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Augšdaugavas novada pašvaldība 

Dome 
 

 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra 

sēdē  Nr.12 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 

 
 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteikumu, 

lēmumu, 

nolikumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 10. Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības 

domes 2021.gada 15.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.4 “Augšdaugavas novada 

pašvaldības budžets 2021.gadam” 

Saistošie noteikumi Nr.10 

1.pielikums 

3.pielikums 

Paskaidrojums 

1.pielikums 

2.pielikums 

2. 207. Par Augšdaugavas novada pašvaldības 

grāmatvedības uzskaites kārtību 

Lēmums  

3. 208. Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem 

Lēmums 

4. 209. Par Daugavpils novada attīstības 

programmas 2012.-2018.gadam  Investīciju 

plāna 2021.-2023.gadam aktualizāciju 

Lēmums 

Pielikums  

5. 210. Par Ilūkstes novada attīstības programmas 

2020.-2026.gadam Investīciju plāna 2020.-

2022.gadam aktualizāciju 

Lēmums  

Pielikums  

6. 64.  Augšdaugavas novada Sociālā dienesta 

nolikums 

Nolikums Nr.64 

7. 211. Par Augšdaugavas novada pašvaldības 

pedagoģiski medicīniskās komisijas 

izveidošanu 

Lēmums 

8. 65. Augšdaugavas novada pašvaldības 

pedagoģiski medicīniskās komisijas 

nolikums 

 

 

Nolikums Nr.65 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/sn10.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/sn10_1_PB%20(005).pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/sn10_3_SAI.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/sn10_Paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/sn10_PR_1_budzets_pa_vf.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/sn10_PR_2_invest.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/207.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/208.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/209.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/209_pielikumi.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/210.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/210_pielikums.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/nol64.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/211.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/nol65.pdf
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9. 212. Par Latvijas Republikas Saeimas 

Administratīvi teritoriālās reformas komisijas 

atbalstīto likumprojektu “Grozījumi 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumā” 

Lēmums 

10. 213. Par Augšdaugavas novada pašvaldības 

izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām 

savstarpējiem norēķiniem starp pašvaldībām 

Lēmums 

1.pielikums 

2.pielikums 

11. 214. Par līdzekļu iedalīšanu  no  pašvaldības ceļu 

fonda 

Lēmums 

12. 215. Par investīciju projekta ieceri  “Špoģu 

vidusskolas materiāltehniskās bāzes 

uzlabošana mūsdienīgas mācību vides un 

kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai” 

Lēmums 

13. 216. Par piedalīšanos Sēlijas asociācijā Lēmums 

14. 217. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļaujas izsniegšanu SIA “AJ GRAVELS” 

Lēmums 

Atļauja Nr.2 

15. 218. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu ar 

biedrību “Daugavpils mednieku un 

makšķernieku saimniecība” 

Lēmums 

16.  219. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums 

17. 220. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

18. 221. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

19. 222. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

20. 223. Par nekustamā īpašuma  ar kadastra numuru 

4468 006 0479, “437”, Ļūbaste 1, Līksnas 

pagasts, Augšdaugavas novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

21. 224. Par nekustamā īpašuma  “Medumi-485”, 

Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

22. 225. Par nekustamā īpašuma “154, Ozolaine”, 

Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

23. 226. Par  nekustamā īpašuma  “Elitas”, Sventes 

pagasts, Augšdaugavas novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/212.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/213.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/213_Pielikums1.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/213_Pielikums2.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/214.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/215.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/216.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/217.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/217_atlauja2.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/218.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/219.pdf
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normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

24. 227. Par  nekustamā īpašuma  ar kadastra numuru 

4486 002 0087, “Kaptiliški 4”, Skrudalienas 

pagasts, Augšdaugavas novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

25. 228. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, “15”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

26. 229. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4446 005 0014 “Mežogas”, Panteļiški, 

Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

27. 230. Par nekustamā īpašuma “330”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

28. 231. Par nekustamā īpašuma “Jaunie Zelmeņi”, 

Prodes pagasts, Augšdaugavas novads, 

izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

29. 232. Par Ilūkstes novada domes 2021.gada 

30.jūnija lēmuma Nr.249 “Par grozījumiem 

27.05.2021. domes lēmumā Nr.205 “Par 

ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības 

investīciju projekta “Skolas ēkas pārbūve 

Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” 

īstenošanai” atzīšanu par spēku zaudējušu 

Lēmums 

30. 233. Par investīciju projekta “Skolas ēkas pārbūve 

Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” 

īstenošanu 

Lēmums 

 
  

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/231.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/232.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/12_28_10_2021/233.pdf

