
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

 

2012.gada 8. novembra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.27 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  

 
Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 1262. Par nekustamā īpašuma 

„Ganības – 1” ar kadastra 

numuru 4442 004 0336 

platības, zemes robežu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma  nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

2. 1263. Par nekustamā īpašuma 

„Ganības – 2” ar kadastra 

numuru 4442 004 0458 

platības, zemes robežu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma  nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

3. 1264. Par nekustamā īpašuma 

„Ganības – 3” ar kadastra 

numuru 4442 004 0457 

platības, zemes robežu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma  nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

4. 1265. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

9.februāra lēmumā Nr.68 „Par 

zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4442 004 0138 

zemes vienības robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plāna apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 

Lēmums 

5. 1266. Par pašvaldībai piekritīgo 

zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4442 004 0114 

un 4442 004 0127 atdalīšanu 

Lēmums 

6. 1267. Par pašvaldībai piekritīgo 

zemes vienību platību 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1262.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1263.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1264.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1265.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1266.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1267.pdf


precizēšanu 

7. 1268. Par zemes  vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4488 

005 0678 platības,  zemes  

vienības robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna  

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

8. 1269. Par lauku apvidus zemes  

vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4464 005 0228 

un 4464 005 0274  atzīšanu 

par piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 
 

9. 1270. Par zemes  vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4464 

005 0676 noteikšanu par 

starpgabalu 

Lēmums 
 

10. 1271.  Par zemes  robežu un platības 

noteikšanu ēku un būvju 

uzturēšanai un reģistrācijai 

zemesgrāmatā uz Aleksandra 

Sudilovska vārda 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

11. 1272. Par pilnveidotās Daugavpils 

novada teritorijas plānojuma 

2012.-2023.gadam 

1.redakcijas un pilnveidotā 

vides pārskata projekta 

nodošanu publiskajai 

apspriešanai 

Lēmums 
 

12. 1273. Par instrukcijas „Daugavpils 

novada pašvaldības 

pārvaldīšanā esošajās 

daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājās patērētās siltumenerģijas 

sadales un maksas 

aprēķināšanas kārtība” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Instrukcija Nr.1 

13. 1274. Par sociālā dzīvokļa statusa 

piešķiršanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 1275. Par vienreizējā pabalsta 

piešķiršanu Jevgēnijai 

Stankevičai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 1276. Par mācību literatūras iegādei 

paredzēto valsts budžeta 

līdzekļu sadali Daugavpils 

novada pašvaldības izglītības 

iestādēm 2012.gadam 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1268.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1269.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1270.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1272.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1273.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/in(1273).pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1276.pdf


16. 1277. Par  Daugavpils novada 

dzimtsarakstu nodaļas maksas 

pakalpojumiem 

Lēmums 

17. 1278. Par Daugavpils novada domes 

2011. gada 15. septembra 

lēmuma Nr. 1183 „Par 

Daugavpils novada domes 

maksas pakalpojumu” 

atcelšanu 

Lēmums 

18. 1279. Par tehniski ekonomiskā 

pamatojuma apstiprināšanu un 

par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada 

Vecsalienas pagasta 

Červonkas ciemā” 

Lēmums 

19. 1280. Par saistošo noteikumu 

„Daugavpils novada 

pašvaldības aģentūras „Višķi” 

sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas  

pakalpojumi” apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.24 

Paskaidrojuma raksts 

20. 1281. Par  dzīvojamās  mājas „11”,  

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 13, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 
 

21. 1282. Par  dzīvojamās  mājas „11”,  

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 14, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 
 

22. 1283. Par  dzīvojamās  mājas „11”,  

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 15, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 
 

23. 1284. Par  dzīvojamās  mājas „11”,  

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 16, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 
 

24. 1285. Par  dzīvojamās  mājas „11”,  Lēmums 
 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1277.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1278.pdf
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http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1285.pdf


Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 17, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

25. 1286. Par  dzīvojamās  mājas „11”,  

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 18, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 
 

26. 1287. Par  dzīvojamās  mājas „11”,  

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 20, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 
 

27. 1288. Par  dzīvojamās  mājas „11”,  

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 21, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 
 

28. 1289. Par  dzīvojamās  mājas „11”,  

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 23, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 
 

29. 1290. Par  dzīvojamās  mājas „11”,  

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 25, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 
 

30. 1291. Par  dzīvojamās  mājas „11”,  

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 28, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 
 

31. 1292. Par  dzīvojamās  mājas „11”,  

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 30, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 
 

32. 1293. Par  dzīvojamās  mājas „11”,  

Višķu  tehnikums, Višķu 

Lēmums 
 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1286.pdf
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http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1291.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1292.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1293.pdf


pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 31, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

33. 1294. Par  dzīvojamās  mājas „11”,  

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 32, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 
 

34. 1295. Par  dzīvojamās  mājas „11”,  

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 33, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 
 

35. 1296. Par  dzīvojamās  mājas „12”,  

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma  Nr. 20, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 
 

36. 1297. Par dzīvojamās mājas Višķu 

iela 11, Ambeļi, Ambeļu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.12, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

37. 1298. Par dzīvojamās mājas 

„Ozjornoje”, Driksnišķi, 

Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.4, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

38. 1299. Par dzīvojamās mājas 

„Gorovaja”, Kalni, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.5, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

39. 1300. Par dzīvojamās mājas 

Daugavas iela 40, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.1, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

40. 1301. Par dzīvojamās mājas 

Daugavas iela 40, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils 

Lēmums 
 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1294.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1295.pdf
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novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.2, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

41. 1302. Par dzīvojamās mājas Vecpils 

iela 8, Naujene, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.13, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

42. 1303. Par dzīvojamās mājas 

18.novembra iela 398, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.60, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 
 

43. 1304. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2010. gada 25. 

marta lēmumā Nr. 398„ Par 

maksas pakalpojumiem 

Naujenes pagastā” 

Lēmums 
 

44. 1305. Par izdevumu atlīdzināšanu  

Arvīdam Strodam par zemes 

vienības Strodi, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, 

kadastrālo uzmērīšanu  uz 

Daugavpils novada 

pašvaldības vārda  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus  

45. 1306. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Vizbulītes, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu Guntaram Vingrim  

uz nomaksu   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus  

46. 1307. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Puķītes, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu Guntaram Vingrim  

uz nomaksu   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus  

47. 1308. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Strodi, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 
 

48. 1309. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma  Nākotnes iela 14, 

Dubna, Dubnas pagasts, 

Lēmums 
 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1302.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1303.pdf
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http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1308.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1309.pdf


Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

49. 1310. Par zemes vienības 

(starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4492 003 0485,  

Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums 
 

50. 1311. Par zemes vienības 

(starpgabala) Dālijas 1, 

Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums 
 

51. 1312. Par zemes vienības 

(starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4492 003 0485,  

Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 
 

52. 1313. Par  zemes vienības 

(starpgabala) Dālijas 1, 

Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 
 

53. 1314. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

un nokavējuma naudas 

piedziņu no Ivana Ribakova 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

54. 1315. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

un nokavējuma naudas 

piedziņu no Edvīna 

Gasperoviča 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

55. 1316. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

un nokavējuma naudas 

piedziņu no Skaidrītes 

Gasperovičas 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

56. 1317. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

un nokavējuma naudas 

piedziņu no Jura Krupenkina 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

57. 1318. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

un nokavējuma naudas 

piedziņu no Vasīlija Pavlova 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

58. 1319. Par nekustamā īpašuma Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1310.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1311.pdf
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http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1313.pdf


nodokļa nokavēto maksājumu 

un nokavējuma naudas 

piedziņu no sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību 

”PORCELET” 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

59. 1320. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

un nokavējuma naudas 

piedziņu no Janīnas Rolikas 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

60. 1321. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

un nokavējuma naudas 

piedziņu no Ernesta Ivdra 

iešķiršanu Jevgēnijai Stankevičai

 Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot normatīvajos 

aktos noteiktos info 

61. 1322. Par nodokļu atbalsta pasākuma 

piemērošanu nekustamā 

īpašuma nodoklim un ar to 

saistītajiem maksājumiem 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

62. 1323. Par nodokļu atbalsta pasākuma 

piemērošanu nekustamā 

īpašuma nodoklim un ar to 

saistītajiem maksājumiem 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

63. 1324. Par nodokļu atbalsta pasākuma 

piemērošanu nekustamā 

īpašuma nodoklim un ar to 

saistītajiem maksājumiem 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

64. 1325. Par nodokļu atbalsta pasākuma 

piemērošanu nekustamā 

īpašuma nodoklim un ar to 

saistītajiem maksājumiem 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

65. 1326. Par nodokļu atbalsta pasākuma 

piemērošanu nekustamā 

īpašuma nodoklim un ar to 

saistītajiem maksājumiem 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

66. 1327. Par Daugavpils novada domes 

balvas „Gada cilvēks” 

piešķiršanu 

Lēmums 

 

 

 

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/27_sede/1327.pdf

