
 
 

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 

 

ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS 
 

Skrīveru  novadā  
 

2017.gada 23.martā                                                                                    Nr.3 
 
Sēde sasaukta pulksten 14.30. 
Sēdi atklāj pulksten 14.33. 
 
Sēdi vada: 
domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte JANSONE, izskatot darba kārtības 1.jautājumu 
domes priekšsēdētājs Andris ZĀLĪTIS, izskatot darba kārtības 2.jautājumu 
 
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA 
 
Sēdē piedalās: 

Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Ināra Dika, Sarmīte Jansone,  
                Udo Pērsis, Deniss Vigovskis, Andris Zālītis, Arnis Zitāns 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   
Ansis Martinsons - izpilddirektors 
Līga Kāpostiņa – juriskonsulte 
Velta Vigovska - pārvaldes sekretāre 

Nepiedalās:   
Uldis Dzērve – sakarā ar aizņemtību darba vietā 
 
Darba kārtība: 
1. Par Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma Nr.7.3. “Par [..] iesniegumu par 

Skrīveru sociālā dienesta 25.novembra lēmuma Nr.8 pirmā punkta atcelšanu un palīdzības 
sniegšanu malkas apmaksas jautājumā” spēkā neesamību 
Ziņo – S.Jansone 

2. Par [..] iesnieguma par Skrīveru sociālā dienesta 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.8 
pirmā punkta atcelšanu un palīdzības sniegšanu malkas apmaksas jautājumā atkārtotu 
izskatīšanu 
Ziņo - A.Zālītis 

 
A.ZĀLĪTIS, lai ievērotu personas datu aizsardzību, pasludina sēdi par slēgtu un lūdz 

viesus pamest telpas. Viņš paziņo, ka, lai izvairītos no iespējama interešu konflikta,  izskatot 
darba kārtības 1.jautājumu, sēdi vadīs vietniece S.Jansone. 

 
Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Jansone. 
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1. 
Par Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma Nr.7.3. “Par [..] 

iesniegumu par Skrīveru sociālā dienesta 25.novembra lēmuma Nr.8 pirmā punkta 
atcelšanu un palīdzības sniegšanu malkas apmaksas jautājumā” spēkā neesamību 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas S.Jansone, L.Kāpostiņa, J.Brokāns, D.Vigovskis, A.Zālītis, I.Biķerniece, U.Pērsis,  
               A.Zitāns. 

 
[..] 
 
Skrīveru novada dome balsojot ar 5 balsīm par, (I.Biķerniece, I.Dika, S.Jansone 

A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 
(J.Brokāns, U.Pērsis, D.Vigovskis balsošanā nepiedalās.)  

 
1. Atzīt Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumu Nr.7.3. “Par [..] 

iesniegumu par Skrīveru sociālā dienesta 25.novembra lēmuma Nr.8 pirmā punkta 
atcelšanu un palīdzības sniegšanu malkas apmaksas jautājumā” par spēkā neesošu kopš 
tā izdošanas brīža. 

2. Skatīt atkārtoti jautājumu par [..] iesniegumu par Skrīveru sociālā dienesta 
25.novembra lēmuma Nr.8 pirmā punkta atcelšanu un palīdzības sniegšanu malkas 
apmaksas jautājumā. 
 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
[..] 
 
Sēdes vadību pārņem domes priekšsēdētājs Andris Zālītis. 
 

2. 
Par [..] iesnieguma par Skrīveru sociālā dienesta 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.8 
pirmā punkta atcelšanu un palīdzības sniegšanu malkas apmaksas jautājumā atkārtotu 

izskatīšanu 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska, S.Jansone, D.Vigovskis, I.Biķerniece, L.Kāpostiņa, U.Pērsis 
 
[..] 
 

Skrīveru novada dome balsojot ar 4 balsīm par, (I.Dika, S.Jansone A.Zālītis, A.Zitāns), 
pret – 1 (D.Vigovskis), atturas – 1 (I.Biķerniece), nolemj: 

(J.Brokāns un U.Pērsis balsošanā nepiedalās.) 
 
Noraidīt:  
1. [..] lūgumu atcelt Skrīveru sociālā dienesta 2016.gada 25.novembra lēmumu 

Nr.8 par palīdzības sniegšanu pirmo punktu ar ko nolemts nepiešķirt [..] materiālo 
palīdzību malkas apmaksai 250 euro apmērā; 

2. lūgumu sniegt palīdzību norēķināties par piegādāto malku.  
 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
 
[..] 

 
Sēdi slēdz pulksten 15.07. 
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Sēdes vadītāji: 
Domes priekšsēdētāja vietniece       S.Jansone 
 
Domes priekšsēdētājs         A.Zālītis 
 
Protokolētāja                                                                                                  V.Vigovska 
 


