
 

 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2012.gada 14.jūnija Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.13 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai 

lēmuma nosaukums 

 

1. 534. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Indulim Bērziņam uz zemes 

vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4474 006 0058 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

2. 535. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Jurim Konišam uz zemes 

vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4474 008 0300 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

3. 536. Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu uz mantoto zemi 

Valentīnai Bulei un zemes 

ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

4. 537. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Anfisai Avčiņikovai un 

Haritinai Gluškovai              

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

5. 538. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Tatjanai Pravdai un Valentīnai 

Pravdai   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

6. 539. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību 

izbeigšanu Skaidrītei 

Vingrei             

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

7. 540. Par zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesību izbeigšanu Jolantai 

Lohančikai            

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

8. 541. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Vladimiram Gavrilovam            

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

9. 542. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 



Valentīnai Kostinai (Valentina 

Kostyan)           

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

10. 543. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Kazimiram Pļasunam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

11. 544. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Genadijam Bizņam           

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

12. 545. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Sergejam Kartašovam         

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

13. 546. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Leonīdam Sidorenokam         

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 547. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Jekimam Jefimovam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 548. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Oļegam Demčukam           

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16. 549. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Elžbetai Volkovai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

17. 550. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Sergejam Polgujam-Polginam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 551. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Sergejam Šelokitskim un 

Valentīnai Šelokitskai 

(Valentina Shelokitskaya)              

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19. 552. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Marinai Popkovai           

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

20. 553. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Timofejam Ivanovam          

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21. 554. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Terezai Žuromskai             

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

22. 555. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Tatjanai Žarskai             

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

23. 556. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 



Aleksandram Papsujevičam noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

24. 557. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Oļegam Čerikovam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 558. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Maksimam Komrakovam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

26. 559. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Jānim Garkalnam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

27. 560. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Nikolajam Babahinam           

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

28. 561. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Semjonam Babahinam           

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

29. 562. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Olgai Giļmutdinovai             

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

30. 563. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Nikolajam Mihailovam                     

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

31. 564. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Svetlanai Kuželei 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

32. 565. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Ludmilai Markovai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

33. 566. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Vladimiram Jurkevičam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

34. 567. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Staņislavam Beštenim 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

35. 568. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Olgai Jakovļevai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

36. 569. Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu 

Ninai Stepanovai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

37. 570. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 004 0269 

atzīšanu par starpgabalu ar 

Lēmums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/570.pdf


piekritību pašvaldībai 

38. 571. Par zemes ierī cī bas projekta 

izstrā des nepiecieš amī bu 

zemes vienī bai ar kadastra 

apzī mē jumu 4498 005 0197 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

39. 572. Par Genovefas Skrindas 

mantojamās zemes vienības 

robežu kontūru precizēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

40. 573. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4494 005 0206 

un 4494 005 0207platības un 

robežu kontūru  precizēšanu 

Janīnas Salenietes  zemes 

vienībām 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

41.  574. Par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4476 005 0471,  

4476 005 0422,   4476 005 

0576 platību precizēšanu  

Lēmums 

42. 575. Par pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4476 003 0033 

platības precizēšanu, 

sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu   

Lēmums 

43. 576. Par pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4476 005 0404 

platības precizēšanu, 

sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

Lēmums 

44. 577. Par  platību precizēšanu  

starpgabaliem ar piekritību 

pašvaldībai 

Lēmums 

45. 578. Par izmaiņām pašvaldības ceļu 

un ielu reģistrā 

Lēmums 

46. 579. Par nekustamā īpašuma 

„Kalnāji” ar kadastra numuru 

4442 005 0024 sadali divos 

īpašumos un nosaukumu 

piešķiršanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

47. 580. Par Pētera Vasiļjeva  ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

48. 581. Par Nadeždas Lantuhas ziņu 

par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

49. 582. Par Aleksandra Mazina ziņu 

par deklarēto dzīvesvietu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/574.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/575.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/576.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/577.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/578.pdf


anulēšanu pieejamības ierobežojumus 

50. 583. Par Ludmilas Paškevičas ziņu 

par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

51. 584. Par saistošo noteikumu  

„Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu Meduma ezerā” 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi Nr.8 

Paskaidrojuma raksts 

52. 585. Par  Valsts autoceļu fonda 

iedalīto līdzekļu Daugavpils 

novada domei sadali 

2012.gadam   

Lēmums 
 

53. 586. Par iepirkuma procedūras 

veikšanu tehnikas iegādei 

Lēmums 
 

54. 587. Par tehniski ekonomiskā 

pamatojuma apstiprināšanu un 

par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai 

Lēmums 
 

55. 588. Par izmaiņām Daugavpils 

novada pašvaldības 

tirdzniecības atļauju 

izsniegšanas un tirdzniecības 

vietu noteikšanas komisijas 

sastāvā 

Lēmums 
 

56. 589. Par dzīvojamās mājas Meža 

iela 4, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.52,  

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 
 

57. 590. Par dzīvojamās mājas Parka 

iela 1, Svente, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.24,  nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums 
 

58. 591. Par dzīvojamās  mājas Parka 

iela 1, Svente, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 24, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 
 

59. 592. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma Zalkši, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 
 

60. 593. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma „34”, Varavīksne, 

Lēmums 
 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/585.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/586.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/587.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/588.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/589.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/590.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/591.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/592.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/593.pdf


Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

61. 594. Par Daugavpils novada 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma „139”, Pavasaris, 

Maļinovas  pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  

Taisai Sokolovai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

62. 595. Par Dubnas pagasta pārvaldes 

īpašumā esošās kustamās 

mantas atsavināšanu 

Lēmums 
 

63. 596. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Gundara Grēgera 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

64. 597. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību 

„ALEKSANDRA NAMS” 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

65. 598. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no NIKOLAJA 

BOGDANOVA 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

66. 599. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no VALĒRIJA 

KONDRATJEVA 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

67. 600. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no LARISAS 

KOZIREVAS 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

68. 601. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no DZIDRAS 

STUPĀNES 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

69. 602. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Vladislava 

Petkeviča 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

70. 603. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Aleksandra 

Ladnova 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

71. 604. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Maikla (Michael) 

Džozefa (Jozeph) Rassela 

(Russel) 

 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/595.pdf


72. 605. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Aiņa Jukša 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

73. 606. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Arvitas  Jukšas 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

74. 607. Par nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavēto maksājumu 

piedziņu no Ilonas  Gurevičas 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

75. 608. Par īres maksas noteikšanu 

dzīvojamai mājai Nr.3, 

Vienības  iela, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums  

76. 609. Par grozījumiem Daugavpils 

novada  domes 2010. gada 25. 

marta  lēmumā Nr. 398„Par 

maksas pakalpojumiem  

Naujenes pagastā”  

Lēmums 

77. 610. Par izmaiņām Demenes 

pagasta pārvaldes 

pamatbudžeta ieņēmumu daļā 

Lēmums 

78. 611. Par automašīnas iegādi Lēmums 

79. 612. Par dzīvojamās mājas 

Līdumnieku iela 15, Kumbuļi,  

Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.4,  

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

80. 613. Par dzīvojamās mājas 

Līdumnieku iela 15, Kumbuļi,  

Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.10,  īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

81. 614. Par dzīvojamās mājas 

Līdumnieku iela 15, Kumbuļi,  

Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.17,  īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

82. 615. Par lī dzekļ u pieš ķ irš anu 

Naujenes pagasta pā rvaldei no 

dzī vokļ a ī paš uma Nr. 5, 

Mež a iela 4, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavinā š anas 

 

Lēmums 

Pielikums 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/608.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/609.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/610.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/611.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/612.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/613.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/614.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/615.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/615_pielikums.pdf


83. 616. Par lī dzekļ u pieš ķ irš anu 

Demenes pagasta pā rvaldei 

Lēmums 

84. 617. Par finansējuma piešķiršanu 

Kalupes pagasta pārvaldei 

Lēmums 

85. 618. Par finansējuma piešķiršanu 

Tabores pagasta pārvaldei 

Lēmums 

86. 619. Par finansējuma piešķiršanu 

Vaboles pagasta pārvaldei 

Lēmums 

87. 620. Par finansējuma piešķiršanu 

Daugavpils novada 

pašvaldības aģentūrai „Višķi”  

Lēmums 

88. 621. Par  līdzekļu piešķiršanu 

Ambeļu pagasta pārvaldei 

Lēmums  

89. 622. Par Daugavpils  novada  

pašvaldības īpašumā esošās 

zemes vienības  daļas 

iznomāšanu biedrībai „Višķu 

attīstībai” 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

90. 623. Par Daugavpils  novada 

pašvaldības īpašumā esošās 

nedzīvojamās  ēkas  

iznomāšanu biedrībai „Višķu 

attīstībai” 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

91. 624. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4450 003 0154 

platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu 

plāna apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

92. 625. Par piedalīšanos projektā 

„Resursu punktu jauniešiem 

izveide pašvaldībās sadarbībā 

ar jaunatnes organizācijām vai 

biedrībām, kas veic darbu ar 

jaunatni” 

Lēmums 

 

http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/616.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/617.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/618.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/619.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/620.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/621.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/624.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/dnd_lemumi/2012/13_sede/625.pdf

