
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2014.gada 14.augusta  Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.18 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1.  821. Par finansējumu  Latvijas – Lietuvas – 

Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 

programmas projektam „Latvijas – 

Baltkrievijas pārrobežas aizsargājamās 

dabas teritorijas „Augšdaugava- Braslavas 

ezeri” izveidošana un priekšnosacījumu 

radīšana saskaņotai teritorijas attīstībai” 

Lēmums 

 

2.  822. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.216 „Par 

finansējuma piešķiršanu Biķernieku pagasta 

pārvaldei” 

Lēmums 

 

3.  823. Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS” 

Lēmums 

 

4.  824. Par projekta „Apstākļu nodrošināšana 

pārrobežu primāro medicīnisko 

pakalpojumu pieejamībai Daugavpils 

novada un Braslavas rajona teritorijā” 

pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi 

Lēmums 

Tāme 

5.  825. Par aizņēmumu projekta „Apstākļu 

nodrošināšana pārrobežu primāro 

medicīnisko pakalpojumu pieejamībai 

Daugavpils novada un Braslavas rajona 

teritorijā” īstenošanai 

Lēmums 
 

6.  826. Par  līdzfinansējuma nodrošināšanu  

projektam „Sterilizēts kaķis – veselīga 

dzīve” 

Lēmums 
 

7.  827. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Ludmilai Dombrovskai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

8.  828. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Josifam Zinkevičam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/821.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/822.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/823.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/824.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/824%20tame.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/825.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/826.pdf
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9.  829. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Olgai Atroško 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

10.  830. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Leonīdam Elksniņam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

11.  831. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Viktoram Svidinskim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

12.  832. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

389, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

13.  833. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

389, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

14.  834. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

389, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.17, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

15.  835. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

389, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.20, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

16.  836. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

389, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.32, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

17.  837. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

389, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.36, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

18.  838. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 

389, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Lēmums 
 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/832.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/833.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/834.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/835.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/836.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/837.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/838.pdf
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Nr.39, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

19.  839. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

389, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.67, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

20.  840. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

389, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.72, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

21.  841. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

389, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.75, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

22.  842. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

389, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.79, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

23.  843. Par Daugavpils novada domes 2014.gada 

27.februāra lēmuma Nr. 112 „Par zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu 

Gunāram Bulam uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4474 006 0182 un 

zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” 

atcelšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

24.  844. Par Daugavpils novada domes 2014.gada 

15.maija lēmuma Nr.438 „Par zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu 

Jeļenai Petrovai un Valentīnai Petrovai uz 

kopīpašumā esošo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4474 002 0218” 

atcelšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25.  845. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā 

Lēmums 
 

26.  846. Par zemes vienību platību precizēšanu Lēmums 

27.  847. Par pašvaldībai piekritīgo zemes  vienību 

platību precizēšanu Skrudalienas pagasta 

teritorijā 

Lēmums 
 

28.  848. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2014.gada 24.aprīļa  lēmumā  Nr.361 „Par 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Marijai Miropoļskai uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4486 002 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/840.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/841.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/842.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/845.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/846.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/847.pdf
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0122 un tās atzīšanu  par  piekritīgu 

pašvaldībai” 

29.  849. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Andrejam Karnilovam  uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

4486 005 0810 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

30.  850. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Lūcijai Bogdanovai uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4460 007 

0175 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

31.  851. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Adolfam Smirnovam uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4460 004 

1011 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

32.  852. Par apbūvētu zemes vienību atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 
 

33.  853. Par zemes vienību platību precizēšanu Lēmums 

34.  854. Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves 

zemes fonda 

Lēmums 
 

35.  855. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4472 004 0641 izslēgšanu no rezerves 

zemes fonda, apvienošanu un starpgabala 

statusa piešķiršanu 

Lēmums 
 

36.  856. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4492 002 0144  izslēgšanu no rezerves 

zemes fonda un atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 
 

37.  857. Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves 

zemes fonda un  atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums 
 

38.  858. Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves 

zemes fonda un atzīšanu par starpgabaliem  

ar piekritību pašvaldībai 

Lēmums 
 

39.  859. Par zemes vienības „Šķersti-3”, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 
 

40.  860. Par zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4498 003 0314 atzīšanu par 

starpgabalu ar piekritību pašvaldībai 

Lēmums 
 

41.  861. Par zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0699 atzīšanu par 

starpgabalu ar piekritību pašvaldībai 

Lēmums 
 

42.  862. Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves 

zemes fonda un  atzīšanu par piekritīgām 

Lēmums 
 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/852.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/853.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/854.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/855.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/856.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/857.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/858.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/859.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/860.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/861.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/862.pdf


5 

 

pašvaldībai 

43.  863. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4464 005 0905  izslēgšanu no rezerves 

zemes fonda un  atzīšanu par pašvaldībai 

piekritīgu 

Lēmums 
 

44.  864. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4450 002 0418 izslēgšanu no rezerves 

zemes fonda un  atzīšanu par starpgabalu ar 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 
 

45.  865. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4450 001 0034 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

46.  866. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4494 002 

0165 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

47.  867. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2014.gada 26.jūnija lēmumā Nr.653 „Par 

zemes vienību atzīšanu par starpgabaliem ar 

piekritību pašvaldībai” 

Lēmums 
 

48.  868. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai „Balodīši”, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

49.  869. Par Jūlijas Liginsas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

50.  870. Par  grozījumu Daugavpils novada domes 

2014.gada 26.jūnija lēmumā Nr.630 ,,Par   

robežu  un platības precizēšanu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu  4468 008 

0385” 

Lēmums 
 

51.  871. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai „Jaunciems 15”, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

52.  872. Par finansējuma piešķiršanu Naujenes 

jaunatnes iniciatīvas un sporta centram 

Lēmums 
 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/863.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/864.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/867.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/870.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/18_14_08_2014/872.pdf

