
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada 31.janvāra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.53 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteiku-

mu, 

lēmumu, 

noteiku-

mu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 34. Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2019.gadam 

Saistošie noteikumi 

Nr.34 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

Paskaidrojuma raksts 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

2. 35. Grozījums Daugavpils novada domes 

2010.gada 25.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.7 „Par maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanu 

Daugavpils novadā” 

Saistošie noteikumi 

Nr.35 

Paskaidrojuma raksts 

3.  1278. Par projekta idejas “ReUnion” iesniegšanu Lēmums 

4. 1279. Par projekta idejas “Bliežam spēcīgāk!” 

iesniegšanu 

Lēmums 

5. 1280. Par projekta idejas “Brīvs un prātīgs” 

iesniegšanu 

Lēmums 

6. 1281. Par atbalstāmo studiju specialitāšu 

noteikšanu stipendiju konkursam 

Lēmums 

7. 1282. Par traktora Belarus 920.3 maksas 

pakalpojumiem Salienas pagastā 

Lēmums 

8. 1283. Par Skrudalienas pagasta pārvaldes 

debitoru parādu norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/sn34.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/sn34.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/sn34_1pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/sn34_2pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/sn34_3pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/sn34_paskaidroj_r.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/sn34_paskaidroj_r_1piel.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/sn34_paskaidroj_r_2piel.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/sn34_paskaidroj_r_3piel.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/sn34_paskaidroj_r_4piel.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/sn34_paskaidroj_r_5piel.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/sn35.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/sn35.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/sn35_paskaidroj_r.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/1278.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/1279.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/1280.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/1281.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/1282.pdf
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9. 1284. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 002 0202, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus  

10. 1285. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 002 0204, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus  

11. 1286. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 002 0215, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus  

12. 1287. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 002 0216, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus  

13. 1288. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 002 0253, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1289. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Meļņicas ezers”, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

15. 1290. Par dzīvojamās mājas Meža iela 6, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.40, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

16. 1291. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

428, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.8, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 1292. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

428, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.72, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

18. 1293. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

428, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.79, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/1289.pdf
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pieejamības 

ierobežojumus 

19. 1294. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.65, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

20. 1295. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Brīvnieki”, Atpūta, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads,  

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 1296. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4462 002 0253, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22. 1297. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  “Mežciems”, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, nosacītās 

cenas apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

23. 1298. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Meļņicas ezers”, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

 

24. 1299. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Melderi”,  Višķu pagasts, Daugavpils 

novads,  pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  

 

25. 1300. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Vārpas”,  Višķu pagasts, Daugavpils 

novads,  pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  
 

26. 1301. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Vasarāji”, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads,  pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  

 

27. 1302. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Laukums”, Dubnas 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

28. 1303. Par zemes vienības (starpgabala)  

„Maldoņi”, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/1298.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/1299.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/1300.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/1301.pdf
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ierobežojumus 

29. 1304. Par zemes vienības   (starpgabala)  

„Upes”,  Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

30. 1305. Par dzīvojamās mājas Muitas iela 13,  

Muitas, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.14, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

31. 1306. Par zemes vienību noteikšanu personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām 

Lēmums 

32. 1307. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4468 004 0230 atzīšanu par 

starpgabalu 

 

 

Lēmums 

33. 7. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2014.gada 26.jūnija noteikumos Nr.1 

„Daugavpils novada pašvaldības mantas 

iznomāšanas kārtība” 

Noteikumi Nr.7 

34. 1308. Par ziedojuma pieņemšanu Lēmums 

35. 1309. Par zemes vienības  (starpgabala) ar 

kadastra apzīmējumu 4460 004 2495, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

36. 1310. Par zemes vienības (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu 4488 009 0062, 

Sventes 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/2019/53_31_01_2019/1306.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/1307.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/not7.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/53_31_01_2019/1308.pdf

