
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

 

2019.gada 16.maija Daugavpils novada domes 

sēdē Nr.61 izskatīto jautājumu 

 

s a r a k s t s 
 
 

Paragrāfa 
numurs 

Lēmuma 
numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 1416. Par lokālplānojumu plānotā militārā poligona 
“Meža Mackeviči” teritorijai 

 Lēmums 

2. 1417. Par projekta idejas “DNJ Startup” iesniegšanu 

atklātajā projektu konkursā “Atbalsts 

jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī 

saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem 
jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” 

 Lēmums 

3. 1418. Par atklāta projektu konkursa 

“PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU 

PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU 

IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU 

PROJEKTOS” izsludināšanu 

 Lēmums 

Nolikums 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

4. 1419. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 15.septembra lēmumā Nr. 773 “Par 

ieceri piedalīties Eiropas Sociālā fonda 8.4.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot 

nodarbināto personu profesionālo 

kompetenci” projekta īstenošanā laikā no 

2017.līdz 2022.gadam” 

 Lēmums 

5. 1420. Par mācību līdzekļiem un mācību literatūrai 

paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 

Daugavpils novada pašvaldības izglītības 
iestādēm 2019.gadam 

 Lēmums 

6. 1421. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 27.decembra lēmumā Nr.1255 “Par 

Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada 
janvārim-augustam” 

 Lēmums 

7. 1422. Par Līksnas pagasta pārvaldes kustamās 

mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1416.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1417.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1418.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1418_1_nolikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1418_IKVD_JIP_nolikumam_1_pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1418_IKVD_JIP_nolikuma_2_pielikums_Projekta_iesniegums_09042019.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1418_IKVD_JIP_nolikuma_3_pielikums_Sadarb_partn_apliec_09042019.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1418_IKVD_JIP_nolikuma_4_pielikums_Apliecinajums_09042019.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1418_IKVD_JIP_nolikuma_5_pielikums_Vertesanas_kriteriji_09042019.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1418_IKVD_JIP_nolikuma_5_pielikums_Vertesanas_kriteriji_09042019.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1419.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1420.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1421.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1422.pdf
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8. 1423. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 

Salienas pagasta teritorijā nodošanu 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES 

STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” 

 Lēmums 

9. 1424. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

10. 1425. Par dzīvojamās mājas “Liepgravas”, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.1, īpašuma tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā 

 Lēmums 

11. 1426. Par dzīvojamās mājas “Liepgravas”, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.2, īpašuma tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā 

 Lēmums 

12. 1427. Par dzīvojamās mājas “Liepgravas”, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.3, īpašuma tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā 

 Lēmums 

13. 1428. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4462 

007 0065 un tās atzīšanu par pašvaldībai 

piekritīgu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 1429. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „d/b Kooperators, zem. gab. Nr.128”, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 1430. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „8”, Varavīksne, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

16. 1431. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „337A”, Mičurinietis, Kalkūnes 
pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

17. 1432. Par nekustamā īpašuma Lielā iela 12, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 1433. Par dzīvojamās mājas Rēzeknes iela 37, 

Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 21, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1423.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1425.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1426.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1427.pdf
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19. 1434. Par dzīvojamās mājas Ezera iela 3, Medumi, 

Medumu pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.12, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

20. 1435. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kreipāni 20”, Kreipāni, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21. 1436. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 428, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 
novads, dzīvokļa īpašuma Nr.54, atsavināšanu 

 Lēmums 

22. 1437. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Veselība”, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

23. 1438. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „138”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

 Lēmums 

24. 1439. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 1A, Nīcgale, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 
īpašuma Nr.7, atsavināšanu 

 Lēmums 

25. 1440. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 13A, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.7, atsavināšanu 

Lēmums 

26. 1441. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Vingri”, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

27. 1442. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Ķirši”, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, nosacītās cenas 
apstiprināšanu 

 Lēmums 

28. 1443. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Skalbes”, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 Lēmums 

29. 1444. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Sturi”, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 Lēmums 

30. 1445. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 428, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.54, pārdošanu 
izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 Lēmums 

31. 1446. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „138”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1436.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1438.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1439.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1440.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1442.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1443.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1444.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1445.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1446.pdf
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32. 1447. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 1A, Nīcgale, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.7, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

 Lēmums 

33. 1448. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 13A, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.7, pārdošanu izsolē un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 Lēmums 

34. 1449. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Dzelzenes”, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 Lēmums 

35. 1450. Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4488 004 0169, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 Lēmums 

36. 1451. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Atvases”, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 Lēmums 

37. 1452. Par zemes vienības (starpgabala) „Arodi”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 
izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 Lēmums 

38. 1453. Par zemes vienības (starpgabala) „Akoti”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 Lēmums 

39. 1454. Par zemes vienības (starpgabala) „Cinīši”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

 Lēmums 

40. 1455. Par zemes vienības (starpgabala) „Saktas”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 Lēmums 

41. 1456. Par zemes vienības (starpgabala) „Smaidas”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 Lēmums 

42. 1457. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Meļņicas ezers”, Biķernieku 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles atzīšanu 
par nenotikušu 

 Lēmums 

43. 1458. Par deputāta Valērija Hrapāna pilnvaru 

izbeigšanos pirms termiņa 

 Lēmums 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1447.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1448.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1449.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1450.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1451.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1452.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1453.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1454.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1455.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1456.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1457.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/61_16_05_2019/1458.pdf

