
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2020.gada  27.augusta Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.97 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteikumu, 

noteikumu, 

instrukciju,

lēmumu, 

nolikumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums  

 1. 60. Nolikums par licencēto makšķerēšanu 

Vīragnas ezerā 

Saistošie noteikumi Nr.60 

Paskaidrojuma raksts 

2. 15. Grozījums Daugavpils novada domes 

2020.gada 27.februāra noteikumos Nr.10 

“Kārtība, kādā nosaka kritērijus nomas 

maksas samazinājuma gradācijai un 

piemērošanai Daugavpils novada 

pašvaldības mantai” 

Noteikumi Nr.15 

3. 5. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2017.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.1 “Par 

Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma nodokļa administrēšanu” 

Instrukcija Nr.5 

4. 2344. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 11.jūlija lēmumā Nr.1563 “Par 

projekta Nr. ENI-LLB-1-216 

“Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas 

iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju 

izpēte, saglabāšana un nodošana 

nākamajai paaudzei" īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme 

5. 2345. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.634 

“Par projekta iesniegšanu Eiropas 

Savienības Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai  (ELFLA) pasākumā 

”Pamatpakalpojumi  un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos”” 

Lēmums 

Tāme 

6. 2346. Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu fonda 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/sn60.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/sn60_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/not15.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/instrukcija5.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2344.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2344_tame.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2345.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2345_tame.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2346.pdf


7. 2347. Par projekta „Luknas ezera zivju resursu 

papildināšana” īstenošanu 

Lēmums 

Tāme 

8. 2348. Par stipendijas izmaksas līguma laušanu ar 

Annu Kumpiņu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

9. 2349. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu Vasilijam Kuzminam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

10. 2350. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

11. 2351. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

12. 2352. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

13. 2353. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

14. 2354. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

15. 2355. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.4, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

16. 2356. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.5, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

17. 2357. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.6, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

18. 2358. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

19. 2359. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.8, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2347.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2347_tame.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2352.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2353.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2354.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2355.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2356.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2357.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2358.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2359.pdf


20. 2360. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.9, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

21. 2361. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.10, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

22. 2362. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.11, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

23. 2363. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.12, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

24. 2364. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.14, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

25. 2365. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.15, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

26. 2366. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.16, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

27. 2367. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.17, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

28. 2368. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.18, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

29. 2369. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.19, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

30. 2370. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.20, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

31. 2371. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.21, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2360.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2361.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2362.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2363.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2364.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2365.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2366.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2367.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2368.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2369.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2370.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2371.pdf


32. 2372. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.22, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

33. 2373. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.23, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

34. 2374. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.24, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

35. 2375. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.25, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

36. 2376. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.26, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

37. 2377. Par dzīvojamās mājas Stacijas iela 9, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.27, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

38. 2378. Par dzīvojamās mājas Parka iela 2, 

Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

39. 2379. Par dzīvojamās mājas Parka iela 2, 

Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

40. 2380. Par dzīvojamās mājas Parka iela 2, 

Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.4, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

41. 2381. Par dzīvojamās mājas Parka iela 2, 

Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.5, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

42. 2382. Par dzīvojamās mājas Parka iela 2, 

Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.6, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

43. 2383. Par dzīvojamās mājas Parka iela 2, 

Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2372.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2373.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2374.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2375.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2376.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2377.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2378.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2379.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2380.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2381.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2382.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2383.pdf


44. 2384. Par dzīvojamās mājas Parka iela 2, 

Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.8, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

45. 2385. Par dzīvojamās mājas Parka iela 2, 

Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, nedzīvojamās telpas, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

46. 2386. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4470 002 0573, “263”, 

Pavasaris, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

47. 2387. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4474 006 0599, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

48. 2388. Par nekustamā īpašuma  “39”, Birkineļu 

dārziņi, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

49. 2389. Par  nekustamā īpašuma „156”, Birkineļu 

dārziņi, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

50. 2390. Par  nekustamā īpašuma “219”, 

Mičurinietis, Kalkūnes  pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

51. 2391. Par nekustamā īpašuma „73”, Varavīksne, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

52. 2392. Par  nekustamā īpašuma  Rēzeknes iela 3, 

Maļinova, Maļinovas  pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

53. 2393. Par  nekustamā īpašuma  Medupes iela 5, 

Maļinova, Maļinovas  pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

54. 2394. Par  nekustamā īpašuma  Draudzības iela 

1, Medumi, Medumu  pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

55. 2395 Par  nekustamā īpašuma „360”, 

Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

56. 2396. Par  nekustamā īpašuma  “Pie dīķa”, 

Skrudalienas  pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

57. 2397. Par  nekustamā īpašuma  Parka iela 5k-9, 

Svente, Sventes  pagasts, Daugavpils 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2384.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2385.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/97_27_08_2020/2391.pdf


novads, atsavināšanu pieejamības ierobežojumus 

58. 2398. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu  atsavināšanas 

procesa izbeigšanu 

Lēmums 

59. 2399. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 003 0493, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

60. 2400. Par dzīvojamās mājas “11”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 33, 

pārdošanu  uz nomaksu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

61. 2401. Par dzīvojamās mājas “11”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 55, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

62. 2402. Par dzīvojamās mājas “2”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 13, 

pārdošanu uz nomaksu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

63. 2403. Par nekustamā īpašuma „73”, Varavīksne, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

64. 2404. Par nekustamā īpašuma „88”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

65. 2405. Par nekustamā īpašuma „444”, Ļūbaste 1, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

66. 2406. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.2335 “Par 

nekustamā īpašuma Krasta iela 7, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads,  

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” 

Lēmums 

67. 2407. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr. 2337 “Par 

Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Augstumi”, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads, atkārtotās izsoles 

rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” 

Lēmums 

68. 2408. Par grozījumiem Daugavpils novada 

domes 2014.gada 16.oktobra lēmumā 

Nr.1164 "Par zemes vienību atzīšanu par 

piekritīgām pašvaldībai un atsevišķu 

Lēmums 
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zemes vienību platību precizēšanu 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads"   

69. 2409. Par aprēķinātās samaksas samazināšanu, 

izpērkot lietošanā piešķirto zemi 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

70. 2410.  Par rezerves zemes fondā ieskaitītās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 0491  atzīšanu par piekrītošu 

pašvaldībai un zemes vienības 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils 

novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

71. 2411. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4472 004 0751 atzīšanu par piekrītošu 

Daugavpils novada pašvaldībai un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils 

novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

72. 2412. Par īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4486 004 0184 atzīšanu par 

piekritīgu Daugavpils novada pašvaldībai 

un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

Daugavpils novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

73. 2413. Par īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto  zemes  vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4484 003 0400 un 4484 

003 0401  atzīšanu par piekrītošām 

Daugavpils novada pašvaldībai un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils 

novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

74. 2414. Par īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4486 001 0502 atzīšanu par 

piekrītošu Daugavpils novada pašvaldībai 

un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

Daugavpils novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

75. 2415. Par zemes vienības atzīšanu par 

starpgabalu 

Lēmums 

76. 96. Grozījums Daugavpils novada domes 

2019.gada 26.septembra nolikumā Nr.71 

“Lāču pamatskolas nolikums” 

Nolikums Nr.96 

77. 2416. Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu fonda 

Lēmums 
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