
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2014.gada 30.oktobra  Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.24 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

 
Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma, 

noteikumu

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1.     1178. Par nekustamā īpašuma un kustamās 

mantas nodošanu pagastu pārvaldēm 

Lēmums 

Pielikums 

2.     1179. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļaujas izsniegšanu akciju 

sabiedrībai „Latvijas valsts meži” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

3.  1180. Par ELFLA projekta Nr. 14-03-LL24-

L413101-000004  „Sventes ciema publiskās 

pirts telpu renovācija sadzīves pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanai 2. kārta ” 

pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu 

tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 

4.  1181. Par piedalīšanos  Eiropas Savienības  

Erasmus + programmas Pamatdarbības 

Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības 

partnerību projektā  Nr.2014-1-ES01-

KA201-003437 4   

Lēmums 

5.  1182. Par piedalīšanos  Eiropas Savienības  

Erasmus + programmas Pamatdarbības 

Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības 

partnerību projektā  Nr.2014-1-PL01-

KA201-003429 5   

Lēmums 

6.  1183. Par projekta „Daugavpils novada publisko 

Interneta pieejas punktu attīstība” 

īstenošanu 

Lēmums 

7.  1184. Par  ERAF projekta  „Daugavpils novada 

izglītības iestāžu konkurētspējas 

uzlabošana un izglītības pakalpojumu 

pieejamības paaugstināšana”  

(Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/ 

VRAA/007) iesaistītā nekustamā īpašuma 

izmaksu pārņemšanu no Salienas pagasta 

pārvaldes 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1178.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1178.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1178_piel.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1178_piel.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1180.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1180.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1181.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1181.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1182.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1182.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1183.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1183.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1184.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1184.pdf
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8.  1185. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai, daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Nr. 10, Ķieģeļu iela, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļu īpašniekiem atbalstīšanu 

un piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

9.  1186. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Innai 

Švilpai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

10. 1187. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu 

Albertam Velikam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

11. 3. Grozījums Daugavpils novada domes 

2014.gada 26.jūnija noteikumos Nr. 1 

„Daugavpils novada pašvaldības mantas 

iznomāšanas kārtība” 

Noteikumi Nr.3 

12.  1188. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Kurmji, Dubnas 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  Ijai 

Bogdanovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

13.  1189. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Āzīši, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Antonam 

Piļānam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14.  1190. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Draudzības iela 25, 

Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu  Nikolajam Kirillovam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

15.  1191. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Draudzības iela 22, 

Demene, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu  Verai Čerņavskai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

16.  1192. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Gundegas 3”, Peski 1, 

Laucesas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Staņislavam Lapkovskim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/not3.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/not3.pdf
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17.  1193. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Asari K, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Tatjanai Karažeļaskovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

18.  1194. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „11”, Meža ciems, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Jānim Puriņam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

19.  1195. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „74”, Atpūta, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Tatjanai Vasjukevičai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

20.  1196. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Saulieši”, Melāņi, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads , 

pārdošanu Ļubovai Šipilinai uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21.  1197. Par dzīvojamās mājas „Dzelzceļa māja 

191.9. km”, Bundišķi, Sventes   pagasts, 

Daugavpils novads,  dzīvokļa īpašuma 

Nr.1, pārdošanu Natālijai Leonovai  uz 

nomaksu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22.  1198. Par dzīvojamās mājas „Dzelzceļa māja 

191.9. km”, Bundišķi, Sventes   pagasts, 

Daugavpils novads,  dzīvokļa īpašuma Nr.2 

, pārdošanu Anitai Volkovai  uz nomaksu   

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

23.  1199. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Apšubekas, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Valentīnai Trofimovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

24.  1200. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu atsavināšanu 

Lēmums 

25.  1201. Par Daugavpils novada domes 2014. gada 

28. augusta lēmuma Nr. 891 „Par 

Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Priedulāji, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu” 

atcelšanu 

Lēmums 

26.  1202. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Priedulāji, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1200.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1200.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1201.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1201.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1202.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1202.pdf
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27.  1203. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Priedulāji, Naujenes 

pagasts,  Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

28.  1204. Par Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” 

transportlīdzekļa pārdošanu 

Lēmums 

29.  1205. Par dzīvojamās  mājas Saules iela 2, 

Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

30.  1206. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 16,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

31.  1207. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 16,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

32.  1208. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 16,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.8, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

33.  1209. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 16,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.10, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

34.  1210. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 16,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.16, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

35.  1211. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 16,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.20, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

36.  1212. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 16,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.25, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

37.  1213. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 16,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.26, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

38.  1214. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 16,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.31, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1203.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1204.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1204.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1205.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1205.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1206.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1206.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1207.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1207.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1208.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1208.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1209.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1209.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1210.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1210.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1211.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1211.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1212.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1212.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1213.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1213.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1214.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1214.pdf
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39.  1215. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 16,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.32, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

40.  1216. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 16,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.37, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

41.  1217. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 16,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.41, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

42.  1218. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 16,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.58, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

43.  1219. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 16,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.59, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

44.  1220. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 17,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

45.  1221. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 17,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

46.  1222. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 20,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.14, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

47.  1223. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 20,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.46, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

48.  1224. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 20,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.50, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

49.  1225. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 20,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.59, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

50.  1226. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 20,  

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.60, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1215.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1215.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1216.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1216.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1217.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1217.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1218.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1218.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1219.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1219.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1220.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1220.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1221.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1221.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1222.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1222.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1223.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1223.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1224.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1224.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1225.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1225.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1226.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1226.pdf
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51.  1227. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Veronikas Smuļko 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

52.  1228. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Jura Gatiņa 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus  

53.  1229. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Eduarda Rižija 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

54.  1230. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „STARWOOD 5” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

55.  1231. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, pamatparāda palielinājumu un 

nokavējuma naudas dzēšanu Verai 

Abramenko 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

56.  1232. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Antonam Vasiļjevam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

57.  1233. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Mihailam Potapovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

58.  1234. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Janīnai Peršenkovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

59.  1235. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Verai Prokofjevai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 
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60.  1236. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Jevdokijai Larionovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

61.  1237. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Marijai Dorofejevai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

62.  1238. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Andrim Andrejevam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

63.  1239. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Valentīnai Romanovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

64.  1240. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4498 001 0098 

Lēmums  

65.  1241. Par platības precizēšanu zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 4498 005 0408 un 

4498 005 0725 

Lēmums 

66.  1242. Par  robežu  un platības precizēšanu 

pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar  

kadastra apzīmējumiem  4468 008 0385 un 

4468 005 0451 

Lēmums 

67.  1243. Par zemes robežu un platības 

apstiprināšanu ēku un būvju uzturēšanai un 

ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Irinas 

Vaņuševas vārda 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

68.  1244. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486  001 0075  platības apstiprināšanu 

Irinas Rodčenko  ēku uzturēšanai un 

ierakstīšanai zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

69.  1245. Par Salienas pagasta un Skrudalienas 

pagasta robežu grozīšanu 

Lēmums 

70.  1246. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4450 001 0034 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1240.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1240.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1241.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1241.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1242.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1242.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1245.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1245.pdf
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71.  1247. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Rihardam  Šidlovskim uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4466 003 

0249 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

72.  1248. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Ņinai Masļakovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

73.  1249. Par apbūvētu zemes vienību atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

74.  1250. Par zemes vienības “Raiti” ar kadastra 

apzīmējumu 4446 002 0165 atzīšanu par 

starpgabalu ar piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

75.  1251. Par zemes vienības “Rīti” ar kadastra 

apzīmējumu 4446 002 0282 atzīšanu par 

starpgabalu ar piekritību pašvaldībai 

Lēmums 

76.  1252. Par  nekustamā īpašuma „Opus” zemes 

vienības platības, zemes robežu, situācijas 

un apgrūtinājumu  plāna apstiprināšanu un 

nekustamā  īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

 

 

Lēmums 

77.  1253. Par nekustamā īpašuma “Pantelišķu 

vecticībnieku draudze” zemes vienības 

platības, zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

78.  1254. Par Daugavpils novada domes balvas 

„Gada cilvēks” piešķiršanu 

Lēmums 

79.  1255. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

80.  1256. Par pasažieru autobusa iegādi Lēmums 

81.  1257. Par zemes vienības (starpgabala) Lejkalni, 

Dubnas pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

 
 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1249.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1249.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1250.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1250.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1251.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1251.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1252.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1252.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1253.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1253.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1254.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1254.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1256.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1256.pdf
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82.  1258. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  c.Laucesa-32, 

Laucesas pagasts,  Daugavpils novads, 

izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

83.  1259. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Skalbes, Laucesas 

pagasts,  Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

84.  1260. Par zemes vienības (starpgabala) Jaunie 

Bērziņi,  Skrudalienas pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

85.  1261. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Omuļi, Sventes 

pagasts,  Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

86.  1262. Par  dzīvojamās mājas „Eglāji”, Salienas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 2, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

87.  1263. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Gobas, Vecsvente, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

88.  1264. Par zemes vienības (starpgabala) Serž, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

89.  1265. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 3, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 1, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

90.  1266. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Mākoņi, Biķernieku 

pagasts,  Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

 
 



10 

 

91.  1267. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  ar kadastra numuru 

4492 003 0154, Tabores pagasts,  

Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

Lēmums 

        92. 1268. Par zemes vienības (starpgabala) Zemenes,  

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

 

 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1267.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1268.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/24_30_10_2014/1268.pdf

