
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

2014.gada 26.jūnija   Daugavpils novada domes 

sēdē Nr.14 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums  

1. 609. Par Daugavpils novada pašvaldības 2013.gada 

publiskā pārskata apstiprināšanu 

Lēmums 

Pārskats 

2. 610. Par noteikumu „Daugavpils novada 

pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Noteikumi Nr.1 

1.pielikums  

2., 3.pielikums 

3. 611. Par Daugavpils novada pašvaldības īpašuma 

atsavināšanas un nomas tiesību izsoles 

komisijas nolikuma apstiprināšanu 

Lēmums 

Nolikums Nr.6 

4. 612. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu atsavināšanu 

Lēmums 

5. - Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar 

tiem saistītās soda naudas, pamatparāda 

palielinājuma naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Daugavpils novada pašvaldībā 

Noteikumi Nr.2 

1.pielikums 

2.pielikums 

6. 613. Par Valsts autoceļu fonda Daugavpils 

novada domei plānoto līdzekļu sadali 

Lēmums 

7. 614. Par Daugavpils novada pašvaldības autoceļu 

fonda līdzekļu sadales precizētā plāna 

2014.gadam   apstiprināšanu 

Lēmums 

8. 615. Par   nodarītā zaudējuma atlīdzināšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

9. 616. Par Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 

maksas pakalpojumiem 

Lēmums 

10. 617. Par Sabiedrības integrācijas fonda projekta 

„Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā 

un pilsētā” pamatbudžeta ieņēmumu un 

izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 

Pielikums 

11. 618. Par Biķernieku pagasta projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils 

novada Biķernieku pagasta Biķernieku 

Lēmums 

Pielikums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/609.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/609.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/publiskais_par_2013.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/610.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/610.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/not1_610_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/not.1%201.pielikumi.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/not1_2_3_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/611.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/611.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/nl6%20_611_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/612.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/not2.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/not2.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/not2%201.pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/not2%201.pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/not2%202.pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/613.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/614.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/616.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/617.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/617.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/617%20pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/618.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/618.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/618%20pielikums.pdf
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  ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/ 

APIA/CFLA/140/003) finanšu plāna 

apstiprināšanu 

 

12. 619. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils 

novada Biķernieku pagasta Biķernieku 

ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/ 

CFLA/140/003) finansēšanai 

Lēmums 

13. 620. Par dzīvojamās mājas „Dzīvojamā māja 3 525. 

km”,   Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.11, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

14. 621. Par Daugavpils novada pašvaldības 

dzīvojamās mājas Višķu iela 23, Ambeļi, 

Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, 

norakstīšanu 

Lēmums 

15. 622. Par jauna traktora ar aprīkojumu iegādi                                        Lēmums 

16. 623. Par Ksenijas Maučas (Kseniya Mauch) ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 624. Par Valērija Barkanova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

18. 625. Par zemes vienību atzīšanu par 

starpgabaliem ar piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

19. 626. Par pašvaldībai piekritīgo zemes   vienību platību 

precizēšanu Salienas pagasta teritorijā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 627. Par   zemes   vienību platību precizēšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

21. 628. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

22. 629. Par platību precizēšanu pašvaldībai tiesiskā 

valdījumā esošām zemes vienībām Demenes 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/619.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/620.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/621.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/622.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/625.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/629.pdf
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23. 630. Par robežu un platības precizēšanu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4468 008 

0385 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

24. 631. Par pašvaldībai piekritīgo zemes   vienību 

platību precizēšanu Tabores pagasta 

teritorijā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25. 632. Par pašvaldībai piekritīgo zemes   vienību 

robežu kontūru un platību precizēšanu 

Tabores pagasta teritorijā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

26. 633. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumiem 4492 002 0657 un 

4492 002 0819 apvienošanu   un platības 

precizēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

27. 634. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumiem   4492 003 0464 un 

4492 003 0277 apvienošanu   un platības 

precizēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

28. 635. Par iznomāto un apbūvēto zemes vienību 

atzīšanu par piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

29. 636. Par platības precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgajām un lietojumā esošajām zemes 

vienībām Biķernieku pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums 

30. 637. Par apbūvētas zemes vienības atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

31. 638. Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums 

32. 639. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4446 003 0084 atzīšanu par starpgabalu ar 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

33. 640. Par zemes   vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4464 001 0135 atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

34. 641. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4464 004 0072 atzīšanu par starpgabalu ar 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

35. 642. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4464 005 0762 atzīšanu par starpgabalu ar 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/635.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/636.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/637.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/638.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/639.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/640.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/641.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/642.pdf
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36. 643. Par zemes   vienību ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā 

Lēmums 

37. 644. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Jānim Krūmiņam uz zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4488 

005 0779 un 4488 005 0785 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

38. 645. Par zemes   vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4488 003 0207 un 4488 003 

0274 apvienošanu un zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4488 003 0207 

dzēšanu no Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

39. 646. Par platību precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgām zemes vienībām   Sventes 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

40. 647. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4452 005 0098 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

41. 648. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4494 005 0107 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

42. 649. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4494 005 0066 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

43. 650. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā 

Lēmums 

44. 651. Par platības precizēšanu pašvaldībai tiesiskā 

valdījumā esošām   zemes vienībām Vaboles 

pagasts, Daugavpils   novads 

Lēmums 

45. 652. Par apbūvētu zemes vienību atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

46. 653. Par zemes vienību atzīšanu par 

starpgabaliem ar piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

47. 654. Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Demenes pagasta teritorijā 

Lēmums 

48. 655. Par zemes vienības (starpgabala) Graudi, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/643.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/650.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/651.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/652.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/653.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/654.pdf
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pieejamības 
ierobežojumus 

49. 656. Par dzīvojamās mājas Nākotnes iela 5, Dubna, 

Dubnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.5, izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

50. 657. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma   Vālodze V.P., Līdumnieku iela 2A, 

Kumbuļi, Demenes pagasts,   Daugavpils novads,   

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

51. 658. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma   Vālodze V.P., Līdumnieku iela 2A, 

Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

52. 659. Par Jāņa Bušmaņa ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

53. 660. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu   

Aleksandram Moļejevam uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4488 003 0232 ½ domājamo 

daļu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

54. 661. Par Daugavpils novada domes 2014.gada 24.aprīļa 

lēmuma Nr.331 „Par zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesību izbeigšanu Leonārijai Rimicānei uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0531 un tās 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” atcelšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

55. 662. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekritīgām 

zemes   vienībām   Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

56. 663. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekritīgām 

zemes   vienībām   Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/657.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/658.pdf
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57. 

 

664. 

 

Par precizējumu Daugavpils novada domes 

2014.gada 10.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 

„Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 

12.maija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils 

novada administratīvajā teritorijā”” 

Lēmums 

 

58. 665. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2014.gada 13.februāra lēmumā Nr.93 „Par projekta 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Biķernieku pamatskolā” īstenošanu” 

Lēmums 

Pielikums 

59. 666. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2014.gada 13.februāra lēmumā Nr.95 „Par 

projekta „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolā” 

īstenošanu” 

Lēmums 

Pielikums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/664.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/665.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/665.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/665%20pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/666.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/666.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2014/14_26_06_2014/666%20pielikums.pdf

