu 

attīstība dzīves kvalitātes 

uzlabošanai lauku 

iedzīvotājiem” 

Lēmums 

44. 529. Par Daugavpils novada 

pašvaldības īpašumā esošās 

meža cirsmas, kas atrodas uz 

zemes vienības „Demenes 

pagasta mežs”, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

45. 530. Par  atbalstu SIA„ Eco Vide”  

projektam par biogāzes un 

koģenerācijas stacijas 

būvniecību Višķu pagastā, 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/524.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/525.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/526.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/527.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/528.pdf


Daugavpils novadā 

46. 531. Par projekta iesniegšanu 

ELFLA pasākumā „Lauku 

ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” rīcībā 

„Tradīciju saglabāšana un 

pilnveidošana dabas un 

kultūras resursu ilgtspējīgai 

izmantošanai” 

Lēmums 

 

 

 

 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2012/11_sede/531.pdf

