
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2015.gada 11. jūnija  Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.13 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 454. Par  Eiropas Reģionālās attīstības fonda  

projektā  „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 

Lēmums  

2. 455. Par Vasargelišku skatu torņa  norakstīšanu Lēmums 

3. 456. Par Daugavpils novada domes Medību 

koordinācijas komisijas izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu 

Lēmums 

Nolikums Nr.6 

4. 457. Par maksas pakalpojumiem Tabores 

pagastā 

Lēmums 

5. 458. Par grozījumu  Daugavpils novada domes 

2015.gada 30.aprīļa lēmumā Nr.320 „Par 

lietota mikroautobusa iegādi” 

Lēmums 

6. 459. Par aizņēmumu no Valsts kases lietota 

pasažieru mikroautobusa iegādei 

Lēmums 

7. 460. Par pabalsta piešķiršanu Anfijai Libako Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

8. 461. Par pabalsta piešķiršanu Ļubovai 

Surkovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

9. 462. Par pabalsta piešķiršanu Nadeždai 

Murevičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

10. 463. Par pabalsta piešķiršanu Leonardai 

Rumjancevai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/454.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/455.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/456.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/nl6__456_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/457.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/458.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/459.pdf
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noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

11. 464. Par  zemes vienības Daugavas iela 31A, 

Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, ar kadastra apzīmējumu 4474 006 

0577, iegādi  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

12. 465. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „68”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

13. 466. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „53”, Birkineļu 

dārziņi, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

14. 467. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „449”, Celtnieks, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

15. 468. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „47”, Varavīksne, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

16. 469. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „31”, Priežu sils, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

17. 470. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Liepziedu iela 37, 

Liepziedi, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

18. 471. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „172”, Latgale, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

19. 472. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „427”, Ļūbaste 1, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

20. 473. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Mājpuķītes 2”, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

21. 474. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Ieviņas”, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/465.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/466.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/467.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/468.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/469.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/470.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/471.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/472.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/473.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/474.pdf
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22. 475. Par zemes vienības (starpgabala) „Bērziņi 

2”, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

23. 476. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „7”, Vasarnīcas, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

24. 477. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „94”, Spārīte, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Ļubovai Bočarovai (Liubov 

Bocharova) 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25. 478. Par zemes vienības (starpgabala) „Bērziņi 

2”, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

26. 479. Par dzīvojamās mājas „Līdumnieki”, 

Romaniški,  Kalkūnes  pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.2, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā    

Lēmums 

27. 480. Par dzīvojamās mājas „Līdumnieki”, 

Romaniški, Kalkūnes  pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.5, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

28. 481. Par dzīvojamās mājas „Līdumnieki”, 

Romaniški,  Kalkūnes  pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.6, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

29. 482. Par dzīvojamās mājas „Līdumnieki”,  

Romaniški”,  Kalkūnes  pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.7, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

30. 483. Par  dzīvojamās  mājas  „1”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

31. 484. Par  dzīvojamās  mājas  „1”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 3, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

32. 485. Par  dzīvojamās  mājas  „1”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 5, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/475.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/476.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/478.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/479.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/480.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/481.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/482.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/483.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/484.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/485.pdf
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33. 486. Par  dzīvojamās  mājas  „1”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 7, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

34. 487. Par  dzīvojamās  mājas  „1”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 11, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

35. 488. Par  dzīvojamās  mājas  „1”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 13, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

36. 489. Par  dzīvojamās  mājas  „1”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 15, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

37. 490. Par  dzīvojamās  mājas  „1”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 16, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

38. 491. Par  dzīvojamās  mājas  „1”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 17, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

39. 492. Par  dzīvojamās  mājas  „1”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 19, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

40. 493. Par  dzīvojamās  mājas  „5”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 31, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

41. 494. Par  dzīvojamās  mājas  „15”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 2, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

42. 495. Par  dzīvojamās  mājas  „15”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 3, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/486.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/487.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/488.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/489.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/490.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/491.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/492.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/493.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/494.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/495.pdf
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43. 496. Par  dzīvojamās  mājas  „15”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 4, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

44. 497. Par  dzīvojamās  mājas  „15”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 6, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

45. 498. Par  dzīvojamās  mājas  „15”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 8, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

46. 499. Par  dzīvojamās  mājas  „15”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 9, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

47. 500. Par  dzīvojamās  mājas  „15”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 10, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

48. 501. Par  dzīvojamās  mājas  „15”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 13, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

49. 502. Par  dzīvojamās  mājas  „15”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 15, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

50. 503. Par  dzīvojamās  mājas  „15”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 16, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

51. 504. Par  dzīvojamās  mājas  „15”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 17, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu  

zemesgrāmatā 

Lēmums 

52. 505. Par  dzīvojamās  mājas  „Catlakšu māja”, 

Catlakši, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

53. 506. Par  dzīvojamās  mājas  „Catlakšu māja”, 

Catlakši, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 2, īpašuma 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/496.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/497.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/498.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/499.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/500.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/501.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/502.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/503.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/504.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/505.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/506.pdf
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tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

54. 507. Par  dzīvojamās  mājas  „Catlakšu māja”, 

Catlakši, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 5, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

55. 508. Par  dzīvojamās  mājas  „Catlakšu māja”, 

Catlakši, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 6, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

56. 509. Par  dzīvojamās  mājas  „Catlakšu māja”, 

Catlakši, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 7, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

57. 510. Par  dzīvojamās  mājas  „Catlakšu māja”, 

Catlakši, Višķu pagasts, Daugavpils  

novads, dzīvokļa  īpašuma  Nr. 8, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

58. 511. Par  dzīvojamās  mājas  Tirgus iela 3, 

Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils  novads, 

dzīvokļa  īpašuma  Nr. 1, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

59. 512. Par  dzīvojamās  mājas  Tirgus iela 3, 

Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils  novads, 

dzīvokļa  īpašuma  Nr. 2, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

60. 513. Par  dzīvojamās  mājas  Tirgus iela 3, 

Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils  novads, 

dzīvokļa  īpašuma  Nr. 3, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

61. 514. Par  dzīvojamās  mājas  Tirgus iela 3, 

Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils  novads, 

dzīvokļa  īpašuma  Nr. 4, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

62. 515. Par  dzīvojamās  mājas  Tirgus iela 3, 

Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils  novads, 

dzīvokļa  īpašuma  Nr. 6, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

63. 516. Par  dzīvojamās  mājas  Tirgus iela 3, 

Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils  novads, 

dzīvokļa  īpašuma  Nr. 8, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

64. 517. Par  dzīvojamās  mājas  Tirgus iela 3, 

Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils  novads, 

dzīvokļa  īpašuma  Nr. 9, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

65. 518. Par  dzīvojamās  mājas  Tirgus iela 3, 

Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils  novads, 

dzīvokļa  īpašuma  Nr. 11, īpašuma 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/507.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/508.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/509.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/510.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/511.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/512.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/513.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/514.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/515.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/516.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/517.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/518.pdf
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tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

66. 519. Par  dzīvojamās  mājas  Tirgus iela 3, 

Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils  novads, 

dzīvokļa  īpašuma  Nr. 12, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā 

Lēmums 

67. 520. Par dzīvojamās mājas „Cibuļovka 2”, 

Cibuļovka, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

68. 521. Par dzīvojamās mājas „Cibuļovka 2”, 

Cibuļovka, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

69. 522. Par dzīvojamās mājas „Cibuļovka 2”, 

Cibuļovka, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

70. 523. Par dzīvojamās mājas „Cibuļovka 2”, 

Cibuļovka, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.4, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

71. 524. Par dzīvojamās mājas „Cibuļovka 2”, 

Cibuļovka, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.5, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

72. 525. Par dzīvojamās mājas „Cibuļovka 2”, 

Cibuļovka, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.6, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

73. 526. Par dzīvojamās mājas „Cibuļovka 2”, 

Cibuļovka, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7 īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

74. 527. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu  no Viktora Ņikitina 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

75. 528. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Jevtihija Pavlova 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

76. 529. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Lucjanas Tuzikas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/519.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/520.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/521.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/522.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/523.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/524.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/525.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/526.pdf
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ierobežojumus 

77. 530. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Raisas Suško 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

78. 531. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu  no Svetlanas Artamonovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

79. 532. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu  no Zinaidas Valteres 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

80. 533. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu  no Vladimira Šersta 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

81. 534. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu  no Valērija Kaziņeca 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

82. 535. Par Vladimira Pavlova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

83. 536. Par  Jura Rudzīša ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

84. 537. Par  Nadeždas Sisojevas ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

85. 538. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Pēterim Jonānam uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4498 004 

0556 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
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86. 539. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Jānim Ivsiņam uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4470 001 

0184 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

87. 540. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Olgai Agatiņai uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4470 001 

0284 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

88. 541. Par zemes vienību atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

89. 542. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu  4470 003 0290 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

90. 543. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4464 002 0138   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

91. 544. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4472 003 0075 platības 

precizēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

92. 545. Par zemes vienību atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

93. 546. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā 

Lēmums 

94. 547. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā 

Lēmums 

95. 548. Par zemes vienību noteikšanu par 

starpgabaliem un atzīšanu par 

piekritīgiem pašvaldībai 

Lēmums 

96. 549. Par zemes vienību noteikšanu par 

starpgabaliem un atzīšanu par 

piekritīgiem pašvaldībai Biķernieku 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

97. 550. Par zemes vienību  atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai Biķernieku 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

98. 551. Par apbūvētu zemes vienību  atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai Biķernieku 

pagasts, Daugavpils novads 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/541.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/545.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/546.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/547.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/548.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/549.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/550.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/551.pdf
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99. 552. Par  zemes vienību  ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums 

100. 553. Par zemes vienības „Strādnieku 9” ar 

kadastra apzīmējumu 4488 005 0185 

sadalīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

101. 554. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4494 002 0015 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

102. 555. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu  4450 003 0022 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

103. 556. Par zemes  ierīcības projekta 

apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4476 005 0238 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

104. 557. Par Daugavpils  novada  sporta skolas 

audzēkņu dalību Eiropas čempionātā 

brīvajā cīņā kadetiem 

Lēmums 

105. 558. Par papildus finansējuma piešķiršanu 

Amerikas Savienoto Valstu 

Virspavēlniecības Eiropā finansētā 

projekta „Naujenes bērnu nama vidējās 

grupas vienkāršota renovācija” 

realizēšanai 

Lēmums 

106. 559. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Kazenes”, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads,  izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

107. 560. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Krūzes”, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads,  izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/552.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/557.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2015/13_11_06/558.pdf

