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Augšdaugavas novada pašvaldība 

Dome 
 

 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 9.decembra 

sēdē  Nr.16  izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 

 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 16. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas aprites kārtību Augšdaugavas 

novadā 

Saistošie noteikumi 

Nr.16 

Paskaidrojuma raksts 

2. 17. Par Augšdaugavas novada pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas izīrēšanu 

Saistošie noteikumi 

Nr.17 

Paskaidrojuma raksts 

3. 18. Par Augšdaugavas novada pašvaldības palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā 

Saistošie noteikumi 

Nr.18 

Paskaidrojuma raksts 

4. 5. Kārtība, kādā notiek nekustamā īpašuma 

atsavināšanas process Augšdaugavas novada 

pašvaldībā 

Noteikumi Nr.5 

5. 6. Noteikumi par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem un apstiprināšanu 

Noteikumi Nr.6 

6. 68. Augšdaugavas novada bāriņtiesas nolikums Nolikums Nr.68 

7. 19. Par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas 

novada pašvaldībā 

Saistošie noteikumi 

Nr.19 

Paskaidrojuma raksts 

8. 20. Par atbalstu mazaizsargātajām personām Saistošie noteikumi 

Nr.20 

Paskaidrojuma raksts 

9. 278. Par darbību Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā Lēmums  

10. 279. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionālā 

sociālā darba attīstība pašvaldībās  

Nr.9.2.1.1/15/I/001 aktivitātes “Ģimenes 

asistenta pakalpojuma aprobācija”  īstenošanas 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 

 

 

Lēmums  

Tāme  

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/sn16.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/sn16.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/sn16_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/sn17.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/sn17.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/sn17_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/sn18.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/sn18.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/sn18_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/not5.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/not6.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/nol68.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/sn19.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/sn19.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/sn19_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/sn20.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/sn20.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/sn20_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/278.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/279.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/279_tame.pdf
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11. 280. Par projekta Nr.9.2.2.1./15/I/005 

“Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 

Latgales reģionā” īstenošanas ieņēmumu un 

izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums  

Tāme  

12. 281. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 31.maija lēmumā Nr.830 “Par      

5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta 

Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums  

Tāme  

13. 282. Par pašvaldības bezmaksas informatīvo 

izdevumu “Augšdaugavas Novada Vēstis” 

Lēmums  

 

14. 283. Par atbalstu iecerei “Mākslīgā seguma 3x3 

basketbola laukuma izbūve Bebrenē” 

Lēmums  

 

15. 284. Par pašvaldības iestādes “Ilūkstes kultūras un 

mākslas centrs” reorganizāciju 

Lēmums  

 

16.  285. Par Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes 

“Zvaniņš” reorganizāciju 

Lēmums  

 

17. 286. Par paredzētās darbības akceptēšanu – ieguves 

darbu turpināšana un pabeigšana smilts-grants un 

smilts atradnes “Elerne” iecirknī „Griguliņi – 

Kaupišķi 5” un atļauju uzsākt paredzēto darbību 

Lēmums  

 

18. 287. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 

ORGANIZĀCIJA” pamatkapitāla palielināšanu 

Lēmums  

 

19. 288. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru  

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

pagasts, Augšdaugavas novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 289. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu uz kopīpašumā esošo zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 4474 002 0400 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 290. Par līdzekļu iedalīšanu no pašvaldības ceļu fonda Lēmums 

22. 291. 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  

23. 292. Par likumprojekta „Par valsts meža zemes ar 

kadastra apzīmējumiem 4468 006 0510, 4468 

006 0511 nodošanu bez atlīdzības Augšdaugavas 

novada pašvaldībai” iniciēšanu 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/280.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/280_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/281.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/281_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/282.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/283.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/284.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/285.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/286.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/287.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/290.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/291.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/291_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/292.pdf
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24. 293. Par lokālplānojuma, kas groza Daugavpils 

novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas 

novada Līksnas pagasta zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem  4468 006 0510 un  4468 

006 0511, izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu 

Lēmums 

 

 
  

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/16_09_12_2021/293.pdf

