
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2017.gada  26.oktobra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 14 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 360. Par Daugavpils novada domes īpašumā esošās 

kustamās mantas atsavināšanu 

Lēmums 

2. 361. Par aizņēmumu no Valsts kases traktora iegādei Lēmums 

3.  362. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr. 153 „Par 

Daugavpils novada Medību koordinācijas 

komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu” 

Lēmums 

 

4. 363. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 389, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads,  

dzīvokļa īpašuma Nr. 72,  atsavināšanu 

Lēmums 

 

5. 364. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „303”, Daugava, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

6. 365. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „15”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

7. 366. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nedzīvojamās telpas Nr. 22, „1”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

8. 367. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Ozoli  6”,  Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

9. 368. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4468 005 0520, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

10. 369. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4468 005 0421, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

11. 370. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4462 005 0060, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

 

 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/360.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/361.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/362.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/363.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/364.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/365.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/366.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/367.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/368.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/369.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/370.pdf
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12. 371. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „15”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu  Valentīnai 

Trifonovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

13. 372. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „154”, Daugava, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Oļegam 

Kostrodimovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 373. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „44”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Ingrīdai 

Gončarovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

15. 374. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4488 004 0136, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Valentīnai 

Moisejai   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16. 375. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Brūklenāji”, Gančevski, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  Aigaram 

Gadzānam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

17. 376. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu   4468 005 0520, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

18. 377. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu   4468 005 0421, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

19. 378. Par dzīvojamās mājas „1”, Višķu tehnikums, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, nedzīvojamās 

telpas Nr. 22, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

20. 379. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu  4462 005 0060, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

21. 380. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Annai Jefimovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

22. 381. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Jakovam Leonovam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

23. 382. Par Ineses Beinarovičas, Danielas Beinarovičas 

un Gabrielas Beinarovičas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/376.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/377.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/378.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/379.pdf
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noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

24. 383. Par Aleksandra Nagņejeva ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 384. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Baltaču kapsētā, Baltači, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads  

Lēmums 

26. 385. Par grozījumu Daugavpils novada domes 2016. 

gada 14.jūlija lēmumā Nr. 574 „Par Daugavpils 

novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas 

noteikšanu dzīvojamās mājās Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads” 

Lēmums 

27. 386. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Vizuļi”, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads,  pārdošanu  Lidijai Svokai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

28. 387. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma   „Vezumnieki”,  Naujenes pagasts,  

Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

Lēmums 

29. 388. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 13A, Nīcgale, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 12, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

30. 389. Par atļaujas lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā 

“Divi ozoli”, Biķernieku pagasts, Daugavpils 

novads, izsniegšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/384.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/385.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/14_26_10_2017/387.pdf

