
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2014.gada 31.jūlija  Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.17 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1.  677. Par Daugavpils novada konkursa tūrisma 

pakalpojuma sniedzējiem „Veiksmīgākais 

jaunais tūrisma produkts 2014”  nolikuma 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Nolikums Nr.7 

2.  678. Par konkursu „Daugavpils novada gada 

uzņēmums” 

Lēmums 

Nolikums Nr.8 

3.  679. Par maksas pakalpojumiem Daugavpils 

novada pašvaldības pagastu pārvalžu 

kultūras institūcijās 

Lēmums 

 

4.  680. Par Eiropas Savienības programmas 

„Eiropa pilsoņiem”   projekta „The Revival 

of Old Towns and Cities” izpildi 

Lēmums 

Tāme 

5.  681. Par projekta „Vispārstiprinošu vingrošanas 

nodarbību organizēšana Skrudalienas 

pagasta iedzīvotājiem” ieceres atbalstīšanu 

Borisa un Ināras Teterovu fonda 

programmā „Nāc un dari! Tu vari!” 

Lēmums 

 

6.  682. Par projekta „Briģenes ezera labiekārtošana 

tūrisma pakalpojumu dažādošanai 

Daugavpils novadā - III daļa” iesniegšanu 

pasākumā „Teritorijas attīstības stratēģiju 

īstenošana” 

Lēmums 

 

7.  683. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2013.gada 14.novembra lēmumā Nr.1163 

“Par projekta iesniegšanu pasākumā “Meža 

ekonomiskās vērtības uzlabošana”” 

Lēmums 

Tāme 

8.  684. Par grozījumiem  Daugavpils novada 

domes 2013.gada 28.novembra lēmumā 

Nr.1214 “Par projekta “Meža jaunaudžu 

kopšana Medumu pagastā” iesniegšanu 

pasākumā “Meža ekonomiskās vērtības 

uzlabošana”” 

Lēmums 

Tāme 

9.  685. Par Medumu pagasta projekta „Daugavpils 

novada Medumu pagasta Medumu ciema 

ūdenssaimniecības attīstības II kārta” 

(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/026/010

) finanšu plāna apstiprināšanu 

Lēmums 

Tāme 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/677.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/nl7_677.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/678.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/nl8_678.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/679.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/680.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/680tame.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/681.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/682.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/683.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/683tame.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/684.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/684tame.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/685.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/685tame.pdf
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10.  686. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta 

„Daugavpils novada Medumu pagasta 

Medumu ciema ūdenssaimniecības 

attīstības II kārta” 

(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/026/010

) finansēšanai 

Lēmums 

 

11.  687. Par aizņēmumu no Valsts kases pasažieru 

autobusa iegādei 

Lēmums 

 

12.  688. Par aizņēmumu no Valsts kases traktora un 

sniega tīrīšanas lāpstas iegādei 

Lēmums 

 

13.  689. Par  aizņēmumu Nīcgales ciema katlu 

mājas renovācijai 

Lēmums 

 

14.  690. Par aizņēmumu kurināmā iegādei Lēmums 

15.  691. Par Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūras „Višķi” valdījumā esošās 

kustamās mantas norakstīšanu 

Lēmums 

 

16.  692. Par finansējuma piešķiršanu Biķernieku 

pagasta pārvaldei 

Lēmums 

 

17.  693. Par finansējuma piešķiršanu Demenes 

pagasta pārvaldei 

Lēmums 

 

18.  694. Par finansējuma piešķiršanu Naujenes 

pirmsskolas izglītības iestādei „Rūķītis” 

Lēmums 

 

19.  695. Par finansējuma piešķiršanu Tabores 

pagasta pārvaldei 

Lēmums 

 

20.  696. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Noliktava”, Silene, 

Skrudalienas pagasts,  Daugavpils novads, 

izsoles protokola apstiprināšanu 

Lēmums 

 

21.  697. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 5, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

22.  698. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 5, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

23.  699. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 5, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

24.  700. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 5, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.4, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

25.  701. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 5, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.6, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/686.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/687.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/688.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/689.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/690.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/691.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/692.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/693.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/694.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/695.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/696.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/697.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/698.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/699.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/700.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/701.pdf
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26.  702. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 5, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

27.  703. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 5, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.8, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

28.  704. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 5, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.9, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

29.  705. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 5, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.10, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

30.  706. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 5, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.17, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

31.  707. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 7, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.10, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

32.  708. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 7, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.12, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

33.  709. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 7, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.13, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

34.  710. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 7, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.14, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

35.  711. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 7, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.15, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

36.  712. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 11, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.16, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

37.  713. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 13, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/702.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/703.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/704.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/705.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/706.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/707.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/708.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/709.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/710.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/711.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/712.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/713.pdf
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38.  714. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 13, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.4, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

39.  715. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 13, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.6, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

40.  716. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 13, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.8, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

41.  717. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 13, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.9, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

42.  718. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 13, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.10, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

43.  719. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 13, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.11, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

44.  720. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 13, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.12, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

45.  721. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 13, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.15, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

46.  722. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 13, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.16, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

47.  723. Par dzīvojamās  mājas Skolas iela 13, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.17, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

 

48.  724. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Andra Dziedātāja 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

49.  725. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Ivana Haračebana 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/714.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/715.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/716.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/717.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/718.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/719.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/720.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/721.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/722.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/723.pdf
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noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

50.  726. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Silvijas Juhņevičas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

51.  727. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Vladimira Koļedas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

52.  728. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Vladimira Koļedas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

53.  729. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Broņislavas Malankovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

54.  730. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Dzintaras Miesnieces 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

55.  731. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Gaļinas Rižijas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

56.  732. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Valērija Rižija 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

57.  733. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Tatjanas Samuilovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

58.  734. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Anatolija Šeršņova 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
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59.  735. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Viktorijas Staškevičas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

60.  736. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Marijas Veškinas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

61.  737. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Daigas Zoldneres 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

62.  738. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Vasilija Maskaļova 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

63.  739. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Ļubovas Radionovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

64.  740. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas 

piedziņu no Larisas Kozirevas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

65.  741. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, sodas naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „KALKŪNU INVEST” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

66.  742. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, sodas naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu Uļjanai Čugujevskai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

67.  743. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, sodas naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu Vladimiram Sopņevam 

 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
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68.  744. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, sodas naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu Pāvelam Morozovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

69.  745. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, sodas naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu Marijai Avdejevai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

70.  746. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, sodas naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu Anastasijai Azbukai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

71.  747. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, sodas naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu Allai Rinkevičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

72.  748. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, sodas naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu Akiļinai Romanovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

73.  749. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, sodas naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu Irinai Filipovičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

74.  750. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, sodas naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu Valerijam Tihonovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

75.  751. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, sodas naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu Kirilam Mihailovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

76.  752. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, sodas naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu Igoram Ilinam 

 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
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77.  753. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, sodas naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu Stepanam Bogdanovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

78.  754. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, sodas naudas  un nokavējuma 

naudas dzēšanu Vladimiram 

Aleksandrovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

79.  755. Par atļauju publiska pasākuma rīkošanai 

BIEDRĪBAI „LATVIJAS MEDNIEKU 

ASOCIĀCIJA” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

80.  756. Par atļauju izveidot vienreizēju šautuvi 

publiska pasākuma „Minhauzens 2014” 

ietvaros, ko rīko  BIEDRĪBA  „LATVIJAS 

MEDNIEKU ASOCIĀCIJA” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

81.  757. Par Harija Antona ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

82.  758. Par Anatolija Prokopoviča ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

83.  759. Par Kristiānas Vilciņas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

84.  760. Par Gvido Nika Vilciņa ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

85.  761. Par Geļenas Kropas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

86.  762. Par Marfas Kropas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
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noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

87.  763. Par Kristīnas Belovas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

88.  764. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Lēmums 

89.  765. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 009 0133 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

90.  766. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 009 0134 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

91.  767. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 009 0150 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

92.  768. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 009 0151 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

93.  769. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 009 0152 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

94.  770. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 008 0087 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

95.  771. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 007 0109 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

96.  772. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 009 0036 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

97.  773. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 009 0057 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

98.  774. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 009 0113 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

99.  775. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 007 0118 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

100.  776. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 009 0123 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

101.  777. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 009 0131 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/764.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/765.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/766.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/767.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/768.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/769.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/770.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/771.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/772.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/773.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/774.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/775.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/776.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/777.pdf
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102.  778. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 007 0083 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

103.  779. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 007 0097 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

104.  780. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 007 0109 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

105.  781. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 007 0060 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

106.  782. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 007 0048 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

107.  783. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 007 0118 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

108.  784. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 008 0092 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

109.  785. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 008 0108 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

110.  786. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 005 0260 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

111.  787. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 005 0263 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

112.  788. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 005 0374 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

113.  789. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 005 0428 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

114.  790. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 005 0399 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

115.  791. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 005 0475 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

116.  792. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4496 009 0060 atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

117.  793. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4496 009 0085 atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/778.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/779.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/780.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/781.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/782.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/783.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/784.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/785.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/786.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/787.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/788.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/789.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/790.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/791.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/792.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/793.pdf
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118.  794. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4496 007 0047 atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

119.  795. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4496 004 0177 atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

120.  796. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4496 005 0275 atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

121.  797. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4496 005 0390 atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

122.  798. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4496 005 0458 atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

123.  799. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 008 0109 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

124.  800. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 009 0118 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

125.  801. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4494 003 0248 atzīšanu par 

piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

126.  802. Par apbūvētu zemes vienību atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai 

Lēmums 

127.  803. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 005 0842 noteikšanu par starpgabalu 

un atzīšanu par piekritīgu pašvaldībai 

Lēmums 

128.  804. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 006 0098 izslēgšanu no rezerves 

zemes fonda un atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

129.  805. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4486 005 0092, 4486 005 

0182, 4486 005 0342  izslēgšanu no 

rezerves zemes fonda, noteikšanu par 

starpgabaliem un atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums 

130.  806. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 005 0754  izslēgšanu no rezerves 

zemes fonda un atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

131.  807. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 001 0631  izslēgšanu no rezerves 

zemes fonda un atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/794.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/795.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/796.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/797.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/798.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/799.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/800.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/801.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/802.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/803.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/804.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/805.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/806.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/17_31_07_2014/807.pdf
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132.  808. Par pašvaldībai piekritīgo zemes  vienību 

platību precizēšanu Skrudalienas pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

133.  809. Par zemes vienību  platību precizēšanu Lēmums 

134.  810. Par platības precizēšanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4484 006 0091 

Lēmums 

135.  811. Par pašvaldībai piekritīgo zemes  vienību 

platību precizēšanu Salienas pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

136.  812. Par platības precizēšanu pašvaldībai 

piekritīgai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4452 004 0189 

Lēmums 

137.  813. Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves 

zemes fonda un  atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

Lēmums 

138.  814. Par platības precizēšanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4498 004 0229 

Lēmums 

139.  815. Par zemes vienības piešķiršanu nomā ar 

apbūves tiesībām Valentīnam Tarvidam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

140.  816. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4450 004 

0190 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

141.  817. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2014.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.379 „Par 

projekta iesniegšanu pasākuma „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1.2.rīcībā 

”Sadzīves pakalpojumu attīstība dzīves 

kvalitātes uzlabošanai lauku 

iedzīvotājiem”” 

Lēmums 

142.  818. Par zemes vienību  atzīšanu par 

starpgabaliem ar piekritību pašvaldībai un 

platību precizēšanu 

Lēmums 

143.  819. Par platību precizēšanu rezerves zemes 

fonda zemes vienībām Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums 

144.  820. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 003 0437 platības apstiprināšanu 

Leonīda Judina ēku uzturēšanai un 

reģistrēšanai zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
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