
                                                         
 

 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada 25.maija  Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.10 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 

 
 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteikumu, 

lēmumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

1. (Protokolā) Informācija par deinstitucionalizācijas 

projekta aktualitātēm 

- 

2. 7. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2016.gada 25.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 

Daugavpils novadā” 

Saistošie noteikumi 

Nr.7 

Paskaidrojuma raksts 

3. 432. Par objekta darbības stratēģijas tūrisma 

kontekstā “Slutišķu sādža Daugavas 

lokos” 2017.-2025.gadam apstiprināšanu 

Lēmums  

Pielikums 

4. 433. Par Daugavpils novada pašvaldības 

autoceļu fonda  līdzekļu sadali 

2017.gadam 

Lēmums  

5. 434. Par  Daugavpils novada pašvaldības 

autoceļu fonda līdzekļu sadales precizētā 

plāna 2017.gadam  apstiprināšanu 

Lēmums  

6. 435. Par projekta „Būvprojektu izstrāde 

Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

pārbūvei”  īstenošanu 

Lēmums 

7. 436. Par aizņēmumu no Valsts kases 

pašvaldības prioritārā investīciju projekta 

“Daudzfunkcionāla centra “Skrudaliena” 

ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana” 

finansēšanai 

Lēmums 

8. 437. Par aizņēmumu no Valsts kases prioritārā 

investīciju projekta “Demenes kultūras 

nama logu nomaiņa” īstenošanai 

Lēmums 

9. 438. Par projekta „Sabiedrības informēšanas 

pasākumu nodrošināšana Daugavpils 

novada Demenes pagasta ūdens objektu 

zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu 

 

Lēmums 

Tāme 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/sn7.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/sn7.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/sn7_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/432.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/432_pielikums_.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/433.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/434.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/435.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/436.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/437.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/438.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/438_tame.xlsm
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10. 439. Par projekta „Daugavpils novada 

Demenes pagasta Briģenes ezera zivju 

resursu papildināšana” īstenošanu 

Lēmums 

Tāme 

11. 440. Par projekta  “Zarasu rajona un 

Daugavpils novada  mazaktīvo teritoriju 

iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības  

aktivitātes atbalstīšana, izmantojot 

sociolkultūras pasākumus”   iesniegšanu 

Lēmums 

12. 441. Par projekta „Maršrutu jaunatklāšana 

vecticībnieku kultūras mantojuma 

izzināšanai un kaimiņvalstu ilgtspējīga 

tūrisma attīstīšanai” iesniegšanu 

Lēmums 

13. 8. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2017.gada 26.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Daugavpils novada 

pašvaldības budžets 2017.gadam” 

Saistošie noteikumi 

Nr.8 

1.pielikums  

2.pielikums  

3.pielikums 

4.pielikums 

Paskaidrojuma raksts 

1.pielikums  

2.pielikums  

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

14. 442. Par Daugavpils novada domes debitora 

parāda norakstīšanu 

Lēmums 

15. 443. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Ozoli 1”, Līksnas  

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums  

16. 444. Par zemes vienības (starpgabala)  

„Jaunozoli 1”, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

17. 445. Par zemes vienības (starpgabala)  

„Jaunozoli 2”, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

18.  446. Par dzīvojamās mājas Līdumnieku iela 11, 

Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 11, 

pārdošanu Inārai Vaņinai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

19.  447. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Zemgale 12”, 

Zemgale, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu Vladimiram 

Lapkovskim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

20.  448. Par dzīvojamās mājas Dīķa iela 1, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 1, pārdošanu  Ingai 

Stūpiņai uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/439.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/439_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/440.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/441.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/sn8.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/sn8.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/sn8_1_PB_SN_grozijumi%20Nr_1.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/sn8_2_SB_SN_grozijumi%20Nr_1.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/sn8_3_ZD_SN_grozijumi%20Nr_1.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/sn8_4_Saistibu_parskats.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/sn8_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/sn8_PR_1pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/sn8_PR_2pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/sn8_PR_3pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/sn8_PR_4pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/sn8_PR_5pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/442.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/443.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/444.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/445.pdf
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21.  449. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Sēnes”, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Valentīnai Gorkinai uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

22.  450. Par zemes vienības (starpgabala)  

„Jaunozoli 1”, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  
 

23.  451. Par zemes vienības (starpgabala)  

„Jaunozoli 2”, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  

 
 

24.  452. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu Sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību „REMA 

KOKAUDZĒTAVAS” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

25.  453. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Genadijam Gladiševam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

26.  454. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Jānim Daņilovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

27.  455. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Genādijam Jelaginam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

28.  456. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Natālijai Kapturei 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

29.  457. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Marinai Ivanovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

30.  458. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Iraidai Griņko 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

31.  459. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Anastasijai Jurševskai 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/450.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/451.pdf
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32.  460. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Genadijam Gardukevičam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

33.  461. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Sergejam Timofejevam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

34.  462. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Jūlijai Povetkinai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

35.  463. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Mihailam Smilginam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

36.  464. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Olgai Zaicevai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

37.  465. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Vladimiram Matrosovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

38.  466. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Lilitai Kuročkinai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

39.  467. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Ivanam Zeļenko 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

40.  468. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Ilonai Ušalei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

41.  469. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Gintaram Sergelim 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

42.  470. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Annai Jurkevičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 
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43.  471. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Nataļjai Bļinkovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

44.  472. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Aleksandram Ivanovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

45.  473. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Aleksandram Ladnovam 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

46.  474. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Pēterim Grigorjevam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

47.  475. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Natālijai Grustānei 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

48.  476. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Jānim Tarvidam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

 

49.  477. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Ļubovas Zabavinas 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

50.  478. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Svetlanas Štempeļes                                        

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

51.  479. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Zojas Vlasovas                                          

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

52.  480. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Jāņa Kukarāna                                          

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

53.  481. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Viktora Groza         

 

                                  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 
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54.  482. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Ilmāra Orbidāna                                          

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

55.  483. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Aivara Sauša                                          

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

56.  484. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Valentinas Bakasejevas                                          

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

57.  485. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Solvitas Strautiņas                                          

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

58.  486. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Mārtiņa Pārpuča                                          

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

59.  487. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Aleksandra Kiseļova                                          

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

60.  488. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Ilmāra Morkāna                                          

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

61.  489. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Rozas Deidules                                          

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

62.  490. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Antona Audzera                                          

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

63.  491. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Aleksandra Jeļisejeva                                          

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

64.  492. Par Tatjanas Zajarnaja (TATIANA 

ZAIARNAIA) ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 
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65.  493. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku ciršanai Sventes 

pagasta teritorijā 

Lēmums 

66.  (Protokolā) Informācija par Daugavpils novada 

projektu konkursa vispārējās izglītības 

iestādēm “Kopā būt!” rezultātiem 

- 

67.  494. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamā īpašuma 

„Rozes” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4462 002 0009 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

68.  495. Par zemes  ierīcības projekta 

apstiprināšanu  zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4470 005 0002 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

69.  496. Par zemes  ierīcības projekta 

apstiprināšanu  zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4470 005 0087 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

70.  497. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra  

apzīmējumu 4474 005 0050 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

71.  498. Par zemes  ierīcības projekta 

apstiprināšanu  zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4498 001 0172   

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

72.  499. Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 

Lēmums 

73.  500. Par grozījumiem Daugavpils novada 

domes 2017.gada 23. februāra lēmumā 

Nr.133 “Par projekta idejas “Brīvprātīgs 

un atzīts” iesniegšanu” 

Lēmums 

74.  501. Par precizējumiem Daugavpils novada 

domes 2017.gada 11.maija saistošajos 

noteikumos Nr.6 „Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu  Vīragnas ezerā”   

Lēmums 

75.  502. Par nekustamā īpašuma Klēts iela 

pārņemšanu valdījumā   

Lēmums 

76.  503. Par projekta „Riska grupas jauniešu 

sociālā integrācija balstoties uz sporta 

aktivitātēm” iesniegšanu 

Lēmums 

77.  504. Par zemes vienības (starpgabala)  

„Sprīdīši”,   Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/493.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/499.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/500.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/501.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/502.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/503.pdf
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78.  505. Par dzīvojamās mājas Dīķa iela 1, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 2, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

79.  506. Par dzīvojamās mājas „Dzīvojamā māja 3 

525. km”,  Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 3, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

80.  507. Par dzīvojamās mājas „Dzīvojamā māja 3 

525. km”,  Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 4, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

81.  508. Par dzīvojamās mājas „Dzīvojamā māja 3 

525. km”,  Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 5, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

82.  509. Par dzīvojamās mājas „Baltā māja”,  

Kalniški, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 1, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

83.  510. Par precizējumiem Daugavpils novada 

domes 2017.gada 13. aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.4 „Par ielu tirdzniecību 

Daugavpils novadā”   

Lēmums 

84.  511. Par projekta „Velo-infrastruktūras 

izmantošana kā antropogēnas slodzes 

mazināšanas un steikholderu apvienošanas 

elementa NATURA 2000 teritoriju īpaši 

aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” 

un Nemunas loku reģionālais parks 

apsaimniekošanā” iesniegšanu 

Lēmums 

 

 

 
  
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/510.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/10_25_05/511.pdf

