
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2013.gada 12.decembra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.31 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

  

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1.  1248. Par  grozījumiem Daugavpils novada 

domes 2010.gada 14.oktobra lēmumā 

Nr.1408 „Par Špoģu Mūzikas un mākslas 

skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu 

par bērnu izglītību skolā” 

Lēmums 

 

2.  1249. Par saistošo noteikumu „Licencētās 

makšķerēšanas nolikums Sventes ezerā” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.42 

Paskaidrojuma raksts 

3.  1250. Par saistošo noteikumu „Licencēto 

zemūdens medību nolikums Sventes ezerā” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.43 

Paskaidrojuma raksts 

4.  1251. Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām paredzētās 

mērķdotācijas sadali 2013.gada decembrim 

Lēmums 

Pielikumi 

 

5.  1252. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.1523 

„Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas 

pakalpojumiem Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” 

Lēmums 

 

6.  1253. Par dzīvojamās mājas Ķieģeļu iela 6,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.9, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

7.  1254. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 7, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

8.  1255. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 7, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.5, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

9.  1256. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 12, Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1248.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1251.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1251%20Pielikumi.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1252.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1253.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1254.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1255.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1256.pdf
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Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

 

10.  1257. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 12, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.4, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

11.  1258. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 12, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

12.  1259. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 12, 

Kalkūni,  Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.9, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

13.  1260. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 12, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.13, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

14.  1261. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 12, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.15, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

15.  1262. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 14, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.18, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

16.  1263. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 14, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.30, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

17.  1264. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 14, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.38, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

18.  1265. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 14, 

Kalkūnes pagasts, Kalkūni, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.41, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

19.  1266. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 18, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

20.  1267. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 18, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.10, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1257.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1258.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1259.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1260.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1261.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1262.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1263.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1264.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1265.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1266.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1267.pdf
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21.  1268. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 20, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.5, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

22.  1269. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 20, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.9, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

23.  1270. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 20, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.10, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

24.  1271. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 20, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.12, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

25.  1272. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Mihaila Nagļa 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

26.  1273. 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 

27.  1274. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Valerija Borovika 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

28.  1275. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Valerija Stomas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

29.  1276. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Lilitas Sivickas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

30.  1277. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Antoņinas Sokolovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1268.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1269.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1270.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1271.pdf


4 

 

31.  1278. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Antoņinas Timofejevas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

32.  1279. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Ludmilas Galonskas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

33.  1280. Par Irinas Voroņinas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

34.  1281. Par Irēnas Misļakinas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

35.  1282. Par Ludmilas Šapkinas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

36.  1283. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 2468 platības precizēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

37.  1284. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 006 0125 platības precizēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

38.  1285. Par platības precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4462 003 0136 

Lēmums 

 

39.  1286. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumiem 4472 004 0630, 

4472 004 0750 un 4472 004 0490 

apvienošanu 

Lēmums 

 

40.  1287. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumiem 4472 005 0120 un 

4472 005 0142 apvienošanu 

 

 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1285.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1286.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1287.pdf
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41.  1288. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumiem 4472 004 0641 un 

4472 004 0643 apvienošanu un starpgabala 

statusa piešķiršanu 

Lēmums 

 

42.  1289. Par  zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4476 005 0170 platības, zemes 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu  plānu 

apstiprināšanu un nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

43.  1290. Par  zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4476 005 0253 platības, zemes 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu 

apstiprināšanu un nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

44.  1291. Par nekustamā īpašuma „Vitas” ar kadastra 

numuru 4442 004 0123 zemes vienības 

platības, zemes robežu, situācijas, 

apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

45.  1292. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4494 003 0220  platības, zemes robežu, 

situācijas, apgrūtinājumu plānu 

apstiprināšanu un nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

46.  1293. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4494 002 0207  platības, zemes robežu, 

situācijas, apgrūtinājumu plānu 

apstiprināšanu un nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

47.  1294. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4494 004 0072  platības, zemes robežu, 

situācijas, apgrūtinājumu plānu 

apstiprināšanu un nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

48.  1295. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4494 004 0057 sadalīšanu un piekritības 

pašvaldībai noteikšanu 

Lēmums 

 

49.  1296. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4494 005 0243 sadali 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

50.  1297. Par zemes vienības platības apstiprināšanu 

Valentinas Germanes (VALENTINA 

GERMAN) ēku un būvju uzturēšanai un 

nostiprināšanai zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1288.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1289.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1290.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1291.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1292.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1293.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1294.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1295.pdf
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ierobežojumus 

51.  1298. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „Daugavpils Ceļinieks” un zemes 

atzīšanu par piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

52.  1299. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 009 0122 ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā 

Lēmums 

 

53.  1300. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4474 006 0021 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

54.  1301. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4474 004 0103 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

55.  1302. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

nosaukuma piešķiršanu un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 

4498 003 0092 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

56.  1303. Par līdzekļu piešķiršanu Višķu pagasta 

pārvaldei 

Lēmums 

 

57.  1304. Par zemes vienības (starpgabala) Pandoras 

parks, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

58.  1305. Par Daugavpils novada pašvaldības 

dzīvokļa īpašuma Nr.3, Daugavas iela 21, 

Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads,  izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

 

59.  1306. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Baltmāja, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

 

60.  1307. Par precizējumiem Daugavpils novada 

domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.38 „Par Daugavpils novada 

pašvaldības nodevām” 

Lēmums 

 

61.  1308. Par  saistošo noteikumu „Par Daugavpils 

novada domes 2012.gada 9.augusta saistošo 

noteikumu Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību 

Daugavpils novadā” atcelšanu” 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.44 

Paskaidrojuma raksts 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1299.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1305.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1306.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1307.pdf
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apstiprināšanu  

62.  1309. Par ilgtermiņa aizņēmumu Višķu 

tehnikuma ciema katlu mājas būvniecībai   

Lēmums 

 

 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/31_sede/1309.pdf

