
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2013.gada 14. februāra  Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.3 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  

 
Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1.  (protokolā) Atskaite par Daugavpils 

novada pašvaldības 

izpildinstitūcijas paveikto 

2012.gadā 

Atskaite 

2.  90. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes deputātu, 

iestāžu vadītāju un 

darbinieku atlīdzības 

sistēmas reglamentā  

Lēmums 

3.  91. Par Daugavpils  novada  

2013.gada  pasākumu plāna  

apstiprināšanu 

Lēmums 

Pielikums 

4.  92. Par Latvijas-Lietuvas-

Baltkrievijas pārrobežu 

sadarbības programmas 

projekta  „Trešais solis  

Eiroreģiona „Ezeru zeme” 

stratēģijai – kopīga nākotnes 

plānošana ilgtspējīgai 

sociālajai un ekonomiskajai 

attīstībai Latvijas, Lietuvas 

un Baltkrievijas pierobežas 

teritorijās” līdzfinansējumu 

Lēmums 

 

5.  93. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

27.septembra lēmumā 

Nr.1077 „Par piedalīšanos 

valsts aģentūras „Jaunatnes 

starptautisko programmu 

aģentūra”  apakšprogrammā 

„Jauniešu un jaunatnes 

politikas veidotāju 

tikšanās”” 

Lēmums 

Tāme 

 

6.  94. Par ieceri piedalīties projektā 

„Mēs kopā dzīvojam mūsu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/atskaite.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/90.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/91.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/91_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/92.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/93.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/93_piel_tāme.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/94.pdf


valstī” 

 

7.  95. Par projekta „Ambeļiem un 

ambeliešiem” ieceres 

atbalstīšanu  

Lēmums 

8.  96. Par Maļinovas pagasta 

pārvaldes projekta 

„Ūdenssaimniecības 

attīstība Daugavpils novada 

Maļinovas pagasta 

Maļinovas ciemā” 

iesniegšanu 

Lēmums 

 

9.  97. Par Vecsalienas  pagasta 

pārvaldes projekta 

„Ūdenssaimniecības 

 attīstība Daugavpils novada 

Vecsalienas pagasta 

Červonkas ciemā” 

iesniegšanu 

Lēmums 

 

10.  98. Par Medumu pagasta 

pārvaldes projekta 

”Daugavpils novada  

Medumu pagasta Medumu 

ciema ūdenssaimniecības 

attīstības II kārta” 

iesniegšanu 

Lēmums 

 

11.  99. Par Biķernieku pagasta 

pārvaldes projekta 

„Ūdenssaimniecības  

attīstība Daugavpils novada 

Biķernieku pagasta 

Biķernieku ciemā” 

iesniegšanu 

Lēmums 

 

12.  100. Par saistošo noteikumu 

„Daugavpils novada 

pašvaldības budžets 

2013.gadam” apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.2 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

Paskaidrojuma raksts un 

vadības ziņojums 

13.  101. Par saistošo noteikumu 

„Kārtība, kādā tiek izsniegta 

atļauja vīna, raudzēto 

dzērienu vai pārējo 

alkoholisko dzērienu 

ražošanai Daugavpils 

novadā” apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.3 

Paskaidrojuma raksts 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/95.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/96.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/97.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/98.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/99.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/100.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/sn2(100).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/sn2(100)1pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/sn2(100)2pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/sn2(100)3pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/sn2(100)4pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/sn2(100)paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/sn2(100)paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/101.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/sn3(101).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/101_paskaidrojums.pdf


14.  102. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

23.februāra lēmumā Nr.128 

„Par dzīvojamās mājas 

Saules iela 2, Biķernieki, 

Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.4, 

īpašuma tiesību 

nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 

Lēmums 

15.  103. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

23.februāra lēmumā Nr.131 

„Par dzīvojamās mājas 

Saules iela 2, Biķernieki, 

Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.11, 

īpašuma tiesību 

nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 

Lēmums 

16.  104. Par cieto sadzīves atkritumu 

savākšanas tarifu 

apstiprināšanu Līksnas  

pagasta teritorijā 

Lēmums 

17.  105. Par atvaļinājumiem 

2013.gadā 

Lēmums 

18.  106. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavējuma naudas 

dzēšanu nodokļu atbalsta 

pasākuma ietvaros Jurim 

Gatiņam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19.  107. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavējuma naudas 

dzēšanu nodokļu atbalsta 

pasākuma ietvaros 

Aleksandram Milevskim 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

20.  108. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Nākotnes iela 14, 

Dubna, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, 

pārdošanu Zinaidai 

Marcinkevičai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21.  109. Par dzīvojamās mājas 

„Zemgales stacija 6 ”, 

Zemgale, Demenes pagasts, 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/102.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/103.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/104.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/105.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/109.pdf


Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 8,  nodošanu 

atsavināšanai 

22.  110. Par dzīvojamās mājas  

Rēzeknes iela 2, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 1,  

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 

23.  111. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „106 ”, 

 Vasarnīcas, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

24.  112. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Aleksejevka, 

Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

25.  113. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Ziedlapiņas, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

26.  114. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra 

 numuru 4492 004 0261, 

Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

27.  115. Par zemes vienības 

(starpgabala) Līdumnieki -2, 

Kalkūnes pagasts, 

 Daugavpils novads,  

atsavināšanu 

Lēmums 

28.  116. Par zemes vienības 

(starpgabala) Līdumnieki-2, 

Kalkūnes pagasts,  

Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu  

apstiprināšanu 

Lēmums 

29.  117. Par dzīvojamās mājas 

„Zemgales stacija 6 ”, 

Zemgale, Demenes  

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.8, 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/110.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/111.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/112.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/113.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/114.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/115.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/116.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/117.pdf


pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

30.  118. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Aleksejevka, 

Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, 

pārdošanu 

 izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

31.  119. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Ziedlapiņas,Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

32.  120. Par dzīvojamās mājas 

Rēzeknes iela 2, Līksnas 

pagasts,Daugavpils  

novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr. 1, pārdošanu izsolē un 

izsoles  

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

33.  121. Par dzīvojamās mājas Meža 

iela 4, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 112, 

atkārtotās izsoles rīkošanu 

un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

34.  122. Par Jevgenija Pavloviča ziņu 

par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

35.  123. Par Veras Naumovas ziņu 

par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

36.  124. Par Jāņa Švilpas ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

37.  125. Par Anatolija Grebeņuka 

ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

38.  126. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

uz mantoto zemi Taisai 

Risjukai un zemes 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/118.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/119.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/120.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/121.pdf


ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā 

39.  127. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Viktoram Visockim uz 

zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4474 008 0228 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

40.  128. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Antoņinai Redkovai uz 

zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4446 002 0415 

un atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

41.  129. Par platības precizēšanu 

pašvaldībai piekritīgajai 

zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4462 003 0385 

Lēmums 

42.  130. Par platības precizēšanu 

pašvaldībai piekritīgajai 

zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4462 003 0439 

Lēmums 

43.  131. Par zemes vienības 

„Purvciems”, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, 

ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā 

Lēmums 

44.  132. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību 

zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4492 004 0203 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

45.  133. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību 

zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4476 002 0095 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

46.  134. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību 

zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4450 004 0070 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

47.  135. Par zemes vienību 

noteikšanu par 

starpgabaliem ar piekritību 

pašvaldībai 

Lēmums 

48.  136. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes 

vienībai ar kadastra 

apzīmējumu  4496 003 

0118, adreses un nosaukuma 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/129.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/130.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/131.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/135.pdf


piešķiršanu, lietošanas 

mērķa noteikšanu 

49.  137. Par Medumu speciālās 

internātpamatskolas 

nosaukuma maiņu 

Lēmums 

50.  138. Par Daugavpils novada 

biznesa ideju konkursu „Esi 

uzņēmējs 2013” 

Lēmums 

Nolikums Nr.2 

3.pielikums 

51.  139. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2009.gada 

29.oktobra lēmumā Nr. 

1342 „Par 

ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošinājumu Daugavpils 

novada Ambeļu pagasta 

Ambeļu ciema teritorijā” 

Lēmums 

52.  140. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2009.gada 

10.decembra lēmumā 

Nr.1631 „Par 

ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošinājumu Daugavpils 

novada Laucesas pagasta 

Mirnija ciema teritorijā” 

Lēmums 

53.  141. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2011.gada 

27.oktobra lēmumā Nr. 

1351 „Par 

ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošinājumu Daugavpils 

novada Nīcgales  pagasta 

Nīcgales ciema teritorijā” 

Lēmums 

54.  142. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

26.janvāra lēmumā Nr.46  

„Par ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošinājumu Daugavpils 

novada Vaboles  pagasta 

teritorijā” 

Lēmums 

55.  143. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

26.janvāra lēmumā Nr. 47  

„Par ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/137.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/138.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/nl2(138).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/nl2(138)_3_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/139.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/140.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/141.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/142.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/143.pdf


nodrošinājumu Daugavpils 

novada Maļinovas pagasta 

teritorijā” 

56.  144. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

26.janvāra lēmumā Nr. 48  

„Par ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošinājumu Daugavpils 

novada Vecsalienas pagasta 

teritorijā” 

Lēmums 

57.  145. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

9.februāra lēmumā Nr.95 

„Par ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošinājumu Daugavpils 

novada Sventes pagasta 

teritorijā” 

Lēmums 

58.  146. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

15.marta lēmumā Nr.196 

„Par ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošinājumu Daugavpils 

novada Biķernieku  pagasta 

teritorijā” 

Lēmums 

59.  147. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

27.septembra lēmumā 

Nr.1117 „Par 

ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošināšanu Daugavpils 

novada Medumu pagasta 

teritorijā” 

Lēmums 

60.  148. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

27.decembra lēmumā 

Nr.1575 „Par 

ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošinājumu Daugavpils 

novada Salienas pagasta 

teritorijā” 

Lēmums 

61.  149. Par pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/144.pdf
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http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/147.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/148.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/149.pdf


4494 003 0266 platības  un 

robežu kontūru precizēšanu 

62.  150. Par Daugavpils novada 

pašvaldības aģentūras 

“TAKA” direktora iecelšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

63.  151. Par Daugavpils novada 

domes izpildīto lēmumu 

noņemšanu no kontroles, 

atsevišķu lēmumu atzīšanu 

par spēku zaudējušiem un 

lēmumu atcelšanu 

Lēmums 

 

 

 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/3_sede/151.pdf

