
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2019.gada  14.februāra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.54 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteiku-

mu, 

lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 36. Grozījums Daugavpils novada domes 2018.gada 

29.novembra saistošajos noteikumos Nr.28 

“Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, 

Luknas ezerā un Dubnas upes posmā Daugavpils 

novada Višķu pagasta teritorijā” 

Saistošie noteikumi 

Nr.36 

Paskaidrojuma raksts 

2. 1311. Par vides aizsardzības pasākumu realizācijas 

uzsākšanu naftas produktu piesārņojuma 

novēršanai Daugavpils novada Višķu tehnikuma 

ciemā 

Lēmums 

3.  1312. Par projekta „Višķu ezera zivju resursu 

papildināšana” iesniegšanu Zivju fonda 

pasākumā  “Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 

ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, 

kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 

pašvaldību īpašumā” 

Lēmums 

 

4. 1313. Par projektu iesniegšanu Zivju fonda pasākumā 

„Zivju resursu pavairošana un atražošana 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 

zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, 

kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī 

privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” 

Lēmums 

 

5. 1314. Par Medumu internātpamatskolas nosaukuma 

maiņu 

Lēmums 

Nolikums Nr.57 

6. 1315. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.138 “Par 

Daugavpils novada interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas un valsts budžeta 

mērķdotācijas sadales komisijas izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu”                

Lēmums 

 

7. 1316. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.140 “Par 

Stipendiju piešķiršanas komisijas izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu” 

Lēmums 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/54_14_02_2019/sn36.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/54_14_02_2019/sn36.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/54_14_02_2019/sn36_paskaidroj_r.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/54_14_02_2019/1311.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/54_14_02_2019/1312.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/54_14_02_2019/1313.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/54_14_02_2019/1314.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/54_14_02_2019/nl57_1314.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/54_14_02_2019/1315.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/54_14_02_2019/1316.pdf
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8. 1317. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.142 “Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu fonda komisijas 

izveidošanu un komisijas nolikuma 

apstiprināšanu” 

Lēmums 
 

9. 1318. Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017. 

gada 20.jūlija lēmumā Nr.147 “Par Daugavpils 

novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes 

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” 

Lēmums  

 
 

10. 1319. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.150 “Par 

Daugavpils novada domes apbalvošanas 

komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu” 

Lēmums 
 

11. 1320. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.153 “Par 

Daugavpils novada Medību koordinācijas 

komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu” 

Lēmums 
 

12. 1321. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 398, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.22, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

13. 1322. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 428, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 72, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

14. 1323. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 428, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.79, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 1324. Par dzīvojamās mājas Meža iela 6, Krauja, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 40, pārdošanu uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/54_14_02_2019/1317.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/54_14_02_2019/1318.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/54_14_02_2019/1319.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2019/54_14_02_2019/1320.pdf

