
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2017.gada 26.janvāra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.2 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma, 

saistošo 

noteikumu, 

noteikumu, 

nolikumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

      1. (Protokolā) Daugavpils novada domes atskaite par 

likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju 

izpildi 2013.-2016.gadā 

Atskaite 

2. 19. Par Daugavpils novada domes izpildīto 

lēmumu noņemšanu no kontroles, atsevišķu 

lēmumu atcelšanu un atzīšanu par spēku 

zaudējušiem 

Lēmums 

3. 20. Par Daugavpils novada attīstības 

programmas 2012.-2018.gadam                                         

Investīciju plāna 2017.-2019.gadam 

aktualizāciju 

Lēmums 

Pielikums 

Attēli  

4. 21. Par Daugavpils novada pašvaldības 

māksliniecisko  kolektīvu vadītāju  darba  

samaksai un  valsts sociālās  apdrošināšanas  

obligātajām  iemaksām  2017. gadam 

paredzētās valsts budžeta  mērķdotācijas  

sadali 

Lēmums 

5. 22. Par atbalstāmo studiju specialitāšu 

noteikšanu stipendiju konkursam 

Lēmums 
 

6. 23. Par projekta idejas “Attīsti sevi un savu 

novadu” iesniegšanu 

Lēmums 

7. 24. Par projekta idejas “Uzdrīksties, iesaisties 

un pilnveidojies! Daudzpusīgs brīvprātīgais 

darbs- veids, kā efektīvi veicināt jauniešu 

personības, karjeras un kopienas attīstību” 

iesniegšanu 

Lēmums 

8. 25. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2014.gada 31.jūlija lēmumā Nr. 679 „Par 

maksas pakalpojumiem Daugavpils novada 

pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras 

institūcijās” 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/Atskaite_2016.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/19.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/20.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/20_1pielikums.xls
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/20_2_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/21.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/22.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/23.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/24.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/25.pdf
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9. 26. Par līdzekļu piešķiršanu Sventes pagasta 

pārvaldei  no nekustamā īpašuma ar 

kadastra apzīmējumu 4488 002 0341 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

Lēmums 

10. 27. Par mēneša darba algas noteikšanu 

Daugavpils novada sporta skolas 

direktoram Jānim Skrindam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

11. 28. Par mēneša darba algas noteikšanu Špoģu 

Mūzikas un mākslas skolas direktoram 

Andrejam Repinam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

12. 29. Par mēneša darba algas noteikšanu 

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 

direktoram               

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

13. 2. Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2017.gadam   

Saistošie noteikumi 

Nr.2 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

Paskaidrojuma raksts 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

6.pielikums 

7.pielikums 

14. 1. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2014.gada 27.novembra noteikumos Nr.4 

„TIRGUS IZPĒTES KĀRTĪBA 

DAUGAVPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBĀ” 

Noteikumi Nr. 1 

15. 30. Par Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 

nolikuma izteikšanu jaunā redakcijā 

Lēmums 

Nolikums Nr.2 
16. 31. Par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu maiņu Lēmums 

17. 32. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „356”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

18. 33. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4462 003 0264, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/26.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/sn2.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/sn2.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/sn2_1_1pielikums__PB.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/sn2_2_2pielikums_SB.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/sn2_3_3pielikums_ZD.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/sn2_4_4pielikums_saistibas.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/sn2_paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/sn2_pielikums2_PR2_Budzeta_konsolidacija.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/sn2_pielikums3_PR3_PB_Budzets_iestadem%20konsolidets.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/sn2_pielikums4_PR4_SB_Budzets_pa_iestadem_konsolidets.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/sn2_pielikums5_PR5_ZD_Budzets_pa_iestadem_konsolidets.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/sn2_pielikums6_paskaidrojumam_2017.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/sn2_pielikums7_paskaidrojumam_2017.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/not1.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/30.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/nol2(30).pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/31.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/32.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/33.pdf
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19. 34. Par zemes vienības (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu  4462 001 0171, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

20. 35. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Kļavas 4”, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

21. 36. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Svīres”, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

22. 37. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „c. Mirnijs-7”, 

Laucesas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

23. 38. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Silacirši”, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

24. 39. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „57”, Pavasaris, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

25. 40. Par zemes vienības (starpgabala)  

„Jaunaudzes”, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

26. 41. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Lāčplēši 1”, Salienas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

27. 42. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Faļtopa 30”, Salienas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

28 43. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Šlapaki 6”, Salienas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

29. 44. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Maļutki 265”, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

30. 45. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „15”, Zaļais sils, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

31. 46. Par zemes vienības (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu  4494 004 0036,  

Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

32. 47. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4494 003 0017, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/34.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/35.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/36.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/37.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/38.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/39.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/40.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/41.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/42.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/43.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/44.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/45.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/46.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/47.pdf
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33. 48. Par dzīvojamās mājas Nākotnes iela 7, 

Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, pārdošanu 

Valentīnai Bogdanovai uz nomaksu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

34. 49. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4494 003 0017, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Jurim 

Vingrim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

35. 50. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4462 003 0264, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

36. 51. Par zemes vienības (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu  4462 001 0171, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

37. 52. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Svīres”, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

38. 53. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „c.Mirnijs-7”, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

39. 54. Par zemes vienības (starpgabala)  

„Jaunaudzes”, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

40. 55. Par zemes vienības (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu 4494 004 0036,  

Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

41. 56. Par Daugavpils novada pašvaldības 

dzīvokļa īpašuma Nr. 11, „Lasenberga 5”, 

Lasenberga, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

42. 57. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Valda Soma 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/50.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/51.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/52.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/53.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/54.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/55.pdf


5 

43. 58. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Aleksandra Mažeika 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

44. 59. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Jeļenas Abrazevičas 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

45. 60. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Sergeja Cilinska 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

46. 61. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Artūra Griškeviča 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

47. 62. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Josefa Kolbringera 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

48. 63. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Jeļenas Poļakovas 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

49. 64. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Vladislava Simonova 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

50. 65. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Tatjanas Ustānes 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

51. 66. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Česlava Vanaga 

 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

52. 67. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 
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piedziņu no Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību ,,LATGALES 

LAUKSAIMNIEKS” 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

53. 68. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Ludmilas Jemeļjanovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

54. 69. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Veras Kokinas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

55. 70. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Modestas Ratnikas 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

56. 71. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Irinas Grimailovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

57. 72. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Raisas Čerņauskas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

58. 73. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Aleksandra Čerņavska 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

59. 74. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Anastasijas Tanajevas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

60. 75. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Fjodoram Fjodorovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

61. 76. Par Višķu pagasta teritorijā esošo ēku un 

būvju izslēgšanu no grāmatvedības 

uzskaites 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/76.pdf
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62. 77. Par Sergeja Skorodihina ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

63. 78. Par Voldemāra Dauguļa ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

64. 79. Par Tatjanas Karaļunes, Mārtiņa Karaļuna, 

Roberta Karaļuna un Ronalda Karaļuna 

ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

65. 80. Par Alberta Karaļuna ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

66. 81. Par Maksima Karaļuna ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

67. 82. Par Ringolda Karaļuna ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

68. 83. Par Alekseja Voldeka ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

69. 84. Par Lāsmas Vorobjovas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

70. 85. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Višķu pagasta Lubažu kapos 

Lēmums 

71. 86. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Aglonas iela 18, Višķi, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

72. 87. Par zemes  pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu  Valentīnai Grigorjevai, Jeļenai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/85.pdf
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Kņazevai un Anatolijam Šerstam noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

73. 88. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Annai Petrovai uz zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 4470 006 0212 un 

4470 006 0213 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

74. 89. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4470 003 0135 

Lēmums  

75. 90. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4470 005 0002 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

76. 91. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4450 004 0027 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/02_26_01/89.pdf

