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1. SIA "Enter Baltic” prezentācija par katlu mājas rekonstrukciju 

Ziņo – A.Zālītis 
2. Par dalību Kohēzijas fonda projektu konkursā “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER 

izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” 
Ziņo – A.Zālītis 

3. Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu LAD iesniegtajiem pašvaldības 
projektiem 
Ziņo – A.Zālītis 

4. Par iepirkuma komisijas izveidošanu ceļu “Skrīveri – Līči - Bolšāres – Veibēni” un 
“Lielkažoki-Stūrīši” posmu pārbūvei 
Ziņo – A.Zālītis 

5. Par izglītojamo izmaksu apstiprināšanu pašvaldības izglītības iestādēs 
Ziņo – A.Zālītis 

6. Par nekustamā īpašuma Kalna ielā 27A izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma 
līguma noslēgšanu 
Ziņo – A.Zālītis 

7. Par darba algas likmes noteikšanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas administrācijai 
Ziņo – A.Zālītis 

8. Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagogu pieredzes apmaiņas braucienu 
Ziņo – A.Zālītis 

9. Par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas pedagogu pieredzes apmaiņas braucienu 
Ziņo – A.Zālītis 

10. Par atsevišķu zemes vienību atzīšanu par starpgabaliem 
Ziņo – A.Krusta 

11. Iesniegumi 
11.1. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 
11.2. Par nekustamā īpašuma “Birzes” sadalīšanu 
11.3. Par LLU iesniegumu par nekustamā īpašuma “Vizbuļi” nodošanu īpašumā 
11.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātai personai 
11.5. Par pašvaldības iestāžu iesniegumiem par finansējuma piešķiršanu 
11.5.1. Pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” iesniegums par līdzekļu piešķiršanu         

ūdenssūkņa iegādei 
11.5.2. Par ugunsdzēsības aparātu iegādi kultūras centrā 
11.6. Par personas iesniegumu par lielākas dzīvojamās platības piešķiršanu 
11.7. Par personas iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu 
11.8. Par personas iesniegumu par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu 
11.9. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 
11.10. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 
12. Par deputāta iesniegumu par attīstības komitejas izveidošanu 

Ziņo – U.Dronka 
13. Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi 

Ziņo – A.Martinsons 
14. Informācijas apmaiņa 

 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs A.Zālītis 


