
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2016. gada 27.oktobra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 23  
 

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

1. 911. Par precizējumiem Daugavpils novada domes 

2016.gada 15.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.11 „Grozījumi Daugavpils 

novada domes 2010.gada 21.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 “Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā”” 

Lēmums 

2. 912. Par izmaiņām Dabas parka „Daugavas loki” 

konsultatīvās padomes sastāvā 

Lēmums  

3. 913. Par finansējuma piešķiršanu Kalkūnes 

pagasta pārvaldei 

Lēmums  

4. 914. Par līdzekļu piešķiršanu Medumu pagasta 

pārvaldei no nekustamā īpašuma „Burtnieki”, 

Medumu pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

Lēmums  

5. 915. Par līdzekļu piešķiršanu Naujenes  pagasta 

pārvaldei no dzīvokļa  īpašuma Nr.93, Meža 

iela 4, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanas 

Lēmums  

6. 916. Par Ineses Skorodihinas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

7. 917. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Brigitai 

Videmanei 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

8. 918. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 9, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, 

atsavināšanas procesa izbeigšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

9. 919. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „332”, Mičurinietis, 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/911.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/912.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/913.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/914.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/915.pdf
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Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Irinai Kuzminai 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

10. 920. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „406”, Mičurinietis, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Vandai Borovikai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

11. 921. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4462 

002 0016, Kalupes  pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu  Aleksejam Čerņavskim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

12. 922. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „71”, Kooperators, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Rumia Usmanovai un Valerijam 

Usmanovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

13. 923. Par dzīvojamās mājas Jaunatnes iela 20, 

Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 

dzīvokļa īpašuma Nr. 6, pārdošanu Birutai 

Vilciņai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

14. 924. Par dzīvojamās mājas Jaunatnes iela 20, 

Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 

dzīvokļa īpašuma Nr. 16, pārdošanu Valdim 

Ķeiram 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

15. 925. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „328”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Neļai Meļņikovai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

16. 926. Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4462 002 0082, Kalupes  

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 927. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  ar kadastra numuru 

4462 002 0004,  Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

18. 928. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Plaudiņi”, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

19. 929. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Bitenes”, Dubnas 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 
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protokola apstiprināšanu pieejamības 
ierobežojumus 

20. 930. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Kalves”, Dubnas 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 931. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Veiksmes”, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22. 932. Par dzīvojamās mājas Muitas iela 13, Muitas, 

Kalkūnes  pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

23. 933. Par dzīvojamās mājas Muitas iela 13,  

Muitas, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.14, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

24. 934. Par dzīvojamās mājas Komunālā iela 108, 

Kalkūni, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

25. 935. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 2, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.4, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

26. 936. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 2, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.47, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

27. 937. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 3, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

28. 938. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 3, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.26, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

29. 939. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 3, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.60, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

30. 940. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 4, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.70, īpašuma 

Lēmums  

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/932.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/933.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/934.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/935.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/936.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/937.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/938.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/939.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/940.pdf
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tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

31. 941. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 4, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.71, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

32. 942. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 5, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

33. 943. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 5, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.14, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

34. 944. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 5, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.42, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

35. 945. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 5, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.49, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

36. 946. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 5, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.52, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

37. 947. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 6, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.18, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

38. 948. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 6, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.27, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

39. 949. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 6, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.41, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

40. 950. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 6, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.50, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

41. 951. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 7, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.25, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

42. 952. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 7, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

Lēmums  

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/941.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/942.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/943.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/944.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/945.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/946.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/947.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/948.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/949.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/950.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/951.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/952.pdf
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novads, dzīvokļa īpašuma Nr.40, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

43. 953. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 7, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.44, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

44. 954. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 7, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.58, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums  

45. 955. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Eksotim” 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

46. 956. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SL 

Nami Grupa & Loģistika” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

47. 957. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Jurija Ivanova 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

48. 958. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Edvīna Gasperoviča 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

49. 959. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Vitolda Vaidera 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

50. 960. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Ievas Parsjukevičas 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

51. 961. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Antoņinas Komarovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

52. 962. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Līnas Soboļevas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

53. 963. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Annas Zdankovskas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/953.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/954.pdf
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ierobežojumus 

54. 964. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KM 

Kodols” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

55. 965. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“MAĻINOVA” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

56. 966. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“MONITORS” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

57. 967. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Sergeja Prokofjeva 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

58. 968. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Daniilam Antonovam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

59. 969. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Vandai Bogdanovičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

60. 970. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Irēnai Kazimirai Čerņavskai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

61. 971. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Ivanam Jurašam 

 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

62. 972. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Georgijam Pavlovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

63. 973. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Brigitai Pukinskai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

64. 974. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Antoņinai Rikovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 
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65. 975. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Vaclavam Smilginam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

66. 976. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes vienībai  ar kadastra 

apzīmējumu 4486 005 0206 Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums  

67. 977. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībām Vecsalienas pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums  

68. 978. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībām Salienas pagasts, 

Daugavpils novads   

Lēmums  

69. 979. Par grozījumiem Daugavpils novada domes  

2016.gada 30.jūnija lēmumā Nr.555 ”Par 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

4484 007 0088 un 4484 007 0160  izslēgšanu 

no rezerves zemes fonda un to atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai” 

Lēmums  

70. 980. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2014. gada 15.maija lēmumā Nr.436 “Par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 

003 0325 atzīšanu par piekritīgu pašvaldībai” 

Lēmums  

71. 981. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4474 005 0286 sadali 

Lēmums  

72. 982. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Laflora” paredzētās darbības akceptēšanu 

Lēmums  

73. 983. Par zemes vienības (starpgabala)  „Ezermala 

3”,  Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

74. 984. Par zemes vienības (starpgabala)  „Jasmīni 

2”,  Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

75. 985. Par platību precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgām zemes vienībām Ambeļu pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums  

76. 986. Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību 

robežu un platības precizēšanu 

Lēmums  

77. 987. Par platību precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgām  zemes vienībām Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums  

78. 988. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

platību precizēšanu Medumu pagasta 

Lēmums  

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/976.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/977.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/978.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/979.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/980.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/981.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/982.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/985.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/986.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/987.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/988.pdf
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teritorijā 

79. 989. Par pašvaldībai piekritīgo zemes  vienību 

platību precizēšanu Skrudalienas pagasta 

teritorijā 

Lēmums  

80. 990. Par platību precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgām  zemes vienībām Vecsalienas 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums  

81. 991. Par izmaiņu veikšanu Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu reģistrā Višķu pagasta 

teritorijā 

Lēmums  

82. 992. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016. gada 14.jūlija lēmumā Nr. 574 „Par 

Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo 

telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās 

mājās Naujenes pagasts, Daugavpils novads” 

Lēmums  

 

 

 
 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/989.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/990.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/991.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/23_27_10/992.pdf

