
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2013. gada 17.oktobra  Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.27 

pieņemto lēmumu un izskatīto jautājumu 

s a r a k s t s 
Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums  

1.  1033. Par saistošo noteikumu  „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2013.gada 

11.jūlija saistošajos noteikumos Nr.14 

„Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 

„TAKA” maksas pakalpojumi”” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.19 

 

2.  1034. Par saistošo noteikumu  „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2010.gada 

21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 

sociālo palīdzību Daugavpils novadā”” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.20 

Paskaidrojuma raksts 

3.  1035. Par saistošo noteikumu  „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2010.gada 

25.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

noteikšanu Daugavpils novadā” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.21 

 

4.  1036. Par saistošo noteikumu  „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2009 .gada 

29.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību 

Daugavpils novada pašvaldībā”” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.22 

 

5.  1037. Par saistošo noteikumu  „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2009.gada 

29.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 

„Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils 

novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.23 

 

6.  1038. Par  saistošo noteikumu „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2012.gada 

26.aprīļa saistošajos  noteikumos  Nr. 4 

„Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas datubāzes izveides, uzturēšanas 

un informācijas aprites saistošie noteikumi”” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.24 

 

http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1033.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn19_1033_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn19_1033_.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1034.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn20_1034_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn20_1034_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn20_1034_paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1035.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn21_1035_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn21_1035_.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1036.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn22_1036_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn22_1036_.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1037.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn23_1037_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn23_1037_.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1038.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn24_1038_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn24_1038_.pdf
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7.  1039. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2012.gada 

14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu 

Meduma ezerā”” apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.25 

 

8.  1040. Par saistošo noteikumu „Grozījumi  

Daugavpils novada domes 2012.gada 

6.decembra  saistošajos noteikumos Nr. 25 

„Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu 

ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē 

Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā”” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.26 

 

9.  1041. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2011.gada 

25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 

„Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 

„Višķi” maksas komunālie pakalpojumi”” 

apstiprināšanu   

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.27 

 

10.  1042. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2012.gada 

8.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 

„Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 

„Višķi” sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumi”” 

apstiprināšanu   

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.28 

 

11.  1043. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2011.gada 

12.maija saistošajos noteikumos Nr.13 „Par 

Daugavpils novada simboliku”” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.29 

Paskaidrojuma raksts 

12.  1044. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2010.gada 

21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un 

citu informatīvo materiālu izvietošanu 

publiskās vietās Daugavpils novada 

teritorijā”” apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.30 

Paskaidrojuma raksts 

13.  1045. Par saistošo noteikumu  „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2011.gada 

13.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21 

„Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada 

teritorijā”” apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.31 

Paskaidrojuma raksts 

14.  1046. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 

Daugavpils novada domes  2013.gada 

14.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei 

sakarā ar bērna piedzimšanu”” 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.32 

Paskaidrojuma raksts 

http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1039.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn25_1039_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn25_1039_.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1040.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn26_1040_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn26_1040_.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1041.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn27_1041_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn27_1041_.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1042.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn28_1042_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn28_1042_.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1043.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn29_1043_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn29_1043_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn29_1043_%20paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1044.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn30_1044_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn30_1044_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn30_1044_%20paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1045.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn31_1045_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn31_1045_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn31_1045_%20paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1046.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn32_1046_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn32_1046_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn32_1046_%20paskaidrojuma%20raksts.pdf
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apstiprināšanu 

15.  1047. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2010.gada 

21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.33 

Paskaidrojuma raksts 

16.  1048. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2012.gada 

25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 

„Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas 

kārtību energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.34 

Paskaidrojuma raksts 

17.  1049. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils 

novada domes 2012.gada 9.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību 

Daugavpils novadā”” apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.35 

Paskaidrojuma raksts 

18.  1050. Par saistošo noteikumu „Par Daugavpils 

novada domes 2013.gada 2.maija saistošo 

noteikumu Nr.7 „Par vienreizēju pabalstu 

ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu 

radīto bojājumu novēršanai” atzīšanu par 

spēku zaudējušiem” apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.36 

Paskaidrojuma raksts 

19.  1051. Par saistošo noteikumu „Par atvieglojumiem 

nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem 

Daugavpils novada pašvaldībā” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.37 

Paskaidrojuma raksts 

Pielikums 

20.  1052. Par finansējuma piešķiršanu Naujenes 

jaunatnes iniciatīvas un sporta centram 

Lēmums 

21.  1053. Par finansējuma piešķiršanu Tabores pagasta 

pārvaldei 

Lēmums 

22.  1054. Par finansējuma piešķiršanu Nīcgales 

pagasta pārvaldei 

Lēmums 

23.  1055. Par finansējuma piešķiršanu Sventes 

vidusskolai 

Lēmums 

24.  1056. Par Naujenes bērnu nama valdījumā esošā 

autobusa GAZ 22171 norakstīšanu un 

nodošanu metāllūžņos 

Lēmums 

25.  1057. Par dzīvojamās mājas Miera iela 29,  Mirnijs, 

Laucesas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 12, pārdošanu 

Valentīnai Fjodorovai 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1047.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn33_1047_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn33_1047_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn33_1047_%20paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1048.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn34_1048_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn34_1048_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn34_1048_%20paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1049.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn35_1049_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn35_1049_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn35_1049_%20paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1050.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn36_1050_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn36_1050_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn36_1050_%20paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1051.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn37_1051_XXX.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn37_1051_XXX.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn37_1051_%20paskaidrojuma%20rakstsXXX.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/27_sede/sn37_1051_1.-2.pielikumsXXX.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1052.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1053.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1054.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1055.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1056.pdf
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26.  1058. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Tabore 29” , Tabore, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads,  

pārdošanu  Lidijai Fjodorovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

27.  1059. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Smaņi, Dubnas  pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

28.  1060. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Sudrabspilves, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

29.  1061. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Vasargeliški 15”, 

Vasargeliški,  Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

30.  1062. Par zemes vienības (starpgabala) Pandoras 

parks, Kalupes pagasts, Daugavpils novads,  

atsavināšanu 

Lēmums 

31.  1063. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Baltmāja, Kalkūnes 

pagasts,  Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

32.  1064. Par zemes vienības (starpgabala) Pandoras 

parks, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

33.  1065. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Baltmāja, Kalkūnes 

pagasts,  Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

34.  1066. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr.3,  Daugavas  iela 21, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads,  

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

35.  1067. Par dzīvojamās mājas Daugavas  iela 21, 

Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 3, atkārtotās 

izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

36.  1068. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Višķu tehnikuma māja 

Nr.9”, Višķu pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

37.  1069. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  c. Mirnijs-17, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1059.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1060.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1061.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1062.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1063.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1064.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1065.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1066.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1067.pdf
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protokola apstiprināšanu pieejamības 

ierobežojumus 

38.  1070. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  c.Mirnijs-27, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

39.  1071. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Lācenes, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

40.  1072. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr. 53, 18.novembra  iela 418,  

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

41.  1073. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Annas Rakeles 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

42.  1074. Par Vandas Kezikas komandējumu uz 

ārvalstīm 

Lēmums 

43.  1075. Par mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts 

budžeta līdzekļu sadali Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības iestādēm 2013.gadam 

Lēmums 

44.  1076. Par grozījumiem Lāču pamatskolas nolikumā Lēmums 

45.  1077. Par grozījumiem Špoģu vidusskolas 

nolikumā 

Lēmums 

46.  1078. Par Daugavpils novada Bērnu un jauniešu 

sporta skolas nosaukuma maiņu un nolikuma 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Nolikums Nr.10 

47.  1079. Par Jurija Šaļimova (Yury Shalimov) ziņu 

par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

48.  1080. Par Andreja Pastuhova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

49.  1081. Par Vitālija Ruboviča ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1074.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1075.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1076.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1077.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1078.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/nl10(1078).pdf
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ierobežojumus 

50.  1082. Par grozījumiem Kalupes pagasta zemes 

komisijas 1996.gada 30.oktobra lēmumā 

Nr.12 „Par zemes piešķiršanu pastāvīgā 

lietošanā” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

51.  1083. Par izmaiņām ielu reģistrā Lēmums 

52.  1084. Par izmaiņām pašvaldības ielu reģistrā Lēmums 

53.  1085. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

4474 008 0083 un 4474 004 0284 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

Lēmums 

54.  1086. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā 

Lēmums 

55.  1087. Par platības precizēšanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4498 003 0233 

Lēmums 

56.  1088. Par platības precizēšanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4498 001 0343 

Lēmums 

57.  1089. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4494 001 0067    

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

58.  1090. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai „Bramaniški”, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

59.  1091. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai „Kolobuhino”, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

60.  1092. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4464 003 0036 un zemes 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

61.  1093. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4464 005 0408 sadali 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

62.  1094. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4452 004 0281 sadali 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

63.  1095. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4488 005 0756  pievienošanu   zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4488  005 

0566 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1083.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1084.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1085.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1086.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1087.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1088.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1090.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1091.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1095.pdf
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64.  1096. Par  pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

noteikšanu par starpgabalu 

Lēmums 

65.  1097. Par Ambeļu pagasta padomes 2009.gada 

16.jūnija lēmuma Nr.81 „Par nekustamā 

īpašuma nosaukuma un adreses 

apstiprināšanu” un Daugavpils novada 

domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.480 

„Par grozījumu Ambeļu pagasta padomes 

2009.gada 16.jūnija lēmumā Nr.81 „Par 

nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses 

apstiprināšanu”” atcelšanu un adreses 

precizēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

66.  1098. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4442 005 0133 izslēgšanu no zemes rezerves 

fonda 

Lēmums 

67.  1099. Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums 

68.  1100. Par zemes vienības atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

69.  1101. Par zemes vienības atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

70.  1102. Par zemes vienības atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

71.  1103. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 005 0094 atzīšanu par starpgabalu ar 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

72.  1104. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 005 0663 sadalīšanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu 

Lēmums 

73.  1105. Par zemes  robežu un platības noteikšanu ēku 

un būvju uzturēšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā uz Natālijas Sidorovas vārda 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

74.  1106. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Gateris, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

75.  1107. Par  projekta „Meža jaunaudžu kopšana 

Demenes pagastā” ieceres atbalstīšanu 

Lēmums 

76.  1108. Par grozījumu Nīcgales pagasta pārvaldes 

nolikumā 

Lēmums 

77.  1109. Par grozījumu Līksnas pagasta pārvaldes 

nolikumā 

Lēmums 

78.  Protokolā Informācija par Sventes pagasta ģerboņa - 

http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1096.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1098.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1099.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1100.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1101.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1102.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1103.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1104.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1107.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1108.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/27_sede/1109.pdf
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