
 
 

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 24.novembrī                                                                                                Nr.14 

 

 

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, Dainis Celmiņš, Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova,  

                Gunta Lisenko, Sandra Ozola, Danute Podvinska, Aldis Rakstiņš, Guntis Rūze,  

                Andris Zālītis. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Edgars Jansons – juriskonsults 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās: 

Uldis Dzērve – sakarā ar aizņemtību darbavietā 

Aija Skudra – sakarā ar aizņemtību darbavietā 

 

Darba kārtība: 

1. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Skrīveru novada 

pašvaldības budžetu 2011.gadam” 

Ziņo – G.Rūze  

2. Par pašvaldības dzīvokļa Daugavas ielā 11-5 izīrēšanu 

Ziņo – G.Lisenko  

3. Par pašvaldības dzīvokļa „Zemkopības institūts 18” – 3 atsavināšanu  

Ziņo – G.Lisenko  

4. Par pašvaldības autotransporta atsavināšanu 

Ziņo – A.Orups  

5. Par neapbūvēta zemesgabala Jāņa Purapuķes ielā 25 izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

pirkuma līguma noslēgšanu  

Ziņo – G.Lisenko  

6. Par līguma noslēgšanu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Dziļā vāda”  

Ziņo – G.Lisenko 



 2 

7. Par finansējuma piešķiršanu bērnu invalīdu atbalstam  

Ziņo – G.Lisenko  

8. Par domes priekšsēdētājas kārtējo atvaļinājumu  

Ziņo – P.Jansons  

9. Iesniegumi 

9.1. Par D.Pēterfeldes iesniegumu par nosolītā objekta izmaksas termiņa pagarināšanu 

9.2. Par P.Gailuma iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu 

9.3. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

9.4. Par PII „Saulēni” iesniegumu par finansējuma piešķiršanu 

9.5. Par Aizkraukles ev.-luteriskās draudzes iesniegumu par finansējuma piešķiršanu 
10.  Par 2012.gada budžeta projektu 

11. Informācijas apmaiņa 

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

Apstiprināt sēdes darba kārtību. 

 

1. 

Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 „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 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 „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.15 „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.15 uz 3 lp. 

 

2. 

Par pašvaldības dzīvokļa Daugavas ielā 11-5 izīrēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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1. Izīrēt pašvaldības vienistabas dzīvokli Daugavas ielā 11-5, Skrīveros, Skrīveru novadā 

(kopējā platība 24.2 m
2
) uz nenoteiktu laiku ILGAI GRĪNFELDEI, personas kods 071238-

11850.  

2. I.Grīnfeldei mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas noslēgt dzīvojamās telpas īres 

līgumu ar dzīvojamās mājas Daugavas ielā 11 apsaimniekotāju SIA „Skrīveru saimnieks”. 

3. Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar Ilgu Grīnfeldi 

(ģimenē ir 1 cilvēks) uz nenoteiktu laiku. 

4. Pēc īres līguma noslēgšanas izslēgt Ilgu Grīnfeldi no dzīvojamo telpu izīrēšanas 

palīdzības reģistra. 

 

Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

Ierodas deputāte SANDRA OZOLA un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 

3. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemkopības institūts 18” – 3 atsavināšanu  

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

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

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 

4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta 

otro daļu un 10.pantu  

 

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

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

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

 

1. Pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu trīsistabu dzīvokli ar 

kopējo platību 57.52 m
2
, kadastra apzīmējums 3282 007 0049 013 003, kura adrese ir  

„Zemkopības institūts 18” – 3, Zemkopības institūts, Skrīveru novads. 

2. Noteikt objekta nosacīto cenu Ls 3000 (trīs tūkstoši lati) un apstiprināt izsoles 

noteikumus. 

3. Izveidot izsoles organizēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētājs un izsoles vadītājs Uldis DZĒRVE - Skrīveru novada domes 

deputāts; 

 komisijas locekļi: Aigars ORUPS – Skrīveru novada domes izpilddirektors; 

Pēteris JANSONS - Skrīveru novada domes deputāts.  

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi uz 3 lp. 

 

4. 

Par pašvaldības autotransporta atsavināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups. 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 

4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, 9.panta 

trešo daļu un 10.pantu, 

 

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

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

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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1. Pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu automašīnu Suzuki 

Grand Vitara, reģistrācijas Nr. FP 7669. 

2. Noteikt objekta nosacīto cenu Ls 4000 (četri tūkstoši lati) un apstiprināt izsoles 

noteikumus. 

3. Izveidot izsoles organizēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētājs un izsoles vadītājs Aigars ORUPS - Skrīveru novada domes 

izpilddirektors; 

 komisijas locekļi: Jānis BROKĀNS – Skrīveru novada domes deputāts; 

Guntis RŪZE - Skrīveru novada domes ekonomists 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi uz 3 lp. 

 

5. 

Par neapbūvēta zemesgabala Jāņa Purapuķes ielā 25 

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

36.panta pirmo daļu un saskaņā ar „Skrīveru novada pašvaldībai piederoša nekustamā 

īpašuma Jāņa Purapuķes ielā 25 izsoles noteikumu” 34.punktu,  

 

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

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

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

 

1. Sakarā ar to, ka pircējs ir samaksājis nosolīto summu Ls 2 900 (divi tūkstoši deviņi 

simti lati), apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – 0.2214 ha liela neapbūvēta zemes 

gabala ar kadastra Nr.3282 008 0252, kas atrodas Jāņa Purapuķes ielā 25, Skrīveros, Skrīveru 

novadā, 2011.gada 15.novembrī notikušās izsoles rezultātus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājai Guntai Lisenko noslēgt objekta pirkuma līgumu. 

3. Uzdot centralizētajai grāmatvedībai noņemt zemes gabalu Jāņa Purapuķes ielā 25 no 

bilances. 

 

Deputāts DAINIS CELMIŅŠ atstāj sēdes telpu. 

 

6. 

Par līguma noslēgšanu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Dziļā vāda” 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 21.panta pirmo daļu, 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Noslēgt līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vidusdaugavas SPAAO” par 

Skrīveru novada administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu 

poligonā „Dziļā vāda”, kas atrodas Mežāres pagastā, Krustpils novadā. 
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7. 

Par finansējuma piešķiršanu bērnu invalīdu atbalstam  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Ņemot vērā Sociālo jautājumu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Izmaksāt vienreizēju pabalstu 50 latu apmērā (pirms nodokļu nomaksas) bērniem 

invalīdiem vai ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte un kas saņem 

valsts atbalstu, kuru dzīvesvieta deklarēta Skrīveru novadā.  

2. Uzdot sociālajam dienestam un finanšu un grāmatvedības nodaļai organizēt pabalsta 

izmaksu laika periodā no 2011.gada 1.decembra līdz 22.decembrim no pašvaldības 2011.gada 

budžetā sociālajam dienestam 6400 kodā ieplānotajiem līdzekļiem. 

 

Izskatot darba kārtības 8.jautājumu, sēdi vada domes priekšsēdētājas vietnieks 

PĒTERIS JANSONS. 

 

8. 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai G.Lisenko 

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

Uzstājas P.Jansons, V.Vigovska 

 

Pamatojoties uz personīgo iesniegumu, Skrīveru novada pašvaldības darba samaksas un 

sociālo garantiju nolikuma 49.punktu un Darba likuma 149.panta pirmo un otro daļu un 

150.panta pirmo un otro daļu, 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Piešķirt novada domes priekšsēdētājai GUNTAI LISENKO ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu no 2011.gada 19.decembra līdz 28.decembrim par laika periodu no 2011.gada 

3.oktobra līdz 2012.gada 2.janvārim. 

 

2. Uzdot novada domes priekšsēdētājas vietniekam PĒTERIM JANSONAM G.Lisenko 

atvaļinājuma laikā no 2011.gada 19.decembra līdz 28.decembrim pildīt novada domes 

priekšsēdētāja pienākumus.  

 

9.1. 

Par D.Pēterfeldes iesniegumu  

par nosolītā objekta izmaksas termiņa pagarināšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 
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1. Pagarināt termiņu, kādā Diānai Pēterfeldei ir jāsamaksā Skrīveru novada domei izsolē 

nosolītā objekta – neapbūvēta zemesgabala Daugavas ielā 93A, Skrīveros, Skrīveru novadā, 

nosolītās cenas Ls 1200 nesamaksātā daļa Ls 1090, līdz 2012.gada 20.maijam. 

2. Noteikt, ka maksājumi veicami šādos termiņos: 

līdz 2011.gada 20.decembrim – Ls 300, 

līdz 2012.gada 20.februārim – Ls 200, 

līdz 2012.gada 20.aprīlim – Ls 300, 

līdz 2012.gada 20.maijam – Ls 290. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

9.2. 

Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalna ielā 73A 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta. 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

Mainīt zemes vienībai Kalna ielā 73A, Skrīveros, Skrīveru novadā, kadastra 

apzīmējums 3282 008 0130, 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. 

9.3. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

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

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

 

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

G.D., 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 G.D. ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2011.gada 24.novembri. Par 

lēmuma pieņemšanu paziņot G.D. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

9.4. 

Par PII „Saulēni” iesniegumu par finansējuma piešķiršanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.orups, J.Brokāns, A.Zālītis, I.Biķerniece. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 

 

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

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

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

 

Sakarā ar pārtikas preču cenu pieaugumu un bērnu skaita palielināšanos piešķirt 

pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis” papildus finansējumu no pašvaldības budžeta 

ieņēmumu pārpildes Ls 1850 (viens tūkstotis astoņi simti lati) bērnu ēdināšanas izdevumiem. 

 

9.5. 

Par Aizkraukles ev.-luteriskās draudzes iesniegumu par finansējuma piešķiršanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, P.Jansons, J.Brokāns, D.Podvinska. 

 

Izskatot 23.11.2011. saņemto Aizkraukles ev.-luteriskās draudzes vēstuli „ Par atbalstu 

restaurācijas un konservācijas darbiem” un ņemot vērā situāciju, ka daļa Skrīveru novada 

domes līdzekļu ir „iesaldēti” AS „Latvijas Krājbanka” kontā, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 

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

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

G.Rūze), pret – 1 (A.Zālītis), atturas nav, nolemj: 

 

1. Noraidīt Aizkraukles ev.-luteriskās draudzes priekšnieka J.Lapiņa lūgumu par Ls 435 

piešķiršanu Aizkraukles luterāņu baznīcas pagalma atjaunošanai 2011.gadā. 

2. Atbalstīt priekšlikumu par mācītāja kanceles izbūvi Skrīveru kapos un 2012.gada 

budžetā paredzēt līdzekļus kanceles izgatavošanai.  

3. Domes priekšsēdētājai vienoties ar luteriskās draudzes un katoļu draudzes 

pārstāvjiem par kanceles izbūvi un novietošanas vietu. 

 

10. 

Par 2012.gada budžeta projektu 

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

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

 

A.ORUPS informē, ka 2012.gada budžets pašvaldībām tiek prognozēts 2011.gada 

apmērā, tādēļ budžeta sastādīšanas principi līdzīgi kā iepriekšējā gadā – vispirms saplāno 

obligātos maksājumus iestāžu darbības nodrošināšanai. Viņš aicina deputātus iesniegt savus 

priekšlikumus, ja uzskata, ka kaut kas būtu ļoti nepieciešams, priekšlikumi jāiesniedz rakstiski 

(var elektroniski). 

 

Konkrēts lēmums netiek pieņemts. 

 

11. 

Informācijas apmaiņa 

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

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

 

1. Par Skrīveru novada attīstības programmas 1.redakciju. 

2. Par finansu situāciju pašvaldībā sakarā ar „Latvijas Krājbanka” darbības apturēšanu  
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Sēdi slēdz pulksten 16.10. 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko  

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  


