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Augšdaugavas novada pašvaldība 

Dome 
 

 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 11.novembra 

sēdē  Nr.13 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 

 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 234. Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam 

Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas 

novads, apstiprināšanu teritorijas plānojuma 

grozījumu veikšanai un saistošo noteikumu 

izdošanu 

Lēmums  

Lokālplānojums: 

1.daļa 

2.daļa 

3.daļa 

4.daļa 

5.daļa 

Saistošie noteikumi 

Nr.11  

1.pielikums 

2.pielikums 

2. 235. Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 

novada attīstības programmas  2022.-

2027.gadam apstiprināšanu 

Lēmums  

Titullapa 

Attīstības programmas 

links 

3. 12. Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Augšdaugavas novadā 

Saistošie noteikumi 

Nr.12 

Paskaidrojuma raksts 

4. 13. Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku 

gādības palikušam bērnam Augšdaugavas 

novadā 

Saistošie noteikumi 

Nr.13 

Paskaidrojuma raksts 

5. 14. Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem 

Augšdaugavas novada pašvaldībā 

Saistošie noteikumi 

Nr.14 

Paskaidrojuma raksts 

6.  15. Par neapbūvēta zemesgabala, kura tiek 

izmantota personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām un, kas pilsētā nodots pagaidu 

lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, 

nomas maksas apmēru 

Saistošie noteikumi 

Nr.15 

Paskaidrojuma raksts 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/234.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/234_1_Lokalplanojums_Ilukstes_VUGD_Paskaidrojuma_raksts1.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/234_2_pielikums_TIAN_.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/234_3_Funkcionalais_zonejums.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/234_4_Lokalplanojums_Ilukstes_VUGD_3_Zinojums_par_publisko_apspriesanu%20(1).pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/234_5__Parskats_par_lokalplanojuma_izstradi.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/sn11.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/sn11.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/sn11_1_pielikums.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/sn11_2_pielikums.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/235.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/235_1_titullapa.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/235_2_attistibas%20programmas%20links.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/235_2_attistibas%20programmas%20links.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/sn12.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/sn12.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/sn12_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/sn13.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/sn13.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/sn13_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/sn14.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/sn14.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/sn14_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/sn15.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/sn15.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/sn15_paskaidrojuma%20raksts.pdf
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7. 4. Par atsevišķu noteikumu atzīšanu par spēku 

zaudējušiem 

Noteikumi Nr.4 

8. 236. Par Augšdaugavas novada bāriņtiesas 

izveidošanu 

Lēmums  

 

9. 237. Par darba ar jaunatni organizēšanu 

Augšdaugavas novadā 

Lēmums  

10. 238. Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 

Lēmums  

 

11. 239. Par dāvinājuma pieņemšanu Lēmums 

12. 240. Par Kalkūnes pagasta pārvaldes debitoru parādu 

norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

13. 241. Par Naujenes pagasta pārvaldes debitoru parādu 

norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 242. Par nekustamā īpašuma “Maļutki 31”, Tabores 

pagasts, Augšdaugavas novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 243. Par Augšdaugavas novada pašvaldības 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

energoefektivitātes veicināšanas komisijas 

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

Lēmums  

Nolikums Nr.66 

 

16.  244. Par grozījumu Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2021.gada 15.jūlija lēmumā 

Nr.29 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības 

dzīvokļa jautājumu komisijas izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu” 

Lēmums  

 

17. 245. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 246. Par Augšdaugavas novada pašvaldības zemes 

vienības nodošanu valsts īpašumā 

Lēmums  

 

19. 247. Par valsts zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4468 006 0510, 4468 006 0511 

pārņemšanu Augšdaugavas novada pašvaldības 

īpašumā 

Lēmums  

 

20. 248. Par zemes vienību noteikšanu personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām 

Lēmums  

 

21. 249. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 005 0884 atzīšanu par starpgabalu   

Lēmums  

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/not4.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/236.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/237.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/238.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/239.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/243.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/nol66.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/244.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/246.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/247.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/248.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/249.pdf
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22. 250. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Krivošejevas un 

Krasnoje pašvaldības kapos 

Lēmums  

 

23. 251. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Krivānu kapos 

Lēmums  

 

24. 252. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Spruktu kapos 

Lēmums  

 

25. 253. Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 

novada attīstības programmas 2022.-

2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju 

plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju 

Lēmums  

Pielikums 

 

26. 254. Par autobusa iegādi Ilūkstes novada sporta 

skolai 

Lēmums  

 

27. 255. Par investīciju projekta ieceri “Kalupes pagasta 

pārvaldes autotransporta bāzes atjaunošanu 

pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai” 

Lēmums  

 

28. 256. Par autobusa iegādi Ambeļu pagasta pārvaldei Lēmums  
  

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/250.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/251.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/252.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/253.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/253_pielikums.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/254.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/255.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/13_11_11_2021/256.pdf

