
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2021.gada 25.februāra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.105 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmumu, 

nolikumu, 

saistošo 

noteikumu 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 2751. Par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu maiņu Lēmums  

2. 2752. Par Vecsalienas pagasta bibliotēkas 

reorganizāciju 

Lēmums  

3. 108 Salienas pagasta pārvaldes nolikums Nolikums Nr.108 

4. 109 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2019.gada 14.februāra nolikumā Nr.57 

“Medumu speciālās pamatskolas 

NOLIKUMS” 

Nolikums Nr.109 

5. 2753. Par finansējuma sadali piemaksu piešķiršanai 

Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu pedagogiem un skolotāju palīgiem, 

kas strādā klātienē Covid-19 pandēmijas 

laikā 

Lēmums  

6. 2754. Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas 

izmaksām 

Lēmums  

Pielikums  

7. 2755. Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas 

apstiprināšanu 

Lēmums  

1.pielikums 

2.pielikums (I, II 

daļas 1., 2.tabula) 

 2.pielikums (III daļas 

3.tabula) 

2.pielikums (I, II, III 

daļas tabulu pielik.) 

2.pielikums (IV daļas 

4.tabula)  

3.pielikums (I daļas 

1.tabula) 

3.pielikums (I daļas 

2.tabula) 

3.pielikums (I daļas 

3.tabula)  

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2751.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2752.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/nol108.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/nol109.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2753.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2754.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2754_pielikums.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_1_pielikums_2020_institucijas.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_2(1)_pielikums_I_II_dalas_1_2%20_tabula_Buves_dzivokla_ipasumi.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_2(1)_pielikums_I_II_dalas_1_2%20_tabula_Buves_dzivokla_ipasumi.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_2(2)_pielikums_III_dalas_3%20tabula_Zemes_vienibas.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_2(2)_pielikums_III_dalas_3%20tabula_Zemes_vienibas.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_2(3)_pielikuma__I_II_III_dalas_tabulu_pielikumi.zip
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_2(3)_pielikuma__I_II_III_dalas_tabulu_pielikumi.zip
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_2(4)_pielikuma_IV_dalas%20_4_tabula_Kustamie_ipasumi.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_2(4)_pielikuma_IV_dalas%20_4_tabula_Kustamie_ipasumi.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_3(1)_pielikuma_I_dalas_1_tabula_Aiznemumi.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_3(1)_pielikuma_I_dalas_1_tabula_Aiznemumi.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_3(2)_pielikuma_I_dalas%202_tabula_Galvojumi.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_3(2)_pielikuma_I_dalas%202_tabula_Galvojumi.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_3(3)_pielikuma_I_dalas_3_tabula_Citas_ilgtermina_saistibas.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_3(3)_pielikuma_I_dalas_3_tabula_Citas_ilgtermina_saistibas.xlsx
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3.pielikums (II daļas 

1., 2., 3.tabula) 

3.pielikums (III daļas 

1.tabula) 

8. 2756. Par Daugavpils novada domes 2016.gada 

26.maija lēmuma Nr.421 “Par Daugavpils 

novada Kultūras pārvaldes iestāšanos Lauku 

bibliotēku atbalsta biedrībā”  atzīšanu par 

spēku zaudējušu 

Lēmums 

 

9. 2757. Par precizējumiem Daugavpils novada 

domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.67 “Par maznodrošinātās 

mājsaimniecības statusa noteikšanu 

Daugavpils novada pašvaldībā” 

Lēmums                  

Precizētie saistošie 

noteikumi Nr.67 

Precizētais 

paskaidrojuma raksts 

10. 2758. Par siltumenerģijas piegādes pakalpojumu 

sniegšanu Naujenes pagasta teritorijā 

Lēmums 

11. 2759. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu Dubnas pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

12. 72 Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 

„Višķi” maksas pakalpojumi Dubnas pagastā 

Saistošie noteikumi 

Nr.72             

Paskaidrojuma raksts 

13. 2760. Par pabalsta piešķiršanu Semeonam 

Pavlovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 2761. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 13.decembra lēmumā Nr.1207 

“Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

dzīvojamās mājās Demenes pagastā” 

Lēmums 

15. 2762. Par projekta idejas „Materiāltehniskās bāzes 

uzlabošana zivju resursu aizsardzības 

pasākumu efektivitātes paaugstināšanai 

Daugavpils novadā” iesniegšanu 

Lēmums 

16. 2763. Par projekta idejas „Papildaprīkojuma iegāde 

zivju resursu aizsardzībai Daugavpils 

novadā” iesniegšanu 

Lēmums 

17. 2764. Par projekta idejas „Zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumu izstrādi Daugavpils 

novada ezeriem – Demenes ezera, Dārza 

ezera, Kalnišķu ezera” iesniegšanu 

Lēmums 

18. 2765. Par projekta idejas „Zivju resursu 

pavairošana ar zandartu mazuļiem 

Daugavpils novada Skrudalienas pagasta 

Smiļģinu ezerā” iesniegšanu 

Lēmums 

19. 2766. Par projekta idejas „Daugavpils novada 

Vaboles pagasta Baltezera zandartu mazuļu 

pavairošana” iesniegšanu 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_3(4)_pielikuma_II_dalas_1_2_3_tabula_Projekti.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_3(4)_pielikuma_II_dalas_1_2_3_tabula_Projekti.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_3(5)_pielikuma_III_dalas_1_tabula_Istermina_saistibas.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2755_3(5)_pielikuma_III_dalas_1_tabula_Istermina_saistibas.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2756.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2757.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2757_sn67_prec.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2757_sn67_prec.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2757_sn67_paskaidrojuma%20raksts_prec.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2757_sn67_paskaidrojuma%20raksts_prec.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2758.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2759.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/sn72.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/sn72.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/sn72_pask.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2761.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2762.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2763.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2764.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2765.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2766.pdf
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20. 2767. Par projekta idejas „Daugavpils novada 

Demenes pagasta Briģenes ezera zandartu 

mazuļu pavairošana” iesniegšanu 

Lēmums 

21. 2768. Par projekta “Daugavpils novada Kalupes 

pagasta Mazā Kalupes ezera zandarta mazuļu 

pavairošana” iesniegšanu Zivju fonda 

pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 

ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 

valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldību īpašumā” 

Lēmums 

22. 2769. Par projekta „Zivju resursu papildināšana 

Daugavpils novada Līksnas pagasta Koša 

ezerā” iesniegšanu Zivju fonda pasākumā 

„Zivju resursu pavairošana un atražošana 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 

zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību 

īpašumā” 

Lēmums 

23. 2770. Par projekta “Daugavpils novada 

Skrudalienas pagasta Bruņu ezera un Sila 

ezera zivju resursu pavairošana” iesniegšanu 

Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu 

pavairošana un atražošana publiskajās 

ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 

tiesības pieder valstij, kā arī citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību 

īpašumā” 

Lēmums 

24. 2771. Par Skrudalienas pagasta pārvaldes īpašumā 

esošā transportlīdzekļa MITSUBISHI 

OUTLANDER atsavināšanu 

Lēmums 

25. 2772. Par Naujenes pagasta pārvaldes īpašumā 

esošās kustamās mantas atsavināšanu   

Lēmums 

26. 2773. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 003 0543, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu valdījumā 

un īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

27. 2774. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4492 007 0071, “Lintopiški 9”, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

28. 2775. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4494 003 0248, “Kalves”, Vabole, Vaboles 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā   

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2767.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2768.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2769.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2770.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2771.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2772.pdf
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29. 2776. Par nekustamā īpašuma “Medus bites”, 

Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

30. 2777. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4446 001 0394, Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

31. 2778. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4446 004 0130, Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

32. 2779. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4446 005 0275, Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

33. 2780. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4450 004 0309, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

34. 2781. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 0944, “399”, Celtnieks, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

35. 2782. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 1479, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

36. 2783. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 1956, “326”, Daugava, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

37. 2784. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 005 0156, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

38. 2785. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 007 0187, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

39. 2786. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4464 001 0237, Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

40. 2787. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4468 003 0237, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
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pieejamības ierobežojumus 

41. 2788. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4468 007 0079, “75”, Priežu sils, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

42. 2789. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4468 009 0269, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

43. 2790. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 002 0662, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

44. 2791. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 006 0259, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

45. 2792. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4472 005 0214, “130”, Ozolaine, Medumu 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

46.  2793. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 004 0290, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

47. 2794. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 004 0298, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

48. 2795. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4476 002 0072, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

49. 2796. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4476 002 0157, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

50. 2797. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 004 0222, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

51. 2798. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 005 0608, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 
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52. 2799. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 005 0875, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

53. 2800. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4488 005 0474, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

54. 2801. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4492 005 0077, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

55. 2802. Par nekustamā īpašuma “Torņkalns”, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

56. 2803. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4498 004 0413, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

57. 2804. Par  nekustamā īpašuma  „262”, Mičurinietis, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

58. 2805. Par nekustamā īpašuma  „Jaunpļaviņas”, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

59. 2806. Par  nekustamā īpašuma  „Sprīdīši-2”, 

Laucesas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

60. 2807. Par dzīvojamās mājas Jaunatnes iela 12,  

Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.13, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

61. 2808. Par  nekustamā īpašuma  “Vasargeliški 17”, 

Vasargeliški, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

62. 2809. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 5, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.14, 

atsavināšanu 

Lēmums 

63. 2810. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 428,  

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.74, 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2809.pdf
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atsavināšanu pieejamības ierobežojumus 

64. 2811. Par  nekustamā īpašuma  ar kadastra numuru 

4494 005 0210, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

65. 2812. Par dzīvojamās mājas Skolas iela  13,  Špoģi, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.13, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

66. 2813. Par  nekustamā īpašuma “Indiņi”,  Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu    

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

67. 2814. Par nekustamā īpašuma “Medus bites”, 

Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

68. 2815. Par nekustamā īpašuma “30”, Eglīte, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

69. 2816. Par nekustamā īpašuma “Zaļumiņi”, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

70. 2817. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 5, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.14, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

71. 2818. Par nekustamā īpašuma “Celiņi”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

72. 2819. Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4486 003 0069, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

73. 2820. Par nekustamā īpašuma “Torņkalns”, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

74. 2821. Par nekustamā īpašuma “Tartaks 2K”, 

Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2814.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2815.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2816.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2817.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2818.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2819.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2820.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2821.pdf
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75. 2822. Par nekustamā īpašuma “Kalna lauri”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

76. 2823. Par nekustamā īpašuma “Kalkūne 22”, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

77. 2824. Par nekustamā īpašuma “dzīvojamā māja 

7.km Nr.2”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

78. 2825. Par dzīvojamās mājas “11”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.78, atkārtotās 

izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

79. 2826. Par nekustamā īpašuma “Mazie dzintari”, 

Demenes  pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

80. 2827. Par zemes vienības (starpgabala)  “Toņa”, 

Demenes  pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

81. 2828. Par nekustamā īpašuma “Varavīksnes 4”, 

Kalkūnes  pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

82. 2829. Par  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4468 009 0180, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

83. 2830. Par nekustamā īpašuma “Sermuļi”, 

Maļinovas  pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

84. 2831. Par  nekustamā īpašuma “Ezermala”, 

Naujenes  pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

85. 2832. Par nekustamā īpašuma „Tiltu skola”, Tilti, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

86. 2833. Par nekustamā īpašuma “Meļnicas ezers”, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas procesa izbeigšanu 

 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2822.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2823.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2824.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2825.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2832.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2833.pdf
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87. 2834. Par Daugavpils novada domes 2020.gada 

29.decembra lēmuma Nr.2639 “Par 

nekustamā īpašuma “134”, Pavasaris, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

88. 2835. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 

2159  atzīšanu par piekrītošu pašvaldībai un 

zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā 

uz Daugavpils novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

89. 2836. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes 

vienības  ar kadastra apzīmējumu 4470 002 

0573 atzīšanu par piekrītošu Daugavpils 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

Lēmums 

90. 2837. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4446 001 0402 noteikšanu par starpgabalu 

Lēmums 

91. 2838. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4446 003 0079 noteikšanu par starpgabalu 

Lēmums 

92. 2839. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 004 0298 noteikšanu par starpgabalu 

Lēmums 

93. 2840. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Nīcgales 

pagasta   Nīcgales ciema teritorijā un  Jaunās 

sādžas kapos                                                                       

Lēmums 

94. 73 Grozījums Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.4 „DAUGAVPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 

Saistošie noteikumi 

Nr.73 

95. 2841. Par sadarbību ar Daugavpils  pilsētas domi 

dalībai konkursā “Eiropas kultūras 

galvaspilsēta 2027”                                                                      

Lēmums  

 

96. 2842. Par pabalsta piešķiršanu Mečislavam 

Vēverim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

97. 2843. Par pabalsta piešķiršanu Antonam 

Jurgelānam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

98. 2844. Par Višķu sociālās aprūpes centra maksas 

pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

Lēmums  

 

99. 2845. Par Sociālā atbalsta un aprūpes centra 

“Avots” maksas pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu   

 

Lēmums  

 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2835.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2836.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2837.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2838.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2839.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2840.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/sn73.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/sn73.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2841.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2844.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2845.pdf
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100. 2846. Par Daugavpils novada  attīstības 

programmas Investīciju plāna 2021.-

2023.gadam aktualizāciju 

Lēmums  

Pielikums  

101. 2847. Par projekta “Daugavpils novada Višķu 

pagasta Višķu ezera zivju resursu 

papildināšana” iesniegšanu Zivju fonda 

pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 

ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 

valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldību īpašumā” 

Lēmums  

 

102. 2848. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par 

koku ciršanu Višķu pagasta Maskovskajas 

vecticībnieku kapos un Lubažu kapos 

Lēmums  

 

 
  

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2846.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2846_IP_Aktualizacija_25022021.xlsx
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2847.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/105_25_02_2021/2848.pdf

