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Augšdaugavas novada pašvaldība 

Dome 
 

 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022.gada 15.septembra 

sēdē  Nr.42  izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 63. Grozījumi Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2022.gada 27.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.29 

„Augšdaugavas novada pašvaldības 

nolikums” 

Saistošie noteikumi 

Nr.63 

Paskaidrojuma raksts 

2. 845. Par precizējumu Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 2022.gada 25.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.62 “Grozījumi 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 

2022.gada 24.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.34 “Par sabiedrisko kārtību 

Augšdaugavas novadā”” 

Lēmums  

Precizētie saistošie 

noteikumi Nr.62 

Precizētais 

paskaidrojuma raksts 

3. 846. Par Augšdaugavas novada pašvaldības 

izpilddirektora amata konkursu 

Lēmums 

Nolikums Nr.119 

4. 847. Par vienotu dokumentu un resursu vadības 

sistēmu ieviešanu 

Lēmums  

5. 20. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu 

darba samaksai sadali un izlietojumu 

Augšdaugavas novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādēs 

Noteikumi Nr.20 

6. 21. Kārtība, kādā tiek noteiktas Augšdaugavas 

novada pašvaldības izglītības iestāžu 

vadītāju amata vienības un algas likmes 

Noteikumi Nr.21 

7. 848. Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas 

pakalpojumiem Augšdaugavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs 

Lēmums 

https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/sn63.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/sn63.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/sn63_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/845.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/845_sn62_precizeti.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/845_sn62_precizeti.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/845_sn62_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/845_sn62_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/846.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/nol119.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/847.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/not20.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/not21.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/848.pdf
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8. 849. Par Augšdaugavas novada mūzikas un 

mākslas skolu vadītāju profesionālās 

darbības novērtēšanas komisijas 

izveidošanu 

Lēmums 

9. 850. Par finansējuma piešķiršanu no 

Augšdaugavas novada pašvaldības 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

Augšdaugavas novada Sporta skolai 

Lēmums  

10. 851. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums 

11. 852. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 0838, “243”, Celtnieks, Kalkūnes 

pagasts,  Augšdaugavas novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

12. 853. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 2032, “423”, Daugava, Kalkūnes 

pagasts,  Augšdaugavas novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

13. 854. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 2034, “425”, Daugava, Kalkūnes 

pagasts,  Augšdaugavas novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 855. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4468 006 0206, “118”, Ļūbaste 1, Līksnas 

pagasts,  Augšdaugavas novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

15.  856. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4468 006 0233, “159”, Ļūbaste 1, Līksnas 

pagasts,  Augšdaugavas novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

16. 857. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4472 005 0145, “169”, Ozolaine, Medumu 

pagasts,  Augšdaugavas novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 858. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4472 005 0259, Medumu pagasts,  

Augšdaugavas novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/849.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/850.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/851.pdf


3 

ierobežojumus 

18. 859. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Parka iela 3, 

Svente, Sventes pagasts,  Augšdaugavas 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

19. 860. Par nekustamā īpašuma “Rudzupuķes”, 

Lielā iela 22, Kalupe, Kalupes pagasts, 

Augšdaugavas novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 861. Par nekustamā īpašuma “8”, Laucesa, 

Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 862. Par nekustamā īpašuma “Viesturi”, 

Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas 

novads, pārdošanu uz nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22. 863. Par nekustamā īpašuma “42”, Atpūta, 

Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

23. 864. Par nekustamā īpašuma “Daugava, 273”, 

“273”, Daugava, Kalkūnes pagasts, 

Augšdaugavas novads, atkārtotās izsoles 

rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums  

24. 865. Par nekustamā īpašuma “272”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  

25. 866. Par zemes vienības (starpgabala) ar 

kadastra apzīmējumu 4468 008 0440, 

Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums  

26. 867. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Kalupes pagastā 

Lēmums  

27. 868. Par mantas nodošanu bezatlīdzības Lēmums  

https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/864.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/865.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/866.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/867.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/868.pdf
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lietošanā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“ORNAMENTS” 

28. 869. Par siltumenerģijas tarifa noteikšanu 

Dvietes ciemā 

Lēmums 

29. 870. Par siltumenerģijas tarifa noteikšanu 

Pašulienes ciemā 

Lēmums 

30. 871. Par siltumenerģijas tarifa noteikšanu 

Šēderes ciemā 

Lēmums 

31. 872. Par siltumenerģijas tarifa noteikšanu 

Sventes ciemā 

Lēmums 

32. 873. Par pašvaldības vides aizsardzības līdzekļu 

piešķiršanu 

Lēmums 

33. 874. Par Augšdaugavas novada pašvaldības 

iestāžu apgādi ar kurināmo 

Lēmums 

 

 
  

https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/869.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/870.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/871.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/872.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/873.pdf
https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2022/42_15_09_2022/874.pdf

