
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2018.gada  5.aprīlī Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 28 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 739. Par  Daugavpils novada domes lēmumu 

atcelšanu 

Lēmums  

2. 740. Par Daugavpils novada domes 2010.gada 

16.septembra lēmuma Nr. 1248 “Par kravas 

furgona pakalpojumu tarifu apstiprināšanu 

Skrudalienas pagastā” atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

Lēmums 

3. 741. Par aizņēmumu no Valsts kases mikroautobusa 

iegādei Tabores pagasta pārvaldes vajadzībām 

Lēmums 

4. 742. Par līdzekļu piešķiršanu Nīcgales  pagasta 

pārvaldei no nekustamā īpašuma Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanas 

Lēmums 

5. 743. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums 

6. 744. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

7. 745. Par dzīvojamās mājas Muitas iela 13, Muitas, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.1, pārdošanu Vadimam 

Dudarjonokam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

8. 746. Par dzīvojamās mājas Meža iela 6, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 8, pārdošanu Nataļjai Baltrumovičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

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

apzīmējumu  4468 005 0442, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

10. 748. Par Svetlanas Ribakovas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/28_05_04_2018/739.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/28_05_04_2018/740.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/28_05_04_2018/741.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/28_05_04_2018/742.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/28_05_04_2018/743.pdf
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11. 749. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Anatolijam Bogdanovam uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4446 001 0283   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

12. 750. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 

002 0103  atzīšanu par  starpgabalu   

Lēmums 

13. 751. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 

002 0142  atzīšanu par starpgabalu un 

nosaukuma piešķiršanu 

Lēmums 

14. 752. Par aizņēmumu no Valsts kases vieglo 

automašīnu iegādei Daugavpils novada domes 

vajadzībām 

Lēmums 

15. 753. Par projekta “Inovatīvu un ilgtspējīgu mājokļu 

problēmu risinājumi apdzīvotības veicināšanai 

lauku apvidos” (“Innovative Sustainable housing 

solutions stimulating integration in rural areas”) 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 

Tāme  

 

 
  

 

 

 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/28_05_04_2018/750.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/28_05_04_2018/751.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/28_05_04_2018/752.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/28_05_04_2018/753.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/28_05_04_2018/753_tame.xlsm

