
 
 

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.novembrī                                                                                         Nr.16 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00. 

Sēdi atklāj pulksten 15.00.  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta LISENKO 

Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, Gunta Lisenko, 

         Sandra Ozola, Danute Podvinska, Aldis Rakstiņš, Guntis Rūze, Andris Zālītis, Arnis Zitāns 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Inita Panteļejeva – ekonomiste 

Inese Pivare – teritorijas plaņotāja 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Nepiedalās: 

Uldis Dzērve – sakarā ar aizņemtību darba vietā 

Aija Skudra - sakarā ar aizņemtību darba vietā 

Sabiedrības pārstāvji(novada iedzīvotāji): 

Vija Rieksta 

Karmena Ulpe 

Sarma Vītoliņa 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrīveru novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu 

Ziņo – I.Pivare 

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

pašvaldības budžetu 2012.gadam” 

Ziņo – I.Panteļejeva 

3. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos „Par pašvaldības autoceļu 

uzturēšanas klasēm Skrīveru novadā” 

Ziņo – G.Lisenko 

4. Par pašvaldības funkciju deleģēšanu Aizkraukles novada pašvaldībai un finansējuma 

piešķiršanu Aizkraukles sporta skolas uzturēšanai  

Ziņo – G.Lisenko 
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5. Par pašvaldības funkciju deleģēšanu Aizkraukles novada pašvaldībai un finansējuma 

piešķiršanu Aizkraukles izglītības pārvaldes uzturēšanai 

Ziņo – G.Lisenko 

6. Par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām 

Ziņo – G.Lisenko 

7. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta 

8. Iesniegumi 

9. 8.1. Par zemes vienības „Oškalni” sadalīšanu 

10. 8.2.Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā  

11. 8.3. Par vietējas nozīmes dabas aizsargājamās teritorijas robežas precizēšanu īpašumā 

„Gravas” 

12. 8.4. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

13. 8.5. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

14. Informācijas apmaiņa 

 

1. 

Par Skrīveru novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

līdz 2030.gadam apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, I.Pivare, A.Zitāns. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

1. Apstiprināt „Skrīveru novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam”.  

2. Publicēt lēmumu un paziņojumu triju darbdienu laikā tīmeklī pašvaldības vietnē 

www.skriveri.lv, divu nedēļu laikā informāciju par lēmuma pieņemšanu ievietot pašvaldības 

izdevumā „Skrīveru Vārds” . 

3. Lēmumu divu nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas elektroniski nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemgales plānošanas reģionam. 

4. Nodot pašvaldības arhīvam 3 (trīs) eksemplārus „Skrīveru novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” un 1 (vienu) eksemplāru pārskatu par izstrādi, iesniegt 

ministrijai 1 (vienu) eksemplāru un Zemgales plānošanas reģionam 1 (vienu) eksemplāru - 

papīra formā un elektroniski portatīvā dokumenta (PDF) datņu formātā vai digitāli saspiesta 

un kodēta attēla (JPEG un PNG) datņu formātā. 

5. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona ir teritorijas plānotāja Inese Pivare.  

 

Aldis Rakstiņš atstāj sēdes telpu. 

 

2. 

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,  

 

http://www.skriveri.lv/
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis, A.Zitāns), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13 „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.13 „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.13 uz 3 lp. 

 

3. 

Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos „Par pašvaldības autoceļu 

uzturēšanas klasēm Skrīveru novadā” 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

trešo daļu, 43.
1
panta pirmo daļu, 45.pantu un Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu 

Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 

izpildes kontroli” 4.2.apakšpunktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis, A.Zitāns), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi 

2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas 

klasēm 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.14 uz 3 lp. 

                  2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 

 

4. 

Par pašvaldības funkciju deleģēšanu Aizkraukles novada pašvaldībai un finansējuma 

piešķiršanu Aizkraukles sporta skolas uzturēšanai 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes 

likuma 40.panta pirmo un trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, trešās daļas 

4.punktu un 18.panta trešo daļu, 

 



 4 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis, A.Zitāns), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Deleģēt Aizkraukles novada pašvaldībai veikt pašvaldības funkcijas izglītības jomā, 

nodrošinot Skrīveru novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem iespēju iegūt 

interešu izglītību Aizkraukles novada sporta skolā. 

2. Piedalīties Aizkraukles sporta skolas funkciju īstenošanā un piedalīties ar 

līdzfinansējumu Ls 8520 gadā sporta skolas uzturēšanā. 

3. Uzdot Skrīveru novada domes priekšsēdētājai Guntai Lisenko atbilstoši pastāvošai 

likumdošanai noslēgt deleģēšanas līgumu uz 1 gadu. 

 

5. 

Par pašvaldības funkciju deleģēšanu Aizkraukles novada pašvaldībai un finansējuma 

piešķiršanu Aizkraukles izglītības pārvaldes uzturēšanai 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Lai īstenotu pašvaldības funkcijas izglītības jomā, pamatojoties uz LR likuma „Par 

pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes likuma 40.panta pirmo un trešo daļu, 

Izglītības likuma 18.pantu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis, A.Zitāns), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Deleģēt Aizkraukles novada pašvaldībai veikt izglītības pārvaldes iestādes funkcijas. 

2. Piedalīties ar līdzfinansējumu Ls 5534 gadā Aizkraukles izglītības pārvaldes 

uzturēšanā. 

3. Uzdot Skrīveru novada domes priekšsēdētājai Guntai Lisenko atbilstoši pastāvošai 

likumdošanai noslēgt deleģēšanas līgumu uz 1 gadu. 

 

6. 

Par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Izskatot akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” 2012.gada 15.novembra iesniegumu 

par nosaukumu apstiprināšanu atsevišķām zemes vienībām un ņemot vērā to, ka iesniegumā 

minētās zemes vienības neatbilst adresācijas objekta statusam, pamatojoties uz Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis, A.Zitāns), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Piešķirt nosaukumu šādām zemes vienībām: 

1. Krapes mežs – zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 3282 001 0015 un 3282 001 0017; 

2. Poriešu mežs – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282 003 0039; 

3. Zīļu pļavu mežs – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282 003 0040; 
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4. Dendroparka mežs – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282 006 0032; 

5. Dendroparks – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282 006 0033. 

 

Aldis Rakstiņš atgriežas sēdes telpā. 

 

7. 

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 (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

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

mazdārziņu nomu ar  

1. Birutu Ošiņu par zemes vienību „Mazdārziņi” daļas 0,04 ha platībā; 

2. Albīnu Žagatu par zemes vienību „Mazdārziņi” daļas 0,08 ha platībā; 

3. Valdi Dārziņu par zemes vienību „Mazdārziņi” daļas 0,38 ha platībā; 

4. Broņislavu Džeriņu par zemes vienību „Mazdārziņi” daļas 0,11 ha platībā; 

5. Ritu Jirgensoni par zemes vienību „Apsēnu mazdārziņi” daļas 0,03 ha platībā; 

 

8.1. 

Par nekustamā īpašuma „Oškalni” sadalīšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Oškalni” ar kadastra apzīmējumu 3282 002 0048, 

kas atrodas Skrīveru novadā, 2 atsevišķos zemes īpašumos, saskaņā ar pievienoto shēmu, 

ievērojot nosacījumu, ka neviena zemes vienība nedrīkst būt mazāka par 2,0 ha. 

2. Zemes vienības „Oškalni” 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. 

 

8.2. 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

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

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, A.Zālītis, R.Kazimirova. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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1. Atcelt pašvaldības dzīvoklim „Plostnieki” - 6, Klidziņas ciemā, Skrīveru novadā 

sociālā dzīvokļa statusu. 

2. Izīrēt pašvaldības vienistabas dzīvokli „Plostnieki” - 6, Klidziņas ciemā, Skrīveru 

novadā (kopējā platība 16,9 m
2
 ) uz nenoteiktu laiku ZINAIDAI GRĪNBERGAI, personas 

kods [..] 

3. Z.Grīnbergai mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas noslēgt dzīvojamās telpas 

īres līgumu ar dzīvojamās mājas „Plostnieki” apsaimniekotāju SIA „Skrīveru saimnieks”. 

4. Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar ZINAIDU 

GRĪNBERGU uz nenoteiktu laiku. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

8.3. 

Par vietējas nozīmes dabas aizsargājamās teritorijas  

robežas precizēšanu īpašumā „Gravas” 

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

Uzstājas G.Lisenko, I.Pivare, A.Zālītis, R.Kazimirova. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

Apstiprināt vietējas nozīmes kompleksā dabas lieguma teritorijas ”Braslas senleja” 

robežu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3282 004 0013 pa ceļa uzbēruma lejasdaļas 

līniju, kas shēmā iezīmēta sarkanā krāsā.  

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lp. 

 

Dome vienbalsīgi nolemj: darba kārtības 8.4.jautājumu izskatīt sēdes beigās. 

 

8.5.1. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Artūra Rīdūža ielā 6 

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

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

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

Mainīt zemes vienībai Artūra Rīdūža ielā 6, Skrīveros, Skrīveru novadā, kadastra 

apzīmējums 3282 010 0539, 9470 m
2 

platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 

„individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601) uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme” (kods 0600). 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

8.5.2. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Vecsīkuļi” 

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

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska. 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

Mainīt zemes vienībai „Vecsīkuļi”, Skrīveru novadā, kadastra apzīmējums 3282 005 

0063, 0.5 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju 

apbūve” (kods 0601) uz „lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve” (kods 1003). 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

9.1. 

Par šķiroto sauso atkritumu pieņemšanas punkta izbūvi Dzelzceļnieku ielā 5A 

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

Uzstājas G.Lisenko, I.Mikažāne, S.Vītoliņa, K.Ulpe, A.Rakstiņš, I.Pivare, I.Biķerniece,  

              J.Brokāns, P.Jansons, A.Zitāns. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

1. Pārskatīt 2012.gada 29.oktobra sēdē pieņemto lēmumu par zemes Dzelzceļnieku ielā 

5A iznomāšanu ar SIA „Ķilupe” šķiroto sauso atkritumu pieņemšanas punkta izbūvei. 

2. Apkopot informāciju par pašvaldībai piederošiem zemesgabaliem, kuros atbilstoši 

Skrīveru novada teritorijas plānojumā noteiktajiem zemes izmantošanas nolūkiem drīkstētu 

izbūvēt atkritumu dalītās savākšanas punktu un organizēt publisko apspriešanu piemērotākās 

vietas noteikšanai. 

 

Sabiedrības pārstāvji un pašvaldības administrācijas darbinieki, kas nav saistīti ar 8.4. 

darba kārtības jautājuma izskatīšanu, atstāj sēdes telpu. 

 

Saskaņā ar “Fizisko personu datu aizsardzības likuma” 2. un 6.pantu, “Informācijas 

atklātības likuma” 1. un 5.pantu un likuma “Par sociālo drošību” 16.pantu lēmuma 8.4. teksts 

satur ierobežotas pieejamības informāciju un tā saturs nav izpaužams. 

 

8.4. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

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

anulēt N.R., 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 N.R. ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2012.gada 29.novembri. Par 

lēmuma pieņemšanu paziņot N.R. uz viņa deklarēto dzīvesvietu. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
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9. 

Informācijas apmaiņa 

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

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

 

9.2. Par estrādes būvniecību Skrīveros – organizēt iedzīvotāju aptauju par piemērotāko 

vietu estrādes būvniecībai. 

9.3. Par iedzīvotāju sapulces rīkošanu 17.decembrī plkst.18.00. 

9.4. Par dienas aprūpes centra jauno vadītāju. 

9.5. Par Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdes sasaukšanu 17.decembrī 

plkst.15.00 un domes sēdes - 20.decembrī plkst.08.00. 

9.6. Par kultūras pasākumiem un žetonu vakaru. 

9.7. Par Sociālo jautājumu komitejas sēdē apspriestajiem jautājumiem. 

9.8. Par mājas lapā ievietotās informācijas aktualizēšanu. 

 

Sēdi slēdz pulksten 17.30. 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko 

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 


