
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2021.gada 25.marta Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.106 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 2849. Par precizējumiem Daugavpils novada 

domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.66 “Par sociālo palīdzību 

Daugavpils novadā” 

Lēmums  

Precizētie saistošie 

noteikumi Nr.66  

Precizētais 

paskaidrojuma raksts 

2. 2850. Par siltumenerģijas piegādes pakalpojumu 

sniegšanu Kalkūnes pagasta teritorijā 

Lēmums  

 

3. 2851. Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas projektā LLI-542 

“IT programmēšanas un robotikas 

kompetenču attīstība Latgales, Visaginas un 

Ignalinas pārrobežu reģionu skolās” - 

RoboNet 

Lēmums  

 

4. 2852. Par akreditācijas pieteikuma iesniegšanu 

dalībai ERASMUS+ programmā 

Lēmums  

 

5. 2853. Par dalību projektā “Stājas defektu 

novēršana bērniem Lomžas apriņķī” kā 

sadarbības partnerim 

Lēmums  

 

6. 2854. Par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas projekta 

Nr. LLI-501 „Pirmā pasaules kara 

mantojuma tūrisma maršruta  un 

ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt 

apmeklētājus pierobežas zonā”/ „World 

War I heritage tourism route and 

expositions for attracting visitors to border 

area” īstenošanu un ieņēmumu un 

izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums  

Tāme  

7. 2855. Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana keramikas klasē” realizēšanu 

Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu 

konkursa mērķprogrammas “Vizuālās 

mākslas izglītības iestāžu materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros 

Lēmums  

Tāme  

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2849.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/sn66%20prec_pareizi.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/sn66%20prec_pareizi.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/sn66_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/sn66_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2850.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2851.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2852.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2853.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2854.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2854_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2855.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2855_tame.pdf
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8. 2856. Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana klavierspēles klasē” realizēšanu 

Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu 

konkursa mērķprogrammas “Mūzikas un 

dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros 

Lēmums  

Tāme  

9. 2857. Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

fonda  līdzekļu sadali 2021.gadam 

Lēmums  

 

10. 2858. Par valsts budžeta līdzekļu sadali 

Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestādēm mācību līdzekļu un mācību 

literatūras iegādei 2021.gadā 

Lēmums  

 

11. 2859. Par finansējuma sadali izglītības iestādēm 

samaksai par individuālajām konsultācijām 

Covid-19 pandēmijas laikā vispārējās 

izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta 

personālam periodam no 2021.gada 

8.februāra līdz 2021.gada 31.martam 

Lēmums  

 

12. 2860. Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 

Lēmums  

 

13. 2861. Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 

Lēmums  

 

14. 2862. Par finansējuma piešķiršanu Skrudalienas 

pagasta pārvaldei 

Lēmums  

 

15. 2863. Par finansējuma piešķiršanu Sociālo 

pakalpojumu centram „Pīlādzis” 

Lēmums  

 

16. 2864. Par pašvaldības ceļa Nr.52-21 „Ceļš 

Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe 0.01-

2.04, grants segums” posma atjaunošanas  

izmaksu nodošanu Daugavpils novada 

domei 

Lēmums  

 

17. 2865. Par Skrudalienas pagasta pārvaldes īpašumā 

esošās kustamās mantas atsavināšanu 

Lēmums  

 

18. 2866. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu 

maksātnespējas Sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „KM Kodols” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

19. 2867. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu 

maksātnespējas Sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „TREVORS” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

20. 2868. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2856.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2856_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2857.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2858.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2859.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2860.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2861.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2862.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2863.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2864.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2865.pdf
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21. 2869. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

22. 2870. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

23. 2871. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

24. 2872. Par nekustamā īpašuma nodošanu 

valdījumā Vaboles pagasta pārvaldei 

Lēmums  

 

25. 2873. Par nekustamā īpašuma “Meļnica”, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 

nosacītās cenas noteikšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

26. 2874. Par nekustamā īpašuma “Bitenes”, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, nosacītās 

cenas noteikšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

27. 2875. Par nekustamā īpašuma “Mežrozes”, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, 

nosacītās cenas noteikšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

28. 2876. Par  nekustamā īpašuma  Sporta iela 31, 

Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

29. 2877. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 20,  

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.50, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

30. 2878. Par  nekustamā īpašuma  “Limbaži”, 

Bandališki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

31. 2879. Par nedzīvojamās telpas Nr.11, Parka iela 4, 

Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

32. 2880. Par nekustamā īpašuma “Borovkas karjers”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2872.pdf
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33. 2881. Par nekustamā īpašuma “Kumbuļi 24”, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

34. 2882. Par nekustamā īpašuma Vārpas iela 7, 

Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

35. 2883. Par nekustamā īpašuma “Latgale 48”, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

36. 2884. Par  dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

428, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma              

Nr. 74, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

37. 2885. Par dzīvojamās mājas Meža iela 6, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.26, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

38. 2886. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4494 005 0210,  Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu    

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

39. 2887. Par  nekustamā īpašuma „Villaine”, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

40. 2888. Par dzīvojamās mājas “5”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.31, pārdošanu 

uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

41. 2889. Par nekustamā īpašuma “Auziņas”, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

 

42. 2890. Par zemes vienības (starpgabala) ar 

kadastra apzīmējumu 4468 003 0150, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

 

43. 2891. Par nekustamā īpašuma “Silkini”, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

 

Lēmums  

 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2889.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2890.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2891.pdf
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44. 2892. Par nekustamā īpašuma “Zaķi”, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  

 

45.  2893. Par zemes vienības (starpgabala) ar 

kadastra apzīmējumu 4470 001 0079, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

 

46. 2894. Par zemes vienības (starpgabala) ar 

kadastra apzīmējumu 4470 001 0306, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

 

47. 2895. Par zemes vienības (starpgabala) ar 

kadastra apzīmējumu 4470 004 0088, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

 

48. 2896. Par nedzīvojamās telpas Nr.11,  Parka iela 

4, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  

 

49. 2897. Par nekustamā īpašuma “Borovkas karjers”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

 

50. 2898. Par nekustamā īpašuma “Tiltu skola”, Tilti, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  

 

51. 2899. Par dzīvojamās mājas “2”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, atkārtotās 

izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

 

52. 2900. Par  zemes vienības (starpgabala) ar 

kadastra apzīmējumu 4464 001 0185, 

Laucesas pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

53. 2901. Par  dzīvojamās mājas Jaunatnes iela 20, 

Līksna, Līksnas  pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.11, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus  

54. 2902. Par  dzīvojamās mājas Skolas iela 1A, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2892.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2893.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2894.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2895.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2896.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2897.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2898.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2899.pdf
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55. 2903. Par  zemes vienības (starpgabala) ar 

kadastra apzīmējumu 4494 001 0084, 

Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

56. 2904. Par  zemes vienības (starpgabala) ar 

kadastra apzīmējumu 4496 002 0194, 

Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

57. 2905. Par  zemes vienības (starpgabala) ar 

kadastra apzīmējumu 4498 005 0694, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

58. 2906. Par  nekustamā īpašuma “Zemenes”, Višķu  

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

59. 2907. Par nekustamā īpašuma „Pritikino-2”, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums  

 

60. 2908. Par zemes vienības (starpgabala) ar 

kadastra apzīmējumu 4492 003 0353, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums  

 

61. 2909. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 

0445 atzīšanu par piekrītošu pašvaldībai un 

zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā 

uz Daugavpils novada pašvaldības vārda 

Lēmums  

 

62. 2910. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4442 005 0111 ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā 

Lēmums  

 

63. 2911. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 001 0279 ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā 

Lēmums  

 

64. 2912. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 002 0293 ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā 

Lēmums  

 

65. 2913. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

4492  002 0690 noteikšanu par starpgabalu 

Lēmums  

 

66. 2914. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Dubnas 

pagasta Zarānu kapos 

Lēmums  

 

67. 2915. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par 

koku ciršanu Medumu pagasta teritorijā 

Lēmums  

 

68. 2916. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Lociku ciemā 

 

Lēmums  

 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2907.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2908.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2909.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2910.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2911.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2912.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2913.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2914.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2915.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2916.pdf
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69. 2917. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Vecstropu ciemā 

Lēmums  

 

70. 2918. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Lāču kapos 

Lēmums  

 

71. 2919. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai pašvaldības 

kapos un ciemos 

Lēmums  

 

72. 2920. Par Daugavpils novada vēlēšanu komisijas 

locekļa darbības izbeigšanu 

Lēmums  

 

73. 2921. Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 

Lēmums  

 

74. 2922. Par nekustamā īpašuma “Linsētas-2”, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

75. 2923. Par nekustamā īpašuma “263”, Pavasaris, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

 

76. 2924. Par Demenes pagasta pārvaldes īpašumā 

esošās kustamās mantas atsavināšanu 

Lēmums  

 
  

 

 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2917.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2918.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2919.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2920.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2921.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2923.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/106_25_03_2021/2924.pdf

