
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2020.gada 25.jūnija Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.93 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmumu, 

saistošo 

noteikumu 

numurs 

 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

 

1. 2239. Par Daugavpils novada pašvaldības 

2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

Lēmums  

Publiskais pārskats  

2. 57 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2019.gada 8.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.39 “Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Daugavpils novadā” 

Saistošie noteikumi 

Nr.57               

Paskaidrojuma raksts 

3. 2240. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu Līksnas pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

Līguma projekts 

4. 2241. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu Vaboles pagasta 

teritorijā 

Lēmums  

Līguma projekts  

5. 2242. Par finansējuma piešķiršanu Līksnas 

Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei 

Lēmums  

 

6. 2243. Par aizņēmumu pašvaldības investīciju 

projekta “Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas 

pārbūve c. Naujene, Naujenes pagastā 

Daugavpils novadā” īstenošanai 

Lēmums  

 

7. 2244. Par aizņēmumu pašvaldības investīciju 

projekta “18. Novembra ielas - m.418, 420, 

428  pārbūve Vecstropi, Naujenes pagasta, 

Daugavpils novadā” īstenošanai 

Lēmums  

 

8. 2245. Par aizņēmumu pašvaldības investīciju 

projekta “Daugavpils novada Višķu pagasta 

ceļa “Grāviņi – Višķu tehnikums” 

asfaltbetona seguma atjaunošana” īstenošanai 

Lēmums  

 

9. 2246. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

10. 2247.  Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2239.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Gada_parskats_2019.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/sn57.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/sn57.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/sn57_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2240.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2240_liguma_projekts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2241.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2241_liguma_projekts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2242.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2243.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2244.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2245.pdf
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normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

11. 2248. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

12. 2249. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

13. 2250. Par mantas nodošanu valdījumā Daugavpils 

novada pašvaldības iestādēm 

Lēmums  

Pielikumi  

14. 2251. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Šķirsteņi”, Medumu 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu valstij 

Zemkopības ministrijas personā 

Lēmums 

15. 2252. Par nekustamā īpašuma  “63”, Mičurinietis, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16. 2253. Par nekustamā īpašuma “Jaunbībelišķi”, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

17. 2254. Par nekustamā īpašuma “161”, Spārīte, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 2255. Par nekustamā īpašuma “Mīkeļmuiža”, 

Janciški, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19. 2256.  Par nekustamā īpašuma “Silene-120”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

20. 2257. Par nekustamā īpašuma “Jaunbērziņi”, 

Dubnas pagasts, Daugavpils novads, 

nosacītās cenas noteikšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21. 2258. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4462 002 0212, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, nosacītās cenas noteikšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

22. 2259. Par nekustamā īpašuma “Reiniki”, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, nosacītās cenas 

noteikšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2250.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2250_pielikumi.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2251.pdf
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pieejamības ierobežojumus 

23. 2260. Par nekustamā īpašuma “Lauri”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, nosacītās cenas 

noteikšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

24. 2261. Par nekustamā īpašuma “Mačulas”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, nosacītās cenas 

noteikšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 2262. Par nekustamā īpašuma “Vilki”, Silupe, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

26. 2263. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4462 001 0005, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  

 

27. 2264. Par zemes vienības (starpgabala) 

“Jaundruvas”, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  

 

28. 2265. Par nekustamā īpašuma  “18”, Atpūta, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

 

29. 2266. Par zemes vienības  (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4492 003 0353, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles atzīšanu 

par nenotikušu 

Lēmums  

 

30. 2267. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 001 0183 atzīšanu par starpgabalu 

Lēmums  

 

31. 2268. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Briģenes iela 2, Demene, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums  

 

32. 2269. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koka 

ciršanai Lielā iela 37, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums  

 

33. 2270. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Līksnas 

pagastā 

Lēmums  

 

34. 2271. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par 

koku ciršanu Višķu pagasta Višķu tehnikuma 

ciemā 

Lēmums  

 

35. 2272. Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu fonda 

Lēmums  

 

 

 
    

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2263.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2264.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2265.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2266.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2267.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2268.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2269.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2270.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2271.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/93_25_06_2020/2272.pdf

