
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

 

2013.gada 30.maija Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.16 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  

 
Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1.  514. Par līdzekļu piešķiršanu 

Naujenes pagasta pārvaldei no 

nekustamā dzīvokļa īpašuma  

Nr.72, Vienības iela 1, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, un dzīvokļa īpašuma 

Nr.112, Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanas 

Lēmums 

 

2.  515. Par līdzekļu piešķiršanu 

Līksnas pagasta pārvaldei no 

dzīvojamās mājas Rēzeknes 

iela 2 , Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 1 , atsavināšanas 

Lēmums 
 

3.  516. Par līdzekļu piešķiršanu 

Skrudalienas pagasta pārvaldei 

no nekustamā īpašuma 

„Aleksejevka”, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

Lēmums 

 

4.  517. Par saistošo noteikumu 

„Grozījumi Daugavpils novada 

domes 2013.gada 14.februāra 

saistošajos noteikumos 

Nr.2„Daugavpils novada 

pašvaldības budžets 

2013.gadam” ” apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.8 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

 

 

5.  518. Par nekustamā īpašuma un 

kustamās mantas nodošanu 

pagastu pārvaldēm 

Lēmums 

Pielikums 

 

6.  519. Par saistošo noteikumu 

„Grozījumi Daugavpils novada 

domes 2013.gada 14.marta 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.9 

Paskaidrojuma raksts 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/514.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/514.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/515.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/515.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/516.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/516.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/517.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/sn8(517).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/sn8(517)1_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/sn8(517)1_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/sn8(517)2_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/sn8(517)2_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/sn8(517)3_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/sn8(517)3_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/sn8(517)4_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/518.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/518_1pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/519.pdf
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saistošajos noteikumos Nr.6 

„Par vienreizēja pabalsta 

piešķiršanu ģimenei sakarā ar 

bērna piedzimšanu””  

apstiprināšanu  

 

7.  520. Par saistošo noteikumu „Par 

koku ciršanu ārpus meža 

Daugavpils novada 

administratīvajā teritorijā” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.10 

Paskaidrojuma raksts 

 

8.  521. Par tālāko rīcību saistībā ar 

sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību  „Gādība” atzīšanu 

par uzvarētāju Daugavpils 

novada pašvaldības rīkotajos 

iepirkumos un Eiropas 

Savienības fondu līdzekļu 

izlietojumu 

Lēmums 

 

9.  522. Par Daugavpils novada 

pašvaldības aģentūras „TAKA” 

(tūrisma, atpūtas un kultūras 

aģentūra) vidējā termiņa 

attīstības stratēģijas 2013.-

2016. gadam  apstiprināšanu 

Lēmums 

Attīstības stratēģija 

10.  523. Par dzīvojamās mājas Vienības 

iela 4, Lociki, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

11.  524. Par nekustamā īpašuma 

nodošanu Līksnas pagasta 

pārvaldes valdījumā 

Lēmums 

 

12.  525. Par  apsaimniekošanas maksas 

noteikšanu dzīvokļu 

īpašniekiem Līksnas pagasta 

525. km dzīvojamās mājās 

Lēmums 

 

13.  526. Par īres maksas noteikšanu 

pašvaldības īpašumā esošajiem  

dzīvokļiem Līksnas pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

 

14.  527. Par Daugavpils novada 

pašvaldības dzīvojamo telpu  

īres maksu dzīvojamā mājā 

Nr.418,  18.novembra iela, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums 

 

15.  528. Par jauna traktora ar priekšējo Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/520.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/521.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/522.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/522takas_strategija.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/524.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/525.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/526.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/527.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/528.pdf
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uzkari un sniega tīrīšanas lāpstu 

iegādi 

 

16.  529. Par traktora iegādi Lēmums 

17.  530. Par greidera iegādi Lēmums 

18.  531. Par projekta iesniegšanu  

Lauku attīstības programmas 

pasākumā "Lauku mantojuma 

saglabāšana un atjaunošana" 

Lēmums 

19.  532. Par Daugavpils novada domes 

sadarbības līguma termiņa 

pagarināšanu ar biedrību 

„Daugavpils izpletņlēcēju 

sporta klubs” 

Lēmums 

20.  533. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma 

„214”, Ļūbaste 1, Līksnas  

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

21.  534. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma 

Vecmurri, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

22.  535. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Dunski 4”, Dunski, Naujenes  

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

23.  536. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma  

„ Dunski 5A ”, Dunski, 

Naujenes  pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

24.  537. Par zemes vienības 

(starpgabala) Griezes, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads,  

atsavināšanu 

Lēmums 

25.  538. Par zemes vienības 

(starpgabala) Griezes, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

Lēmums 

26.  539. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma 

„11”, Laucesa, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads,  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/529.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/530.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/531.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/532.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/533.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/534.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/535.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/536.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/537.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/538.pdf
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pārdošanu Irai Savickai 

 

27.  540. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma 

Pērlīte, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  

Jāzepam Gadzānam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

28.  541. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma 

Žuki, Demenes  pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu  

Olgai Šmeišai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

29.  542. Par dzīvojamās  mājas Skolas 

iela 11, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.1, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums  

30.  543. Par dzīvojamās  mājas Skolas 

iela 11, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.2, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

31.  544. Par dzīvojamās  mājas Skolas 

iela 11, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.3, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

32.  545. Par dzīvojamās  mājas Skolas 

iela 11, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.4, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

33.  546. Par dzīvojamās  mājas Skolas 

iela 11, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.5, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

34.  547. Par dzīvojamās  mājas Skolas 

iela 11, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.6, 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/542.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/543.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/544.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/545.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/546.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/547.pdf
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īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

35.  548. Par dzīvojamās  mājas Skolas 

iela 11, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.8, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

36.  549. Par dzīvojamās  mājas Skolas 

iela 11, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.9, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

37.  550. Par dzīvojamās  mājas Skolas 

iela 11, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.12, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

38.  551. Par dzīvojamās  mājas Skolas 

iela 11, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.13, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

39.  552. Par dzīvojamās  mājas Skolas 

iela 11, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.14, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

40.  553. Par dzīvojamās  mājas Skolas 

iela 11, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.17, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

41.  554. Par dzīvojamās  mājas Skolas 

iela 11, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.18, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

42.  555. Par dzīvojamās  mājas Skolas 

iela 13A, Nīcgale, Nīcgales 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/548.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/549.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/550.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/551.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/552.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/553.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/554.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/555.pdf
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pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.1, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

43.  556. Par dzīvojamās  mājas Skolas 

iela 13A, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.7, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

44.  557. Par  dzīvojamās mājas „11”, 

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 38, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 

45.  558. Par  dzīvojamās mājas „11”, 

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 44, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 

46.  559. Par  dzīvojamās mājas „11”, 

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 45, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 

47.  560. Par  dzīvojamās mājas „11”, 

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 47, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 

48.  561. Par  dzīvojamās mājas „11”, 

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 49, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 

49.  562. Par  dzīvojamās mājas „11”, 

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 50, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/556.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/557.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/558.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/559.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/560.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/561.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/562.pdf
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50.  563. Par  dzīvojamās mājas „11”, 

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 51, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 

51.  564. Par  dzīvojamās mājas „11”, 

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 53, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 

52.  565. Par  dzīvojamās mājas „11”, 

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 55, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 

53.  566. Par  dzīvojamās mājas „11”, 

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 57, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 

54.  567. Par  dzīvojamās mājas „11”, 

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 58, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā  

Lēmums 

55.  568. Par  dzīvojamās mājas „11”, 

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 59, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 

56.  569. Par  dzīvojamās mājas „11”, 

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 61, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 

57.  570. Par  dzīvojamās mājas „11”, 

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 62, 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/563.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/564.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/565.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/566.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/567.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/568.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/569.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/570.pdf
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īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

58.  571. Par  dzīvojamās mājas „11”, 

Višķu  tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 68, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums 

59.  572. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

un nokavējuma naudas 

piedziņu no sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „REMA 

KOKAUDZĒTAVAS” 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

60.  573. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

un nokavējuma naudas 

piedziņu no Aleksandras 

Mošegovas 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

61.  574. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavējuma naudas 

dzēšanu nodokļu atbalsta 

pasākuma ietvaros Andrim 

Kukulim 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

62.  575. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavējuma naudas 

dzēšanu  

nodokļu atbalsta pasākuma 

ietvaros  Natālijai Mandzjukai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

63.  576. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavējuma naudas 

dzēšanu nodokļu atbalsta 

pasākuma ietvaros Jānim 

Pudānam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

64.  577. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas dzēšanu sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „A.F.T.” 

Lēmums 

65.  578. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas dzēšanu  sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību 

„MAGVEJS” 

Lēmums 

66.  579. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas dzēšanu  sabiedrībai ar 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/571.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/577.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/578.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/579.pdf
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ierobežotu atbildību 

„EXTREM MASTER” 

67.  580. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas dzēšanu sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību 

„KOKZĀĢĒTAVA UPMAĻI” 

Lēmums 

68.  581. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas dzēšanu sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību 

„KorKonts” 

Lēmums 

69.  582. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas dzēšanu sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „STB 

NAMI” 

Lēmums 

70.  583. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas dzēšanu Daugavpils 

pilsētas sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību 

“MEDNIEKS D” 

Lēmums 

71.  584. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas dzēšanu Daugavpils 

pilsētas sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „POLIS” 

Lēmums 

72.  585. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas dzēšanu  sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību 

„PRISCELS R” 

Lēmums 

73.  586. Par izmaiņām ceļu reģistrā   Lēmums 

74.  587. Par zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesību izbeigšanu Inai 

Vabiščevičai uz zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 4462 

003 0388 un tās atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

75.  588. Par zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesību izbeigšanu Povilam 

Baronam un zemes ieskaitīšanu 

rezerves zemes fondā 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

76.  589. Par grozījumu Daugavpils 

novada domes 2013.gada 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/580.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/581.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/582.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/583.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/584.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/585.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/586.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/589.pdf
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14.marta  lēmumā Nr.242 „Par 

zemes vienības “Druvas”, 

Salienas pagasts, Daugavpils 

novads, atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai”   

77.  590. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4450 008 0242 

sadali   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

78.  591. Par zemes vienības ieskaitīšanu 

rezerves zemes fondā   

Lēmums 

79.  592. Par nekustamā īpašuma  

lietošanas mērķa noteikšanu 

zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu  4452 001 0130 

Lēmums 

80.  593. Par nekustamā īpašuma  

lietošanas mērķa maiņu zemes 

vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4452 004 0472 

Lēmums 

81.  594. Par pašvaldībai piekritīgo 

zemes vienību atzīšanu par 

starpgabaliem 

Lēmums 

82.  595. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 001 0130  

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

83.  596. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 003 0132  

platības, zemes robežu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

84.  597. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 004 0472  

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

85.  598. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 004 0177  

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/591.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/592.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/593.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/594.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/595.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/596.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/597.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/598.pdf
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nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

86.  599. Par zemes vienības „Tabore 

29”, Tabore, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads, platības, 

zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā     

Lēmums 

87.  600. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4464 005 0222  

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

88.  601. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 003 0385  

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

89.  602. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 001 0054  

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

90.  603. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0194  

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

91.  604. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0645  

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

92.  605. Par zemes vienības ar kadastra Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/599.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/600.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/601.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/602.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/603.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/604.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/605.pdf
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apzīmējumu 4498 006 0257  

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā  

93.  606. Par platības precizēšanu zemes 

vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4498 001 0452 

Lēmums 

94.  607. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 001 0109 

atzīšanu par starpgabalu ar 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

95.  608. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 001 0405 

atzīšanu par starpgabalu ar 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

96.  609. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 001 0147 

atzīšanu par starpgabalu ar 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

97.  610. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 001 0421 

atzīšanu par starpgabalu ar 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

98.  611. Par saistošo noteikumu  

„Daugavpils novada 

pašvaldības aģentūras „TAKA” 

maksas pakalpojumi ”  

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.11 

Paskaidrojuma raksts 

99.  612. Par noteikumu „ Kārtība, kādā 

tiek veikti norēķini ar citām 

pašvaldības iestādēm, kuras 

tiks iesaistītas  Daugavpils 

novada pašvaldības aģentūras 

„TAKA” darbībā ” 

apstiprināšanu 

Lēmums  

Noteikumi Nr.3 

100.  613. Par projektā „Naujenes 

novadpētniecības muzeja ēkas 

rekonstrukcija” iesaistītā 

nekustamā īpašuma 

pārņemšanu valdījumā 

Lēmums 

101.  614. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4498 001 0081, 

4498 001 0429 un 4498 001 

0483 platību, zemes robežu, 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/606.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/607.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/608.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/609.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/610.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/611.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/612.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/not3(612).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/613.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/16_sede/614.pdf
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situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

102.  615. Par  grozījumu Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

12.aprīļa lēmumā Nr. 346 „Par 

Daugavpils novada domes 

2010.gada 25.marta lēmuma 

Nr. 346 „Par zemes gabala 

atdalīšanu no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4488-

005-0661” precizēšanu””   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

 

 

 

 

 
 


