
  

 

 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2010.gada 27.maijā Daugavpils novada domes   
sēdē Nr. 12 pieņemto lēmumu un izskatīto jautājumu 

 
s a r a k s t s 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

 

1.  591. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Jānim Celitānam  

2.  592. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Jeropijadai Kažohai un 
zemes ieskaitīšanu valsts rezerves zemes fondā 

3.  593. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Nikanoram Šaraņinam un 
zemes statusa noteikšanu 

4.  594. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu Fjodoram Saveļjevam  

5.  595. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu Nadeždai Multanei 

6.  596. Par pašvaldībai piekritīgās zemes piešķiršanu nomā Vasilisai 
Ribakovai 

7.  597. Par pašvaldībai piekritīgās zemes piešķiršanu nomā Verai 
Aničkinai 

8.  598. Par pašvaldībai piekritīgās zemes piešķiršanu nomā Andrejam 
Matešam 

9.  599. Par zemes piešķiršanu nomā zemnieku saimniecībai „Manturi” 

10.  600. Par zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes piešķiršanu 
nomā Zojai Lispuhai 

11.  601. Par zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes piešķiršanu 
nomā Akindinam Kudrešovam 

12.  602. Par pašvaldībai piekritīgās zemes piešķiršanu nomā Svetlanai 
Moisejevai 

13.  603. Par pašvaldībai piekritīgās zemes piešķiršanu nomā Valentīnsi 
Hodasevičas ēku uzturēšanai 

14.  604. Par zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes piešķiršanu 
nomā Norbertam Kapačam 

15.  605. Par zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes piešķiršanu 



  

nomā Nikolajam Hrapunovam   

16.  606. Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar Annu Matešu 

17.  607. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4484-005-0102  

18.  608. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašuma 
„Smaidas” sadalei  

19.  609. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4468 003 0162 
platības un zemes robežu, situācijas, apgrūtinājumu plāna 
apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu 
zemesgrāmatā  

20.  610. Par robežu un platību precizēšanu Grigorija Ambrosova 
mantojamajai zemei 

21.  611. Par grozījumiem Sventes pagasta padomes 21.04.2009. 
lēmumā Nr. 164 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un 
zemes nomas tiesību piešķiršanu  Nikolajam Karņilovam, 
Tatjanai Soltanovai un Jeļenai Surmovičai” un 24.04.2009. 
Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr. 408 

22.  612. Par dzīvojamās telpas īres līguma ar Vjačeslavu Černišovu 
termiņa pagarināšanu  

23.  613. Par dzīvojamās telpas īres līguma ar Antoņinu Aleksejevu 
termiņa pagarināšanu  

24.  614. Par dzīvojamās telpas īres līguma ar Irinu Orlovu termiņa 
pagarināšanu  

25.  615. Par atteikumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar 
Vitautu Sakalausku 

26.  616. Par dzīvojamās telpas īres līguma ar Āriju Kovaļevsku 
grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu  

27.  617.  Par Svetlanas Semjonovas īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu 
pret citu īrējamo dzīvojamo telpu 

28.  618. Par Daugavpils novada komisijas izveidošanu atsevišķu sociālo 
gadījumu izskatīšanā 

29.  619. Par Silenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu  

30.  620. Par Skrudalienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

31.  621. Par Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu 

32.  622. Par periodiskas darbības dienas nometņu organizēšanu 
Naujenes pagasta teritorijā 

33.  623. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RPK Grupa”  

34.  624. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 



  

no SIA „REMA KOKAUDZĒTAVAS” 

35.  625. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no SIA „Tikka” 

36.  626. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no SIA „Latgales Lauksaimnieks” 

37.  627. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no Antona Balcara 

38.  Protokolā Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no SIA „DSCO” 

39.  628. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no SIA „Austrumu vārti” 

40.  629. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Indiņi 3”   

41.  630. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Celtnieks, 
405” 

42.  631. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Celtnieks, 
118” 

43.  632. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu                  
d/s Mičurinietis, z.g. Nr. 315 

44.  633. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „318”, 
Mičurinietis 

45.  634. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Līgotņi” 

46.  635. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Skaista” 

47.  636. Par pirmpirkuma tiesībām uz Andreja Šilvāna nekustamo 
īpašumu 

48.  637. Par pirmpirkuma tiesībām uz Rimmas Stičinskas nekustamo 
īpašumu 

49.  638. Par pirmpirkuma tiesībām uz Ilonas Vjuginas nekustamo 
īpašumu 

50.  639. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Dridzis” 

51.  640. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Skaista” 

52.  641. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību „BELWOOD” nekustamo īpašumu 

53.  642. Par atteikšano no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 
„Bogdaniški” 

54.  643. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Kļavas” 

55.  644. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Zobiņi” 

 

56.  645. Par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa vajadzībām Regīnai 
Lauželei 



  

57.  646. Par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa vajadzībām Zenonam 
Piotrovičam 

58.  647. Par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa vajadzībām Leonardam 
Krivelim 

59.  648. Par ūdenstilpes zvejas tiesību nomu pašpatēriņa vajadzībām 
Gaļinai Jazvicai  

60.  649. Par ūdenstilpes zvejas tiesību nomu pašpatēriņa vajadzībām 
Vladimiram Jazvicam 

61.  650. Par ūdenstilpes zvejas tiesību nomu pašpatēriņa vajadzībām 
Ludmilai Virbalei 

62.  651. Par ūdenstilpes zvejas tiesību nomu pašpatēriņa vajadzībām 
Sergejam Alistratovam 

63.  652. Par Daugavpils novada pašvaldības īpašumā esošā apbūvētā 
zemes gabala 0.06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4492 002 
0509, „39”, „Maļutki”, Tabores pagasts, Daugavpils novads, 
pārdošanu Regīnai Veličko  

64.  653. Par Daugavpils novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu 
sadales precizētā plāna 2010.gadam apstiprināšanu 

65.  654. Par Daugavpils novada domes 2010.gada 13.maija lēmuma Nr. 
590 „Par grozījumiem Daugavpils novada domes dzīvojamo 
māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 
nolikumā” atcelšanu 

66.  655. Par izmaiņām Daugavpils novada domes dzīvojamo māju 
privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas sastāvā 

67.  656. Par maksas pakalpojumiem Sventes pagastā 

68.  657. Par maksas pakalpojumiem Demenes pagastā 

69.  658. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu 
nodrošinājumu Daugavpils novada Demenes pagasta teritorijā 

70.  659. Par finansējuma piešķiršanu Skrudalienas pagasta pārvaldei 

71.  660. Par finansējuma piešķiršanu projekta  Eiropas zivsaimniecības 
fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” 
aktivitātē „Ciematu, kuros veic  zivsaimniecības darbības, 
atjaunošana un attīstība”  īstenošanai 

72.  661. Par finansējuma piešķiršanu projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpils novada, Ambeļu pagasta, Ambeļu ciemā” 
īstenošanai 

73.  662. Par finansējuma piešķiršanu projekta „Ambeļu kultūras nama 
rekonstrukcija” īstenošanai 

74.  663. Par finansējuma piešķiršanu sociālajiem pabalstiem 

75.  664. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības piekritīgās zemes 



  

reģistrācijai zemesgrāmatā 

76.  665. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības aģentūrai “Višķi” 
ūdenssaimniecības projektiem 

77.  666. Par finansējuma piešķiršanu projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpils novada, Kalkūnes pagasta ciemā Kalkūni” 
īstenošanai 

78.  667. Par finansējuma piešķiršanu projekta “Sabiedriskā centra 
“Laucese” teritorijas labiekārtošana” īstenošanai 

79.  668. Par finansējuma piešķiršanu projekta „Mirnija ciema 
centralizētās ūdensapgādes sistēmas ūdensvada rekonstrukcija” 
īstenošanai 

80.  669. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Energoefektivitātes 
paaugstināšana Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkā” 
finansēšanai 

81.  670. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Energoefektivitātes 
paaugstināšana Daugavpils novada Naujenes pirmsskolas 
izglītības iestādes ēkā” finansēšanai 

82.  671. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Špoģu vidusskolas 
pielāgošana izglītojamiem ar kustību traucējumiem” 
finansēšanai 

83.  672. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Medumu speciālās 
internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” 
finansēšanai  

84.  673. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Salienas pagasta 
kultūras nama jumta rekonstrukcija” finansēšanai 

85.  674. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Salienas pagasta 
kultūras nama 1.stāva apkures sistēmas rekonstrukcija” 
finansēšanai 

86.  675. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Demenes pagasta 
autoceļa „Grobiņi-Jaņuciems” 0,00-2,507 km rekonstrukcija” 
finansēšanai 

87.  676. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Kalupes ciemata ielu 
un ceļa rekonstrukcija” finansēšanai 

88.  677. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Laucesas pagasta 
autoceļa Naktiņi (V674) - Viesture (V694) rekonstrukcija” 
finansēšanai 

89.  678. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Mirnija ciema 
centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija” 
finansēšanai 

90.  679. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpils novada Līksnas pagasta Līksnas ciemā” 
finansēšanai 



  

91.  680. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpils novada Kalkūnes pagasta ciemā Kalkūni” 
finansēšanai 

92.  681. Par aizņēmumu no Valsts kases vai SIA „Vides investīciju 
fonds”projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils 
novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā” finansēšanai 

93.  682. Par pilnvarojumu Daugavpils novada pagasta pārvaldēm nodot 
medību tiesības citai personai 

94.  683. Par Daugavpils novada pagastu pārvalžu pilnvarojumu 

95.  684. Par finansējuma piešķiršanu projekta „Ilgtspējīgas attīstības 
veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu 
izmantošanu” īstenošanai  

96.  685. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils novada domes 
2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 
„Daugavpils novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” 
apstiprināšanu 

 
 
 
 
 
 
 

2010.gada 27.maijā Daugavpils novada domes   
sēdē Nr. 12 izdoto saistošo noteikumu 

 
s a r a k s t s 

 

Saistošo 

noteikumu

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Apstiprināto saistošo noteikumu nosaukums 

12. 685. Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 25.februāra 
saistošajos noteikumos Nr.6 „Daugavpils novada pašvaldības 
budžets 2010.gadam” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010.gada 27.maijā  Daugavpils novada domes  
sēdē Nr. 12  izdoto nolikumu 



  

s a r a k s t s 
 

Nolikumu 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Apstiprināto nolikumu nosaukums 

   
7. 618. Daugavpils novada atsevišķu sociālo gadījumu izskatīšanas 

komisijas nolikums 
8. 619. Silenes pamatskolas nolikums 
9. 620. Skrudalienas pamatskolas nolikums 

10. 622. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra periodiskas darbības 
dienas nometnes „Saulstariņš” nolikums 

11. 622. Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra periodiskas darbības 
dienas nometnes „Līderu skola” nolikums  

 

 
 
 
 

2010.gada 27.maijā  Daugavpils novada domes  
sēdē Nr. 12  izdoto noteikumu 

s a r a k s t s 
 

Noteikumu 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Apstiprināto noteikumu nosaukums 

   
3. 621. Naujenes Mūzikas un mākslas skolā izglītojamo uzņemšanas 

noteikumi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokolu daļas galvenā speciāliste     R.Jankovska 


