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Augšdaugavas novada pašvaldība 

Dome 
 

 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra 

sēdē Nr.9 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

Augšdaugavas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā 

Saistošie noteikumi Nr.7 

Paskaidrojuma raksts 

2. 8. Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma 

nodokļu maksātājiem Augšdaugavas novada 

pašvaldībā 

Saistošie noteikumi Nr.8 

Paskaidrojuma raksts 

3. 9. Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, 

uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība 

Augšdaugavas novada izglītības iestādēs 

Saistošie noteikumi Nr.9 

Paskaidrojuma raksts 

4. 145. Par Augšdaugavas novada sporta skolu Lēmums 

5. 146. Par Augšdaugavas novada Sociālā dienesta 

izveidošanu 

Lēmums 

6. 1. Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta 

sagatavošanas, izpildes un kontroles kārtība 

Instrukcija Nr.1 

7. 147. Par atlīdzības noteikšanu Augšdaugavas novada 

pašvaldības iestādēs 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

8. 148. Par vienotām informācijas sistēmām Lēmums 

9. 149. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļaujas izsniegšanu Sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “LAUSE” 

Lēmums  

Atļauja Nr.1,1.pielikums 

2.pielikums atļaujai 

3.pielikums atļaujai 

10. 150. Par projekta idejas „Materiāltehniskās bāzes 

uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasākumu 

efektivitātes paaugstināšanai Augšdaugavas 

novadā” iesniegšanu 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/sn7.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/sn7_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/sn8.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/sn8_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/sn9.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/sn9_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/145.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/146.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/instrukcija1.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/148.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/149.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/149_1_pielikums_atlauja.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/149_2_pielikums.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/149_3_pielikums.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/150.pdf
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11. 151. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus  

12. 152. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums 

13. 153. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Alejas iela 15, 

Svente, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, 

pārdošanu 

 Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

14. 154.  Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4488 005 0239, “Kaķi”, Kaķīši, Sventes 

pagasts, Augšdaugavas novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

15. 155. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 004 0175 atzīšanu par starpgabalu 

Lēmums  

 

16. 156. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 005 0875 atzīšanu par starpgabalu  

Lēmums  

17. 157. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Naujenes ciemā 

Lēmums   

18. 158. Par Augšdaugavas novada ģerboni un karogu Lēmums   

19.  159. Par atļauju Inārai Natarovai savienot amatus Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

20. (Protokolā) Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu ar 

Igoru Turkeviču 

- 

21. 3. Kārtība, kādā tiek noteiktas Augšdaugavas 

novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 

amata vienības un algas likmes 

Noteikumi Nr.3 

22. 160. Par Augšdaugavas novada pašvaldības 

izglītības iestāžu vadītāju darba slodzes un 

mēneša darba algas likmes apstiprināšanu 

Lēmums 

23. 161. Par Augšdaugavas novada pašvaldības 

izglītības iestāžu vadītāju vietnieku, metodiķu 

un pedagogu darba slodzes un mēneša darba 

algas likmes apstiprināšanu 

Lēmums 

24. 162. Par izglītības procesa organizēšanas un norises 

nosacījumiem Covid-19 infekcijas izplatības 

laikā 

Lēmums 

25. 163. Par pašvaldības investīciju projekta “Mākslīgā 

seguma futbola laukuma izbūve Ilūkstē” 

īstenošanu 

Lēmums  

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/152.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/155.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/156.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/157.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/158.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/not3.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/160.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/161.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/162.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/163.pdf
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26. 164. Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta 

“Mākslīgā seguma futbola laukuma izbūve 

Ilūkstē” īstenošanai 

Lēmums 

27. 165. Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta 

“Pirmskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" 

Daugavas iela 4, Nīcgalē, Nīcgales pagastā 

vienkāršota atjaunošana darbības 

nodrošināšanai atbilstoši higiēnas prasībām” 

īstenošanai 

Lēmums 

28. 166. Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta 

“Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, 

sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma 

pārbūve” īstenošanai 

Lēmums 

29. 167. Par nekustamā īpašuma “Lejasmeži”, Eglaines 

pagasts, Augšdaugavas novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

30 168 Par nekustamā īpašuma “Pērlītes 1”, Naujenes 

pagasts, Augšdaugavas novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

  

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/164.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/165.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/09_30_09_2021/166.pdf

