
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2015.gada 14.maija  Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.10 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. (Protokolā) Informācija  par Daugavpils novada 

projektu konkursu jaunatnei „Uzlabosim 

savu ikdienu!” un „Attīsti sevi” 

rezultātiem 

- 

2. 364. Par  Daugavpils novada pašvaldības 

2014.gada konsolidētā finanšu pārskata 

apstiprināšanu 

Lēmums 

3. 365. Par atļauju publiska pasākuma rīkošanai 

biedrībai „Sporta klubs  „Beibuks”” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

4. 366. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Biķernieki”, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

5. 367. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Randenes 

pamatskola 2”, Dārza iela 57, Randene, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

6. 368. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „24”, Meža ciems, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Oļegam Čiblim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

7. 369. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Biķernieki”, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

8. 370. Par dzīvojamās mājas  Dīķa iela 1, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/364.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/366.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/367.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/369.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/370.pdf
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9. 371. Par dzīvojamās mājas  Dīķa iela 1, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

10. 372. Par dzīvojamās mājas  Dīķa iela 3, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

11. 373. Par dzīvojamās mājas  Dīķa iela 3, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

12. 374. Par dzīvojamās mājas  Jaunā iela 2, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

13. 375. Par dzīvojamās mājas  Jaunā iela 2, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

14. 376. Par dzīvojamās mājas  Jaunā iela 2, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

15. 377. Par dzīvojamās mājas  Krasta iela 4, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

16. 378. Par dzīvojamās mājas  Krasta iela 4, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

17. 379. Par dzīvojamās mājas  Krasta iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

18. 380. Par dzīvojamās mājas  Krasta iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

19. 381. Par dzīvojamās mājas  Krasta iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

20. 382. Par dzīvojamās mājas  Krasta iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.4, īpašuma 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/371.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/372.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/373.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/374.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/375.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/376.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/377.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/378.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/379.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/380.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/381.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/382.pdf
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tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

21. 383. Par dzīvojamās mājas  Ezeru iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.12, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

22. 384. Par dzīvojamās mājas  Ezeru iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.14, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

23. 385. Par dzīvojamās mājas  Ezeru iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.15, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

24. 386. Par dzīvojamās mājas  Ezeru iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.17, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums 

25. 387. Par dzīvojamās mājas  Ezeru iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.18, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  

Lēmums  

26. 388. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību  ,,Experience” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

27. 389. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Jevtihija Pavlova 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

28. 390. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Janīnas Tumenas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

29. 391. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Skaidrītes Gasperovičas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

30. 392. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Alekseja Blažuka 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/383.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/384.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/385.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/386.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/387.pdf
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31. 393. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Aleksandra Paļčevska 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

32. 394. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Kraukli D” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

33. 395. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Vjačeslava Grahovska 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

34. 396. Par Ligitas Jemeļjanovas ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

35. 397. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4474 001 0208 noteikšanu 

par starpgabalu un atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

36. 398. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4484 003 0318 noteikšanu 

par starpgabalu un atzīšanu par  piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums  

37. 399. Par zemes vienību atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

38. 400. Par apbūvētas zemes vienības atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

39. 401. Par zemes vienības atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

40. 402. Par  nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 4496 009 0004 un 4496 

009 0005 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

41. 403. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4476 006 0005 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

42. 404. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un nekustamā īpašuma 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/397.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/398.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/399.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/400.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/401.pdf
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lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4450 008 

0026 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

43. 405. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu  zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu  4468 005 0362 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

44. (protokolā) Informācija par Daugavpils novada 

projektu konkursa vispārējās izglītības 

iestādēm „Kopā būt!” rezultātiem 

- 

45. 406. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4488 002 0115 sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu 

Lēmums  

46. 407. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Skromāni”, Ambeļu pagasts, Daugavpils 

novads,  izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

47. 408. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Melnalkšņi”, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads,  izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

48. 409. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „362”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads,  

izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

49. 410. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Nīcgales vecā 

pamatskola”, Nīcgales pagasts, 

Daugavpils novads,  izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

Lēmums 

50. 411. Par grozījumiem Daugavpils novada 

domes 2013.gada 30.septembra lēmumā 

Nr. 992 „Par projektu   Nr. 

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

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un 

ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības 

attīstības sekmēšanai”” 

Lēmums 

51. 412. Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda  projekta 

Nr.2DP/2.3.2.2.3/13/IPIA/VRAA/005 

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un 

ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības 

attīstības sekmēšanai” finansēšanai 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/406.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/410.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/411.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/10_sede/412.pdf
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