
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada 29.augusta Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.68 un izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma, 

nolikuma 

numurs 

 
 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

 

1. 1655. Par Erasmus+ programmas projekta “Izglītība-

solis pretī veiksmīgai karjerai” īstenošanu Salienas 

vidusskolā 

Lēmums  

Tāme   

2. 1656. Par Daugavpils novada attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Investīciju plāna 2019.-

2021.gadam aktualizāciju 

Lēmums  

Pielikums 

3. 69 Nīcgales pagasta pārvaldes nolikums Nolikums Nr.69 

4. 1657. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” 

pilnvarojumu 

Lēmums  

Pilnvarojuma līguma 

projekts 

5. 1658. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu fonda   

Lēmums  

6. 1659. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 

Maļinovas pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES 

STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” 

Lēmums 

7. 1660. Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no 

grāmatvedības uzskaites un norakstīšanu 

izdevumos   

Lēmums 

8. 1661. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 

006 0167, “Mīkeļmuiža”, Janciški,  Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

9. 1662. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4472 

004 0285, Draudzības iela 1, Medumi, Medumu 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

10. 1663. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 

001 0430, „360”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1655.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1655_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1656.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2011656_Pielikums_IP_Aktualizacija_29082019Dome.xlsx
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/nol69.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1657.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1657_pilnvarojuma%20ligums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1657_pilnvarojuma%20ligums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1658.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1659.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1660.pdf
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 ierobežojumus 

11. 1664. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 

008 0112, “Vasargeliški 17”, Vasargeliški,  

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

12. 1665. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4484 

009 0076, „Jaunziediņi”, Salienas pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

13. 1666. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 

005 0154, Ziedu iela 3, Silene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1667. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 

004 0421, Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

15. 1668. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4452 

004 0633, Dubnas pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

16. 1669. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 

005 0057, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 1670. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 

001 0073, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

18. 1671. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 

002 0388, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

19. 1672. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 

002 0389, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
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20. 1673. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 

004 0292, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 1674. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 

006 0483, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

22. 1675. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 

005 0210, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

23. 1676. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4492 

003 0353, Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

24. 1677. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4494 

002 0103, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

25. 1678. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4494 

003 0210, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

26. 1679. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4494 

002 0230, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

27. 1680. Par dzīvojamās mājas Līdumnieku iela 16, 

Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.12, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

28. 1681. Par dzīvojamās mājas Kalkūnes iela 16, Kalkūni, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.16, pārdošanu 

 

 

 

 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 
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29. 1682. Par dzīvojamās mājas Rēzeknes iela 37, Maļinova, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.5, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

30. 1683. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 387, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 

dzīvokļa īpašuma Nr.6, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

31. 1684. Par dzīvojamās mājas „Turaidas”, Salienas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.3,  pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

32. 1685. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

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

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu    

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

33. 1686. Par zemes vienības (starpgabala) “Sudrabspilves”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads,  pārdošanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

34. 1687. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 420, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.79, pārdošanu uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

35. 1688. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma “9”, Varavīksne, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

36. 1689. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma “170”, Latgale, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

37. 1690. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 13A, Špoģi, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.11, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

38. 1691. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Lapiņas”, Tabores pagasts, Daugavpils 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1691.pdf
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novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 

39. 1692. 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 

40. 1693. 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 

41. 1694. 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 

42. 1695. 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 

43. 1696. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Sarkanās armijas karavīru kapsētā un tās 

apkārtējā teritorijā, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads    

Lēmums 

44. 1697. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Daugavpils novada  Salienas  pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

45. 1698. Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas nolikumā 

Lēmums 

46. 1699. Par Špoģu vidusskolas direktora Jāņa Belkovska  

atbrīvošanu no amata 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

47. 1700. Par Špoģu vidusskolas direktora iecelšanu Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

48. 1701. Par Kalupes pamatskolas direktores Ināras 

Ondzules  atbrīvošanu no amata 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

49. 1702. Par Salienas pagasta pārvaldes vadītāja Rišarda 

Jermaļonoka atbrīvošanu no amata 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1692.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1693.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1694.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1695.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1696.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1697.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/68_29_08_2019/1698.pdf
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noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

50. 1703. Par Salienas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

  
  

 


