
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2014. gada 13.februāra  Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.3 

pieņemtie lēmumi un izskatītie jautājumi 

  
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums  

1.  53. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2012.gada 13.septembra lēmumā Nr.922 „Par 

grozījumiem Daugavpils novada domes 

2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.1176 „Par 

Daugavpils novada teritorijas plānojuma 

izstrādes uzsākšanu”” 

Lēmums 

2.  54. Par Daugavpils novada teritorijas plānojuma 

2012.-2023.gadam 2.redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai 

Lēmums 

3.  55. Par precizējumiem Daugavpils novada domes 

2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.41 „Grozījumi Daugavpils novada domes 

2013.gada 30.maija saistošajos noteikumos 

Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils 

novada administratīvajā teritorijā”” 

Lēmums 

4.  56. Par sadarbības līguma slēgšanu veselības 

aprūpes pieejamības nodrošināšanai 

Lēmums 

5.  57. Par Daugavpils novada sociālās aprūpes iestāžu 

uzturēšanas izmaksām 

Lēmums  

6.  58. Par tehniskā projekta „Višķu sociālās aprūpes 

centra ēkas renovācija” aktualizāciju 

Lēmums 

7.  59. Par projekta „Daugavpils novada Višķu pagasta 

Višķu ezera zivju resursu papildināšana” 

iesniegšanu Zivju fonda pasākumā „Zivju 

resursu pavairošana un atražošana publiskajās 

ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 

pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir 

valsts vai pašvaldību īpašumā” 

Lēmums 

8.  60. Par Daugavpils novada pedagoģiski 

medicīniskās komisijas izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu 

Lēmums  

Nolikums Nr. 1 

9.  61. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2013.gada 13.jūnija lēmumā Nr.616 „Par 

Daugavpils novada aizsargājamo kultūras 

mantojuma objektu saraksta apstiprināšanu” 

Lēmums  

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/53.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/54.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/55.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/56.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/57.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/58.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/59.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/60.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/nl1(60).pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/61.pdf
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10.  62. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu Lēmums 

11.  63. Par nekustamā īpašuma nodošanu Līksnas 

pagasta pārvaldes valdījumā 

Lēmums 

12.  64. Par nekustamā īpašuma nodošanu Lēmums 

13.  65. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Aglonas iela 51, Višķi, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanas procesa 

izbeigšanu 

Lēmums nav publiski  

pieejams, ievērojot  

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības 

ierobežojumus  

14.  66. Par dzīvojamās mājas Daugavas  iela 21, 

Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 

dzīvokļa īpašuma Nr. 3, atkārtotās izsoles 

rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  

15.  67. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Baltmāja, Kalkūnes pagasts,  

Daugavpils novads, atkārtotās izsoles rīkošanu 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

16.  68. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Vijas Zvaigznes 

Lēmums nav publiski  

pieejams, ievērojot  

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības 

ierobežojumus  

17.  69. Par Vladislava Trana ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski  

pieejams, ievērojot  

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības 

ierobežojumus  

18.  70. Par Oļega Violina ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski  

pieejams, ievērojot  

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības 

ierobežojumus  

19.  71. Par Aivara Bojarska ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski  

pieejams, ievērojot  

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības 

ierobežojumus  
 

 

20.  72. Par Andreja Kurko ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski  

pieejams, ievērojot  

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības 

ierobežojumus  

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/62.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/63.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/64.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/66.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/67.pdf


3 

 

21.  73. Par Oksanas Kurko ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski  

pieejams, ievērojot  

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības 

ierobežojumus  

22.  74. Par Pjotra Konovalova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski  

pieejams, ievērojot  

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības 

ierobežojumus  

23.  75. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

apvienošanu 

Lēmums 

24.  76. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Raimondam  Kārkliņam 

Lēmums nav publiski  

pieejams, ievērojot  

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības 

ierobežojumus  

25.  77. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Ainim Žilvinskim uz zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 4494 005 00204 un 

zemes vienības atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums nav publiski  

pieejams, ievērojot  

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības 

ierobežojumus  

26.  78. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4494 004 0040 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

27.  79. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4494 004 0036 atzīšanu par starpgabalu ar 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

28.  80. Par robežu kontūru un  platības  precizēšanu 

zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 

4494 005 0206 un 4494 005 204 

Lēmums nav publiski  

pieejams, ievērojot  

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības 

ierobežojumus  

29.  81. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4464 003 0028  robežu kontūras un platības  

precizēšanu 

Lēmums nav publiski  

pieejams, ievērojot  

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības 

ierobežojumus  

30.  82. Par zemes vienības platības apstiprināšanu 

Jevgēnijam Savinam ēku uzturēšanai un 

reģistrācijai zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski  

pieejams, ievērojot  

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības 

ierobežojumus  

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/75.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/78.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/79.pdf
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31.  83. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4450 006 0141 izvietojuma un konfigurācijas 

precizēšanu 

Lēmums 

32.  84. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4450 006 0039 izvietojuma un konfigurācijas 

precizēšanu 

Lēmums nav publiski  

pieejams, ievērojot  

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības 

ierobežojumus  

33.  85. Par nekustamā īpašuma lietošanas papildmērķa 

noteikšanu zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4452 004 0514 daļai, Nākotnes 

iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums nav publiski  

pieejams, ievērojot  

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības 

ierobežojumus  

34.  86. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes vienībai „Auziņas” ar 

kadastra apzīmējumu 4488 004 0078 

Lēmums 

35.  87. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes vienībai „Zīlītes” ar kadastra 

apzīmējumu 4488 006 0055 

Lēmums 

36.  88. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes vienībai „Zibeņkalni” ar 

kadastra apzīmējumu 4488 004 0049 

Lēmums 

37.  89. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4488 005 0819  platības precizēšanu 

Lēmums 

38.  90. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa noteikšanu  zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4488 005 0085 

Lēmums nav publiski  

pieejams, ievērojot  

normatīvajos aktos  

noteiktos informācijas  

pieejamības 

ierobežojumus  

39.  91. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Lēmums 

40.  92. Par pasažieru mikroautobusa iegādi Lēmums 

41.  93. Par projekta „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Biķernieku pamatskolā” īstenošanu 

Lēmums  

42.  94. Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Biķernieku pamatskolā” īstenošanai 

Lēmums 

43.  95. Par projekta „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolā” īstenošanu 

Lēmums 

44.  96. Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolā” īstenošanai 

Lēmums 

45.  97. Par aizņēmumiem no Valsts kases sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību „NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS” pamatkapitāla 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/83.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/86.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/87.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/88.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/89.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/91.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/92.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/93.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/94.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/95.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/96.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/97.pdf
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palielināšanai 

46.  98. Par biznesa ideju konkursu „Esi uzņēmējs 

2014” 

Lēmums 

Nolikums Nr. 2 

 

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/98.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2014/sede_3/nl2(98).pdf

