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Augšdaugavas novada pašvaldība 

Dome 
 

 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.novembra 

sēdē  Nr.14  izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 

 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 257. Par finansējuma sadali piemaksu piešķiršanai 

Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības 

iestādēm par epidemioloģisko nosacījumu, 

loģistikas un darba organizācijas procesa 

nodrošināšanu Covid-19 pandēmijas laikā 

Lēmums  

2. 258. Par Ilūkstes novada Ilgtspējīgas enerģētikas 

un  klimata  rīcības plāna līdz 2030.gadam 

apstiprināšanu 

Lēmums  

Rīcības plāns  

3. 259. Par Augšdaugavas novada pašvaldības 

apbalvošanas komisiju 

Lēmums  

Nolikums Nr.67 

4. 260. Par pašvaldības aģentūras „TAKA” 

reorganizāciju uz pašvaldības iestādi 

“Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde 

“TAKA”” 

Lēmums 

5. 261. Par projekta „Materiāltehniskās bāzes 

uzlabošana zivju resursu aizsardzības 

pasākumu efektivitātes paaugstināšanai 

Augšdaugavas novadā” īstenošanu 

Lēmums 

Tāme  

6. 262. Par projekta ieceres “Kukaiņu 

apputeksnētāju skaita samazināšanās 

novēršana Baltijas valstīs, mazinot 

antropogēno ainavas izmaiņu ietekmi /LIFE 

BEEscapes" iesniegšanu Eiropas Savienības 

LIFE programmā 

Lēmums  

 

7. 263. Par investīciju projekta ieceri “Par 

apgaismojuma tīklu būvdarbiem Pļavas ielas, 

Ziedu ielas un Alejas ielas posmā Kraujas 

ciemā Naujenes pagastā”  

  

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/257.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/258.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/258_ric_plans.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/259.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/nol67.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/260.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/261.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/261_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/262.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/263.pdf
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8. 264. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.1767 “Par 

Špoģu vidusskolas Eiropas Savienības 

Erasmus+ programmas projekta Nr.2019-1-

LV01-KA101-060123 "Mūsdienu izglītības 

īpatnības pirmskolā, sākumskolā un 

pamatskolā" atbalstīšanu” 

Lēmums 

Tāme  

9. 265. Par grozījumiem Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra 

lēmumā Nr.215 “Par investīciju projekta 

ieceri  “Špoģu vidusskolas materiāltehniskās 

bāzes uzlabošana mūsdienīgas mācību vides 

un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai”” 

Lēmums  

10. 266. Par aizņēmumu pašvaldības investīciju 

projekta “Špoģu vidusskolas 

materiāltehniskās bāzes uzlabošana 

mūsdienīgas mācību vides un kvalitatīvas 

izglītības nodrošināšanai” īstenošanai 

Lēmums  

11. 267. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 

dzēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

12. 268. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„ORNAMENTS” pamatkapitāla 

palielināšanu 

Lēmums  

 

13. 269. Par atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma Sventes pagasta teritorijā 

nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES 

STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” 

Lēmums  

 

14. 270. Par atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma Skrudalienas pagasta teritorijā 

nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES 

STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” 

Lēmums  

 

15. 271. Par izmaiņām ielu reģistrā    Lēmums  

16.  272. Par piekrišanu iegādāties zemes vienības 

daļas Naujenes pagastā, Augšdaugavas 

novadā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

17. 273. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4444 004 0049, “Vītoli”, Bebrenes pagasts, 

Augšdaugavas novads, nosacītās cenas 

noteikšanu 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/264.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/264_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/265.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/266.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/268.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/269.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/270.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/271.pdf
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18. 274. Par nekustamā īpašuma “Dumblina 1”, 

Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads, 

nosacītās cenas noteikšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

19. 275. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Augšdaugavas  novada  Salienas un 

Vecsalienas  pagasta teritorijā   

Lēmums  

 

20. 276. Par Augšdaugavas novada pašvaldības 

Atzinības un Pateicības rakstiem 

Lēmums  

 

 

   
  
 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/275.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/14_25_11_2021/276.pdf

