
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

 

2011.gada 28.jūlija Daugavpils novada domes   

sēdē Nr. 16 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai 

lēmuma nosaukums 

 

1. 979. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

2. 980. Par zemes atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

3. 981. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 003 0114 

robežu un platības precizēšanu 

Lēmums 

4. 982. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 44500070282 

platības precizēšanu 

Lēmums 

5. 983. Par zemes vienību atdalīšanu  Lēmums 

6. 984. Par zemes īpašuma „Silmalas” 

sadali   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

7. 985. Par zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes vienībai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

8. 986. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4486 005 0267 

platības un zemes vienības 

robežu , situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

9. 987. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4486 001 0327 

platības un zemes vienības 

robežu , situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

10. 988. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4468 005 0494 

platības un zemes robežu, 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/979.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/980.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/981.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/982.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/983.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/986.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/987.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/988.pdf


situācijas un apgrūtinājumu 

plāna apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

11. 989. Par zemes vienības 

apstiprināšanu Vladimira 

Luckova ēku uzturēšanai un 

reģistrācijai zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

12. 990. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4494 002 

0060 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

13. 991. Par Zigmāra Kucina ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

14. 992. Par sociālā dzīvokļa statusa 

atcelšanu 

Lēmums 

15. 993. Par dienesta viesnīcas statusa 

atcelšanu un sociālā dzīvokļa 

statusa piešķiršanu 

Lēmums 

16. 994. Par saistošo noteikumu 

„Daugavpils novada 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

ārējo tīklu un būvju 

ekspluatācijas, lietošanas un 

aizsardzības noteikumi” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.16 

Paskaidrojuma raksts 

17. 995. 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.17 

Paskaidrojuma raksts 

18. 996. Par saistošo noteikumu „Par  

Daugavpils  novada pašvaldības 

autoceļu uzturēšanas klasēm 

vasaras un ziemas  sezonai” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.18 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

6.pielikums 

7.pielikums 

8.pielikums 

9.pielikums 

10.pielikums 

11.pielikums 

12.pielikums 

13.pielikums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/992.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/993.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/994.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn16_(994).pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn16_(994)_paskaidrojums_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/995.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn17(995).pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn17(995)_paskaidrojums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/996.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996).pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_1pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_2pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_3pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_4pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_5pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_6pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_7pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_8pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_9pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_10pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_11pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_12pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_13pielikums.pdf


14.pielikums 

15.pielikums 

16.pielikums 

17.pielikums 

18.pielikums 

19.pielikums 

Paskaidrojuma raksts 

19. 997. Par  Daugavpils novada 

pašvaldības autoceļu fonda 

līdzekļu sadales precizētā plāna 

2011.gadam  apstiprināšanu 

Lēmums 

 

20. 998. Par dzīvojamās mājas 

„Zemgales stacija 2”, Zemgale, 

Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.4,  

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 

 

21. 999. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma 

„282”, Ļūbaste 1, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

22. 1000. Par  Daugavpils novada 

nekustamā īpašuma ar  kadastra 

numuru 4460 003 0101 

Randene-3,  Randene,   

Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

23. 1001. Par  Daugavpils novada 

nekustamā īpašuma ar  kadastra 

numuru 4460 003 0099 Rande-

ne-4,  Randene,   Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

24. 1002. Par  Daugavpils novada 

nekustamā īpašuma ar  kadastra 

numuru  4460 001 0313 

Līdumnieku iela 15,  Kumbuļi, 

Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

25. 1003. Par dzīvojamās mājas Nākotnes 

iela 3, Dubna, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.25, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

26. 1004. Par dzīvojamās mājas Nākotnes 

iela 5, Dubna, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.5, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_14pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_15pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_16pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_17pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_18pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)_19pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/sn18(996)paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/997.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/998.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/999.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/1003.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/1004.pdf


27. 1005. Par dzīvojamās mājas Nākotnes 

iela 5, Dubna, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.10, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

28. 1006. Par dzīvojamās mājas Nākotnes 

iela 7, Dubna, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.3, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

29. 1007. Par dzīvojamās mājas Nākotnes 

iela 7, Dubna, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.5, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

30. 1008. Par dzīvojamās mājas Nākotnes 

iela 9, Dubna, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.1, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

31. 1009. Par dzīvojamās mājas Nākotnes 

iela 9, Dubna, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.4, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

32. 1010. Par dzīvojamās mājas Nākotnes 

iela 9, Dubna, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.5, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

33. 1011. Par jumta daļas nomu sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību 

„RealCom” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

34. 1012. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2011.gada 

30.jūnija lēmumā Nr. 910 „Par 

finansējuma piešķiršanu Sventes 

pagasta pārvaldei” 

Lēmums 

35. 1013. Par aizņēmumu no Valsts kases 

projekta „Ūdenssaimniecības 

attīstība Daugavpils novada 

Demenes pagasta Kumbuļu 

ciemā” finansēšanai 

Lēmums 

36. 1014. Par finansējuma piešķiršanu 

Skrudalienas Brīvā laika 

pavadīšanas centra ēkas 

rekonstrukcijai 

 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/1005.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/1006.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/1007.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/1008.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/1009.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/1010.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/1012.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/1013.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/1014.pdf


37. 1015. Par ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanu Medumu pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

38. 1016. Par aizņēmumu no Valsts kases 

projektam „Līksnas pagasta 

autoceļa ”Līksna-Līksnas 

baznīca”” 0,000-1,515 km 

rekonstrukcija” 

Lēmums 

39. 1017. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2010.gada 

16.decembra lēmuma Nr.1727  

par projekta „Kalupes pagasta 

Baltezera teritorijas 

labiekārtošanas 1 posms”  

iesniegšanu Eiropas 

Zivsaimniecības fonda pasākumā 

„Teritoriju attīstības stratēģijas 

īstenošana” 

Lēmums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/1015.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/1016.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2011/1017.pdf

