
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2013.gada 28. februāra  Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.4 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  

 
Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1.  152. Par  atbalstu sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „ 

Experience” projektam par 

pārtikas produktu stikla taras 

rūpnīcas ar noliktavām un 

tehnisko parku būvniecību 

Biķernieku pagastā, 

Daugavpils novadā 

Lēmums 

2.  153. Par Daugavpils novada 

pašvaldības līdzfinansējuma 

energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Nr.28, 

Daugavas iela, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļu īpašniekiem 

atbalstīšanu un piešķiršanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

3.  154. Par piedalīšanos Eiropas 

Savienības  Mūžizglītības 

programmas  

apakšprogrammas  

COMENIUS  reģionālās  

partnerības projektā   

Lēmums 

4.  155. Par piedalīšanos Eiropas 

Savienības Mūžizglītības 

programmas pieaugušo 

izglītības apakšprogrammas 

Grundtvig  mācību partnerības 

projektā   

Lēmums 

5.  156. Par piedalīšanos Izglītības un 

zinātnes ministrijas 

izsludinātajā projektu 

konkursā „Atbalsts jauniešu 

centru labiekārtošanai un to 

darbības nodrošināšanai 

pašvaldībās, attīstot jaunatnes 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/152.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/154.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/155.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/156.pdf


informācijas punktu 

pieejamību, kā arī pilnveidojot 

infrastruktūru jauniešu 

veselīgā un lietderīgā brīvā 

laika pavadīšanai” 

6.  157. Par grozījumiem Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

8.novembra lēmumā Nr.1277  

„Par Daugavpils novada 

dzimtsarakstu nodaļas maksas 

pakalpojumiem” 

Lēmums 

7.  158. Par Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības iestāžu 

skolēnu (audzēkņu) 

uzturēšanas izmaksām 

Lēmums 

Pielikums 

8.  159. Par Daugavpils novada 

sociālās aprūpes iestāžu 

uzturēšanas izmaksām 

Lēmums  

1.pielikums  

2.pielikums  

3.pielikums 

9.  160. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavējuma naudas 

dzēšanu nodokļu atbalsta 

pasākuma ietvaros Ēvaldam 

Orbidānam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

10.  161. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavējuma naudas 

dzēšanu nodokļu atbalsta 

pasākuma ietvaros sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību 

"RHEMA" 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

11.  162. Par cieto sadzīves atkritumu 

savākšanas tarifu 

apstiprināšanu Laucesas  

pagasta teritorijā 

Lēmums 

12.  163. Par Daugavpils novada 

pašvaldības dzīvojamo telpu 

īres maksu dzīvojamā mājā 

Nr.5, Vecpils iela, Naujene, 

Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums 

13.  164. Par līdzekļu piešķiršanu 

Vecsalienas  pagasta pārvaldei 

no nekustamā īpašuma  

„Červonka 99”, Vecsalienas  

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/157.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/158.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/158_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/159.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/159_1pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/159_2pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/159_3pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/162.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/163.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/164.pdf


14.  165. Par dzīvojamās mājas 

18.novembra iela 398, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.60, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums 

15.  166. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „470 ”, Ļūbaste 1, 

Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

16.  167. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „Ķirupes muiža ”, 

Ķirupe, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

17.  168. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma  Ievas , Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

18.  169. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „106”, Vasarnīcas, 

Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads,  pārdošanu  

Vladimiram Luckovam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19.  170. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 

4492 004 0261, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Marinai 

Labonarskai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

20.  171. Par Vandas Kezikas 

komandējumu uz ārvalstīm 

Lēmums 

21.  172. Par Daugavpils novada 

jauniešu brīvā laika 

organizēšanas projektu 

konkursu 

Lēmums 

Nolikums Nr.3 

22.  173. Par Daugavpils novada 

projektu konkursu jaunatnei 

„Uzlabosim savu ikdienu!” 

Lēmums 

Nolikums Nr.4 

23.  174. Par Daugavpils novada 

projektu konkursu vispārējās  

izglītības iestādēm „Kopā 

būt!” 

Lēmums 

Nolikums Nr.5 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/165.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/166.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/167.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/168.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/171.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/172.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/nl3(172).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/173.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/nl4(173).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/174.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/nl5(174).pdf


24.  175. Par saistošo noteikumu 

„Grozījumi Daugavpils novada 

domes 2010.gada 21.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 

„Par palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā”” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.4 

Paskaidrojuma raksts 

25.  176. Par sociālā dzīvokļa statusa 

piešķiršanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

26.  177. Par Viktora Panteļejeva ziņu 

par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

27.  178. Par lauku apvidus zemes  

vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4464 001 0114 

un 4464 001 0112 atzīšanu par 

pašvaldībai piekritīgām 

Lēmums 

28.  179. Par nekustamā īpašuma 

„Upenieki” ar kadastra 

numuru 4442 004 0158 sadali 

divos īpašumos un nosaukuma 

piešķiršanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

29.  180. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4474 004 0088 

sadali un zemes vienības 

ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

30.  181. Par zemes vienības platības 

apstiprināšanu Uļjanejas 

Grigorjevas ēku uzturēšanai un 

reģistrācijai zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

31.  182. Par ēku un būvju īpašuma 

tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā Inārai 

Sedjukevičai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

32.  183. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4472 003 0074 

platības, zemes robežu plānu 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

33.  184. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4472 004 0359 

platības, zemes robežu plānu 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/175.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/178.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/183.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/184.pdf


zemesgrāmatā 

34.  185. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4472 005 0127 

platības, zemes robežu plānu 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

35.  186. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4472 005 0156 

platības, zemes robežu plānu 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

36.  187. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4450 008 0122 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

37.  188. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4466 003 0188 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

38.  189. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4450 007 0287  

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

39.  190. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4470 003 0525 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plānu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

40.  191. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4470 003 0562 

platības, zemes robežu, 

situācijas plānu un 

informācijas par 

apgrūtinājumiem 

apstiprināšanu un nekustamā 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/185.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/186.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/187.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/188.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/189.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/190.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/191.pdf


īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

41.  192. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4470 005 0240 

platības, zemes robežu, 

situācijas plānu un 

informācijas par 

apgrūtinājumiem 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

42.  193. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4470 005 0339 

platības, zemes robežu, 

situācijas plānu un 

informācijas par 

apgrūtinājumiem 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

43.  194. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4470 005 0347 

platības, zemes robežu, 

situācijas plānu un 

informācijas par 

apgrūtinājumiem 

apstiprināšanu un nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

44.  195. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4470 002 0039 

sadalīšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

45.  196. Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību 

zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4492 003 0033 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

46.  197. Par zemes vienību daļu 

nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Dabas aizsardzības 

pārvaldei 

Lēmums 

47.  (protokol

ā) 

Informācija par ceļa posma 

„Skrudaliena – Staņuki” 

rekonstrukciju 

- 

48.  198. Par saistošo noteikumu  

„Grozījumi Daugavpils novada 

domes 2010.gada 21.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.4 

„Par sociālo palīdzību 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.5 

Paskaidrojuma raksts 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/192.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/193.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/194.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/197.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/198.pdf


Daugavpils novadā”” 

apstiprināšanu 

49.  199. Par precizējumiem Daugavpils 

novada domes 2012.gada 

27.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.26 „Grozījumi 

Daugavpils novada domes 

2009.gada 29.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par dzīvokļa pabalsta 

izmaksas kārtību Daugavpils 

novada pašvaldībā””   

Lēmums 

50.  200. Par dalību Izglītības un 

zinātnes ministrijas 

izsludinātajā projektu 

konkursā 

Lēmums 

 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/199.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/dnd_lemumi/2013/4_sede/200.pdf

