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Augšdaugavas novada pašvaldība 

Dome 
 

 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra 

sēdē  Nr.11 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 

 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

 

1. 171.  Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 

novada ilgtspējīgas attīstības  stratēģijas līdz 

2030.gadam apstiprināšanu 

Lēmums  

Titullapa 

Attīstības stratēģija   

2. 172. Par finanšu resursu uzskaites centralizāciju Lēmums 

3. 173. Par projekta idejas iesniegšanu atklātajam 

projektu konkursam “Atbalsts jaunatnes 

politikas īstenošanai vietējā līmenī” 

Lēmums 

4. 174. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 28.septembra lēmumā Nr.329 “Par 

Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs” ieņēmumu 

un izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme  

5. 175. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 

Tabores pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 

ORGANIZĀCIJA” 

Lēmums 

6. 176. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 

Vecsalienas pagasta teritorijā nodošanu 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 

ORGANIZĀCIJA” 

Lēmums 

7. 177. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu ar 

Igoru Turkeviču 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/171.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/171_titullapa.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/IAS_apstipr_21.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/172.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/173.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/174.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/174_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/175.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/176.pdf


2 

8. 178. Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāžu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

9. 179. Par dalību nekustamā īpašuma pārdošanas 

izsolē 

Lēmums 

10. 180. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

11. 181. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 1480, Kalkūnes pagasts, 

Augšdaugavas novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

12. 182. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 1943, “300”, Daugava, Kalkūnes 

pagasts, Augšdaugavas novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

13. 183. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 1944, “301”, Daugava, Kalkūnes 

pagasts, Augšdaugavas novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 184. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 006 0225, Kalkūnes pagasts, 

Augšdaugavas novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

15. 185. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 002 0194, Kalupes pagasts, Augšdaugavas 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16.  186. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4468 008 0093, “1A”, Kooperators, Līksnas 

pagasts, Augšdaugavas novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

17. 187. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4468 008 0095, “222A”, Kooperators, Līksnas 

pagasts, Augšdaugavas novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 188. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 006 0241, “1”, Vasarnīcas, Naujenes 

pagasts, Augšdaugavas novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19. 189. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 003 0029, Skrudalienas pagasts, 

Augšdaugavas novads, nodošanu atsavināšanai 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/178.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/179.pdf
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20. 190. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4452 004 0217, Rīgas iela 14, Dubna, Dubnas 

pagasts, Augšdaugavas novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21. 191. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 0530, “Straumēni”, Kalkūnes pagasts, 

Augšdaugavas novads, pārņemšanu valdījumā 

un īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

22. 192. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 1982, “356A”, Daugava, Kalkūnes 

pagasts, Augšdaugavas novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

23. 193. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 002 0277, “345”, Pavasaris, Maļinovas 

pagasts, Augšdaugavas novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

24. 194. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4484 003 0389, “Grazbors”, Salienas pagasts, 

Augšdaugavas novads, pārņemšanu valdījumā 

un īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 195. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4484 009 0030, Salienas pagasts, 

Augšdaugavas novads, pārņemšanu valdījumā 

un īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

26. 196. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 001 0140, “Skurjati”, Skrudalienas 

pagasts, Augšdaugavas novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

27. 197. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4488 002 0219, “89”, Pērlīte, Sventes pagasts, 

Augšdaugavas novads, pārņemšanu valdījumā 

un īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

28. 198. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4488 009 0250, “90”, Atpūta, Sventes pagasts, 

Augšdaugavas novads, pārņemšanu valdījumā 

un īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

29. 199. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4498 001 0098, “Akācijas”, Višķu pagasts, 

Augšdaugavas novads, pārņemšanu valdījumā 

un īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 
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30. 200. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4498 005 0774, Višķu pagasts, Augšdaugavas 

novads, pārņemšanu valdījumā un īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

31. 201. Par Augšdaugavas novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa 

izbeigšanu 

Lēmums 

32. 202. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes 

vienības  ar kadastra apzīmējumu 4452 004 

0217 atzīšanu par piekrītošu Augšdaugavas 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Augšdaugavas novada 

pašvaldības vārda 

Lēmums 

33. 203. Par siltumenerģijas piegādes pakalpojumu 

sniegšanu Kalupes pagasta teritorijā 

Lēmums 

34. 204. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu Kalupes pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

35. 205. Par siltumenerģijas piegādes pakalpojumu 

sniegšanu Sventes pagasta teritorijā 

Lēmums 

36. 206. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu Sventes pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

 

 
  
 

 

 

 

 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/201.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/202.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/203.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/204.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/205.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2021/11_14_10_2021/206.pdf

