
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2020.gada 28.maija Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.91 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Para-

grāfa 

numurs 

Lēmumu, 

saistošo 

noteikumu, 

nolikumu, 

noteikumu 

numurs 

 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. Protokolā Informācija par Daugavpils novada 

jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa 

„Attīsti sevi!” rezultātiem 

- 

2. 2155. Par Daugavpils novada pašvaldības 

2019.gada konsolidētā finanšu pārskata 

apstiprināšanu 

Lēmums  

3. 55 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2020.gada 15.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.54 “Par Daugavpils 

novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā 

situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” 

Saistošie noteikumi 

Nr.55                  

Paskaidrojuma  raksts 

4. 56 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.4 „DAUGAVPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 

Saistošie noteikumi 

Nr.56 

5. 92 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2017.gada 26.janvāra nolikumā Nr.2 

“Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 

nolikums” 

Nolikums Nr.92 

6. 12 Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 

izglītojamo uzņemšanas noteikumi 

Noteikumi Nr.12 

7. 13 Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 

izglītojamo uzņemšanas noteikumi 

Noteikumi Nr.13 

8. 2156. Par finansējuma piešķiršanu Daugavpils 

novada Kultūras pārvaldei 

Lēmums 

9. 2157. Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

fonda  līdzekļu sadali 2020.gadam    

Lēmums 

10. 2158.  Par projekta “Astotais jaunās latgaliešu 

mūzikas festivāls “Muzykys Skrytuļs”  

īstenošanu digitāli 

Lēmums 

Tāme  

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2155.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/sn55.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/sn55.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/sn55_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/sn56.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/sn56.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/nol92.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/not12.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/not13.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2156.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2157.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2158.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2158_tame.pdf


2 

11. 2159. Par projekta „Zivju resursu aizsardzības  

pasākumi Daugavpils novada ūdenstilpēs” 

īstenošanu   

Lēmums 

Tāme 

12. 2160. Par projekta „Zivju resursu aizsardzības 

pasākumi Daugavpils novada Sventes 

ezerā” īstenošanu   

Lēmums 

Tāme 

13. 2161. Par projekta „Apsaimniekošanas plānu 

sagatavošana Daugavpils novada ezeriem 

– Vīragnas un Kumbuļu” īstenošanu   

Lēmums 

Tāme 

14. 2162. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2020.gada 23.aprīļa lēmumā  Nr.2154 

“Par speciālās izglītības iestādes 

izglītojamo ēdināšanu  ārkārtējā situācijā” 

Lēmums 

15. 2163. Par ceļu, inženierbūvju un satiksmes 

organizācijas tehnisko līdzekļu nodošanu 

Skrudalienas pagasta pārvaldei 

apsaimniekošanā un lietošanā 

Lēmums 

16. 2164. Par projektā Nr. LV-RU-023 “Parki bez 

robežām” (“Parks without borders”) 

iesaistītā nekustamā īpašuma izmaksu 

pārņemšanu 

Lēmums 

17. 2165. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2020.gada 12.marta lēmumā Nr.2028 “Par 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

projekta „Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai Daugavpils novadā”, Nr. 

9.3.1.1./19/I/037, īstenošanu un ieņēmumu 

un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme  

18. 2166. Par  projektā Nr. 9.3.1.1./19/I/037 

„Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 

Daugavpils novadā” iesaistītā nekustamā 

īpašuma pārņemšanu valdījumā 

Lēmums 

19. 2167.  Par projektā Nr.5.6.2.0/17/I/036 

“Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju 

pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 

aktivitātes paaugstināšanai” iesaistītā 

nekustamā īpašuma pārņemšanu 

valdījumā 

Lēmums 

20. 2168. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu 

Daugavpils novada domes valdījumā 

Lēmums 

21. 2169. Par zemes vienības  daļas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā Valsts sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

22. 2170. Par nekustamā īpašuma nodošanu 

valdījumā Līksnas pagasta pārvaldei 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2159.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2159_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2160.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2160_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2161.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2161_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2162.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2163.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2164.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2165.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2165_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2166.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2167.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2168.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2170.pdf
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23. 2171. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 004 0584,  Komunālā 

iela 83,  Kalkūni, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

24. 2172. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4464 001 0387, “32”, 

Laucese, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

25. 2173. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4468 003 0156,  “Medņi”, 

Sterikāni, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

26. 2174. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4492 004 0181,  Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

27. 2175. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4494 005 0210,  Vaboles 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

28. 2176. Par dzīvojamās mājas “Dūmsēta”, Stropi, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

29. 2177. Par dzīvojamās mājas “Dūmsēta”, Stropi, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

30. 2178. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.10, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

31. 2179. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.17, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

32. 2180. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.83, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

33. 2181. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2176.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2177.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2178.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2179.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2180.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2181.pdf
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dzīvokļa īpašuma Nr.102, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

34. 2182. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.104, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

35. 2183. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.108, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

36. 2184. Par dzīvojamās mājas Meža iela 6, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.20, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

37. 2185. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.49, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

38. 2186. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.52, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

39. 2187. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 1, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.67, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

40. 2188. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 2, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.52, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

41. 2189. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 3, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.41, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

42. 2190. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 4, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

43. 2191. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 7, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.53, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

44. 2192. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 8, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.12, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

 

 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2182.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2183.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2184.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2185.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2186.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2187.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2188.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2189.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2190.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2191.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2192.pdf
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45. 2193. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4446 001 0293, Biķernieku 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

46. 2194. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4446 003 0115, Biķernieku 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

47. 2195. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4450 003 0083, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

48. 2196. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4450 004 0351, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

49. 2197. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4450 007 0356, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

50. 2198. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4450 007 0584, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

51. 2199. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 002 0354, Dubnas 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

52. 2200. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4468 002 0150, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

53. 2201. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4468 003 0207, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

54. 2202. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4468 009 0059, “48”, 

Latgale, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

55. 2203. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4470 006 0091, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus  
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56. 2204. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4474 004 0289, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

57. 2205. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4494 001 0084, Vaboles 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

58. 2206. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 001 0567, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

59. 2207. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0515, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

60. 2208. Par zemes vienības (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu 4462 002 0388, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu    

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

61. 2209. Par zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4464 005 0480, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

62. 2210. Par nekustamā īpašuma ar kadastra 

numuru 4476 005 0010, Nīcgales pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

63. 2211. Par nekustamā īpašuma “78”, Zaļais sils, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu    

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

64. 2212. Par  nekustamā īpašuma “Rudzupuķes”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu    

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

65. 2213. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

389, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.79, pārdošanu uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

66. 2214. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 

418, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.25, pārdošanu uz nomaksu 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 
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67. 2215. Par nekustamā īpašuma „Skalbes”, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

68. 2216. Par nekustamā īpašuma „Sturi”, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, atkārtotās 

izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

69. 2217. Par nekustamā īpašuma „Augstumi”, 

Tabores  pagasts, Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

70. 2218. Par nekustamā īpašuma „Lapiņas”, 

Tabores  pagasts, Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

71. 2219. Par rezerves zemes fondā  ieskaitītās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4468 002 0209 atzīšanu par piekrītošu 

Daugavpils novada pašvaldībai un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils 

novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

72. 2220. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 004 0409 noteikšanu 

par starpgabalu 

Lēmums 

73. 2221. Par Daugavpils novada domes 2017.gada 

8.jūnija lēmuma Nr.539 „Par zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu 

Daugavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliski 

luteriskai draudzei” atcelšanu     

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

74. 2222. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Dubnas 

pagasta teritorijā 

Lēmums 

75. 2223. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Nīcgales 

pagasta Nīcgales ciema teritorijā un 

Nīcgales kapos 

Lēmums 

76. 2224. Par publiskās apspriešanas rezultātiem 

koku ciršanai Ezeru iela, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums 

77. 2225. Par publiskās apspriešanas rezultātiem 

koku ciršanai Valsts vietējā autoceļa V678 

“Līksna – Kalupe – Vecvārkava – 

Rožupe”  posmā km 17.56-19.35., 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads    

Lēmums 

78. 2226. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Sventes 

pagasta teritorijā   

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2215.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2216.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2217.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2218.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2219.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2220.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2222.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2223.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2224.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2225.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2226.pdf
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79. 2227. Par dzīvojamās mājas Ķieģeļu iela 12, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

80. 2228. Par nekustamā īpašuma „Atvari”, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

81. 2229. Par nekustamā īpašuma „Balodīši”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

82. 2230. Par  nekustamā īpašuma „Doņi”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

83. 2231. Par nekustamā īpašuma „Knīpas”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

84. 2232. Par nekustamā īpašuma “Pļavmalas”, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

 
  

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/91_28_05_2020/2232.pdf

