
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2013.gada 25.aprīļa  Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.11 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  

 
Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1.  (protokolā) Informācija par projekta „Drošs 

jaunietis drošā Eiropā!” 

aktivitātēm 

- 

 

2.  359. Par Meža un dārza dienām 

Daugavpils novadā 

Lēmums 
 

3.  360. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes deputātu, iestāžu 

vadītāju un darbinieku 

atlīdzības sistēmas reglamentā 

Lēmums 

 

4.  361. Par ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājuma daļas un 

apmaksātā papildatvaļinājuma 

piešķiršanu Daugavpils novada 

domes priekšsēdētājai Janīnai 

Jalinskai 

Lēmums 

 

5.  362. Par Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja pienākumu 

pildīšanu 

Lēmums 

6.  363. Par Daugavpils novada domes 

2013.gada 17.janvāra lēmuma 

Nr.32 „Par nodokļu atbalsta 

pasākuma piemērošanu 

Aināram Lisenokam” atcelšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

7.  364. Par līdzekļu piešķiršanu 

Skrudalienas pagasta pārvaldei 

no nekustamā īpašuma „Pie 

upītes”, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

Lēmums 

8.  365. Par pasažieru mikroautobusa 

iegādi 

Lēmums 

9.  366.  Par projekta „Kompleksi 

risinājumi Špoģu Mūzikas un 

mākslas skolas 

energoefektivitātes 

paaugstināšanai”  iesniegšanu  

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/359.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/360.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/361.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/362.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/364.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/365.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/366.pdf


Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu 

atklātā konkursā „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai” 

10.  367. Par Višķu tehnikuma ciema 

katlu mājas izbūves tehniskā 

projekta izstrādi un būvniecību 

Lēmums 

11.  368. Par valstij piederošā nekustamā 

īpašuma pārņemšanu 

Daugavpils novada pašvaldības 

īpašumā 

Lēmums 

12.  369. Par dzīvojamās mājas Jaunatnes 

iela 3, Demene,  Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.6, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

13.  370. Par dzīvojamās mājas 

Jaunatnes iela 3, Demene,  

Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.9, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

14.  371. Par dzīvojamās mājas Liepu 

iela 24, Jāņuciems,  Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.1, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

15.  372. Par dzīvojamās mājas Liepu 

iela 24, Jāņuciems,  Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.2, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

16.  373. Par dzīvojamās mājas Liepu 

iela 24, Jāņuciems,  Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.4, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

17.  374. Par dzīvojamās mājas Liepu 

iela 24, Jāņuciems,  Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.5, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/367.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/368.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/369.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/370.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/371.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/372.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/373.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/374.pdf


18.  375. Par dzīvojamās mājas Liepu 

iela 24, Jāņuciems,  Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.6, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

19.  376. Par dzīvojamās mājas Liepu 

iela 24, Jāņuciems,  Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.7, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

20.  377. Par dzīvojamās mājas Liepu 

iela 24, Jāņuciems,  Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.8, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

21.  378. Par dzīvojamās mājas Liepu 

iela 24, Jāņuciems,  Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.9, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

22.  379. Par dzīvojamās mājas Liepu 

iela 24, Jāņuciems,  Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.10, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

23.  380. Par dzīvojamās mājas Liepu 

iela 24, Jāņuciems,  Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.11, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

24.  381. Par dzīvojamās mājas Liepu 

iela 24, Jāņuciems,  Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.12, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

25.  382. Par Daugavpils novada 

pašvaldības dzīvojamo telpu  

īres maksu dzīvojamā mājā 

Nr.6, Meža iela, Krauja,  

Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/375.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/376.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/377.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/378.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/379.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/380.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/381.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/382.pdf


26.  383. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

un nokavējuma naudas 

piedziņu no Natālijas Sļotovas 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

27.  384.  Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

un nokavējuma naudas 

piedziņu no Sergeja Silivanova 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

28.  385. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

un nokavējuma naudas 

piedziņu no sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „SL Nami 

Grupa & Loģistika” 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

29.  386. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

un nokavējuma naudas 

piedziņu no sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Bartes” 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

30.  387. Par Anatolija Martinova ziņu 

par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

31.  388. Par Vitālija Potaševa ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

32.  389. Par apbūvētu zemes vienību 

atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums 

33.  390. Par lauku apvidus zemes 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

34.  391. Par zemes ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā 

Lēmums 

35.  392. Par zemes vienību ieskaitīšanu 

rezerves zemes fondā 

Lēmums 

36.  393. Par zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesību izbeigšanu Anitai 

Baumanei uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4446 002 

0392 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

37.  394. Par zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesību izbeigšanu Svetlanai 

Līcei-Līcītei uz zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 4446 

002 0477 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

38.  395. Par zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesību izbeigšanu Polinai 

Fedotovai uz zemes vienībām 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/389.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/390.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/391.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/392.pdf


ar kadastra apzīmējumiem 

4462 003 0354, 4462 003 0339 

un to atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

39.  396. Par  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 002 0008 

atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 

4462 003 0017    

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

40.  397. Par pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 001 0131 

noteikšanu par starpgabalu 

Lēmums 

41.  398. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 001 0171 

noteikšanu par starpgabalu un 

atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

42.  399. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 002 0345 

noteikšanu par starpgabalu un 

atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

43.  400. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 001 0003 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

44.  401. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 003 0439 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

45.  402. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 003 0335 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

46.  403. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 007 0132 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/397.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/398.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/399.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/400.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/401.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/402.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/403.pdf


plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

47.  404. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 001 0428 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

48.  405. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0095 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

49.  406. Par platības precizēšanu zemes 

vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4498 001 0058 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

50.  407. Par  zemes vienību 

pievienošanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

51.  408. Par pašvaldībai piekritīgo 

zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4470 002 0643 

un 4470 002 0507 platības un 

robežu kontūru precizēšanu 

Lēmums 

52.  409. Par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa noteikšanu 

zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4488 007 0072 

daļai   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

53.  410. Par  grozījumu Daugavpils 

novada domes 2011.gada 

13.oktobra lēmumā Nr. 1249 

”Par  zemes vienību noteikšanu 

par starpgabaliem un to 

atzīšanu par piekritīgiem 

pašvaldībai” 

Lēmums 

54.  411. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību zemes 

gabalam ar kadastra numuru 

4468 005 0274 

 

 

 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/404.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/405.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/408.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/410.pdf


55.  412. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 4474 

002 0214   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

56.  413. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 4450 

004 0070   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

57.  414. Par tehnikas iegādi Daugavpils 

novada Demenes pagastam   

Lēmums 

58.  (protokolā) Informācija par plūdiem - 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/11_sede/414.pdf

