
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

 

2011.gada 14.jūlija Daugavpils novada domes   

sēdē Nr. 15 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai 

lēmuma nosaukums 

 

1. 916. Par  lauku apvidus zemes  

ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā 

Lēmums 

2. 917. Par zemes vienības atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

3. 918. Par zemes vienības  

atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

4. 919. Par zemes vienības 

atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

5. 920. Par zemes vienību atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai Medumu 

pagastā 

Lēmums 

6. 921. Par zemes īpašuma „Pūpoli” 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

7. 922. Par zemes vienības „Maļutki 

17D” atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

8. 923. Par zemes vienības „Oktobra - 

32” atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

9. 924. Par zemes vienību „c. Tabore - 

15”  atzīšanu par piekritīgiem 

pašvaldībai 

Lēmums 

10. 925. Par zemes vienību 

„Zaļumi”  atzīšanu par 

piekritīgiem pašvaldībai 

Lēmums 

11. 926. Par zemes vienību noteikšanu 

par starpgabaliem un to atzīšanu 

par  piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums  

12. 927. Par zemes vienību noteikšanu 

par starpgabaliem un to atzīšanu 

par piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

13. 928. Par zemes vienības „Budišķi-1”, 

Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, sadalīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/916.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/917.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/918.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/919.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/920.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/921.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/922.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/923.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/924.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/925.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/926.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/927.pdf


14. 929. Par zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4462 005 0177 

atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma „Spārītes” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

15. 930. Par  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4472 004 0525  

platības un zemes robežu, 

situācijas, apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

16. 931. Par  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4472 004 0262 

platības, zemes robežu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

17. 932. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0077 

platības, zemes vienības robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

18. 933. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0082 

platības, zemes vienības robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

19. 934. Par zemes vienības „Rūtas” 

platības, zemes vienības robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu  

plāna apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

20. 935. Par zemes vienības „Pēteri” 

platības, zemes vienības robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu  

plāna apstiprināšanu un  

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

21. 936. Par zemes vienības „Augstumi” 

platības, zemes vienības robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu  

plāna apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/930.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/931.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/932.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/933.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/934.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/935.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/936.pdf


22. 937. Par zemes vienības „Savišķi 4” 

platības, zemes vienības robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu  

plāna apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

23. 938. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4498 004 0502, 

4498 004 0504 un  4498 004 

0506 platību precizēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

24. 939. Par ciema statusa atcelšanu 

ciemam “Degļi”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums 

25. 940. Par ēku un būvju īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Gaļinai Grāvelei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

26. 941. Par ēku un būvju īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Allai Petrjakovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

27. 942. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 

4450 001 0048 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

28. 943. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4470 003 

0412 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

29. 944. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4470 003 

0045 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

30. 945. Par lietošanas mērķu noteikšanu, 

jauna nosaukuma piešķiršanu 

Latvijas Republikas Satiksmes 

ministrijas esošajam īpašumam 

un zemes vienībām Maļinovas 

pagastā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

31. 946. Par lietošanas mērķu noteikšanu, 

jauna nosaukuma piešķiršanu 

Latvijas Republikas Satiksmes 

ministrijas esošajam īpašumam 

un zemes vienībām Naujenes 

pagastā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

32. 947. Par zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu valsts akciju 

sabiedrības  “Latvijas Valsts 

ceļi” zemes vienībām 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/937.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/939.pdf


33. 948. Par Aleksandra Akulova ziņu 

par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

34. 949. Par Vitālija Januško ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

35. 950. Par piekrišanu citas personas 

iemitināšanai Sarmītes 

Miķelānes īrētajā dzīvojamā 

telpā  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

36. 951. Par piekrišanu citas personas 

iemitināšanai Ainas 

Trofimovičas īrētajā dzīvojamā 

telpā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

37. 952. Par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu ar 

Jevgeņiju Čunčuļi  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

38. 953. Par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu ar Zitu 

Kizilovu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

39. 954. Par pašvaldībai piederošās 

dzīvojamās telpas izīrēšanu 

Snežanai Lavrenovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

40. 955. Par pašvaldībai piederošās 

dzīvojamās telpas izīrēšanu 

Lidijai Grigorjevai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

41. 956. Par pašvaldībai piederošās 

dzīvojamās telpas izīrēšanu 

Ingrīdai Mickevičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

42. 957. Par pašvaldībai piederošās 

dzīvojamās telpas izīrēšanu 

Andrim Meškovskim                                

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

43. 958. Par izmaiņām Daugavpils 

novada domes dzīvokļu 

jautājumu komisijas sastāvā 

Lēmums 

44. 959. Par Daugavpils novada domes 

dzīvokļu jautājumu komisijas 

nolikuma apstiprināšanu 

 

 

Lēmums 

Nolikums Nr.6 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/958.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/959.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/nl6(959).pdf


45. 960. Par Daugavpils novada 

Naujenes  bāriņtiesas locekļa 

ievēlēšanu 

Lēmums 

46. 961. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma 

Dzelmes, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

47. 962. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma 

Kočergino-3,  Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

48. 963. Par dzīvojamās mājas „Silene 

153”, Silene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 3,  izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

49. 964. Par dzīvojamās mājas Vecpils 

iela 3, Naujene, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 5,  izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

50. 965. Par dzīvojamās mājas „Silene 

153”, Silene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 3, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un 

izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

51. 966. Par dzīvojamās mājas Vecpils 

iela 3, Naujene, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 5, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un 

izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

52. 967. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma 

Kočergino-3,  Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

53. 968. Par Daugavpils novada 

pašvaldības Kalkūnes pagasta  

dzīvojamo telpu īres maksas  

noteikšanu 

Lēmums 

54. 969. Par Demenes pagasta pārvaldes 

izglītības iestādes grāmatvedības 

uzskaites funkcijas izpildes 

centralizāciju 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/960.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/961.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/962.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/963.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/964.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/965.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/966.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/967.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/968.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/969.pdf


55. 970. Par saistību pārņemšanu Lēmums 

56. 971. Par finansējuma piešķiršanu 

Naujenes pagasta pārvaldei no 

Daugavpils novada domes 

līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem 

Lēmums 

57. 972. Par atbalstu nozaru vadības 

papildināšanai ar teritoriālo 

vadību 

Lēmums 

58. 973. Par zemes vienības noteikšanu 

par starpgabalu un tās atzīšanu 

 par piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

59. 974. Par zemes vienību noteikšanu 

par starpgabaliem un to atzīšanu 

par piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

60. 975. Par zemes vienību noteikšanu 

par starpgabaliem un to atzīšanu 

par  piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

61. 976. Par dzīvojamās telpas īres 

līguma ar Staņislavu Petrovski 

grozīšanu 

sakarā ar īrnieka maiņu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

62. 977. Par grozījumiem Maļinovas 

pagasta pārvaldes nolikumā 

Lēmums 

63. 978. Par ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājuma daļas un 

apmaksātā papildatvaļinājuma 

piešķiršanu Daugavpils novada 

pašvaldības izpilddirektorei 

V.Kezikai 

Lēmums 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/970.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/971.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/972.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/973.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/974.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/975.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/977.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/978.pdf

