
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2014.gada 28.augusta  Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.19 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1.  873. Par Biķernieku pagasta pārvaldes vadītāja 

iecelšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

2.  874. Par Naujenes kultūras un izglītības centra 

izveidošanu 

Lēmums 

 

3.  875. Par atļauju publiska pasākuma rīkošanai 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Producenti.lv” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

4.  876. Par atļauju publiska pasākuma rīkošanai 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Līvozols” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

5.  877. Par projekta iesniegšanu pasākumā „Meža 

ekonomiskās vērtības uzlabošana” 

Lēmums 

 

6.  878. Par aizņēmumu no Valsts kases traktora ar 

aprīkojumu iegādei 

Lēmums 

 

7.  879. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4494 003 0017, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

8.  880. Par dzīvojamās mājas Dārza iela 53, 

Randene, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.19, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

9.  881. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Celmi”, Vārkavieši, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

10.  882. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Gurķi”, Buivīši, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/874.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/877.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/878.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/879.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/880.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/881.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/882.pdf
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11.  883. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Šalkas”, Nīcgales 

pagasts,  Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

12.  884. Par zemes vienības (starpgabala) 

Romaškas, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads,  atsavināšanu 

Lēmums 

 

13.  885. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „11”, Meža ciems, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

14.  886. Par dzīvojamās mājas „Dzelzceļa māja 

191.9. km”, Bundišķi, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1,  

atsavināšanu 

Lēmums 

 

15.  887. Par dzīvojamās mājas „Dzelzceļa māja 

191.9. km”, Bundišķi, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

16.  888. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Tvises, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

17.  889. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Oliņas, Sventes 

pagasts,  Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

18.  890. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Vita, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

19.  891. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Priedulāji, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

20.  892. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Dzelmes, Medumu 

pagasts,  Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

21.  893. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4462 002 0115, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

22.  894. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „260”, Ļūbaste 1, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

23.  895. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „446”, Ļūbaste 1, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

24.  896. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „48”, Laucese, 

Laucesas pagasts, Daugavpils novads, 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/883.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/884.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/885.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/886.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/887.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/888.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/889.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/890.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/891.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/892.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/893.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/894.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/895.pdf
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pārdošanu Konstantīnam Stepanovam noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25.  897. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4494 003 0017, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu Jurim 

Vingrim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

26.  898. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Celmi”, Vārkavieši, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Voiceham Motivānam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

27.  899. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Dzelmes, Medumu 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

Lēmums 

 

28.  900. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Tvises, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

29.  901. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Oliņas, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

30.  902. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4462 002 0115, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

31.  903. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Šalkas”, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

32.  904. Par zemes vienības (starpgabala) 

Romaškas, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

33.  905. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Baltmāja, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

 

34.  906. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Baltmāja, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, atkārtotās 

izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/899.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/900.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/901.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/902.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/903.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/904.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/905.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/906.pdf
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35.  907. Par Daugavpils novada pašvaldības 

dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamā mājā 

Meža iela 6, Krauja, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums 

 

36.  908. Par Daugavpils novada pašvaldības 

dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamā mājā 

Vienības iela 7, Lociki, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums 

 

37.  909. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Jonam Ļaham 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

38.  910. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Aleksandrai Tubei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

39.  911. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Romualdai Zhvirblya 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

40.  912. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Ruslanam Sadovskim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

41.  913. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Danai Kurilo 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

42.  914. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Galinai Skladovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

43.  915. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Lidia Boenko 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

44.  916. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Mihailam Fridmanam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/907.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/908.pdf
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ierobežojumus 

45.  917. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Aldonai Rutkovskai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

46.  918. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Aleksandram Kraskevičam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

47.  919. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Vasilijam Belovam 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

48.  920. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Dmitrijam Sidorovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

49.  921. Par dzīvojamās mājas Daugavpils iela 5, 

Svente, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.12, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

50.  922. Par dzīvojamās  mājas Daugavpils iela 7, 

Svente, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.14, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

51.  923. Par dzīvojamās  mājas Alejas iela 15, 

Svente, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

52.  924. Par Mihaila Prokopoviča ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

53.  925. Par Māra Multiņa ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

54.  926. Par zemes vienības  atzīšanu par 

starpgabalu ar piekritību  pašvaldībai 

Lēmums 

 

55.  927. Par apbūvētu zemes vienību atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/921.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/922.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/923.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/926.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/927.pdf
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56.  928. Par apbūvētas zemes vienības atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

 

57.  929. Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums 

 

58.  930. Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai Sventes pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums 

 

59.  931. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2014.gada 26.jūnija lēmumā Nr.646 „Par 

platību precizēšanu pašvaldībai piekritīgām 

zemes vienībām Sventes pagasts, 

Daugavpils novads” 

Lēmums 

 

60.  932. Par Daugavpils novada domes 2014.gada 

10.aprīļa lēmuma Nr.249 „Par zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu   

Kirjakijai Grīnfeldei uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4488 005 0695” 

atzīšanu par spēkā neesošu 

Lēmums 

 

61.  933. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2014.gada 26.jūnija lēmumā Nr.625 „Par 

zemes vienību atzīšanu par starpgabaliem ar 

piekritību pašvaldībai” 

Lēmums 

 

62.  934. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 006 0497 ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

63.  935. Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums 

 

64.  936. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Vālodze V.P., 

Līdumnieku iela 2A, Kumbuļi, Demenes 

pagasts,  Daugavpils novads,  izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

 

65.  937. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Vālodze V.P., 

Līdumnieku iela 2A, Kumbuļi, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, atkārtotās 

izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

 

66.  938. Par Daugavpils novada Naujenes 

bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/928.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/929.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/930.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/931.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/932.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/933.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/935.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/936.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/19_28_08_2014/937.pdf

