
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada 8.augusta Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.67   izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmumu, 

saistošo 

notei-

kumu, 

nolikumu 

numurs 

 
 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

 

1. 1619. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 13.decembra lēmumā Nr.1203 „Par 

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas 

maksas pakalpojumiem”   

Lēmums  

2. 39 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils 

novadā 

Saistošie noteikumi 

Nr.39 

Paskaidrojuma raksts 

3. 67 Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesas 

nolikums 

Nolikums Nr.67 

4. 68 Daugavpils novada Višķu bāriņtiesas nolikums Nolikums Nr.68 

5. 1620. Par Daugavpils novada domes konkursa par 

finansējuma piešķiršanu topošo un jauno 

uzņēmēju projektiem 2019.gadā 2.kārtas 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums  

6. 1621. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.1052 “Par 

projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidlatgales 

pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija 

uzņēmējdarbības attīstībai” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums  

Tāme  

7. 1622. Par Daugavpils novada domes 2019.gada 

11.aprīļa lēmuma Nr.1385 “Par licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

organizēšanu Smiļģinu ezerā” atzīšanu par 

spēku zaudējušu 

Lēmums 

8. 1623. Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību organizēšanu Smiļģinu ezerā 

 

Lēmums 

Pilnvarojuma līgums 

9. 1624. Par finansējuma piešķiršanu Naujenes pagasta 

pārvaldei 

Lēmums 

10. 1625. Par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1619.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/sn39.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/sn39.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/sn39_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/nol67.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/nol68.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1620.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1621.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1621_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1622.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1623.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1623_pilnvarojuma_ligums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1624.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1625.pdf
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neparedzētiem gadījumiem 

11. 1626. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

12. 1627. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

13. 1628. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1629. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

15. 1630. Par dzīvojamās mājas Līdumnieku iela 16, 

Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.12, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

16. 1631. Par dzīvojamās mājas Ķieģeļu iela 12, Kalkūni, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.2, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 1632. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 16, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.16, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

18. 1633. Par dzīvojamās mājas Komunālā iela 108, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.7, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

19. 1634. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Mežlīči”, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 1635. Par zemes vienības  (starpgabala)  ar kadastra Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1635.pdf
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apzīmējumu 4468 004 0230, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

21. 1636. Par dzīvojamās mājas Rēzeknes iela 37, 

Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.5, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

22. 1637. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 387, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.6, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

23. 1638. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 420, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.79, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

24. 1639. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Silene 121”, Ziedu iela 5, Silene, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

25. 1640. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Sudrabiņi”, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

26. 1641. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Ceļš”, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

27. 1642. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Sudrabspilves”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

28. 1643. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Augstumi”, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

29. 1644. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Skolas iela 11, Medumi, Medumu 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu    

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

30. 1645. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 5, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.7, pārdošanu uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1641.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1643.pdf
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ierobežojumus 

31. 1646. Par zemes vienības  (starpgabala)  ar kadastra 

apzīmējumu 4468 004 0230, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

32. 1647. Par zemes vienības  (starpgabala)  „Avotiņi 

1P”,  Skrudalienas  pagasts, Daugavpils novads,  

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

 

Lēmums 

33. 1648. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Ceļš”, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

34. 1649. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Augstumi”, Tabores  pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

35. 1650. 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 

36. 1651. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma 

tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību 

atzīšanu par piekrītošām Daugavpils novada 

pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

Daugavpils novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

37. 1652. Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību 

noteikšanu par starpgabaliem 

Lēmums 

38. 1653. Par dzīvojamās mājas  “Lasenberga 7”, 

Lasenberga, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

39. 1654. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 27.jūnija lēmumā Nr.1540 “Par 

dzīvojamās mājas Skolas iela 13A, Špoģi, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.11, atsavināšanu” 

Lēmums 

 
  
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1646.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1647.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1648.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1649.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1650.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1651.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1652.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/67_08_08_2019/1654.pdf

