
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

 

2011.gada 10.novembra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr. 24 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai 

lēmuma nosaukums 

 

1. 1365. Par Daugavpils novada 

konkursu – skati 

“Ziemassvētki katrā logā” 

Lēmums 

Nolikums Nr.14 

2. 1366. Par zemes vienības 

„Cibuļovka 2” platības, zemes 

vienības robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums  

3. 1367. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0151 
platības, zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

4. 1368. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4498 004 0502, 

4498 004 0504, 4498 004 

0506 un 4498 004 0542 

platību, zemes vienību robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu, 

nosaukuma piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

5. 1369. Par zemes vienības „Laukieži” 

ar kadastra apzīmējumu 4486 

001 0122 platības, zemes 

vienības robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1365.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/nl14(1365).pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1366.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1367.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1368.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1369.pdf


zemesgrāmatā 

6. 1370. Par zemes vienības 

„Podozjorki 1” ar kadastra 

apzīmējumu 4486 004 0210 

platības, zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu  plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

7. 1371. Par zemes vienības 

„Artēziskais urbums 2” ar 

kadastra apzīmējumu 4486 

005 0627 platības, zemes 

vienības robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu  plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

8. 1372. Par zemes vienības „Centrs 2” 

ar kadastra apzīmējumu 4486 

005 0630 platības, zemes 

vienības robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

9. 1373. Par zemes vienības 

„Ezermalas” ar kadastra 

apzīmējumu 4486 005 0782 

platības, zemes vienības 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

10. 1374. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 44420050081, 

44420050102 platību, zemes 

robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu  plānu 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

11. 1375. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4442 005 0111 

platības, zemes robežu plāna, 

situācijas plāna, apgrūtinājumu  

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1370.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1371.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1372.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1373.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1374.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1375.pdf


plāna apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

12. 1376. Par maksas samazināšanu 

Ritai Matisānei, izpērkot 

lietošanā piešķirto zemi 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

13. 1377. Par atļauju nodot zemi 

apakšnomā Tatjanai Filatovai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 1378. Par Olgas Draņkovas mantotās 

zemes vienības robežu kontūru 

izmaiņām 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 1379. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4474-001-0220 

ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā  

Lēmums 

16. 1380. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4474-001-0455  

ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā  

Lēmums 

17. 1381. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4464 003 0159 

ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā  

Lēmums 

18. 1382. Par zemes vienības „Koki” 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

19. 1383. Par lauku apvidus zemes 

piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

20. 1384. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 4450 

001 0048 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21. 1385. Par  zemes vienības atdalīšanu, 

nosaukuma piešķiršanu  un 

zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu Annas Vaideres  

īpašumam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

22. 1386. Par pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 44760050491 

platības precizēšanu un 

sadalīšanu  

Lēmums 

23. 1387. Par  pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4488 005 0643 

sadalīšanu  

 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1379.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1380.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1381.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1382.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1383.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1386.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1387.pdf


24. 1388. Par  Sventes pagasta autoceļu  

„Svente-Kalni” un „Vizbuļi-

Tīrumi-Timšāni-Ziedoņi” 

sadalīšanu  

Lēmums 

25. 1389. Par zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 4498 

002 0058 sadali 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

26. 1390. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību 

zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0680 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

27. 1391. Par Evelīnas Krivašonokas 

ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

28. 1392. Par Veras Filimonovas ziņu 

par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

29. 1393. Par Ērika Semjonova ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

30. 1394. Par noteikumu „Noteikumi par 

ceļa izdevumu uz/no mācību – 

treniņu nodarbībām atmaksu 

Daugavpils novada Bērnu un 

jauniešu sporta skolas 

audzēkņiem” apstiprināšanu 

Lēmums 

Noteikumi Nr.4 

31. 1395. Par sociālā dzīvokļa statusa 

piešķiršanu 

Lēmums 

 

32. 1396. Par dzīvojamās mājas 

Daugavas iela 26, Krauja,  

Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

33. 1397. Par būvniecības „Līksnas 

pagasta autoceļa Līksna – 

Līksnas baznīca 0.000 –1.515 

km rekonstrukcija” izmaksu 

nodošanu Daugavpils novada 

domei 

Lēmums 

 

34. 1398. Par dzīvojamās mājas 

Daugavas iela 5, Līksna, 

Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.8,  

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

 

Lēmums 

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1388.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1394.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/nt4(1394).pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1395.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1397.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1398.pdf


35. 1399. Par Maļinovas Svētā pravieša 

Elijas pareizticīgo draudzes 

piederošā zemes gabala maiņu 

pret Daugavpils novada 

pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus  

36. 1400. Par īpašuma atdošanu Līksnas 

Vissvētās Jēzus sirds Romas 

katoļu draudzei 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus  

37. 1401. Par dzīvojamās mājas Meža 

iela 4, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.111, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 

 

38. 1402. Par dzīvojamās mājas Ozolu 

iela 2B, Tabore, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.2, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 

 

39. 1403. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kadiķi”, Jāņuciems, 

Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

40. 1404. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Savišķi 4”, Saviški, 

Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

41. 1405. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Pļavas iela 7A, 

Naujenes  pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

42. 1406. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma 

Silene 47, Skrudalienas  

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

43. 1407. Par dzīvojamās mājas Meža 

iela 4, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.111, 

pārdošanu izsolē 

Lēmums 

 

44. 1408. Par dzīvojamās mājas Meža 

iela 4, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

Lēmums 

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1401.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1402.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1403.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1404.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1405.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1406.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1407.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1408.pdf


dzīvokļa īpašuma Nr.5, 

pārdošanu izsolē 

45. 1409. Par dzīvojamās mājas Ozolu 

iela 2B, Tabore, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.2, 

pārdošanu izsolē 

Lēmums 

 

46. 1410. Par grozījumu Ambeļu pagasta 

pārvaldes nolikumā 

Lēmums 

 

47. 1411. Par aizņēmumu no Valsts 

kases autotransporta iegādei 

Lēmums 

 

48. 1412. Par Daugavpils novada domes 

balvas „Gada cilvēks” 

piešķiršanu 

Lēmums 

 

49. 1413. Par komandējumu uz ārvalstīm Lēmums 

50. 1414. Par Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja pienākumu 

pildīšanu  

Lēmums 

 

51. 1415. Par Vandas Kezikas 

komandējumu uz ārvalstīm 

Lēmums 

52. 1416. Par Vandas Kezikas 

komandējumu uz ārvalstīm 

Lēmums 

 

 

 

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1409.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1410.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1411.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1412.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1413.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1414.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1415.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2011/1416.pdf

