
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada 13.jūnija  Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.63  izskatīto jautājumu 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma, 

nolikuma  

numurs 

 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

 

1. 62. Višķu sociālās aprūpes centra nolikums Nolikums Nr.62 

2. 1478. Par projekta „Višķu ezera zivju resursu 

papildināšana” īstenošanu 

Lēmums  

Tāme  

3. 1479. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 0481, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, pārņemšanu valdījumā un īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

4.  1480. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 0835, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, pārņemšanu valdījumā un īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

5. 1481. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 1184, „63”, Mičurinietis, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

6. 1482. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 1677, „7”, Daugava, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

7. 1483. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 001 0096, „Mirtas”, Somukokts, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

8. 1484. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4468 008 0206, „62”, Kooperators, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

9. 1485. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4468 009 0158, „151”, Latgale, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/63_13_06_2019/nol62.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/63_13_06_2019/1478.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/63_13_06_2019/1478_tame.xlsm
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valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

pieejamības ierobežojumus 

10. 1486. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 003 0312, Rēzeknes iela 3, Maļinova, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

pārņemšanu valdījumā un īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

11. 1487. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4492 003 0409, „78”. Zaļais sils, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

12. 1488. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4498 005 0085, „Rudzupuķes”, Plotupi, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

13. 1489. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 0546, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 

14. 1490. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 0507, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums 

15. 1491. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 001 0097, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16. 1492. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4468 009 0180, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

17. 1493. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 003 0089, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

18. 1494. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 006 0306, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19. 1495. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 001 0703, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

20. 1496. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 005 0774, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/63_13_06_2019/1489.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/63_13_06_2019/1490.pdf
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21. 1497. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4488 002 0296, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

22. 1498. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 005 0397, Vecsalienas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

23. 1499. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4498 005 0226, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

24. 1500. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4498 005 0619, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 1501. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4498 005 0751, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

26. 1502. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4498 006 0186, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

27. 1503. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „8”, Varavīksne, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

28. 1504. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „337A”, Mičurinietis, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu    

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

29. 1505. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Lielā iela 12, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

30. 1506. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

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

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

31. 1507. Par dzīvojamās mājas Rēzeknes iela 37, 

Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.21, pārdošanu uz 

nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

32. 1508. Par dzīvojamās mājas Ezera iela 3, Medumi, 

Medumu pagasts, Daugavpils novads dzīvokļa 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
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īpašuma Nr.12, pārdošanu uz nomaksu normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

33. 1509. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Veselība”, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

34. 1510. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu    

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

35. 1511. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par 

koku ciršanu Višķu pagasta Daniševkas kapos 

Lēmums 

36. 1512. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par 

koku ciršanu Kalupes iela 7 un Kalupes iela 

13, Špoģu ciems, Višķu pagasts 

Lēmums 

37. 1513. Par atļauju Jānim Vagalim savienot amatus Lēmums 

38. 1514. Par masu informācijas līdzekļa - avīzes 

“Daugavpils novada vēstis” darbības 

izbeigšanu   

Lēmums 

39. 1515. Par Daugavpils novada domes konkursa par 

finansējuma piešķiršanu topošo un jauno 

uzņēmēju projektiem 2019.gadā rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

40. 1516. 

63. 

Par  Daugavpils novada domes konkursa par 

finansējuma piešķiršanu topošo un jauno 

uzņēmēju projektiem 2019.gadā” 2.kārtu 

Lēmums  

Nolikums Nr.63 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

41. 1517. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.1415 “Par 

projekta iesniegšanu Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) pasākumā 

”Pamatpakalpojumi  un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos”   

Lēmums  

  
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/63_13_06_2019/1511.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/63_13_06_2019/1512.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/63_13_06_2019/1513.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/63_13_06_2019/1514.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/63_13_06_2019/1516.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/63_13_06_2019/nol63_1516.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/63_13_06_2019/nol63_pielikums1.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/63_13_06_2019/nol63_pielikums2.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/63_13_06_2019/nol63_pielikums3.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/63_13_06_2019/nol63_pielikums4.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/63_13_06_2019/1517.pdf

