
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada 28.novembra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.77  izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 
 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 1831. Par piedalīšanos projektā „Mārketinga 

kampaņa Latgales reģiona tūrisma 

attīstībai un popularizēšanai” 

Lēmums  

2. 1832. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu fonda   

Lēmums 

3. 1833. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.1753 

“Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada 

septembrim-decembrim” 

Lēmums 

4. 1834. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4452 004 0302,  Sporta iela 

31, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils 

novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

5. 1835. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 007 0140,  “39”, 

Birkineļu dārziņi, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

6. 1836. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 004 1475,  

“Mičurinietis, 219”, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

7. 1837. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 003 0260,  Vārpas iela 

7, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/77_28_11_2019/1831.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/77_28_11_2019/1832.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/77_28_11_2019/1833.pdf
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8. 1838. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 002 0205, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

9. 1839. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4470 002 0386,  “161”, 

Spārīte, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

10. 1840. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4470 003 0449,  Medupes 

iela 5, Maļinova, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

11. 1841. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4472 004 0485,   Medumu 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

12. 1842. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4472 004 0201,  Ilgas iela 23, 

Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils 

novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

13. 1843. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4474 009 0160,  “Limbaži”, 

Bandališki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, pārņemšanu valdījumā un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

14. 1844. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4446 004 0142, Biķernieku 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

15. 1845. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4450 004 0340, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

16. 1846. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 003 0445, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

17. 1847. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 003 0532, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 
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18. 1848. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 004 0409, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

19. 1849. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 004 0603, “Galdnieki”, 

Galdnieki, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

20. 1850. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 004 1472, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

21. 1851. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 004 2062, “464”, 

Daugava, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

22. 1852. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4464 001 0185, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

23. 1853. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4464 001 0237, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

24. 1854. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4468 008 0440, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

25. 1855. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4470 004 0173, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

26. 1856. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4470 005 0146, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

27. 1857. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4470 005 0200, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

28. 1858. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4474 004 0175, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 
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29. 1859. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4488 009 0186, “18”, Atpūta, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

30. 1860. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 004 0348, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

31. 1861. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0350, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

32. 1862. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0758, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

33. 1863. Par īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4450 004 0421 atzīšanu par 

piekrītošu Daugavpils novada pašvaldībai 

un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

Daugavpils novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

34. 1864. Par Daugavpils novada domes 2015.gada 

28.maija lēmuma Nr.444 “Par zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu 

Inārai Lišķei uz zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 4496 001 0047 un 

4496 002 0136” atcelšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

35. 1865. Par projekta ieceres “ROOTED” 

atbalstīšanu kā sadarbības partnerim 

Lēmums 

36. 1866. Par dzīvojamās mājas Komunālā iela 108, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

37. 1867. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Sudrabiņi”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

38. 1868. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4462 003 0272, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

39. 1869. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4462 003 0278, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles rezultātu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/77_28_11_2019/1863.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/77_28_11_2019/1865.pdf
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apstiprināšanu 

40. 1870. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „53”, Ezeriņi, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 
ierobežojumus 

41. 1871. Par Daugavpils novada domes 2018.gada 

29.novembra lēmuma Nr.1167 “Par 

projekta  idejas “Publisko ezeru vides 

pieejamības nodrošināšana Daugavpils 

novadā”” atzīšanu par spēku zaudējušu 

Lēmums 

42. 1872. Par tirgus izpēti apsaimniekošanas plānu 

sagatavošanai Daugavpils novada 

publiskajiem ezeriem – Sventes ezers, 

Lielais Ilgas ezers, Mazais Ilgas ezers, 

Dervanišķu ezers, Šķirsteņu ezers 

Lēmums 

 
  
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/77_28_11_2019/1871.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/77_28_11_2019/1872.pdf

