
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

 

2012.gada 12.jūlija Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.15 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai 

lēmuma nosaukums 

 

1. 669. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Larisai Ivanovai uz zemes 

vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4474 001 0295 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

2. 670. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 001 0118 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu  

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā                                  

Lēmums 

 

3. 671. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 002 0248 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu  

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā                                  

Lēmums 
 

4. 672. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 003 0114 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu  

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā                                  

Lēmums 
 

5. 673. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 003 0160 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu  

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā                                  

Lēmums 
 

6. 674. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 005 0126 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu  

Lēmums 
 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/670.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/671.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/672.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/673.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/674.pdf


plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā                                  

7. 675. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 005 0127  

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu  

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā                       

 

 

Lēmums 
 

8. 676. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 002 0271 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

9. 677. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 005 0006 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

10. 678. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 005 0040 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

11. 679. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 005 0118 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

12. 680. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 005 0171 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

13. 681. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 007 0119 

platības, zemes robežu, 

Lēmums 
 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/675.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/676.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/677.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/678.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/679.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/680.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/681.pdf


situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

14. 682. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 008 0065 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

15. 683. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4496 005 0442 

platības, zemes robežu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

16. 684. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4496 005 0394 

sadalīšanu 

Lēmums 
 

17. 685. Par   zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4442 

001 0073 sadalīšanu un 

ieskaitīšanu zemes rezerves 

fondā 

Lēmums 
 

18. 686. Par zemes gabala ar kadastra  

apzīmējumu 4462 007 0088  

atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma „Bērzlapas”  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19. 687. Par zemes vienības „Jānīši” ar 

kadastra apzīmējumu 4472 

007 0056  sadali 

Lēmums 
 

20. 688. Par zemes vienības 

atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 
 

21. 689. Par Elenas Akishinas  ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

22. 690. Par Ojāra Priedīša ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

23. 691. Par projekta „Izglītības iestāžu 

informatizācija 

Nr.2010/0034/3DP/3.2.2.1.2./0

9/IPIA/VIAA/606 

pamatbudžeta ieņēmumu un 

izdevumu tāmes 

apstiprināšanu 

 

Lēmums 

Pielikums 
 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/682.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/683.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/684.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/685.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/687.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/688.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/691.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/691_pielikums.pdf


24. 692. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Zinaīdas 

Adamovičas 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 693. Par aizņēmumu no Valsts 

kases vieglās pasažieru 

automašīnas iegādei 

Lēmums 
 

26. 694. Par dzīvojamās mājas Skolas 

iela 11A, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 1, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

27. 695. Par dzīvojamās mājas Skolas 

iela 11A, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 2, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

28. 696. Par dzīvojamās mājas Skolas 

iela 11A, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 10, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

29. 697. Par dzīvojamās mājas Skolas 

iela 11A, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 11, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

30. 698. Par dzīvojamās mājas Skolas 

iela 11A, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 12, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

31. 699. Par dzīvojamās mājas Skolas 

iela 11A, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 14, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

32. 700. Par dzīvojamās mājas Skolas 

iela 11A, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 15, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/693.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/694.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/695.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/696.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/697.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/698.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/699.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/700.pdf


33. 701. Par dzīvojamās mājas Skolas 

iela 11A, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 18, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

34. 702. Par vienreizējā pabalsta 

piešķiršanu  dzīvojamās  mājas 

remontam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

35. 703. Par dzīvojamās mājas  

Vienības iela 10, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

36. 704. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

12.aprīļa lēmumā Nr.328 „Par 

valsts nekustamā īpašuma 

Vaboles pagastā, Daugavpils 

novadā,  pārņemšanu 

Daugavpils novada 

pašvaldības īpašumā” 

Lēmums 
 

37. 705. Par dzīvojamās mājas 

Līdumnieku iela 11, Kumbuļi, 

Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.6,  nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 
 

38. 706. Par dzīvojamās mājas 

Līdumnieku iela 15, Kumbuļi, 

Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.1,  nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 
 

39. 707. Par dzīvojamās mājas 18. 

novembra iela 398, Vecstropi , 

Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.44,  nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 
 

40. 708. Par dzīvojamās mājas 

„Zemgale 3”, Zemgale, 

Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.7,  nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 
 

41. 709. Par dzīvojamās mājas Ilgas 

iela 28, Medumi, Medumu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.5,  

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 
 

42. 710. Par dzīvojamās mājas Jaunā 

iela 5, Kalupe, Kalupes 

Lēmums 
 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/701.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/704.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/705.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/706.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/707.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/708.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/709.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/710.pdf


pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.3,  

nodošanu atsavināšanai 

43. 711. Par dzīvojamās mājas Jaunā 

iela 5, Kalupe, Kalupes  

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 3, 

pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 
 

44. 712. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Ogu iela 4, Stropi, 

Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 
 

45. 713. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma „226”, Mičurinietis, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 
 

46. 714. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Artūra māja”, 

Janciški,  Maļinovas  pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  

Ļubovai Petkevičai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

47. 715. Par cieto sadzīves atkritumu 

savākšanas  tarifu 

apstiprināšanu Ambeļu  

pagasta  teritorijā 

Lēmums 
 

48. 716. Par cieto sadzīves atkritumu 

savākšanas tarifu apstiprināšanu 

Vecsalienas pagasta teritorijā 

Lēmums 
 

49. 717. Par centralizētās siltumapgādes 

sistēmas efektivitātes 

paaugstināšanu Naujenes 

pagasta Vecstropos 

Lēmums 
 

50. 718. Par zemes atzīšanu par 

starpgabalu ar piekritību 

pašvaldībai 

Lēmums 
 

51. 719. Par Daugavpils novada 

pašvaldības īpašumā esošās 

meža cirsmas, kas atrodas  uz 

zemes gabala Lakstīgalas, 

Medumu pagasts, Daugavpils 

novads,  ar kadastra 

apzīmējumu 4472 003 0025, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu  

 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/15_sede/711.pdf
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