
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2013. gada 8. augusta  Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.22 

pieņemto lēmumu un izskatīto jautājumu 

s a r a k s t s 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums  

1.  773. Par projekta iesniegšanu pasākumā „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstību stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” 1.2.rīcībā ”Sadzīves 

pakalpojumu attīstība dzīves kvalitātes 

uzlabošanai lauku iedzīvotājiem” 

Lēmums 

2.  774. Par projekta „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolā” īstenošanu 

Lēmums 

3.  775. Par projekta „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Biķernieku pamatskolā” īstenošanu 

Lēmums 

4.  776. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2013.gada 31.janvāra  lēmumā Nr.88 „Par 

piedalīšanos  Eiropas Savienības programmas  

„Eiropa pilsoņiem” projektā „The Revival of 

Old Towns and Cities””     

Lēmums 

Tāme pielikumā 

5.  777. Par rīcību ar  Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu „Baltmāja”, Dārza iela 

55, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums 

6.  778. Par valstij piederošā nekustamā īpašuma 

pārņemšanu Daugavpils novada pašvaldības 

īpašumā 

Lēmums 

7.  779. Par valstij piederošā nekustamā īpašuma 

pārņemšanu Daugavpils novada pašvaldības 

īpašumā 

Lēmums 

8.  780. Par valstij piederošā nekustamā īpašuma 

pārņemšanu Daugavpils novada pašvaldības 

īpašumā 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/773.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/774.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/775.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/776.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/776t.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/777.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/778.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/779.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/780.pdf


9.  781. Par valstij piederošā nekustamā īpašuma 

pārņemšanu Daugavpils novada pašvaldības 

īpašumā 

Lēmums 

10.  782. Par valstij piederošā nekustamā īpašuma 

pārņemšanu Daugavpils novada pašvaldības 

īpašumā 

Lēmums 

11.  783. Par valstij piederošā nekustamā īpašuma 

pārņemšanu Daugavpils novada pašvaldības 

īpašumā 

Lēmums 

12.  784. Par valstij piederošā nekustamā īpašuma 

pārņemšanu Daugavpils novada pašvaldības 

īpašumā 

Lēmums 

13.  785. Par  Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašums „ Savišķi 5”, Savišķi, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Valērijam Čepikovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14.  786. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Veldres, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu  Jekaterinai Lonskai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15.  787. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Spirejas, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu Mečislavam Vasiļevskim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16.  788. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Atpūtas 150 A, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Veronikai 

Lukičovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17.  789. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 5, Naujene, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 15,  nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums 

18.  790. Par dzīvojamās mājas Daugavas  iela 21, 

Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 

dzīvokļa īpašuma Nr. 3, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/781.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/782.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/783.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/784.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/789.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/790.pdf


19.  791. Par dzīvojamās mājas 18. novembra  iela 418,  

Vecstropi,  Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads dzīvokļa īpašuma Nr. 53,  nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums 

20.  792. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Lācenes, Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

21.  793. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma c.Mirnijs-17, Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

22.  794. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma c.Mirnijs-27 , Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

23.  795. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Krasnoglinka 1”, Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

24.  796. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 4498 001 0026 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

25.  797. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „79”, Červonka, Vecsalienas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

26.  798. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Lācenes, Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

27.  799. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma c.Mirnijs-17 , Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu  

Lēmums 

28.  800. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma c.Mirnijs-27, Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

29.  801. Par dzīvojamās mājas Daugavas  iela 21, 

Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 

dzīvokļa īpašuma Nr. 3, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

30.  802. Par dzīvojamās mājas 18. novembra  iela 418,  

Vecstropi,  Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads dzīvokļa īpašuma Nr. 53, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/791.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/792.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/793.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/794.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/795.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/796.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/797.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/798.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/799.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/800.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/801.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/802.pdf


31.  803. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  Griezes, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

32.  804. Par līdzekļu piešķiršanu Kalupes  pagasta 

pārvaldei no nekustamā īpašuma  Ceļa 

Miglāni, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

un nekustamā īpašuma Pumpuriņi, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

33.  805. Par automašīnas īpašuma tiesību 

pārreģistrāciju 

Lēmums 

34.  806. Par  Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 

centra ēkas jumta remontdarbiem 

Lēmums 

35.  807. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 418, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.11, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

36.  808. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 418, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.25, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

37.  809. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 418, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.28, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

38.  810. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 418, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.59, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

39.  811. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 418, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.66, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

40.  812. Par dzīvojamās mājas Daugavas iela 17, 

Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.10, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

41.  813. Par dzīvojamās mājas Daugavas iela 26, 

Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.13, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/804.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/805.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/806.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/807.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/808.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/809.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/810.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/811.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/812.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/813.pdf


42.  814. Par dzīvojamās mājas Daugavas iela 26, 

Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.32, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

43.  815. Par dzīvojamās mājas Daugavas iela 26, 

Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.40, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

44.  816. Par dzīvojamās mājas Daugavas iela 26, 

Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.41, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

45.  817. Par dzīvojamās mājas Daugavas iela 26, 

Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.60, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

46.  818. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Dimitrija Hazrjatova 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

47.  819. Par Regīnas Rubanes ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

48.  820. Par Ērika Dedeļa ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

49.  821. Par Sventes ciema pirts Alejas iela 1B,  

Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

zemes  vienības platības apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

50.  822. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 005 0068 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

51.  823. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 002 0402 atzīšanu par piekritīgu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/814.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/815.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/816.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/817.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/821.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/822.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/823.pdf


pašvaldībai 

52.  824. Par aprēķinātās samaksas samazināšanu 

Pēteram Kecam, izpērkot lietošanā piešķirto 

zemi 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

53.  825. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4470 002 0500 robežu 

kontūru precizēšanu 

Lēmums 

54.  826. Par zemes vienību robežu kontūru precizēšanu Lēmums 

55.  827. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2011.gada 24.marta lēmumos par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Lēmums 

56.  828. Par nekustamā īpašuma „Latvaņi” ar kadastra 

numuru 4462 002 0056 sadalīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

57.  829. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils 

novada Kalupes pagasta Kalupes ciemā” (Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/119/027) 

finansēšanai 

Lēmums 

58.  830. Par aizņēmumu no Valsts kases vieglās 

pasažieru automašīnas iegādei 

Lēmums 

59.  831. Par projekta iesniegšanu pasākumā „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstību stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” 1.2.rīcībā ”Sadzīves 

pakalpojumu attīstība dzīves kvalitātes 

uzlabošanai lauku iedzīvotājiem” 

Lēmums 

60.  832. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 4498 001 0026  

Višķu pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Initai Čingulei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

61.  833. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Višķu tehnikuma māja Nr.9”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/825.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/826.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/827.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/829.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/830.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/831.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/833.pdf


62.  834. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Višķu tehnikuma māja Nr.9”, Višķu 

pagasts,  Daugavpils novads, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

63.  835. Par vieglās pasažieru automašīnas iegādi 

Daugavpils novada domei 

Lēmums 

64.  836. Par Janīnas Jalinskas komandējumu uz 

ārvalstīm 

Lēmums 

65.  837. Par Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 

pienākumu pildīšanu 

Lēmums 

66.  838. Par finansējuma piešķiršanu Daugavpils 

novada Kultūras pārvaldei 

Lēmums 

 

 

 

 

  

 
 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/834.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/22_sede/835.pdf
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