
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2014.gada 11.septembra  Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.21 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1.  940. Par Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 

mācību punkta atvēršanu 

Lēmums 

Tāme 

2.  941. Par finansējuma piešķiršanu Laucesas 

pagasta pārvaldei 

Lēmums 

 

3.  942. Par finansējuma piešķiršanu Salienas 

pagasta pārvaldei 

Lēmums 

 

4.  943. Par Daugavpils novada pašvaldības 

autoceļu vidējā termiņa attīstības 

programmas 2014. – 2016.gadam 

apstiprināšanu 

Lēmums 

 

5.  944. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai, daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Nr.6, Meža iela, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļu īpašniekiem atbalstīšanu un 

piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

6.  945. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai, daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Nr.7, Vienības iela, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļu īpašniekiem atbalstīšanu 

un piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

7.  946. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai, daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Nr.8, Vienības iela, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļu īpašniekiem atbalstīšanu 

un piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

8.  947. Par dzīvojamās mājas Ķieģeļu iela 10, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/940.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/940tame.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/941.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/942.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/943.pdf
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9.  948. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Mākoņi, Biķernieku 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

10.  949. Par zemes vienības (starpgabala) Serž, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

11.  950. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Pastorāts 10”, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

12.  951. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Āzīši, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

13.  952. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Kurmji, Dubnas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

14.  953. Par zemes vienības (starpgabala) Lejkalni, 

Dubnas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu  

Lēmums 

 

15.  954. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Gundegas 3”, Peski 1, 

Laucesas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

16.  955. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Skalbes, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

17.  956. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  

c. Laucesa-32, Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

18.  957. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „104”, Spārīte, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

19.  958. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Mierkalns, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

20.  959. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 3, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1,  

atsavināšanu 

Lēmums 

 

21.  960. Par dzīvojamās mājas Meža iela 6, Krauja, 

Naujenes  pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.1, atsavināšanu 

Lēmums 

 

22.  961. Par dzīvojamās mājas „Eglāji”, Salienas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.2, atsavināšanu 

 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/948.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/949.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/950.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/951.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/952.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/953.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/954.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/955.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/956.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/957.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/958.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/959.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/960.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/961.pdf
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23.  962. Par dzīvojamās mājas „Pupiški 30”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.2, atsavināšanu 

Lēmums 

 

24.  963. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Asari K, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

25.  964. Par zemes vienības (starpgabala) Jaunie 

Bērziņi, Skrudalienas pagasts, Daugavpils 

novads,  atsavināšanu 

Lēmums 

 

26.  965. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Strādnieku iela 1, 

Svente, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

27.  966. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Omuļi, Sventes 

pagasts,  Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

28.  967. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Gobas, Vecsvente, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

 

29.  968. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4492 003 0154, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

30.  969. Par zemes vienības (starpgabala) Zemenes, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads,  

atsavināšanu  

Lēmums 

 

31.  970. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Apšubekas, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

32.  971. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  Mākoņi, Biķernieku 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

33.  972. Par zemes vienības (starpgabala) Serž, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

 

34.  973. Par zemes vienības (starpgabala) Lejkalni, 

Dubnas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

 

35.  974. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Skalbes, Laucesas 

pagasts,  Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/962.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/963.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/964.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/965.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/966.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/967.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/968.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/969.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/970.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/971.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/972.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/973.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/974.pdf
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36.  975. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma c. Laucesa-32, 

Laucesas pagasts,  Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

 

37.  976. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 3, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

38.  977. Par  dzīvojamās mājas „Eglāji”, Salienas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.2, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

39.  978. Par zemes vienības (starpgabala) Jaunie 

Bērziņi, Skrudalienas pagasts, Daugavpils 

novads,  pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

40.  979. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Omuļi, Sventes 

pagasts,  Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

41.  980. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Gobas, Vecsvente, 

Sventes pagasts,  Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

 

42.  981. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  ar kadastra numuru 

4492 003 0154, Tabores pagasts,  

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

43.  982. Par zemes vienības (starpgabala) Zemenes, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

 

44.  983. Par dzīvojamās mājas Meža iela 6, Krauja, 

Naujenes  pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.1, pārdošanu Intai 

Ruskulei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

45.  984. Par projekta  „Ambeļu kultūras nama 

skatuves aprīkojuma un kulišu iegāde” 

pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”   

2.2. rīcībā “Tradīciju saglabāšana un 

pilnveidošana dabas un kultūras resursu 

ilgtspējīgai izmantošanai” pamatbudžeta 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/975.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/976.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/977.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/978.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/979.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/980.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/981.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/982.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/984.pdf
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ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu 

46.  985. Par Maļinovas pagasta projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils 

novada Maļinovas pagasta Maļinovas 

ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA 

/139/113) finanšu plāna apstiprināšanu 

Lēmums 

 

47.  986. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils 

novada Maļinovas pagasta Maļinovas 

ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/ 

139/113) finansēšanai 

Lēmums 

 

48.  987. Par līdzekļu piešķiršanu Dubnas pagasta 

pārvaldei no nekustamo īpašumu Segliņi, 

Dubnas pagasts, Daugavpils novads, un 

dzīvokļa īpašuma Nr.5, Nākotnes iela 5, 

Dubna,  Dubnas pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanas 

Lēmums 

 

49.  988. Par līdzekļu piešķiršanu Medumu pagasta 

pārvaldei no nekustamā īpašuma „Kalves 

1”, Medumu pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas 

Lēmums 

 

50.  989. Par līdzekļu piešķiršanu Skrudalienas 

pagasta pārvaldei  no nekustamā īpašuma 

„Noliktava” , Silene, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

 

51.  990. Par  grozījumiem Daugavpils novada 

domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr. 233 

„Par projekta “Sabiedriskās pirts iekštelpu 

vienkāršota renovācija Silenes ciemā” 

iesniegšanu pasākumā „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” 

Lēmums 

 

52.  991. Par ELFLA projektā Nr. 14-03-LL24-

L413101-000005  „Sabiedriskās pirts 

iekštelpu vienkāršota renovācija Silenes 

ciemā” iesaistītā nekustamā īpašuma 

pārņemšanu valdījumā 

Lēmums 

 

53.  992. Par aizņēmumu ELFLA projekta Nr. 14-03-

LL24-L413101-000005  „Sabiedriskās pirts 

iekštelpu vienkāršota renovācija Silenes 

ciemā” finansēšanai 

Lēmums 

 

54.  993. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 5, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.17, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

 

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/985.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/986.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/987.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/988.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/989.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/990.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/991.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/992.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/993.pdf
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55.  994. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Allai Šilinai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

56.  995. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Andrejam Drobovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

57.  996. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Emīlijai Vansovičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

58.  997. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Feofānijai Masaļskai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

59.  998. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Gincam Diklabam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

60.  999. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Verai Fedjašai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

61.  1000. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Leonīdam Kaufmanam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

62.  1001. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Nataļjai Gagai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

63.  1002. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Ritai Rusiņai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
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64.  1003. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „VLS” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

65.  1004. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Lilianas Martiņakas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

66.  1005. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Ivana Gedroviča-Juraga 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

67.  1006. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Māra Vasiļevska 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

68.  1007. Par Vladimira Šļahova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

69.  1008. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Višķu pagasta Višķu tehnikuma 

ciemā, pie mājas Nr.9 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

70.  1009. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Višķu pagasta Višķu tehnikuma 

estrādes teritorijā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus  

71.  1010. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Višķu pagasta kapos 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

72.  1011. Par platības precizēšanu zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 4498 003 0164 un 

4498 003 0165 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
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73.  1012. Par Višķu pagasta padomes 2007.gada 

17.aprīļa  lēmuma Nr.453 ,,Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Fjodoram 

GRIGORJEVAM”  atcelšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

       74. 1013. Par Dubnas upes atdalīšanu no Ļevam 

Valkam  pastāvīgā lietošanā piešķirtās 

zemes 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

       75. 1014. Par  zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu  4476 002 0083 robežu un 

grafiskā pielikuma precizēšanu 

Lēmums 

 

       76. 1015. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 4464 003 0018 

sadali 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

       77. 1016. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4464 004 0336 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

 

 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/21_11_09_2014/1014.pdf

