
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

2012.gada 26.janvāra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr. 2 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai 

lēmuma nosaukums 

 

1. 30. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Vadimam Nikolajevam  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

2. 31. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Anastasijai Grigorjevai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

3. 32. Par zemes vienību platību 

precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgajām zemes vienībām 

Kalupes pagastā 

Lēmums 

4. 33. Par platības precizēšanu zemes 

vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0648   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

5. 34.  Par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4462 

002 0173 zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

6. 35. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4486 005 0815 

platības un zemes vienības 

robežu plāna, situācijas plāna  

un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā                 

Lēmums 

7. 36. Par zemes lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai „Suriški 

S”, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

8. 37. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4474 003 0308, 

4474 004 0237 atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai   

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/32.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/34.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/35.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/37.pdf


9. 38. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4474 001 0077 

ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā  

Lēmums 

10. 39. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4474 001 0190, 

4474 002 0352 un 4474 006 

0511 ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā   

Lēmums 

11. 40. Par Irēnas Trapšas piederošās 

zemes vienības sadalīšanu, 

lietošanas mērķa noteikšanu 

un nosaukuma piešķiršanu  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

12. 41. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 002 0205 

sadali   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

13. 42. Par  Valsts autoceļu fonda 

Daugavpils novada pašvaldībai 

ieplānoto līdzekļu sadali 

2012.gadam   

Lēmums 

14. 43. Par Daugavpils novada domes 

pamatlīdzekļu norakstīšanu 

Lēmums 

15. 44. Par dzīvojamās mājas 

Līdumnieku iela 16, Kumbuļi, 

Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.17,  nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 

16. 45. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Ogulāji, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Janīnai Kursītei 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

17. 46. Par ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošinājumu Daugavpils 

novada Vaboles  pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

18. 47. Par ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošinājumu Daugavpils 

novada Maļinovas pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

19. 48. Par ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošinājumu Daugavpils 

novada Vecsalienas  pagasta 

teritorijā 

 

 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/38.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/39.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/42.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/43.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/44.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/46.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/47.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/48.pdf


20. 49. Par projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Maļinovas 

pagasta Maļinovas  un Zaļumu 

ciemos” ieceres un 

sagatavošanas izmaksu 

atbalstīšanu   

Lēmums 

21. 50. Par projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Vaboles 

pagasta Vaboles ciemā” 

ieceres un sagatavošanas 

izmaksu atbalstīšanu   

Lēmums 

22. 51. Par projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada 

Vecsalienas pagasta 

Červonkas ciemā” ieceres un 

sagatavošanas izmaksu 

atbalstīšanu   

Lēmums 

23. 52. Par aizņēmumu projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Dubnas 

pagasta Dubnas ciemā” 

(Nr.3DP/3.4.1.1.0./10/APIA/C

FLA/031/030)  finansēšanai 

Lēmums 

24. 53. Par Kalkūnes pagasta 

pārvaldes projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Kalkūnes 

pagasta Birķeneles ciemā” 

īstenošanas apturēšanu 

Lēmums 

25. 54. Par līdzfinansējumu  Latvijas 

un Šveices sadarbības 

programmas grantu shēmas 

„NVO fonds” apakšprojektam 

„Mūža atvasara”  

Lēmums 

26. 55. Par sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Latgales Laiks” 

kapitāla daļu pārņemšanu 

Lēmums 

27. 56. Par cieto sadzīves atkritumu 

savākšanas tarifu 

apstiprināšanu Medumu 

pagasta teritorijā 

Lēmums 

28. 57. Par atvaļinājumiem 2012.gadā  Lēmums 

29. 58. Par Daugavpils novada Bērnu 

un jauniešu sporta skolas 

audzēkņu dalību 2012.gada 

Starptautiskās Skolu sporta  

Lēmums 

Tāme 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/49.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/50.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/51.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/52.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/53.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/54.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/55.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/56.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/57.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/58.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/58_tame.pdf


federācijas (ISF) pasaules 

čempionātā krosā 

30. 59. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2011.gada 

15.decembra lēmumā Nr.1508 

„Par zemes vienību 

atdalīšanu” 

Lēmums 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/59.pdf

