
 
 

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  

 

2011.gada 27.oktobrī                                                                                                 Nr.12 

 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00. 

Sēdi atklāj pulksten 15.05.  

 

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, Aldis Rakstiņš, Guntis Rūze,  

                Aija Skudra, Andris Zālītis. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Edgars Jansons – juriskonsults 

Inita Kantāne – vides pārvaldības speciāliste 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās: 

Dainis Celmiņš – sakarā ar aizņemtību darbavietā 

 

Darba kārtība: 

1. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Grozījumi 2011.gada 24.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011.gadam” 

Ziņo – G.Rūze  

2. Par pašvaldības saistošo noteikumu „Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm 

Skrīverus novadā” pieņemšanu 

Ziņo – I.Kantāne 

3. Par grozījumiem pašvaldības 28.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā” 

Ziņo – E.Jansons  

4. Par pašvaldības autotransporta novērtēšanu atsavināšanas vajadzībām 

Ziņo – A.Orups  

5. Par Skrīveru kalendāra izdošanu  

Ziņo – G.Lisenko  
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6. Par rīcību ar pašvaldības dzīvokļiem Daugavas ielā 11-5 un „Zemkopības institūts 18” - 3 

Ziņo – A.Orups  

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

Ziņo – G.Lisenko  

8. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta 

9. Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktora darba algu 

Ziņo – G.Lisenko  

10. Iesniegumi 

10.1. Par uzmērītās zemes vienības nosaukuma, platības un lietošanas mērķa apstiprināšanu 

10.2. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

10.3. Par finansiālu atbalstu ģimenei sakarā ar ugunsgrēku saimniecības ēkā 

11. Informācijas apmaiņa 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns 

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

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

Apstiprināt sēdes darba kārtību. 

 

1. 

Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Grozījumi 2011.gada 24.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011.gadam” 

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

Uzstājas G.Lisenko, G.Rūze, A.Orups. 

 

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

46.pantu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns 

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

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

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi 

2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 

2011.gadam””. 

2. Pēc parakstīšanas triju darbadienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi 2011.gada 24.februāra ,saistošajos noteikumos 

Nr.4 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011.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. 

 

2. 

Par pašvaldības saistošo noteikumu „Par pašvaldības autoceļu 

uzturēšanas klasēm Skrīverus novadā” pieņemšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, I.Kantāne, R.Kazimirova. 

 

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

izpildes kontroli” 4.2.apakšpunktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns 

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

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

 

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

autoceļu uzturēšanas klasēm Skrīverus novadā” kopā ar paskaidrojuma rakstu. 

2. Uzdot pārvaldes sekretārei pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā nosūtīt saistošos 

noteikumus un paskaidrojuma rakstu rakstveidā un elektroniski 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 5 lp. 

                  2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 

 

3. 

Par grozījumiem pašvaldības 28.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.14  

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā” 

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

Uzstājas G.Lisenko, E.Jansons.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, 

43.panta trešo daļu, 43.
1
panta pirmo daļu, 45.pantu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma  

8.panta pirmās daļas 3.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns 

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

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

 

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

pašvaldības 28.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Skrīveru novadā”” kopā ar paskaidrojuma rakstu. 

2. Uzdot pārvaldes sekretārei pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā nosūtīt saistošos 

noteikumus un paskaidrojuma rakstu rakstveidā un elektroniski 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.15 uz 2 lpp.; 

                  2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 

 

4. 

Par pašvaldības autotransporta novērtēšanu atsavināšanas vajadzībām  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un„Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta pirmo un otro daļu un 8.panta piekto un sesto 

daļu 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns 

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

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

 

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldības autotransporta turpmāko izmantošanu, pieaicināt 

sertificētu vērtētāju transporta līdzekļu Ford Transit (reģistrācijas Nr.ES 683), Citroen 

Berlingo, Suzuki Grand Vitara un Mercedes-Benz novērtēšanai atsavināšanas vajadzībām. 

 

5. 

Par Skrīveru kalendāra izdošanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova, I.Mikažāne, U.Dzērve, A.Rakstiņš, A.Zālītis, A.Zālītis. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, A.Zālītis 

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

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

 

Sakarā ar Skrīveru novada jubilejas gadu, 2012.gadā izdot Skrīveru kalendāru. 

Jautājumu par kalendāra formātu un saturu izskatīt Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma 

jautājumu komitejas sēdē. 

 

6. 

Par rīcību ar pašvaldības dzīvokļiem  

Daugavas ielā 11-5 un „Zemkopības institūts 18” – 3 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

4.panta pirmo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17.pantu un 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta pirmo un otro daļu un 8.panta otro 

un sesto daļu 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns 

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

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

 

1. Atcelt pašvaldības dzīvoklim Daugavas ielā 11-5, Skrīveros, Skrīveru novadā un 

dzīvoklim „Zemkopības institūts 18” -3, Zemkopības institūtā, Skrīveru novadā sociālā 

dzīvokļa statusu. 

 

2. Lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, dzīvokli Daugavas 

ielā 11-5 piedāvāt reģistrācijas secībā īrēt personām, kuras ar dzīvojamo telpu jānodrošina 

pirmām kārtām un kuras ir reģistrētas pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības 

reģistrā. 

 

3. Ņemot vērā to, ka dzīvoklis „Zemkopības institūtā 18” -3 nav apkurināms un līdz ar 

to tas saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta tiesību 

normām neatbilst dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas statusam un to nevar izīrēt, lietderības 

apsvērumu dēļ dzīvokli pārdot izsolē. 
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7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns 

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

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no G.R., personas kods [..], nekustamā īpašuma, kas atrodas 

[..], Skrīveru novadā (kadastra Nr. [..]), nodokļa parādu par kopējo summu Ls 9.91 (deviņi lati 

91 santīms), t.sk.,  

1. pamatparāds par ēkām Ls 8.76 (astoņi lati 76 santīmi); 

2. nokavējuma nauda Ls 1.15 (viens lats 15 santīmi). 

 

2. Nosūtīt lēmumu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam P.B. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

8. 

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 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns 

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

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

 

1.Turpināt nomas līgumus ar šādām personām: 

1.1.IK „Mildiņas” Ingu Vītolu par zemes nomu tirdzniecības kioska uzturēšanai 50 

kv.m platībā zemes gabalā Pīlādžu ielā 2 līdz 2013.gada 31.decembrim; 

1.2.IU „Ceriņi” īpašnieci Ināru Hapovu par zemes nomu tirdzniecības kioska 

uzturēšanai 150 kv.m platībā zemes gabalā Pīlādžu ielā 2 līdz 2013.gada 31.decembrim; 

1.3.Jāni Justu par aramzemes nomu 0,06 ha platībā zemes gabalā „Līču pļavas” līdz 

2013.gada 31.decembrim; 

1.4.Didzi Liepiņu par aramzemes nomu 1,0 ha platībā zemes gabalā „Oglenieki” līdz 

2013.gada 31.decembrim; 

2. Noslēgt nomas līgumus ar šādām personām: 

2.1.Vilmu Šedlinsku par mazdārziņa nomu 0,05 ha platībā zemes gabalā „Sprūdu 

kalns” no 2012.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim; 

2.2.Dianu Jefremovu par mazdārziņa nomu 0,05 ha platībā zemes gabalā „Institūta 

mazdārziņi 2” no 2012.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim. 

 

9. 

Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktora darba algu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 
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Ņemot vērā izglītojamo skaitu izglītības iestādē un kopējā darba apjomu, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

5.punktu un 7.1.apakšpunktu, 

 

A.Rakstiņam balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 

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

D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktoram ALDIM RAKSTIŅAM noteikt mēneša 

darba algu 700 lati. 

 

10.1. 

Par uzmērītās zemes vienības nosaukuma, platības un lietošanas mērķa apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns 

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

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

 

1. Apstiprināt dabā noteiktās un uzmērītās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3282 007 0210 platību 9,7 ha un nosaukumu „Autoceļš A6”. 

 

2. Noteikt zemei „Autoceļš A6” ar kadastra apzīmējumu Nr.3282 006 0035, kas 

atrodas Skrīveru novadā un sastāv no četrām zemes vienībām, nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (1101). 

 

3. Noteikt zemes vienībai „Autoceļš A6” ar kadastra apzīmējumu 3282 007 0210 

šādus apgrūtinājumus: 

3.1. 11020102 – Dīvajas upes aizsargjoslas teritorija - 0,81 ha; 

3.2. 11020104 – Ķīsuma ūdensteces aizsargjoslas teritorija – 0,08 ha; 

3.3. 11020107 - Daugavas upes aizsargjoslas teritorija – 6,57 ha; 

3.4. 12030301 – aizsargjoslas teritorija gar valsts galveno autoceļu A6 – 9,17 ha; 

3.5. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju – 0,01 ha; 

3.6. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju – 0,02 ha; 

3.7. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,02 ha; 

3.8. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo 

spriegumu līdz 20 kv – 0,05 ha; 

3.9. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo 

spriegumu līdz 20 kv – 0,20 ha; 

3.10. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo 

spriegumu līdz 20 kv – 0,04 ha; 

3.11. 14020101 – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli Hardeļa 

dzirnavas – 3,68 ha; 

3.12. 16010201 – aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu PP3772 – 0,01 ha; 

3.13. 16010201 – aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu PP1579 – 0,004 ha; 

3.14. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būves daļa ar būves kadastra apzīmējumu 3282 

007 0210 001 – 0,0017 ha; 

3.15. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būves daļa ar būves kadastra apzīmējumu 3282 

007 0210 002 – 0,0017 ha; 
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3.16. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būves daļa ar būves kadastra apzīmējumu 3282 

007 0152 001 – 0,0019 ha; 

3.17. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būves daļa ar būves kadastra apzīmējumu 3282 

007 0004 001 – 0,0086 ha; 

3.18. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būves daļa ar būves kadastra apzīmējumu 3282 

007 0004 002 – 0,0004 ha; 

3.19. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būves daļa ar būves kadastra apzīmējumu 3282 

007 0004 003 – 0,0045 ha; 

3.20. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būves daļa ar būves kadastra apzīmējumu 3282 

007 0004 004 – 0,0009 ha; 

3.21. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būves daļa ar būves kadastra apzīmējumu 3282 

007 0004 005 – 0,0017 ha; 

3.22. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būves daļa ar būves kadastra apzīmējumu 3282 

007 0004 007 – 0,0004 ha; 

3.23. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būves daļa ar būves kadastra apzīmējumu 3282 

007 0004 008 – -- ha; 

3.24. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būves daļa ar būves kadastra apzīmējumu 3282 

007 0004 010 – 0,0007 ha; 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

10.2. 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns 

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

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

 

1. Sakarā ar to, ka zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, anulēt A.R., 

personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīvesvietu D. ielā [..], 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 D. ielā [..] anulēšanu A.R. ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2011.gada 27.oktobri. 

Par lēmuma pieņemšanu paziņot A.R. un S.T. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

10.3. 

Par finansiālu atbalstu ģimenei sakarā ar ugunsgrēku saimniecības ēkā 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Sakarā ar to, ka š.g. 25.oktobrī D. ielā ..] nodega malkas šķūnis un sadega ziemai 

sagatavotā malka, pamatojoties uz M.A. iesniegumu, pašvaldības 29.10.2009. saistošo 

noteikumu Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā” 18.punktu un likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmo teikumu, 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns 

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

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

 

Izmaksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti sociālai palīdzībai, nodegušā 

šķūņa īpašniecei M.A. pabalstu ārkārtas situācijā Ls 100.- (viens simts lati). 

 

11. 

Informācijas apmaiņa 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, J.Brokāns,  A.Zālītis. 

 

1. Par 18.novembra svinīgā pasākuma programmu – deputātiem līdz 7.novembrim 

iesniegt domes administrācijai informāciju par apbalvojamām personām. 

2. Par Albekeišu ģimenes piedalīšanos Rīgas pils Ziemassvētku egles iedegšanā. 

3. Par Dīvajas ielas posma rekonstrukciju – ir pasūtīta lielā caurteka; kad to ievietos, 

ielu pārraks un satiksme būs pilnībā slēgta. Uzņēmējiem ir aizrādīts un fiksēts būvdarbu 

izpildes protokolā par to, ka nav ievērotas Ministru kabineta noteikumu prasības brīdinājuma 

zīmju noformēšanā. 

4. Par „Jauna dienas aprūpes centra izveides” projekta un darbinieku kapacitātes 

paaugstināšanas projekta veiksmīgu realizācijas gaitu. 

5. Par līguma noslēgšanu ar Bauskas uzņēmumu par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu. 

 

Sēdi slēdz pulksten 15.50. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko  

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  

 

 


