
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2020.gada 13.februāra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.84 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteikumu, 

lēmumu 

numurs 

 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

 

1. 49 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2018.gada 23.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.25 „Daugavpils novada 

kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie 

noteikumi” 

Saistošie noteikumi 

Nr.49 

Paskaidrojuma raksts 

2. 1944. Par iestāšanos biedrībā “LATVIJAS 

SPORTA CĪŅAS FEDERĀCIJA” 

Lēmums 

3. 1945. Par projekta Nr.9.2.2.1./15/I/005 

“Deinstitucionalizācijas pasākumu 

īstenošana Latgales reģionā” īstenošanas 

ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu 

Lēmums  

Tāme  

4.  1946. Par dzesētavu bezatlīdzības lietošanas 

termiņa pagarināšanu Āfrikas cūku mēra 

un klasiskā cūku mēra ierobežošanas 

pasākumu veikšanas turpināšanai 

Lēmums  

 

5. 1947. Par pilnvarojuma līguma pagarināšanu ar 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

“Arodīpašums” licencētās makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību 

organizēšanai Vīragnas ezerā 

Lēmums  

 

6. 1948. Par projektu iesniegšanu Zivju fonda 

pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 

ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 

valstij, kas ir valsts vai pašvaldību 

īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir 

atļauta makšķerēšana” 

Lēmums  

 

7. 1949. Par piemaksas noteikšanu Lēmums  

8. 1950. Par Naujenes 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/2020/84_13_02_2020/sn49.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/sn49.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/sn49_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1944.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1945.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1945_tame.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1946.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1947.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1948.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1949.pdf
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9. 1951. Par dzīvojamās mājas “Lasenberga 5”, 

Lasenberga, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

10. 1952.  Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

11. 1953. Par nekustamā īpašuma “dzīvojamā māja 

7.km Nr.2”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums  

 

12. 1954. Par nekustamā īpašuma „Mirtas”, 

Somukokts, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

13. 1955. Par dzīvojamās mājas Jaunatnes iela 12, 

Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.16, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1956. Par dzīvojamās mājas “Baltā māja”, 

Kalniški, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

15. 1957. Par dzīvojamās mājas “Baltā māja”, 

Kalniški, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.6, 

atsavināšanu 

Lēmums  

 

16. 1958. Par nekustamā īpašuma „Latgale 151”, 

“151”, Latgale,  Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

17. 1959. Par  nekustamā īpašuma „Tiltu skola”, 

Tilti, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums  

 

18. 1960. Par nekustamā īpašuma „Krustceles”, 

Folvarcieši, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads,   atsavināšanu 

Lēmums  

 

19. 1961. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 10, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.53, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

20. 1962.  Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

389, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.79, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1953.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1957.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1959.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1960.pdf
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21. 1963. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

396, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.13, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

22. 1964. Par nekustāmā īpašuma 18. novembra iela 

416, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads,  atsavināšanu 

Lēmums  

 

23. 1965. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

418, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.25, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

24. 1966. Par dzīvojamās mājas Meža iela 6, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.61, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

25. 1967. Par nekustamā īpašuma „Pritikino-2”, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums  

 

26. 1968. Par nekustamā īpašuma „Ezermala”, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums  

 

27. 1969. Par nekustamā īpašuma ar kadastra 

numuru 4476 002 0010, Nīcgales pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

28. 1970. Par  nekustamā īpašuma „Veikals-21”, 

Salienas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums  

 

29. 1971. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Kooperators 

z.g.109”, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

30. 1972.  Par nekustamā īpašuma „Latgale 151”, 

“151”, Latgale, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu    

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

31. 1973. Par  Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Taurētāji 3”, Ribaki, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  uz nomaksu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

32. 1974. Par  nekustamā īpašuma “dzīvojamā māja 

7.km Nr.2”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

 

Lēmums  

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1964.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1967.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1968.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1970.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1974.pdf
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33. 1975. Par dzīvojamās mājas “Baltā māja”, 

Kalniški, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.6, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  

 

34. 1976. Par nekustamā īpašuma „Tiltu skola”, 

Tilti, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

 

35. 1977. Par nekustamā īpašuma „Krustceles”, 

Folvarcieši, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  

 

36. 1978. Par nekustamā īpašuma „Pritikino-2”, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

 

37. 1979. Par   nekustamā īpašuma „Ezermala”, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

 

38. 1980. Par nekustamā īpašuma ar kadastra 

numuru 4476 002 0138,  Nīcgales pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  

 

39. 1981. Par nekustamā īpašuma “Veikals-21”, 

Salienas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

 

40. 1982.  Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā 

Lēmums  

 

41. 1983. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4484 008 0086 atzīšanu par piekrītošu 

Daugavpils novada pašvaldībai un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils 

novada pašvaldības vārda 

Lēmums  

 

42. 1984. Par projekta „Luknas ezera zivju resursu 

papildināšana” iesniegšanu Zivju fonda 

pasākumā „ Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 

ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 

valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir 

valsts vai pašvaldību īpašumā” 

Lēmums  

 

43. 1985. Par projekta  “Dažādu sabiedrības grupu 

izglītošana par Daugavpils novada zivju 

resursiem” iesniegšanu 

 

Lēmums  

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1975.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1976.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1977.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1978.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1979.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1980.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1981.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1982.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1983.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1984.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1985.pdf
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44. 1986. Par projekta idejas „Zivju resursu 

aizsardzības pasākumi Daugavpils novada 

ūdenstilpēs” iesniegšanu 

Lēmums  

 

45. 1987. Par projekta idejas „Zivju resursu 

pavairošana ar līdaku mazuļiem Smiļģinu 

ezerā” iesniegšanu 

Lēmums  

 

46. 1988. Par projekta idejas „Zivju resursu 

aizsardzības pasākumi Daugavpils novada 

Sventes ezerā” iesniegšanu 

Lēmums  

 

47. 1989. Par projekta idejas „Apsaimniekošanas 

plānu sagatavošana Daugavpils novada 

ezeriem - Vīragnas un Kumbuļu” 

iesniegšanu 

Lēmums  

 

48. 1990. Par projekta idejas „Zivju resursu 

pavairošana ar zandartu mazuļiem 

Vīragnas ezerā” iesniegšanu 

Lēmums  

 

  

 

 
  

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1986.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1987.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1988.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1989.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/84_13_02_2020/1990.pdf

