
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2013.gada 28.novembra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.30 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1.  Protokolā Informācija par sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Daugavpils reģionālā slimnīca” 

darbību 

 

2.  1210. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2013.gada 

30.maija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par 

koku ciršanu ārpus meža Daugavpils 

novada administratīvajā teritorijā”” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.41 

Paskaidrojuma raksts 

3.  1211. Par noteikumu „Kārtība, kādā notiek 

Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanas process, nosacītās 

cenas apmēra noteikšana un atsavināšanas 

rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšana 

Daugavpils novada pašvaldības budžetā” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Noteikumi Nr.5 

 

4.  1212. Par uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS” 

Lēmums 
 

5.  1213. Par piedalīšanos Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 

perioda programmas LV04 „Kultūras un 

dabas mantojuma saglabāšana un 

atjaunināšana” neliela apjoma grantu 

shēmas „Kultūras apmaiņa” projektā 

„Kreatīvās ietekmes palielināšana lauku 

teritorijās, sekmējot reģionālās identitātes 

kultūras produktu attīstību un starptautisko 

apmaiņu” 

Lēmums 
 

6.  1214. Par projekta “Meža jaunaudžu kopšana 

Medumu pagastā” iesniegšanu pasākumā 

“Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” 

Lēmums 
 

7.  1215. Par valstij piederošā nekustamā īpašuma 

pārņemšanu Daugavpils novada pašvaldības 

īpašumā 

Lēmums 
 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1211.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1211.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/not5_1211_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/not5_1211_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1212.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1212.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1213.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1213.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1214.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1214.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1215.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1215.pdf
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8.  1216. Par zemes vienības (starpgabala) Ogas, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads,  

pārdošanu  sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „LAMARI” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

9.  1217. Par zemes vienības (starpgabala) Lazdiņi, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads,  

pārdošanu  sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „ LAMARI” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

10.  1218. Par zemes vienības (starpgabala) Austiņas, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads,  

pārdošanu  sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „LAMARI” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

11.  1219. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Rīgas iela 36, Dubna, 

Dubnas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Valentīnai Grigorjevai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

12.  1220. Par zemes vienības (starpgabala) 

Sudrabspilves, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads,  pārdošanu  zemnieku saimniecības 

„Manturi” īpašniecei Inārai Sadikovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

13.  1221. Par dzīvojamās mājas Parka iela 4, Svente, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 3, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14.  1222. Par finansējuma piešķiršanu notekūdeņu 

apsaimniekošanai 

Lēmums 
 

15.  1223. Par finansējuma piešķiršanu Tabores 

pagasta pārvaldei 

Lēmums 
 

16.  1224. Par līdzekļu piešķiršanu Naujenes pagasta 

pārvaldei no dzīvokļa īpašuma  Nr.53, 

18.novembra  iela 418,Vecstropi, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads,  un nekustamā 

īpašuma  18.novembra iela 426, Vecstropi,  

Naujenes pagasts, Daugavpils novads , 

atsavināšanas 

Lēmums 
 

17.  1225. Par aizņēmumu Naujenes pirmsskolas 

izglītības iestādes „Rūķītis” ēkas, katlu mājas,   

ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcijai 

Lēmums 
 

18.  1226. Par autobusa skolēnu pārvadājumiem iegādi 

Naujenes pagasta pārvaldei 

 

Lēmums 
 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1222.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1222.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1223.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1223.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1224.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1224.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1225.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1225.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1226.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1226.pdf
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19.  1227. Par Naujenes pagasta padomes lēmumu 

atzīšanu par spēku zaudējušiem 

Lēmums 
 

20.  1228. Par  grozījumiem Daugavpils novada 

domes 2010. gada 25. marta lēmumā 

Nr.397 „Par maksas pakalpojumiem 

Daugavpils novada pagastu pārvalžu 

kultūras institūcijās” 

Lēmums 
 

21.  1229. Par  grozījumu Daugavpils novada domes 

2010. gada 11. februāra lēmumā Nr.166 

„Par Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 

audzēkņu vecāku līdzfinansējumu” 

Lēmums 
 

22.  1230. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas  

piešķiršanu Daugavpils novada domes 

priekšsēdētājai Janīnai Jalinskai 

Lēmums 
 

23.  1231. Par Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu 

Lēmums 
 

24.  1232. Par Aleksandra Babuškina ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25.  1233. Par Andreja Novaka ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

26.  1234. Par grozījumiem Biķernieku pagasta 

padomes 2004 .gada 22.decembra lēmumā 

Nr.168 „Par zemes robežu precizēšanu” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

27.  1235. Par grozījumiem Biķernieku pagasta 

padomes 2007.gada 19.decembra lēmumā 

Nr.180.1 „Par zemes gabala robežu 

precizēšanu” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

28.  1236. Par  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4446 002 0335 platības 

precizēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

29.  1237. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4452 002 0132 

Lēmums 
 

30.  1238. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

atzīšanu par starpgabalu 

Lēmums 
 

31.  1239. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1227.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1227.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1228.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1228.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1229.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1229.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1230.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1230.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1231.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1231.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1237.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1237.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1238.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1238.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1239.pdf
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ar kadastra apzīmējumu 4492 002 0633 

atdalīšanu un starpgabala statusa 

piešķiršanu 

 

32.  1240. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 0601 platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu plānu 

apstiprināšanu un nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā   

Lēmums 
 

33.  1241. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4460 004 0059 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

34.  1242. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4472 009 0066 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

35.  1243. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4488 005 0085 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

36.  1244. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

4450 001 0033 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

37.  1245. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2013. gada 13. jūnija lēmumā Nr. 618 „Par 

pašvaldības īpašuma nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas 

Valsts radio un televīzijas centrs”” 

Lēmums 
 

38.  1246. Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Tabores pagasta 

Tabores ciemā” 

(Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/120/028

) pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu 

tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 
 

39.  1247. Par aizņēmumu projektam 

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils 

novada Tabores pagasta Tabores ciemā” 

(Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/120/028

) 

Lēmums 
 

 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1240.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1240.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1245.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1245.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1246.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1246.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1245.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/30_sede/1245.pdf

