
 
 

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 29.oktobrī                                                                                          Nr.14 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00. 

Sēdi atklāj pulksten 15.00.  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta LISENKO 

Sēdi protokolē lietvedības pārzine Velta VIGOVSKA 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Jānis Brokāns, Uldis Dzērve, Rasma Kazimirova, Gunta Lisenko, Sandra Ozola, 

                Danute Podvinska, Aldis Rakstiņš, Aija Skudra, Andris Zālītis, Arnis Zitāns 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Edgars Jansons - juriskonsults 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Inita Panteļejeva - ekonomiste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Nepiedalās: 

Iveta Biķerniece– atrodas kursos 

Pēteris Jansons– sakarā ar aizņemtību darba vietā 

Uzaicinātās personas  

Juris Zirnis – SIA „Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājs 

Sabiedrības pārstāvis Imants Kaziļuns – laikraksta „Staburags” žurnālists 

 

Darba kārtība: 

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

pašvaldības budžetu 2012.gadam” 

Ziņo – I.Panteļejeva 

2. Par notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežu noteikšanu 

Ziņo – J.Zirnis 

3. Par grozījumiem noteikumos „Par Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu novada iedzīvotāju aktivitāšu atbalstīšanai” 

Ziņo – V.Vigovska 

4. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” ēkas siltināšanas projekta iesnieguma 

apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

Ziņo – G.Lisenko 
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5. Par iepirkuma komisijas izveidošanu projekta „Ceļa „Lielkažoki – Stūrīši” posma 

rekonstrukcija” realizācijai 

Ziņo – G.Lisenko 

6. Par adreses likvidāciju neapbūvētam zemesgabalam  

Ziņo – G.Lisenko 

7. Par meža „Luksti” cirsmu izsoles organizēšanu 

Ziņo – G.Lisenko 

8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Ķilupe” 

Ziņo – G.Lisenko 

9. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta 

10. Par zemes vienības „Gaiļi” sadalīšanu 

Ziņo – A.Krusta 

11. Iesniegumi 

11.1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

11.2. Par komiteju sēžu protokolu publicēšanu 

11.3. Par donoru dienas organizēšanu 

12. Informācijas apmaiņa 

 

J.BROKĀNS ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumu par 

izpilddirektora Aigara Orupa atbilstību ieņemamajam amatam. 

G.LISENKO informē, ka ir paredzēts šādu jautājumu skatīt pie informācijas apmaiņas, 

bet, ja deputāts J.Brokāns uzstāj, tad viņa ierosina balsot par sēdes darba kārtības 

papildināšanu ar šo jautājumu. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

R.Kazimirova, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis, A.Zitāns), pret – 3 (G.Lisenko, G.Rūze, 

A.Skudra), atturas – 1 (D.Podvinska), nolemj: 

 

Deputāta J.Brokāna priekšlikums iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumu par 

izpilddirektora Aigara Orupa atbilstību ieņemamajam amatam ir noraidīts, jo tas nav saņēmis 

nepieciešamo balsu skaitu – 2/3 no klātesošajiem domes deputātiem. 

 

1. 

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 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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.12 „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. 
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3. Saistošie noteikumi Nr.12 „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. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.12 uz 3 lp. 

 

2. 

Par notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežu noteikšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, J.Zirnis. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi 

par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 31.
1
 punktu un izstrādāto tehniski ekonomisko 

pamatojumu centralizēto kanalizācijas sistēmu ierīkošanai,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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 novadā notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežas saskaņā ar 

pievienoto shēmu. 

 

2. Atzīt Skrīveru novada domes 2012.gada 26.janvāra sēdes lēmumu Nr.1 „Par 

notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežu noteikšanu” par zaudējušu spēku. 

 

Pielikumā: 1. shēma „Skrīveru notekūdeņu aglomerācijas robeža uz 2012.gadu”  uz 1 lp.; 

                  2. tehniski ekonomiskais pamatojums uz 16 lp. 

 

3. 

Par grozījumiem noteikumos „Par Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu novada iedzīvotāju aktivitāšu atbalstīšanai” 

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

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, U.Dzērve, A.Rakstiņš. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 

21.panta pirmās daļas 23.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, 

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

 

Izdarīt šādus grozījumus Skrīveru novada domes 2010.gada 26.augusta noteikumos Nr.2 

„Par Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu novada iedzīvotāju aktivitāšu 

atbalstīšanai” : 

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

„4. Viens pretendents kalendārajā gadā var iesniegt tikai vienu pieteikumu aktivitātei.” 

 

2. Papildināt 7.punktu ar 7.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„7.5. ceļa izdevumu apmaksai.” 

 

3. Papildināt 9.punktu aiz vārda „personiski,” ar vārdu „elektroniski”. 
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4. Svītrot 23.punktā vārdu „rakstveidā” un papildināt punktu ar otro teikumu šādā 

redakcijā: „Nelabvēlīga lēmuma gadījumā pretendentu informē rakstveidā.” 

 

4. 

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” ēkas siltināšanas projekta  

iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Zālītis. 

 

G.LISENKO informē, ka pašlaik vēl nav zināmas ne projekta kopējās izmaksas, ne 

neattiecināmās izmaksas, tādēļ šonedēļ būs jāsasauc ārkārtas sēde, lai apstiprinātu projekta 

pieteikumu. 

 

Vienojas jautājumu izskatīt domes ārkārtas sēdē. 

 

5. 

Par iepirkumu komisijas izveidošanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu un uz Publisko iepirkumu 

likuma 8.
1 

panta pirmo un otro daļu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, 

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

 

1. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā, kas veic iepirkumu projekta „Ceļa 

„Lielkažoki – Stūrīši” posma rekonstrukcija” izpildītāja noteikšanai: 

komisijas priekšsēdētājs PĒTERIS JANSONS –domes priekšsēdētājas vietnieks, 

komisijas locekļi: ANDRIS ZĀLĪTIS - Skrīveru novada domes deputāts, 

       GUNTIS RŪZE - Skrīveru novada domes ekonomists. 

 

2. Komisijas sekretāra pienākumus uzdot pildīt ekonomistam Guntim RŪZEM. 

 

6. 

Par adreses likvidāciju neapbūvētam zemesgabalam 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, 

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

 

1. Sakarā ar to, ka adresācijas objekts beidzis pastāvēt, izslēgt zemes vienību, kadastra 

apzīmējums 3282 005 0045, kurai piešķirta adrese „Vecsīkuļi 1”, Skrīveru nov., no adrešu 

reģistra. 

2. Zemes vienībai, kadastra apzīmējums 3282 005 0045, saglabāt esošo nosaukumu 

„Vecsīkuļi 1”.  

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 
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7. 

Par meža „Luksti” cirsmu izsoles organizēša 

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

Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova. 

 

Pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmo un 

otro daļu un 4.panta otro daļu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, 

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

 

1. Organizēt pašvaldības meža „Luksti” cirsmu izsoli. 

 

2. Uzdot zemes lietu speciālistei veikt nepieciešamās darbības, lai sagatavotu 

dokumentāciju izsoles organizēšanai. 

 

8. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Ķilupe” 

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

Uzstājas G.Lisenko, U.Dzērve, A.Krusta, V.Vigovska, A.Zālītis, J.Brokāns, R.Kazimirova. 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 

15.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zitāns), pret - 1 

(A.Zālītis), atturas – 1 (S.Ozola), nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar SIA „Ķilupe” uz 10 gadiem par pašvaldības zemes 

Dzelzceļnieku ielā 5A daļas 1200 m
2
 platībā iznomāšanu šķiroto sauso atkritumu pieņemšanas 

punkta izbūvei. 

2. Noteikt nomas maksu saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par 

pašvaldības zemes nomas maksas noteikšanu”, bet ne mazāku kā Ls 20 gadā. 

 

9. 

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 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim par 

pļavas nomu ar  

1.1. Aivaru Baibu par zemes vienību „Jaunzemitānu pļava” daļas 1,50 ha platībā; 
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2.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim par 

pļavas nomu ar  

2.1. Dzidru Grigorjevu par zemes vienību „Jaunzemitānu pļava” daļas 1,40 ha platībā 

un „Zemitāni” daļas 1,00 ha platībā. 

 

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

mazdārziņu nomu ar  

3.1. Ivaru Birkentālu-Bērziņu par zemes vienības „Mazdārziņi” daļas 0,16 ha platībā; 

3.2. Elitu Kadcinu par zemes vienības „Mazdārziņi” daļas 0,10 ha platībā un „Institūta 

mazdārziņi 1” daļas 0,03 ha platībā; 

3.3. Amandu Sapali par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 1” daļas 0,03 ha platībā un 

„Institūta mazdārziņi 2” daļas 0,05 ha platībā; 

3.4. Metu Sīviņu par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 2” daļas 0,035 ha platībā; 

3.5. Ilmu Gailīti par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 3” daļas 0,07 ha platībā; 

3.6. Ligitu Jurkoni par zemes vienības „Mazdārziņi” daļas 0,04 ha platībā; 

3.7. Lieni Trenci par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļas 0,11 ha platībā; 

3.8. Maiju Svarinsku par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļas 0,08 ha 

platībā; 

3.9. Pēteri Glaudiņu par zemes vienības „Mazdārziņi” daļas 0,10 ha platībā un „Institūta 

mazdārziņi 1” daļas 0,03 ha platībā. 

3.10. Mārtiņu Paškēviču par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļas 0,21 ha platībā; 

3.11. Gundegu Kalēju par zemes vienības „Mazdārziņi” daļas 0,17 ha platībā; 

3.12. Tatjanu Žiško par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļas 0,06 ha platībā; 

 

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

garāžas vai malkas šķūņa zemes nomu ar  

4.1. Teklu Benīti par zemes vienības „Garāžas „Kaktiņi”” daļu; 

4.1. Sabīni Zundāni par zemes vienības „Garāžas „Apsēni”” daļu un par zemes vienības 

„Garāžas „Mazauto”” daļu. 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma „Gaiļi” sadalīšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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 „Gaiļi” 3.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

3282 003 0053, kas atrodas Skrīveru novadā, divos atsevišķos zemes īpašumos, saskaņā ar 

pievienoto shēmu, ievērojot nosacījumu, ka atdalāmā zemes vienība nedrīkst būt mazāka par 

2,0 ha. 

2. Zemes īpašuma „Gaiļi” 3. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3282 003 0053 

sadalīšana ir atļauta, izstrādājot zemes ierīcības projektu, detālplānojuma izstrādāšana nav 

nepieciešama. 

3. Apstiprināt pievienotos zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lp. 

 

11.1.1. 
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Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, 

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

 

1. Sakarā ar to, ka personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, 

anulēt [..], personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīvesvietu [..], Skrīveros, Skrīveru novadā 

ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu - lēmuma pieņemšanas brīdi.  

 

2. Uzdot lietvedības pārzinei I.Peļņikai saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta otro un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā datus par ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu [..], anulēšanu [..]ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2012.gada 29.oktobri. Par lēmuma 

pieņemšanu paziņot [..]uz viņa deklarēto dzīvesvietu. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

11.1.2. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, 

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

 

2. Sakarā ar to, ka personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, anulēt 

[..], personas kods [..]ziņas par deklarēto dzīvesvietu [..], Skrīveru novadā ar šī lēmuma spēkā 

stāšanās dienu - lēmuma pieņemšanas brīdi.  

 

2. Uzdot lietvedības pārzinei I.Peļņikai saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta otro un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā datus par ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu [..], anulēšanu [..]ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2012.gada 29.oktobri. Par lēmuma 

pieņemšanu paziņot [..]uz viņa deklarēto dzīvesvietu. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

 

11.2. 

Par iesniegumu par komiteju sēžu protokolu publicēšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Skudra, A.Rakstiņš, A.Zālītis, A.Zitāns, J.Brokāns, U.Dzērve, 

               S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze. 

 

Ņemot vērā to, ka deputāti savu attieksmi pret izskatāmo jautājumu izsaka balsojot, 

deputātu pastāvīgo komiteju sēdes ir atklātas, lēmumi un protokoli ir publiski pieejami, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, 

A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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Publicēt pašvaldības mājas lapā internetā pastāvīgo komiteju sēžu darba kārtību un 

informāciju par papildus darba kārtības jautājumiem, kas iekļauti darba kārtībā pēc tās 

izsludināšanas. 

 

11.3. 

Par Donoru dienas organizēšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Skudra, J.Brokāns. 

 

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

41.panta pirmās daļas 4.punktu 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, 

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

 

Katrai personai, kura Skrīveros organizētajā donoru dienā 2012.gada 27.novembrī nodos 

asinis un kuras dzīvesvieta deklarēta Skrīveru novadā, no pašvaldības budžeta līdzekļu 

ieņēmumu pārpildes izmaksāt Ls 5 (pieci lati) pēc nodokļu nomaksas. 

 

12. 

Informācijas apmaiņa 

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

Uzstājas G.Lisenko, J.Zirnis, A.Rakstiņš, R.Kazimirova, A.Zālītis, J.Brokāns, A.Zitāns 

               A.Skudra, S.Ozola, E.Jansons, U.Dzērve, A.Orups,. 

 

1. Par ūdens un notekūdeņu tarifu paaugstināšanu. 

2. Par LR Finanšu ministrijas atbildi par dienas centra ēkas renovācijas projekta 

pieteikumā izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

3. Par A.Orupa iespējām pildīt izpilddirektora darba pienākumus bez autovadītāja 

apliecības. 

4. Par dienas aprūpes centra ēkas pamatu nosusināšanas projektu. 

5. Par izgāztuves „Ramziņas” rekultivācijas projekta un Ziedu ielas izbūves projekta 

pabeigšanu un gala ziņojumu gatavošanu. 

6. Par LR proklamēšanas dienai veltīto svinīgo pasākumu 17.novembrī un par personu 

izvirzīšanu pašvaldības apbalvojumam. 

 

Sēdi slēdz pulksten 17.00. 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko 

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 

 


