
                                                          
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2018.gada  26.aprīļa Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.30 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 755. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu vieglās 

automašīnas iegādei 

Lēmums 

2. 756. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu vieglās 

automašīnas iegādei 

Lēmums 

3. 757. Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.10, Ķieģeļu 

iela, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļu īpašniekiem atbalstīšanu un piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

4. 758. Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.6, Ķieģeļu iela, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļu īpašniekiem atbalstīšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

5. 759. Par zemes vienības (starpgabala) „Migliņas”, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

6. 760. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4468 002 0213, Līksnas  pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

7. 761. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Ozolaine”, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

8. 762. Par zemes vienības (starpgabala)  „Jaunrumpiški”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/30_26_04_2018/755.pdf
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9. 763. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Voitiški U”, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

10. 764. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru  4488 009 0289, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

11. 765. Par dzīvojamās mājas „Pirtnieki”, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 3, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

12. 766. Par Naujenes pagasta pārvaldes debitoru parādu 

norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

13. 767. Par Natālijas Kreitales ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

14. 768. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku ciršanai 

Vecstropu ciemā 

Lēmums 

15. 769. Par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu 

koku izciršanai pašvaldības kapos 

Lēmums 

16. 770. Par Daugavpils novada pašvaldības 2017.gada 

konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu 

Lēmums 

17. 771. Par Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas 

aģentūra” sūdzību 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

18. 772. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu Špoģu katlu 

mājas energoefektivitātes uzlabošanai 

Lēmums 

19. 773. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Regīna 1”, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

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

apzīmējumu 4460 004 2495, Kalkūnes  pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

21. 775. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4488 004 0036, Sventes  pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/30_26_04_2018/768.pdf
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22. 776. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4488 005 0581, Sventes  pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

23. 777. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4488 005 0751, Sventes  pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

24. 778. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4488 009 0062, Sventes  pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

25. 779. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4488 009 0378, Sventes  pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

26. 780. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Regīna 1”, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

27. 781. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4460 004 2495, Kalkūnes  pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

28. 782. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4488 004 0036, Sventes  pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

29. 783. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4488 005 0581, Sventes  pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

30. 784. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4488 005 0751, Sventes  pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

31. 785. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4488 009 0062, Sventes  pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

32. 786. Par zemes vienības (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4488 009 0378, Sventes  pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/30_26_04_2018/776.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/30_26_04_2018/777.pdf
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