
 
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

SKRĪVERU  NOVADA  DOME 
Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, 

tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: dome@skriveri.lv 

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

Skrīveru  novadā  

 

2012.gada 20.decembrī                                                                                         Nr.17 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 08.00. 

Sēdi atklāj pulksten 08.05.  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta LISENKO 

Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Uldis Dzērve, Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, 

                Gunta Lisenko, Sandra Ozola, Danute Podvinska, Guntis Rūze, Aldis Rakstiņš, 

                Aija Skudra, Andris Zālītis, Arnis Zitāns 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Inita Panteļejeva – ekonomiste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Uzaicinātās personas: 

Inta Rinmane – bāriņtiesas priekšsēdētāja (1.jautājuma izskatīšanā) 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrīveru novada bāriņtiesas pārskatu par 2012.gadu  

Ziņo – I.Rinmane 

2. Par „Skrīveru novada Attīstības programmas 2013 -2019”” nodošanu atzinumam 

Zemgales plānošanas reģionam 

Ziņo – G.Lisenko 

3. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada 

pašvaldības budžetu 2012.gadam” 

Ziņo – I.Panteļejeva 

4. Par pašvaldības funkciju deleģēšanu Kokneses novada pašvaldībai un finansējuma 

piešķiršanu apvienotās būvvaldes uzturēšanai 

Ziņo – G.Lisenko 

5. Par piedalīšanos Aizkraukles pilsētas kā reģiona galvenās bibliotēkas līdzfinansēšanā 

Ziņo – G.Lisenko 

6. Par maksas noteikšanu par pašvaldības transporta pakalpojumiem 

Ziņo – G.Lisenko 
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7. Par pašvaldības saistošo noteikumu „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru 

novadā” pieņemšanu 

Ziņo – A.Krusta 

8. Par meža „Luksti” cirsmu pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo – A.Krusta 

9. Par teritorijas plānotāja amata vienību 

Ziņo – G.Lisenko 

10. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai G.Lisenko 

Ziņo – V.Vigovska 

11. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta 

12. Iesniegumi 

12.1. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības zemes vienībā „Vilkkažoki 2” 

12.2. Par īpašuma „Kriķi” 2.zemes vienības sadalīšanu 

13. Izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu izpildi 

14. Informācijas apmaiņa 

 

1. 

Par Skrīveru novada bāriņtiesas pārskatu par 2012.gadu 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, I.Rinmane. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

U.Ddzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Pieņemt zināšanai I.Rinmanes sniegto pārskatu par Skrīveru novada bāriņtiesas darbību 

2012.gadā.  

 

Pielikumā: pārskats uz 2 lpp. 

 

2. 

Par „Skrīveru novada Attīstības programmas 2013 -2019”” nodošanu atzinumam 

Zemgales plānošanas reģionam 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 

"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3. un 69.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

U.Ddzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Nodot „Skrīveru novada Attīstības programmas 2013 -2019” " Zemgales plānošanas 

reģionam atzinuma sniegšanai par stratēģijas projekta atbilstību plānošanas reģiona teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām. 

2. Publicēt paziņojumu par lēmuma pieņemšanu triju darbadienu laikā tīmeklī 

pašvaldības vietnē www.skriveri.lv par „Skrīveru novada Attīstības programmas 2013 -2019” 

nodošanu Zemgales plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai. 

3. Lēmuma kontroli uzdot izpilddirektoram Aigaram Orupam.  

 

http://www.skriveri.lv/
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3. 

Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3  

„Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012.gadam” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, I.Panteļejeva. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 

46.pantu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

U.Ddzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi 

2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 

2012.gadam””. 

2. Pēc parakstīšanas triju darbadienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Saistošie noteikumi Nr.15 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada domes ēkā un publicējami 

internetā pašvaldības mājas lapā. 

4. Lai sniegtu morālu atbalstu politiski represētajām personām, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, no pašvaldības budžeta ieņēmumu 

pārpildes līdzekļiem pārskaitīt Ls 100 (viens simts lati) nodibinājumam „Fonds Sibīrijas 

bērni” grāmatas „Sibīrijas bērni” 2.sējuma izdošanai. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.15 uz 4 lp. 

 

4. 

Par pašvaldības funkciju deleģēšanu Kokneses novada pašvaldībai  

un finansējuma piešķiršanu apvienotās būvvaldes uzturēšanai  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Lai Skrīveru novada administratīvajā teritorijā nodrošinātu būvniecības procesa 

tiesiskumu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļuun 15.panta 

pirmās daļas 14.punktu, Valsts pārvaldes likuma 40.panta pirmo un trešo daļu, Būvniecības 

likuma 7.pantu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

U.Ddzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Deleģēt Kokneses novada pašvaldībai veikt pašvaldības būvvaldes funkcijas Skrīveru 

novada administratīvajā teritorijā. 

2. Piedalīties ar līdzfinansējumu Ls 3461 gadā Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes 

uzturēšanā. 

3. Uzdot Skrīveru novada domes priekšsēdētājai Guntai Lisenko atbilstoši pastāvošai 

likumdošanai noslēgt deleģēšanas līgumu uz 1 gadu. 
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5. 

Par piedalīšanos Aizkraukles pilsētas kā reģiona galvenās bibliotēkas līdzfinansēšanā 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Lai nodrošinātu Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas darbību, pamatojoties 

uz LR Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu un 17.panta piektās daļas 3.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

U.Ddzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Piedalīties ar līdzfinansējumu Ls 240 Aizkraukles pilsētas bibliotēkas kā reģiona 

galvenās bibliotēkas darbības nodrošināšanai. 

2. Uzdot Skrīveru novada domes priekšsēdētājai Guntai Lisenko noslēgt attiecīgu līgumu 

ar Aizkraukles novada pašvaldību uz 1 gadu. 

 

6. 

Par maksas noteikšanu par pašvaldības transporta pakalpojumiem 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un 

g) apakšpunktu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

U.Ddzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Noteikt šādu maksu par Skrīveru novada pašvaldības transporta līdzekļu 

izmantošanu:  

 

1.1. Mikroautobusa FORD TRANSIT (8 vietīgs)   izmantošana  

1.1.1. pašvaldības iestāžu vajadzībām un   

          iestāžu organizētiem pasākumiem   0,35 Ls/km 

1.1.2. citām personām      0,42 Ls /km     

1.1.3. stāvēšana ilgāk par 3 stundām (citām personām) 2,50 Ls/stundā 

 

1.2. Mikroautobusa FORD TRANSIT (16 vietīgs) izmantošana  

1.2.1. pašvaldības iestāžu vajadzībām un   

          iestāžu organizētiem pasākumiem   0,35 Ls/km 

1.2.2. citām personām      0,42 Ls /km   

1.2.3. stāvēšana ilgāk par 3 stundām (citām personām) 2,50 Ls/stundā 

 

1.2. Mikroautobusa MERCEDES BENZ (19 vietīgs) izmantošana  

1.2.1. pašvaldības iestāžu vajadzībām un   

          iestāžu organizētiem pasākumiem   0,35 Ls/km 

 

1.3. Autobusa MERCEDES BENZ 0303 (42 vietīgs), izmantošana  

1.3.1. pašvaldības iestāžu vajadzībām un   

          iestāžu organizētiem pasākumiem   0,55 Ls/km 

1.3.2. citām personām       0,60 Ls /km 

1.3.3. stāvēšana ilgāk par 3 stundām (citām personām) 2,50 Ls/stundā 
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2. Noteikt, ka skolēnu pārvadāšanas maršrutos no pieaugušām personām tiek iekasēta 

braukšanas maksa Ls 0.30. Braukšanas maksa netiek iekasēta no personām, kas pavada bērnus 

uz un no pirmsskolas izglītības iestādes. 

3. Lēmuma izpildi nodrošina iestāžu vadītāji, kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes 

galvenai grāmatvedei.  

4. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.  

5. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 22.decembra sēdes 

lēmumu Nr.7 „Par maksas noteikšanu par pašvaldības transporta pakalpojumiem”. 

 

7. 

Par pašvaldības saistošo noteikumu  

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā” pieņemšanu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 43.panta 

pirmās daļas 13.punktu, 43.
1
panta pirmo daļu, 45.pantu un Ministru kabineta 2012. gada 

2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

U.Ddzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.16 „Noteikumi par 

koku ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā”. 

2. Pēc parakstīšanas triju darbadienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus un 

paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt saistošos noteikumus 

laikrakstā „Skrīveru Vārds” un ievietot Skrīveru mājas lapā.  

 

Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.16 kopā ar 2 pielikumiem uz 4 lp. 

                  2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 

 

8. 

Par meža „Luksti” cirsmu pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo 

daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu; 9.panta trešo daļu; 10., 13. un 15.pantu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

U.Ddzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Rīkot Skrīveru novada pašvaldībai piederoša meža īpašuma „Luksti” 18 

(astoņpadsmit) nogabalu cirsmu (saraksts 1.pielikumā) rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. 

2. Noteikt kopējo meža cirsmu izsoles sākumcenu Ls 28 000(divdesmi astoņi tūkstoši 

lati). 
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3. Apstiprināt „Lukstu” meža cirsmu izsoles noteikumus (2.pielikums).  

4. Meža cirsmu izsoli uzdot veikt izsoles organizēšanas komisijai. Izveidot izsoles 

komisiju šādā sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētājs Jānis BROKĀNS - Skrīveru novada domes deputāts; 

 komisijas locekļi: Edgars JANSONS– domes juriskonsults; 

Anita KRUSTA - domes zemes lietu speciāliste; 

Velta VIGOVSKA – domes pārvaldes sekretāre. 

 

Pielikumā: 1. Izsolē pārdodamo cirsmu saraksts uz 1 lp.; 

                 2. Izsoles noteikumi uz 3.lp. 

 

9. 

Par teritorijas plānotāja amata vienību 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz Skrīveru novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikuma 4.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

U.Ddzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Izdarīt grozījumus Skrīveru novada pašvaldības administrācijas Vides attīstības un 

saimnieciskās nodaļas amatu sarakstā un 2013.gadā noteikt teritorijas plānotājam slodzi 0.25 

amata vienības ar darba algu mēnesī Ls 105. 

 

Sēdes vadību pārņem domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Jansons. 

 

10. 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai G.Lisenko 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska. 

 

Pamatojoties uz personīgo iesniegumu un uz Skrīveru novada pašvaldības darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikuma 42.
1
, 49., 56. un 63.

2 
punktu, 

 

G.Lisenko balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 

balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Ddzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, 

D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Piešķirt novada domes priekšsēdētājai GUNTAI LISENKO ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu 1 kalendāra nedēļu no 2013.gada 2.janvāra līdz 8.janvārim par laika periodu no 

2013.gada 3.janvāra līdz 2013.gada 2. janvārim. 

 

2. Uzdot novada domes priekšsēdētājas vietniekam PĒTERIM JANSONAM G.Lisenko 

atvaļinājuma laikā no 2013.gada 2.janvāra līdz 8.janvārim pildīt novada domes priekšsēdētāja 

pienākumus.  

 

Sēdi turpina vadīt Gunta Lisenko. 
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11. 

Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta. 

 

Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu un racionālu 

apsaimniekošanu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

U.Ddzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim par 

mazdārziņu nomu ar  

1.1.Venerandu Smagari par zemes vienību „Institūta mazdārziņi 3” daļas 0,03 ha 

platībā; 

1.2.Ausmu Berķi par zemes vienību „Institūta mazdārziņi 2” daļas 0,05 ha platībā; 

1.3.Guntu Bērziņu par zemes vienību „Institūta mazdārziņi 3” daļas 0,045 ha platībā un 

„Mazdārziņi” daļas 0,02 ha platībā; 

1.4.Leonu Zagorsku par zemes vienību „Apsēnu mazdārziņi” daļas 0,03 ha platībā; 

1.5.Genovefu Znotiņu par zemes vienību „Meteostacijas mazdārziņi” daļas 0,03 ha 

platībā. 

2.Noslēgt nomas līgumu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim par 

zemes nomu ēku uzturēšanai ar  

2.1.Hermani Brenčuku par zemes vienību „Garāžas „Kaktiņi”” daļas 3 ēku uzturēšanai. 

 

12.1. 

Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības zemes vienībā „Vilkkažoki 2” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

U.Ddzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Noteikt apgrūtinājumu zemesgabalam „Vilkkažoki 2”, kadastra apzīmējums 3282 

004 0094, un nodibināt ceļa servitūtu 4 m platumā par labu nekustamajam īpašumam „Bites”, 

kadastra Nr.3282 004 0011 un „Bites 1”, kadastra Nr.3282 004 0085, saskaņā ar pievienoto 

shēmu. 

 

2. Pašvaldībai noslēgt līgumu ar nekustamā īpašuma „Bites” un „Bites 1” īpašniekiem 

par servitūta nodibināšanu. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lpp. 

 

12.2. 

Par īpašuma „Kriķi” 2.zemes vienības sadalīšanu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

U.Ddzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Kriķi”, kadastra Nr.3282 006 0010, kas atrodas 

Skrīveru novadā, 2.zemes vienību, kadastra apzīmējums 3282 006 0023, 2 (divos) atsevišķos 

zemes īpašumos saskaņā ar pievienoto shēmu, ievērojot nosacījumu, ka neviena zemes 

vienība nedrīkst būt mazāka par 2,0 ha. 

2. 2.zemes vienības „Kriķi” sadalīšana ir atļauta, izstrādājot zemes ierīcības projektu, 

detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama. 

3. Apstiprināt pievienotos zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 4 lpp. 

 

13. 

Izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu izpildi 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups. 

 

A.ORUPS informē par 2012.gadā pieņemto lēmumu izpildi: 

1. Pabeigta Dīvajas ielas tilta un ietves izbūve. 

2. 3 iestādēs (SAC „Ziedugravas” un pirmsskolas izglītības iestādēs) uzstādīti saules 

kolektori. 

3. Pabeigta dienas centra ēkas renovācija, tiek īstenots nākošais projekts. 

4. Apstiprināti 3 nelieli LAD iesniegtie projekti par kapličas remontdarbiem, par ielu 

tirdzniecības vietas izbūvi un par tautas tērpu iegādi, kas jārealizē 2013.gadā. Uzsākta un 

jāturpina Lielkažoki-Stūrīši ceļa izbūve. 

5. Pabeigta Ziedu ielas posma izbūve un pabeigts „Ramziņu” rekultivācijas projekts. 

6. Pabeigts ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projekts Kalna ielā. 

7. Ar pašvaldības aktīvu līdzdarbošanos apgūti 3000 lati Nīderlandes projekta līdzekļi, 

projekts realizēts 3 vietās. 

8. Sagatavots un iesniegts šī gada apjomīgākais projekts – PII „Sprīdītis” ēkas 

renovācija. 

9. Veikts darbs pie atkrituma apsaimniekotāja noteikšanas un noslēgts līgums uz 5 

gadiem. Sākotnēji atkritumu apsaimniekošanas sistēmā neiekļāvās ap 300 mājsaimniecību, 

pēc atgādinājumu un brīdinājumu izsūtīšanas palikušas ap 100 mājsaimniecības, kas nav 

noslēgušas līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju. 

10. Veikti ikdienas darbi, lai nodrošinātu domes pieņemto lēmumu izpildi. 

 

14. 

Informācijas apmaiņa 

------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups. 

 

1. Par sadzīves pakalpojuma punkta darbību – 2012.gadā reģistrēti 283 dušas 

apmeklējumi, 947 veļas mazgāšanas reizes, bijuši vairāk kā 4500 tualetes apmeklējumi. 

Ziemassvētku laikā dušas pakalpojumi būs par 1 latu. 

 

2. Par svētku pasākumiem. 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 08.50. 
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Sēdes vadītāja         G.Lisenko 

 

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 

 


