
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2015.gada 26.februāra  Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.4 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma, 

nolikuma, 

noteikumu 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 109. Par piedalīšanos Eiropas Savienības 

programmas „Eiropa Pilsoņiem” 

2.darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un 

sabiedriskā līdzdalība” apakšpasākuma 

„Pašvaldību sadraudzība” projektā 

„Eiropas kultūras vides pieejamības 

veicināšana cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām” 

Lēmums 

2. 110. Par piedalīšanos projektu konkursā 

„Atbalsts jauniešu centru darbības 

nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi 

īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes 

visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību 

un aktīvu dzīves veidu” 

Lēmums 

3. 111. Par  grozījumiem Daugavpils novada 

domes 2014. Gada 11. Decembra lēmumā 

Nr. 1352 „Par   līdzfinansējuma  

nodrošināšanu  projektam  „Dosim telpām 

jaunu elpu” 

Lēmums 

4. 112. Par Daugavpils novada sociālās aprūpes 

iestāžu uzturēšanas izmaksām 

Lēmums 

5. 113. Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) 

uzturēšanas izmaksām 

Lēmums 

Pielikums 

6. 114. Par ēdināšanas izmaksu segšanu no 

pašvaldības budžeta   

Lēmums 

7. 2. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2009.gada 24.jūlija nolikumā Nr. 8 

„Biķernieku pamatskolas nolikums” 

Nolikums Nr.2 

8. 115. Par valsts nekustamā īpašuma „Sakņu 

pagrabs” un  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0627, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads,  nodošanu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/109.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/110.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/111.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/112.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/113.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/113_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/114.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/nl2.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/115.pdf
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Daugavpils novada pašvaldības īpašumā 

9. 116. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „153”, Celtnieks, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Svetlanai Bečai   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

10. 117. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „302”, Mičurinietis, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Valentīnai Risovannajai  

(Valentina Risovannaya) 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

11. 118. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Līdumnieki 8G, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu Olgai  Giļmutdinovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

12. 119. Par  Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „10”, Kooperators, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Svetlanai Piļuckai   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

13. 120. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „104”, Spārīte, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Vadimam Zaharenko 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 121. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Orbidāni”, Cirši, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Ēvaldam Orbidānam   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15. 122. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Veikals”, Červonka, 

Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Jevgeņijam Dubovskim   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16. 123. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Sprukti, Vecsalienas 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Genadijam Jegorovam   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 124. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Priedulāji”, 

Naujenes pagasts,  Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/124.pdf
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18. 125. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Šalkas”, Nīcgales 

pagasts,  Daugavpils novads, atkārtotās 

izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

19. 126. Par Daugavpils novada pašvaldības 

dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamā 

mājā Nr. 428, 18.novembra iela, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums 

20. 127. Par Naujenes pagasta pārvaldes īpašumā 

esošās kustamās mantas atsavināšanu  

Lēmums 

21. 128. Par dzīvojamās mājas Ezeru iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.5, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

22. 129. Par dzīvojamās mājas Ezeru iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.6, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

23. 130. Par dzīvojamās mājas Ezeru iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

24. 131. Par dzīvojamās mājas Ezeru iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.8, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

25. 132. Par dzīvojamās mājas Ezeru iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.9, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

26. 133. Par dzīvojamās mājas Ezeru iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.10, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

27. 134. Par dzīvojamās mājas Ezeru iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.11, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

28. 135. Par dzīvojamās mājas Ezeru iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.13, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

29. 136. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Valentīna Alehno 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/125.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/126.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/127.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/128.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/129.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/130.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/131.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/132.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/133.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/134.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/135.pdf
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noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

30. 137. Par zemes vienības piešķiršanu nomā ar 

apbūves tiesībām Eduardam Zavadskim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

31. 138. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4476 002 0081 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

32. 139. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai  ar 

kadastra apzīmējumu 4476 005 0238 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

33. 140. Par  nekustamā  īpašuma  lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai „Apiņi” ar kadastra 

apzīmējumu  4476 005 0117 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

34. 141. Par  pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu  un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu 

Lēmums 

35. 142. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4450 001 0086, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

36. 143. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4496 009 0051 atzīšanu par 

starpgabalu 

Lēmums 

37. 144. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4496 008 0074 platības un 

robežas precizēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

38. 145. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

4470 004 0016 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/141.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/143.pdf
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39. 146. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4474 004 0103 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

40. 147. Par pasažieru autobusa iegādi Naujenes 

pagasta pārvaldei 

Lēmums 

41. 148. Par pasažieru autobusa iegādi Lēmums 

42. 149. Par pasažieru autobusa iegādi Lēmums 

43. 150. Par  vieglās pasažieru automašīnas iegādi Lēmums 

44. 2. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2011. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 1 

„Kārtība, kādā slēdzami un izbeidzami 

zemes nomas līgumi Daugavpils novada 

pašvaldībā” 

Noteikumi Nr.2 

45. 151. 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 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/147.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/148.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/149.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/150.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/not2.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/04_26_02/151.pdf

