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Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

 

1. 127. Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 

novada Attīstības programmas 2022.-

2027.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai 

Lēmums  

Attīstības programmas 

1.redakcija (links)  

2. 128. Par Ilūkstes novada  Attīstības programmas 

2020.-2026.gadam Investīciju plāna 2020.-

2022.gadam aktualizāciju 

Lēmums 

Investīciju plāns  

3. 60  Višķu sociālās aprūpes centra nolikums Nolikums Nr.60 

4. 61  Salienas vidusskolas nolikums Nolikums Nr.61 

5. 62  Randenes pamatskolas nolikums Nolikums Nr.62 

6. 129. Par Augšdaugavas novada interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas un valsts budžeta 

mērķdotācijas sadales komisijas izveidošanu 

Lēmums  

7. 63 Augšdaugavas novada interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas un valsts budžeta 

mērķdotācijas sadales komisijas nolikums 

Nolikums Nr.63 

8. 2 Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu 

darba samaksai sadali un izlietojumu 

Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 

Noteikumi Nr.2 

9. 130. Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas 

pakalpojumiem Augšdaugavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs 

Lēmums  

10. 131. Par Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa  

(86-37)  “Vārpene-Ezerne-Saulkalni”  nodošanu 

Skrudalienas pagasta pārvaldes valdījumā 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/127.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/127_attistibas_programmas%20_links.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/127_attistibas_programmas%20_links.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/128.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/128_Pielikums_IP%20Investiciju_plans_10092021%20aktualizets.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/nol60.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/nol61.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/nol62.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/129.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/nol63.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/not2.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/130.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/131.pdf
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11. 132. Par atļaujas izsniegšanu otrās kategorijas 

šautuves (šaušanas stenda) darbībai Mednieku 

biedrībai „Kalupe” 

Lēmums  

Atļauja Nr.1 

12. 133. Par Skrudalienas pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

13. 6. Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība 

 

Saistošie noteikumi Nr.6 

Paskaidrojuma raksts  

14. 134. Par atļauju Aleksejam Mackevičam savienot 

amatus 

Lēmums  

15. 135. Par atļauju Dzintaram Pabērzam savienot 

amatus 

Lēmums  

 

16. 136. Par atļauju Aleksandram Sibircevam savienot 

amatus 

Lēmums  

17. 137. Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam 

Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas 

novads,  redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai 

Lēmums  

Titullapa  

1.pielikums  

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

Līgums 

Ziņojums  

18. 138. Par projekta idejas „Radošo un atraktīvu 

aktivitāšu projekts „EMIM” („Emocijas-

māksla-improvizācija-mūzika”)” iesniegšanu 

atklātajam projektu konkursam 

Lēmums  

19.  139. Par nekustamā īpašuma “Baltās jāņogas”, 

Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

20. 140. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4464 001 0387, “32”, Laucese, Laucesas 

pagasts, Augšdaugavas novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

21. 141. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4474 005 0155, Ogu iela 6, Stropi, Naujenes 

pagasts, Augšdaugavas novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

22. 142. Par nekustamā īpašuma “Silene 68”, Skaista 

iela 17, Silene, Skrudalienas pagasts, 

Augšdaugavas novads, pārdošanu uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

23. 143.  Par Martas Petrovas atbrīvošanu no amata Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/132.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/132_atlauja_Nr1.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/sn6.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/sn6_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/134.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/135.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/136.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/137.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/137__titullapa.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/137_1_pielikums_Lokalplanojums_PR_Ilukstes_VUGD_depo.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/137_2_pielikums_TIAN_1_red.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/137_3_pielikums_Funkcionalais_zonejums.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/137_4_pielikums_Nosacijumu_apkopojums_tabula.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/137_5_pielikums_Parskats_par_lokalplanojuma_izstradi.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/137_6_ligums.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/137_7_ziņojums.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/08_16_09_2021/138.pdf
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ierobežojumus 

24. 144. Par Eglaines pagasta pārvaldes vadītāja 

pienākumiem 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 
  


