
  

 

 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2010.gada 10.jūnijā Daugavpils novada domes   
sēdē Nr. 13 pieņemto lēmumu un izskatīto jautājumu 

 
s a r a k s t s 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

 

1.  686. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Larisai Špakovai un 
rezerves zemes fondā paredzētās zemes statusa piešķiršanu 

2.  687. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Vandai Anisjko un 
rezerves zemes fondā pardzētās zemes statusa piešķiršanu 

3.  688. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Tatjanai Klimovai un 
Irinai Račipai un rezerves zemes fondā paredzētās zemes 
statusa piešķiršanu 

4.  689. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Olgai Verzai un 
rezerves zemes fondā paredzētās zemes statusa piešķiršanu 

5.  690. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Aleksandram 
Proskurkinam  

6.  691. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Aleksandram Smirnovam 

7.  692. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu un zemes iekļaušanu valsts 
rezerves zemes fondā 

8.  693. Par zemes piešķiršanu nomā Valērijam Ančevskim   

9.  694. Par zemes piešķiršanu nomā Verai Repjahai 

10.  695. Par zemes piešķiršanu nomā Skaidrītei Zubarevai   

11.  696. Par zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes piešķiršanu 
nomā zemnieku saimniecībai „Liepas” 

12.  697. Par zemes piešķiršanu nomā Alīnai Komarovai 

13.  698. Par zemes piešķiršanu nomā Oskaram Matisānam 

14.  699. Par zemes piešķiršanu nomā Oskaram Matisānam 

15.  700. Par zemes piešķiršanu nomā Antoņinai Petrovai 

16.  701. Par zemes piešķiršanu nomā Ilonai Kampānei 



  

17.  702. Par piekrišanu zemes vienības nodošanai apakšnomā  

18.  703. Par grozījumiem zemes nomas līgumā  

19.  704. Par zemes gabalu atdalīšanu no zemes īpašuma „Rapši”  

20.  705. Par zemes gabala atdalīšanu no zemes īpašuma „Dridzis” 

21.  706. Par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4474-003-0156 sadali 

22.  707. Par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4474-005-0232 sadali 

23.  708. Par zemes īpašuma ar kadastra Nr. 4452-001-0085 sadali divos 
īpašumos 

24.  709. Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 44520040449  

25.  710. Par Anfisai Fiļimonovai iznomātas zemes vienības platības 
samazināšanu  

26.  711. Par zemes ar kadastra apzīmējumu 44840040686 platību 
precizēšanu  

27.  712. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 44840040416, 
44840040616, 4484-003-0301 platību precizēšanu  

28.  713. Par zemes vienības „Orešniki 2” platības precizēšanu  

29.  714. Par  piekritīgo pašvaldībai zemes gabalu robežu un platību 
precizēšanu    

30.  715. Par pašvaldības piekritīgās zemes robežu kontūru izmaiņām un 
platības precizēšanu 

31.  716. Par Ambeļu pagasta padomes 2008.gada 23.septembra lēmuma 
Nr. 93 „Par zemes gabalu izvērtēšanu kā „starpgabals”” 
1.14.apakšpunkta atcelšanu    

32.  717. Par zemes gabalu atdalīšanu  

33.  718. Par zemes gabalu atdalīšanu  

34.  719. Par zemes gabalu atdalīšanu  

35.  720. Par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 4486 005 0645, 
4486 005 0630, sadalīšanu un jaunizveidoto zemes vienību 
apvienošanu 

36.  721. Par  dzīvojamās telpas īres līguma ar Svetlanu Jakovicku 
termiņa pagarināšanu  

37.  722. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un jauna īres līguma 
noslēgšanu ar Svetlanu Fadejevu  

38.  723. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu  

 



  

39.  724. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils novada 
pašvaldības 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu 

40.  725. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no Jāņa Kukarāna 

41.  726. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no Janīnas Rolikas 

42.  727. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no Viktora Servuta  

43.  728. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no Žannas Korneičukas 

44.  729. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no Valērija Jermolajeva 

45.  730. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no Vladimira Borovika 

46.  731. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no Sergeja Pavloviča 

47.  732. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no Zinovijas Savinas 

48.  733. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no Māras Eisakas 

49.  734. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no Dzintaras Miesnieces 

50.  735. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu 
no Diānas Holostovas 

51.  736. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Pļaviņas” 

52.  737. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Purvmaļi” 

53.  738. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ganiņi” 

54.  739. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu „Ozerki 10” 

55.  740. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu „Griezes” 

56.  741. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu „Atpūta 161” 

57.  742. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu „162” Atpūta 

58.  743. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Andris” 

59.  744. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „33”, 
Daugava 



  

60.  745. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Lejas” 

61.  746. Par pirmpirkuma tiesībām uz Pjotra Stepanova nekustamo 
īpašumu 

62.  747. Par pirmpirkuma tiesībām uz Ivana Smiļgina nekustamo 
īpašumu 

63.  748. Par pirmpirkuma tiesībām uz Vilmas Šefanovskas nekustamo 
īpašumu 

64.  749. Par pirmpirkuma tiesībām uz Ārijas Kozures nekustamo 
īpašumu 

65.  750. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz Jāņa Kokina 
nekustamo īpašumu 

66.  751. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz Taisas Malankovas 
nekustamo īpašumu 

67.  752. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu ar kadastra Nr.4498-003-0188 

68.  753. Par atteikšanos pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 
„Gaters” 

69.  754. Par maksas samazināšanu Guntim Smanam, izpērkot lietošanā 
piešķirto zemi  

70.  755. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa vajadzībām 
Diānai Čiževskai  

71.  756. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa vajadzībām 
Valērijam Čiževskim 

72.  757. Par ūdenstilpes zvejas tiesību nomu pašpatēriņa vajadzībām 
Valdim Miltiņam un Juzefam Stašānam 

73.  758. Par ūdenstilpes zvejas tiesību nomu pašpatēriņa vajadzībām 
Česlavam Šidlovskim 

74.  759. Par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa vajadzībām Nikolajam 
Romanovskim 

75.  760. Par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa vajadzībām Regīnai 
Romanovskai 

76.  761. Par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa vajadzībām Viktoram 
Fedorovičam 

77.  762. Par rūpnieciskās (komerciālās) zvejas limita iedalīšanu             
SIA „TEKS”    

78.  763. Par Daugavpils novada pašvaldības īpašumā esošā apbūvētā 
zemes gabala 0.1607 ha platībā ar kadastra numuru  4486  005 
0215, „Silene 71”, Silene, Skrudalienas pagasts,  Daugavpils 
novads, atsavināšanu 

79.  764. Par dzīvojamās mājas Centrāles ielā 13, Saliena, Salienas 



  

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 17  
nodošanu atsavināšanai un īpašuma tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā 

80.  765. Par nekustamā kopīpašuma pārņemšanu  

81.  766. Par atbalstu „Daugavpils rajona partnerības darbības teritorijas 
vietējās attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam” īstenošanai 

82.  767. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Sventes vidusskolā” finansēšanai 

83.  768. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Vaboles vidusskolā” finansēšanai 

84.  769. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Ambeļu kultūras 
nama rekonstrukcija” finansēšanai 

85.  770.   Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2009.gada 
10.decembra lēmumā Nr. 1637 „Par projekta iesniegšanu 
ELFLA pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem”” 

86.  771. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par 
saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta 
īstenošanai  

87.  772. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par 
saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta 
īstenošanai  

88.  773. Par Daugavpils novada domes nostāju attiecībā uz zvērinātas 
tiesu izpildītājas pieprasījumu 

89.  774. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Klinģeri 1”  

90.  775. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu  „Vējputni”   

91.  776. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz Jāzepa Vagela 
nekustamo īpašumu     

92.  777. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Pavasaris”     

93.  778. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Glorijas”      

94.  779. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Priedīši”     

95.  780. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Gaujas-1”     

96.  781. Par izmaiņām Daugavpils novada domes pastāvīgo komiteju 
sastāvos 

97.  782. Par projekta iesniegšanu ELFLA pasākumā 
”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 

98.  783. Par projekta iesniegšanu ELFLA pasākumā 
”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”   



  

99.  784. Par projekta iesniegšanu ELFLA pasākumā 
”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”   

100. Protokolā Par Daugavpils novada domes 11.03.2010. protokollēmumu 
„Par ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā Valentīnai Širokovai” 

101. 785. Par Daugavpils novada ģerboņa un logo skiču izveides 
konkursa rezultātiem 

102. 786. Par zemes piešķiršanu nomā zemnieku saimniecībai „Silmalas” 

103. 787. Par zemes piešķiršanu nomā SIA „JuKKLER D” 

104. 788. Par zemes vienību atdalīšanu no zemes īpašuma ar kadastra 
numuru 4466 007 0313  

105. 789 Par zemes īpašuma ar kadastra numuru 4466 004 0125 sadali 
divos īpašumos  

106. 790. Par zemes platības precizēšanu zemes reformas pabeigšanai 
nodotajām zemes vienībām 

107. 791. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Daugavpils rajona 
Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
finansēšanai 

108. Protokolā Par zemes robežu un platības precizēšanu 
 
 
 

2010.gada 10.jūnijā Daugavpils novada domes   
sēdē Nr. 13 izdoto saistošo noteikumu 

 
s a r a k s t s 

 

Saistošo 

noteikumu

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Apstiprināto saistošo noteikumu nosaukums 

13. 724. Grozījumi Daugavpils novada pašvaldības 2010.gada 21.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā” 

 
 
 
 

Protokolu daļas vadītāja     A.Cirša 

 


