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RĪKOJUMS    

Daugavpilī   

2021.gada  8.jūlijā            Nr.2  

 

Par Augšdaugavas novada pašvaldības  

domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 

 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu: 

 

1. Sasaucu Augšdaugavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi šī gada 8.jūlijā,  

plkst. 13.00, Daugavpils novada Kultūras centrā  “Vārpa”, Dobeles iela 30, Daugavpils. 

 

2. Izsludinu šādu Augšdaugavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba 

kārtību: 

 

Nr. 

p.k. 

 

Izskatāmā jautājuma un lēmuma projekta nosaukums 

 

Ziņotājs 

1.  Par Augšdaugavas novada pašvaldības māksliniecisko  

kolektīvu vadītāju  darba  samaksai un  valsts sociālās  

apdrošināšanas  obligātajām  iemaksām  paredzētās 

valsts budžeta  mērķdotācijas  sadali no 2021.gada 

1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim 

Ināra Mukāne – 

Kultūras pārvaldes vadītāja 

2.  Par aizņēmumu pieprasījumu iesniegšanu Ieva Strode –  

Ilūkstes pilsētas administrācijas 

vadītāja 

3.  Par bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa 

organizēšanu Covid -19 pandēmijas radītās krīzes seku 

mazināšanai 

 

 

Natālija Pēterāne –  

Izglītības pārvaldes speciāliste 

bērnu tiesību aizsardzības 

jautājumos 



4.  Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4450 004 0340, Demenes pagasts, 

Augšdaugavas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ilze Ondzule –  

Finanšu pārvaldes Īpašuma 

nodaļas vadītāja 

5.  Par nekustamā īpašuma “Niedrītes”, Demenes pagasts, 

Augšdaugavas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ilze Ondzule 

6.  Par nekustamā īpašuma “Lauku lidlauks”, Līksnas 

pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Ilze Ondzule 

7.  Par nekustamā īpašuma “Kamenītes”, Naujenes 

pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Ilze Ondzule 

8.  Par nekustamā īpašuma “Smaidas”, Višķu pagasts, 

Augšdaugavas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ilze Ondzule 

9.  Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4470 003 0089, “Kalinki”, Rubeniški, 

Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

Ilze Ondzule 

10.  Par Augšdaugavas novada pašvaldības domes 

pastāvīgo komiteju ievēlēšanu 

Arvīds Kucins –  

Augšdaugavas novada 

pašvaldības domes 

priekšsēdētājs 

11.  Par V.Kezikas  atbrīvošanu no amata Ināra Natarova – 

Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektora 1.vietniece 

12.  Par Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora 

iecelšanu 

Arvīds Kucins 

 

 

 

Augšdaugavas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs        A.Kucins 

  

  

  

 
Jankovska 65422234 

rita.jankovska@dnd.lv 
 

 


