
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2013.gada 11.jūlija Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.20 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1.  675. Par saistošo noteikumu  

„Daugavpils novada 

pašvaldības aģentūras „TAKA” 

maksas pakalpojumi ”  

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.14 

Paskaidrojuma raksts 

 

2.  676. Par finansējuma piešķiršanu 

Naujenes pagasta pārvaldei 

Lēmums 

 

3.  677. Par finansējuma piešķiršanu 

Līksnas pagasta pārvaldei 

Lēmums 

 

4.  678. Par finansējuma piešķiršanu 

Sociālo pakalpojumu centram 

„Pīlādzis” 

Lēmums 

 

5.  679. Par Līksnas pagasta pārvaldes 

īpašumā esošās kustamās 

mantas pārdošanu par brīvu 

cenu 

Lēmums 

 

6.  680. Par dzīvojamās mājas Miera 

iela 35, Skrudaliena, 

Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.1, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

7.  681. Par dzīvojamās mājas Miera 

iela 35, Skrudaliena, 

Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.4, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

8.  682. Par projektā „Salienas pagasta 

katlu mājas rekonstrukcija” 

iesaistītā nekustamā īpašuma 

pārņemšanu valdījumā 

Lēmums 

 

9.  683. Par projekta “Salienas pagasta 

katlu mājas rekonstrukcija”  

būvniecības izmaksu nodošanu 

Daugavpils novada domei 

 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/675.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/sn14(675).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/675_paskaidrojumaraksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/676.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/677.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/678.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/679.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/680.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/681.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/682.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/683.pdf


10.  684. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Tabore-22”,Tabores pagasts, 

Daugavpils novads, 

atsavināšanu   

Lēmums 

 

11.  685. Par Daugavpils novada 

pašvaldības  nekustamā 

īpašuma nodošanu Nīcgales 

pagasta pārvaldes valdījumā    

Lēmums 

 

12.  686. Par Vandas Kezikas 

komandējumu uz ārvalstīm 

Lēmums 

 

13.  687. Par sociālā dzīvokļa statusa 

atcelšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14.  688. Par sociālā dzīvokļa statusa 

atcelšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15.  689. Par sociālā dzīvokļa statusa 

piešķiršanu 

Lēmums 

 

16.  690. Par sociālā dzīvokļa statusa 

piešķiršanu 

Lēmums 

 

17.  691. Par  Tālvalža Bambāna ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18.  692. Par Ulda Rūķīša ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19.  693. Par Olega Dmitrijeva (Oleg 

Dmitriev) ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

20.  694. Par Gaļinas Antonovas, Lijas 

Antonovas un Aļikas 

Antonovas  ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21.  695. Par zemes patstāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu uz 

zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4464 003 0155 un 

tās atzīšanu par pašvaldībai 

piekritīgu starpgabalu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

22.  696. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4486 001 0329 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/684.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/685.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/686.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/689.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/690.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/696.pdf


nostiprināšanu zemesgrāmatā 

23.  697. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 44880070203 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

24.  698. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 44880050259 

platības, zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

25.  699. Par dzīvojamās mājas “Lati”, 

Arone, Sventes pagasts,  

Daugavpils novads, zemes 

vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4488 003 0237 

platības apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

26.  700. Par zemes vienības „Ausekļi”, 

Ausekļi, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, ar kadastra 

apzīmējumu 44880090054 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

27.  701. Par zemes vienības „Kaķi”, 

Kaķīši, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, ar kadastra 

apzīmējumu 44880050239 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

28.  702. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0730 

zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu  un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/697.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/698.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/699.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/700.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/701.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/702.pdf


zemesgrāmatā 

29.  703. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4498 004 0316 

un 4498 004 0165  apvienošanu 

Lēmums 

 

30.  704. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4498 001 0177 

un 4498 001 0178  apvienošanu 

Lēmums 

 

31.  705. Par pašvaldībai piekritīgo 

zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4474 001 0753 

un 4474 001 0754 sadali 

Lēmums 

 

32.  706. Par platības precizēšanu zemes 

vienībai ar kadastra 

apzīmējumu  4450 004 0285 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

33.  707. Par platības precizēšanu zemes 

vienībai ar kadastra 

apzīmējumu  4450 004 0176 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

34.  708. Par zemes vienības platības 

apstiprināšanu Genovefas 

Zaharko ēku uzturēšanai un 

reģistrācijai zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

35.  709. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 4492 

003 0033 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

36.  710. Par zemes  ierīcības projekta 

apstiprināšanu, nosaukuma 

piešķiršanu un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4476 002 

0095 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

37.  711. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, nosaukuma 

piešķiršanu un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu  zemes vienībai ar  

kadastra apzīmējumu 4484 007 

0019 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

38.  712. Par zemes vienības atdalīšanu 

no nekustamā īpašuma 

“Omuļi” 

Lēmums 

 

39.  713. Par pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4488 001 0059 

platības precizēšanu un 

sadalīšanu 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/703.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/703.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/704.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/705.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/712.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/713.pdf


40.  714. Par projektu ”Etniskā 

daudzveidība: Romu 

integrācijas aspekti” 

Lēmums 

 

41.  715. Par saistošo noteikumu  

„Grozījums Daugavpils novada 

domes 2013.gada 21.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.12 

„Grozījums Daugavpils novada 

domes 2009.gada 2.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1 

„Daugavpils novada 

pašvaldības nolikums””” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.15 

Paskaidrojuma raksts 

 

42.  716. Par saistošo noteikumu  

„Grozījums Daugavpils novada 

domes 2013.gada 27.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.13 

„Grozījumi Daugavpils novada 

domes 2009.gada 2.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1 

„Daugavpils novada 

pašvaldības nolikums””” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.16 

Paskaidrojuma raksts 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/714.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/715.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/sn15(715).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/sn15(715)paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/716.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/sn16(716).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/20_sede/sn16(716)paskaidrojuma%20raksts.pdf

