
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2019.gada 27.jūnija  Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.64   izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

 

1. 1518. Par Daugavpils novada pašvaldības 2018.gada 

publiskā pārskata apstiprināšanu 

Lēmums  

Publiskais pārskats 

2. 1519. Par Daugavpils novada attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Investīciju plāna 2019.-

2021.gadam aktualizāciju 

Lēmums  

Pielikums  

3. 1520. Par pašvaldības bezmaksas izdevumu „Daugavpils 

Novada Vēstis” 

Lēmums 

4.  1521. Par Daugavpils novada bāriņtiesu optimizāciju Lēmums 

5. 1522. Par projekta ieceres „Pirmā pasaules kara vēstures 

mantojuma tūrisma maršruts un ekspozīcijas 

apmeklētāju piesaistīšanai pierobežas teritorijā” 

iesniegšanu 

Lēmums 

6. 1523. Par projekta “Daugavpils novada un Zarasu  

rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot 

mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida 

aktivitātes” (akronīms “Mūžam jauns”) 

iesniegšanu 

Lēmums 

7. 1524. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 11.aprīļa lēmumā Nr.1381 “Par 

grozījumu Daugavpils novada domes 2018.gada 

28.jūnija lēmumā Nr.912 “Par Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. 

LLI-341 “Senioru sociālā iekļaušana 

(Vecumdienas komfortā)”/“Social Inclusion of 

Elderly People (Aging in Comfort)” īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu”” 

Lēmums 

Tāme  

8. 1525. Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības ceļu  

“Mežciems-Ļūbaste” un “c. Ļūbaste-Ļūbaste” 

atjaunošanas darbu finansēšanai 

Lēmums 

9. 1526. Par aizņēmumu no Valsta kases Silenes ciema 

Baznīcas ielas pārbūves finansēšanai 

Lēmums 

10. 1527. Par Skrudalienas pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu 

izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un  

norakstīšanu   

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1518.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/1518_parskats_2019.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1519.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1519_Pielikums_IP_Aktualizacija_27062019Dome.xlsx
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1520.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1521.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1522.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1523.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1524.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1524_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1525.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1526.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1527.pdf
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11. 1528. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

12. 1529. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „399”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

13. 1530. Par dzīvojamās mājas Jaunā iela 5, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.7, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 1531. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „99”, Daugava, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 1532. Par dzīvojamās mājas Rēzeknes iela 37, Maļinova, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.23, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16. 1533. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Varavīksnes 1”, Lieli Kokini, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

17. 1534. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Skolas iela 11, Medumi, Medumu 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 1535. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 5, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.7, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19. 1536. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 398, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašumu Nr.27, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

20. 1537. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 420, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.66, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21. 1538. Par dzīvojamās mājas „Lasenberga 7”, 

Lasenberga, Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.1, atsavināšanu 

Lēmums 

22. 1539. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Lapiņas”, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1538.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1539.pdf
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23. 1540. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 13A,  Špoģi, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.11, atsavināšanu 

Lēmums 

24. 1541. Par dzīvojamās mājas „Turaidas”, Salienas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.1,  pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 1542. Par dzīvojamās mājas „Turaidas”, Salienas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.2,  pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

26. 1543. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „9”, Varavīksne, Kalkūnes  pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

27. 1544. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „170”, Latgale, Līksnas  pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

28. 1545. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Lapiņas”, Tabores  pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

29. 1546. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 13A, Špoģi, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.11, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

30. 1547. Par Medumu pagasta pārvaldes debitoru parādu 

norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

31. 1548. Par nekustamā īpašuma objektu nodošanu 

Daugavpils novada Kultūras pārvaldei 

Lēmums 

32. 1549. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4496 

004 0154 noteikšanu par starpgabalu   

Lēmums 

33. 1550. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4496 

005 0364 noteikšanu par starpgabalu   

Lēmums 

34. 1551. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4496 

005 0396 un 4496 005 0397 ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā 

Lēmums 

35. 1552. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā 

Lēmums 

36. 1553. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu  4470 006 0161 

un tās atzīšanu par piekritīgu pašvaldībai 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1540.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1543.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1544.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1545.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1546.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1548.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1549.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1550.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1551.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1552.pdf
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37. 1554. Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 

“Višķi” direktora iecelšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

38. 1555. Par grozījumu  Daugavpils novada domes 

2017.gada 28.decembra lēmumā  Nr.53 “Par 

projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto 

teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” 

iesniegšanu” 

Lēmums 

39. 1556. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 428,  

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.54, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

 Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

40. 1557. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „138”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

41. 1558. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 13A,  Nīcgale, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.7, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

42. 1559. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma nekustamā īpašuma „Skalbes”, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

Lēmums 

43. 1560. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 1A,  Nīcgale, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.7, izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

  
 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1555.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1559.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/64_27_06_2019/1560.pdf

