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Augšdaugavas novada pašvaldība 

Dome 
 

 

 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta 

sēdē  Nr.7  izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 

 
 

Paragrāfa 

numurs 

Nolikuma, 

noteikumu, 

lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 47 Augšdaugavas  novada pašvaldības centrālās 

administrācijas nolikums 

Nolikums Nr.47 

2. 48 Biķernieku pamatskolas nolikums Nolikums Nr.48 

3. 49 Špoģu Mūzikas un mākslas skolas nolikums Nolikums Nr.49 

4. 50 Pašvaldības aģentūras “TAKA” nolikums Nolikums Nr.50 

5. 51 Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” nolikums Nolikums Nr.51 

6. 52 Sociālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” 

nolikums 

Nolikums Nr.52 

7.  1  Grozījumi Daugavpils novada domes 2020.gada 

6.jūlija noteikumos Nr.14 „Kapitālsabiedrību un 

kapitāla daļu  pārvaldības noteikumi” 

Noteikumi Nr.1 

8. 98. Par Daugavpils novada un Ilūkstes novada sporta 

skolu apvienošanas procesa uzsākšanu 

Lēmums  

9. 99. Par dāvinājuma pieņemšanu Lēmums  

10. 100. Par aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanu Lēmums  

11. 101. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums  

12. 102. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

13. 103. Par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā 

Skrudalienas pagasta pārvaldei 

Lēmums  

14. 104. Par nekustamā īpašuma “Mežogas”, Panteļiški, 

Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/nol47.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/nol48.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/nol49.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/nol50.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/nol51.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/nol52.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/not1.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/98.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/99.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/100.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/101.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/103.pdf
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15. 105. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Draudzības iela 13, 

Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16. 106. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Draudzības iela 13, 

Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 107. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Draudzības iela 13, 

Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

18. 108. Par nekustamā īpašuma “475”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

19.  109. Par nekustamā īpašuma “330”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 110. Par dzīvokļa īpašuma Nr.31, Kalkūnes iela 18, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 111. Par dzīvokļa īpašuma Nr.10, Skolas iela 7, 

Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22. 112. Par  nekustamā īpašuma  “Maļutki 31”, Tabores 

pagasts, Augšdaugavas novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

23. 113.  Par nekustamā īpašuma “Kalnāres 1A”, Kalkūnes 

pagasts, Augšdaugavas novads, pārdošanu uz 

nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

24. 114. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4452 

002 0195 atzīšanu par starpgabalu 

Lēmums  

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/114.pdf
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25. 115. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 

003 0339 atzīšanu par starpgabalu 

Lēmums  

26. 116. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 

005 0179 atzīšanu par starpgabalu 

Lēmums  

27. 53 Bebrenes pagasta pārvaldes nolikums Nolikums Nr.53 

28. 54 Dvietes pagasta pārvaldes nolikums Nolikums Nr.54 

29. 55 Eglaines pagasta pārvaldes nolikums Nolikums Nr.55 

30. 56 Pilskalnes pagasta pārvaldes nolikums Nolikums Nr.56 

31. 57 Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes 

nolikums 

Nolikums Nr.57 

32. 58 Šēderes pagasta pārvaldes nolikums Nolikums Nr.58 

33. 59 Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” 

nolikums 

Nolikums Nr.59 

34. 117. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2021.gada 1.februāra lēmumā Nr.2746 “Par 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 

uzsākšanu” 

Lēmums  

35. 118. Par grozījumu Ilūkstes novada domes 2021.gada 

28.janvāra lēmumā Nr.8 “Par Daugavpils 

valstspilsētas un Augšdaugavas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 

uzsākšanu” 

Lēmums  

36. 119. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2021.gada 1.februāra lēmumā Nr.2747 “Par 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 

novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 

izstrādes uzsākšanu” 

Lēmums 

37. 120. Par grozījumu Ilūkstes novada domes 2021.gada 

28.janvāra lēmumā Nr.7 “Par Daugavpils 

valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības 

programmas 2022.-2027.gadam izstrādes 

uzsākšanu” 

Lēmums 

38. 121. Par vienreizējās dotācijas pieprasījumu Lēmums 

39. 122. Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta 

“Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu  (86-37)  

“Vārpene - Ezerne - Saulkalni”  pārbūve 

Skrudalienas pagastā,  (88-13) “Svente - Gulbji” 

seguma atjaunošana Sventes pagastā un 

Daugavas ielas posma asfalta seguma 

atjaunošana Līksnas pagastā” īstenošanai 

Lēmums 

40. 123. Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta 

“Īres dzīvokļu izveidošana  

Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā 

esošajās ēkās” īstenošanai 

Lēmums 

41. 124. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu 

maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/115.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/116.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/nol53.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/nol54.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/nol55.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/nol56.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/nol57.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/nol58.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/nol59.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/117.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/118.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/119.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/120.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/121.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/122.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/123.pdf
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noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

42. 125. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2020.gada 23.jūlijā lēmumā Nr.2327 “Par 

projekta “Daugavpils novada un Zarasu rajona 

lauku kopienu attīstīšana, izmantojot 

mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida 

aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”) 

uzsākšanu” 

Lēmums 

Tāme  

43. 126. Par Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu 

komisiju 

Lēmums 

     
 

 

 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/125.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/125_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/07_26_08_2021/126.pdf

