
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2014.gada 27.marta Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.6 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1.  180. Par piedalīšanos Nordplus Pieaugušo 

izglītības programmas 2.aktivitātes 

„Sadarbības projekti” apakšsadaļas 

„Tematisko tīklu projekti” projektā 

„Baltijas valstu radošo industriju pārstāvju 

profesionālo kompetenču pilnveidošana” 

Lēmums 

 

2.  181. Par piedalīšanos Sabiedrības integrācijas 

fonda īstenotās valsts budžeta finansētās 

programmas „Latviešu valodas apguve 

pieaugušajiem” projektā „Latviešu valodas 

apguve Daugavpils novadā un pilsētā” 

Lēmums 

 

3.  182. Par Daugavpils novada domes 2012.gada 

28.marta lēmuma Nr.243 „Par Daugavpils 

novada pašvaldībai piederošās kustamās 

mantas – vieglās automašīnas VAZ 2131 

nodošanu nomā” atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

Lēmums 

4.  183. Par līdzekļu piešķiršanu Sventes pagasta 

pārvaldei no nekustamā īpašuma – Maidānu 

dīķa, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanas 

Lēmums 

5.  184. Par pasažieru mikroautobusa iegādi Lēmums 

6.  185. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 9, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

7.  186. Par Daugavpils novada pašvaldības 

dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu 

dzīvojamā mājā Nr.18, Kalkūnes iela, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums 

8.  187. Par Jura Harlamova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/180.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/181.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/182.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/183.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/184.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/185.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/186.pdf


2 

 

9.  188. Par Valentīnas Kļepikovas ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

10.  189. Par Eduarda Bandera ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

11.  190. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 007 0456 nodošanu nomā ar apbūves 

tiesībām 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

12.  191. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4474 002 0104 un 4474 008 

0081 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

Lēmums 

13.  192. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 003 0250 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

14.  193. Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums 

15.  194. Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums 

16.  195. Par apbūvētu zemes vienību atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

17.  196. Par zemes vienību atzīšanu par starpgabaliem 

ar piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

18.  197. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.1288 

„Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumiem 4472 004 0641 

un 4472 004 0643 apvienošanu un 

starpgabala statusa piešķiršanu” 

Lēmums 

19.  198. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Irinai Saveļjevai uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4464 001 

0231 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20.  199. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Ivanam Jarmuševičam uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4464 004 

0192 un tās atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/191.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/192.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/193.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/194.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/195.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/196.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/197.pdf


3 

 

21.  200. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Ligijai Beklinai uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4498 006 

0252 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22.  201. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

nosaukuma piešķiršanu un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4498 002 

0084 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

23.  202. Par jauna nosaukuma piešķiršanu,  zemes 

vienību sadalīšanu, jauna zemes gabala 

izveidošanu un  lietošanas mērķa 

noteikšanu nekustamam īpašumam  ,,A6” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

24.  203. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai pašvaldības 

kapos 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25.  204. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2012.gada 12.jūlija lēmumā Nr.717 „Par 

centralizētās siltumapgādes sistēmas 

efektivitātes paaugstināšanu Naujenes 

pagasta Vecstropos” 

Lēmums 

26.  205. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS” pamatkapitālu 

Lēmums 

27.  206. Par ELFLA projektā Nr.036023713-03-

L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās 

apbūves atjaunošana un lauksaimniecības 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 

Slutišķu sādžā” Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 

„Lauku mantojuma saglabāšana un 

atjaunošana” ietvaros, iesaistītā nekustamā 

īpašuma pārņemšanu valdījumā 

Lēmums 

28.  207. Par projektu ieceru atbalstīšanu biedrības 

„Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība 

„Kaimiņi”” izsludinātajam atklātajam 

projektu konkursam Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 

“Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 

apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas 

ieviešanai 

 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/204.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/205.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/206.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/207.pdf
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29.  208. Par projekta 

Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/005  

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un 

ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības 

attīstības sekmēšanai” idejas papildināšanu 

Lēmums 

30.  209. Par Daugavpils novada pašvaldības 

dzīvokļa īpašuma Nr.3, Daugavas iela 21, 

Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

31.  210. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Baltmāja, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums  

 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/208.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/06_27_03_2014/210.pdf

