
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2019.gada 25.jūlijā Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.66  izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 
Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 1590. Par  Daugavpils novada pašvaldības  ceļu 

vidējā termiņa attīstības programmas 2019.–

2021.gadam apstiprināšanu 

Lēmums  

2. 1591. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.154 “Par 

Dabas parka „Daugavas loki” konsultatīvās 

padomes izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu” 

Lēmums 

3.  1592. Par pārstāvi biedrībā “Daugavas Savienība” Lēmums 

4. 1593. Par Daugavpils novada domes 2013.gada 

13.jūnija lēmuma Nr.658 “Par bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 

izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “MARK INVEST LATVIA”” 

atzīšanu par spēku zaudējušu 

Lēmums 

5. 1594. Par Daugavpils novada domes 2016.gada 

15.septembra lēmuma Nr.777 “Par Demenes 

pagasta pārvaldes īpašumā esošas kustamās 

mantas atsavināšanu” atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

Lēmums 

6. 1595. Par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem 

Lēmums 

7. 1596. Par finansiālo atbalstu mācībām Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

8. 1597. Par dāvinājuma pieņemšanu Lēmums 

9. 1598. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.144 “Par 

Īpašuma pārvaldīšanas komisijas izveidošanu 

un nolikuma apstiprināšanu” 

 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/66_25_07_2019/1590.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/66_25_07_2019/1591.pdf
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10. 1599. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Nr.5, Vienības iela, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļu īpašniekiem atbalstīšanu un 

piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

11. 1600. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Nr.2, Riču iela, Silene, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļu īpašniekiem atbalstīšanu un 

piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

12. 1601. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Biškrēsliņi”, Vecpils, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

13. 1602. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „399”, Mičurinietis, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu    

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1603. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „99”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu    

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

15. 1604. Par dzīvojamās mājas Jaunā iela 5, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.7, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16. 1605. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Varavīksnes 1”, Lieli 

Kokini, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu    

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

17. 1606. Par dzīvojamās mājas Rēzeknes iela 37, 

Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 23, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

18. 1607. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 398, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads dzīvokļa īpašuma Nr.27, pārdošanu 

uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/66_25_07_2019/1601.pdf
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ierobežojumus 

19. 1608. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 420, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.66, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 1609. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Kreipāni 20”, Kreipāni, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 1610. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Biškrēsliņi”, Vecpils, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

23. 1611. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

4460  003 0445 noteikšanu par starpgabalu 

Lēmums 

24. 1612. Par starpgabala statusa atcelšanu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu  4488  004 

0169 

Lēmums 

25. 1613. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes 

vienības atzīšanu par piekrītošu Daugavpils 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

Lēmums 

26. 1614. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās un 

īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās 

zemes vienības atzīšanu par piekrītošu 

Daugavpils novada pašvaldībai un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils 

novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

27. 1615. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās un 

īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās 

zemes vienības atzīšanu par piekrītošu 

Daugavpils novada pašvaldībai un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils 

novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

28. 1616. Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu fonda   

Lēmums 

29. 1617. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Meļņicas ezers”, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

 

 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/66_25_07_2019/1610.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/66_25_07_2019/1611.pdf
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https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/66_25_07_2019/1613.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/66_25_07_2019/1614.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/66_25_07_2019/1615.pdf
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30. 1618. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Skalbes”, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, atkārtotās 

izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 
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