
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2020.gada 23.aprīļa Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.90 izskatīto jautājumu 

 

s a r a k s t s 

 

 
Paragrāfa 

numurs 

Nolikumu, 

lēmumu, 

noteikumu

numurs 

 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. Protokolā Informācija par Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS” 2019.gada pārskatu 

- 

2. Protokolā Informācija par Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “GRĪVAS POLIKLĪNIKA” 

2019.gada pārskatu 

- 

3. 91. Daugavpils novada sporta skolas nolikums Nolikums Nr.91 

4. 2075. Par mācību līdzekļiem un mācību literatūrai 

paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 

Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestādēm 2020.gadam 

Lēmums  

5. 2076. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības 

iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 

projekta “Datorgrafikas mākslas klases 

modernizācija Špoģu Mūzikas un mākslas 

skolai” realizēšanu un ieņēmumu un izdevumu 

tāmes apstiprināšanu 

Lēmums  

Tāme  

6. 2077. Par projekta „Daugavpils novada Demenes 

pagasta Briģenes ezera zivju resursu 

papildināšana” īstenošanu 

Lēmums  

Tāme 

7. 2078. Par projekta  “Dažādu sabiedrības grupu 

izglītošana par Daugavpils novada zivju 

resursiem” īstenošanu   

Lēmums  

Tāme 

8. 2079. Par projekta “Zivju resursu pavairošana ar 

līdaku mazuļiem Smiļģinu ezerā” īstenošanu 

Lēmums  

Tāme 

9. 2080. Par projekta “Zivju resursu pavairošana ar 

zandartu mazuļiem Vīragnas ezerā”   

īstenošanu 

Lēmums  

Tāme 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/nol91.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2075.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2076.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2076_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2077.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2077_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2078.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2078_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2079.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2079_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2080.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2080_tame.pdf
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10. 2081.  Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.1052 

“Par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 

“Dienvidlatgales pašvaldību degradēto 

teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 

attīstībai” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu” 

Lēmums  

Tāme 

11. 2082. Par finansējuma piešķiršanu Līksnas pagasta 

pārvaldei 

Lēmums 

12. 2083. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu   Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „TILTIŅI P” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

13. 11. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2020.gada 27.februāra noteikumos Nr.10 

“Kārtība, kādā nosaka kritērijus nomas maksas 

samazinājuma gradācijai un piemērošanai 

Daugavpils novada pašvaldības mantai” 

Noteikumi Nr.11 

14. 2084. Par Daugavpils novada pašvaldības piekrišanu 

Ilūkstes novada pašvaldībai atsavināt 

nekustamo īpašumu “Lustu ferma”, Eglaines 

pagasts, Ilūkstes novads 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15. 2085. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Nr.7, Daugavas iela, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļu 

īpašniekiem atbalstīšanu un piešķiršanu                                                                                                            

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

16. 2086. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Nr.5, “Lasenberga”, Lasenberga, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļu 

īpašniekiem atbalstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 2087. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

18. 2088. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 

 

 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2081.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2081_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2082.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/not11.pdf
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19. 2089. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4446 005 0063,  “Mežogas”, Panteļiški, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 

pārņemšanu valdījumā un īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

20. 2090.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 1343,  “262”, Mičurinietis, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārņemšanu valdījumā un īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 2091. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4472 009 0135,  “Lejas”, Papuļi, Medumu 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22. 2092. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 005 0217, Skaista iela 19, Silene, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

pārņemšanu valdījumā un īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

23. 2093. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4446 001 0674, Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

24. 2094. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4450 001 0207, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25. 2095. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4450 001 0208, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

26. 2096. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4450 001 0213, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

27. 2097. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4450 001 0245, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
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28. 2098. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4450 003 0176, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

29. 2099. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4450 007 0195, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

30. 2100. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4450 007 0592, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

31. 2101. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4450 007 0657, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

32. 2102. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4466 001 0271, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

33. 2103. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4466 001 0327, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

34. 2104. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 002 0192, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

35. 2105. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4464 001 0539, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

36. 2106. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4468 003 0150, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
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37. 2107. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 001 0115, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

38. 2108. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 001 0480, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

39. 2109. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 006 0581, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

40. 2110. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4476 003 0013, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

41. 2111. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 003 0069, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

42. 2112. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 005 0867, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

43. 2113. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4488 004 0222, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

44. 2114. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 002 0194, Vecsalienas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

45. 2115. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 006 0112, Vecsalienas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

46. 2116. Par nekustamā īpašuma „Atvari”, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2116.pdf
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47. 2117. Par nekustamā īpašuma „Atvari”, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

48. 2118. Par nekustamā īpašuma „Galdnieki-18”, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

49. 2119. Par nekustamā īpašuma „Krustceles”, 

Folvarcieši, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

50. 2120. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4476 002 0138, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

51. 2121. Par zemes vienības (starpgabala) „Podgireži”,  

Sventes pagasts,  Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

52. 2122. Par  nekustamā īpašuma “dzīvojamā māja 

7.km Nr.2”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

53. 2123. Par nekustamā īpašuma “Lāčplēši-2”, 

Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

54. 2124. Par Daugavpils novada domes 2019.gada 

16.maija lēmuma Nr.1428 „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 4462 007 0065 un tās 

atzīšanu par pašvaldībai piekritīgu” atcelšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

55. 2125. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes 

vienību  ar kadastra apzīmējumiem 4470 005 

0200 un 4470 005 0146 atzīšanu par 

piekrītošām Daugavpils novada pašvaldībai un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils 

novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

56. 2126. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes 

vienību  ar kadastra apzīmējumiem 4470 001 

0079, 4470 001 0306, 4470 004 0088 un 4470 

002 0528 atzīšanu par piekrītošām Daugavpils 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2117.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2122.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2123.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2125.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2126.pdf
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57. 2127. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 

0352  atzīšanu par piekrītošu pašvaldībai un 

zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

Daugavpils novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

58. 2128. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 

0361  atzīšanu par piekrītošu pašvaldībai un 

zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

Daugavpils novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

59. 2129. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 005 

0207 atzīšanu par piekrītošu Daugavpils 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

Lēmums 

60. 2130. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 

004 0309 atzīšanu par piekrītošu Daugavpils 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

Lēmums 

61. 2131. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 

004 0407 atzīšanu par piekrītošu Daugavpils 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

Lēmums 

62. 2132. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par 

koka ciršanu Višķu pagastā Smaņu ciemā 

Lēmums 

63. 2133. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

64. 2134. Par nekustamā īpašuma “Stropi 11” 

detālplānojuma atcelšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

65. 2135. Par nekustamā īpašuma „Pļavmalas”, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

66. 2136. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4464 005 0480, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2127.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2128.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2129.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2130.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2131.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2132.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2133.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2135.pdf
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67. 2137. Par  nekustamā īpašuma  Ziedu iela 15, 

Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads,  

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

68. 2138. Par nekustamā īpašuma „Doņi”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

69. 2139. Par  nekustamā īpašuma  “Rudzupuķes”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

70. 2140. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4462 002 0388, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, nosacītās cenas 

noteikšanu 

Lēmums 

71. 2141. Par  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4476 005 0010, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, nosacītās cenas apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

72. 2142. Par nekustamā īpašuma „Pļavmalas”, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

73. 2143. Par zemes vienības  (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4492 003 0353, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

74. 2144. Par zemes vienības  (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4494 002 0230, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

75. 2145. Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4494 003 0103, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

76. 2146. Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4494 003 0210, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

77. 2147. Par nekustamā īpašuma „Balodīši”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

78. 2148. Par nekustamā īpašuma „Doņi”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2138.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2140.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2142.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2143.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2144.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2145.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2146.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2147.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2148.pdf
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79. 2149. Par nekustamā īpašuma „Knīpas”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

80. 2150. Par nekustamā īpašuma „Rasaskalns”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

81. 2151. Par zemes vienības (starpgabala) “Vītoliņi”,  

Demenes pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

82. 2152. Par projekta „Daugavpils novada Demenes 

pagasta Čerņavas un Dervanišķu ezera zivju 

resursu papildināšana” īstenošanu 

Lēmums  

Tāme 

83. 2153. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 

termiņiem 2020.gadā 

Lēmums 

84. 2154. Par speciālās izglītības iestādes izglītojamo 

ēdināšanu  ārkārtējā situācijā 

Lēmums 

 

 
  

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2149.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2150.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2152.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2152_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2153.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/90_23_04_2020/2154.pdf

