
 
 

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 28.aprīlī                                                                                              Nr.6 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 13.00. 

Sēdi atklāj pulksten 13.10.  

 

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 

Gita Klinģerīte – galvenā grāmatvede 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Inita Panteļejeva – ekonomiste 

Inese Pivare – teritorijas plānotāja (izskatot 17.darba kārtības jautājumu) 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Uzaicinātās personas: 

Juris Zirnis – SIA „Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājs 

Līga Garanča - SIA „Skrīveru saimnieks” grāmatvede 

Sandra Trakina – bērnu bibliotēkas vadītāja 

Karmena Ulpe – pieaugušo bibliotēkas vadītāja 

 

Darba kārtība: 

1. Par SIA „Skrīveru saimnieks” 2011.gada pārskatu 

Ziņo – J.Zirnis 

2. Par Skrīveru novada pašvaldības 2011.gada pārskatu 

Ziņo – G.Klinģerīte 

3. Par Skrīveru novada pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī 

Ziņo – G.Rūze 

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

pašvaldības budžetu 2012.gadam” 

Ziņo – G.Rūze 
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5. Par grozījumiem lēmumos par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

Ziņo – G.Lisenko 

6. Par finansējuma piešķiršanu bērnu grāmatas par Skrīveriem izdošanai 

Ziņo – G.Lisenko 

7. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas III.Olimpiādes dalībniekiem 

Ziņo – G.Lisenko 

8. Par Dzelzceļnieku un Sporta ielas kvartāla ielu rekonstrukcijas projekta izstrādi 

Ziņo – A.Orups 

9. Par projektu pieteikumu iesniegšanu pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un iepirkumu komisijas 

izveidošanu 

Ziņo – G.Lisenko 

10. Par pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu vasaras periodā 

Ziņo – G.Lisenko 

11. Par SIA „Vidusdaugavas SPAAO” kapitāldaļām 

Ziņo – G.Lisenko 

12. Par pašvaldības bibliotēku pārvietošanu uz citām telpām 

Ziņo – G.Lisenko 

13. Par servitūta līguma noslēgšanu par zemes vienības Dzelzceļnieku ielā 5A lietošanu 

Ziņo – G.Lisenko 

14. Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 2 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Ziņo – A.Krusta 

15. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta 

16. Iesniegumi 

16.1. Par A.Lūša iesniegumu par pašvaldības zemesgabala „Daugavas Meteņi” daļas 

iznomāšanu  

16.2. Par P.Mucenieka iesniegumu par zemes īpašuma “Bolšāres” sadalīšanu  

16.3. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

17. Par Skrīveru novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu 

Ziņo – I.Pivare 

18. Informācijas apmaiņa 

Papildus darba kārtība 

 

19. Par izmaiņām Finanšu un tautsaimniecības komitejas sastāvā  

 

G.LISENKO ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildus 19.jautājumu un to izskatīt 

pēc darba kārtības 16.jautājuma. 

 

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, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

Apstiprināt sēdes papildus darba kārtību un 19.darba kārtības jautājumu izskatīt 

pēc darba kārtības 16.jautājuma. 

 

Ierodas deputāts Andris Zālītis un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 

1. 

Par SIA “Skrīveru saimnieks” 2011.gada pārskatu 

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

Uzstājas G.Lisenko, J.Zirnis, U.Dzērve, A.Rakstiņš, A.Skudra. 
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Pamatojoties uz LR likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 1.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: 

 

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Skrīveru saimnieks” 2011.gada pārskatu 

un bilanci pārskata perioda beigās aktīvā Ls 4 377 935 (četri miljoni trīs simti septiņdesmit 

septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci lati) un pasīvā Ls 4 377 935 (četri miljoni trīs 

simti septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci lati). 

 

2. 

Par Skrīveru novada pašvaldības 2011.gada pārskata apstiprināšanu   

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

Uzstājas G.Lisenko, G.Klinģerīte, A.Rakstiņš. 

 

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

 

Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības 2011.gada pārskatu un vadības ziņojumu.  

 

Pielikumā: vadības ziņojums uz 4 lp. 

 

3. 

Par Skrīveru novada pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī  

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

Uzstājas G.Lisenko, G.Rūze. 

 

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

 

Pieņemt zināšanai pārskatu par pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī. 

 

4. 

Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3  

„Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012.gadam” 

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

Uzstājas G.Lisenko, G.Rūze. 

 

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: 
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1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „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.6 „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.6 uz 2 lpp. 

 

5.1. 

Par grozījumiem domes 22.12.2009. sēdes lēmumā Nr.7 “Par maksas noteikšanu  

par pašvaldības transporta pakalpojumiem”  

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

Uzstājas G.Lisenko, G.Klinģerīte, J.Brokāns, A.Rakstiņš, A.Orups. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) 

apakšpunktu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, U.Dzērve, 

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

A.Zālītis), pret nav, atturas – 1 (J.Brokāns), nolemj: 

 

1. Izteikt Skrīveru novada domes 22.12.2009. sēdes lēmumu Nr.7 “Par maksas 

noteikšanu par pašvaldības transporta pakalpojumiem” 1.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

1.1.3. citām organizācijām     0,35 Ls /km 

2. Izteikt Skrīveru novada domes 22.12.2009. sēdes lēmumu Nr.7 “Par maksas 

noteikšanu par pašvaldības transporta pakalpojumiem” 1.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

1.2.3. citām organizācijām     0,40 Ls /km 

3. Izteikt Skrīveru novada domes 22.12.2009. sēdes lēmumu Nr.7 “Par maksas 

noteikšanu par pašvaldības transporta pakalpojumiem” 1.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

1.3.3. citām organizācijām     0,60 Ls /km 

4. Svītrot lēmuma 1.
1
 un 3.punktu. 

5. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.maijā. 

 

5.2. 

Par grozījumiem domes 22.12.2009. sēdes lēmumos 

Nr.5.1 „Par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem” un 

Nr.6 „Par maksas noteikšanu par pašvaldības telpu lietošanu”   

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) 

apakšpunktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, U.Dzērve, 

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

A.Zālītis), pret nav, atturas – 1 (J.Brokāns), nolemj: 
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1. Skrīveru novada domes 22.12.2009. sēdes lēmumā Nr.5.1 “Par pašvaldības 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem” svītrot 2.punktu. 

2. Skrīveru novada domes 22.12.2009. sēdes lēmumā Nr.6 „Par maksas noteikšanu par 

pašvaldības telpu lietošanu” svītrot 2.punktu. 

3. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.maijā. 

 

6. 

Par finansējuma piešķiršanu bērnu grāmatas par Skrīveriem izdošanai 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Iepazīstoties ar grāmatai sagatavotajiem materiāliem un ņemot vērā Izglītības, kultūras, 

sporta un tūrisma jautājumu komitejas atzinumu, 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 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. No pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, 

apmaksāt Dainas Vancānes-Viļumas sagatavotās grāmatas, kurā apkopoti bērnu zīmējumi un 

nostāsti par Skrīveriem, izdošanu 3000 eksemplāros.  

2. Skrīveru novada domes galvenajai grāmatvedei un ekonomistei sagatavot attiecīgus 

grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2012.gada budžetā. 

 

7. 

Par finansējuma piešķiršanu Latvijas III.Olimpiādes dalībniekiem 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Izskatot Skrīveru novada stenda šāvēju komandas pārstāvja A.Dronka iesniegumu un 

ņemot vērā Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu, pamatojoties uz LR likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 

P.Jansonam balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 

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

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

 

1. Piešķirt Ls 600 (seši simti lati) lielu finansējumu Skrīveru novada stenda šāvēju 

komandai, kas pārstāvēs Skrīveru novadu Latvijas III.Olimpiādē. 

2. Finansējumu Ls 250 piešķirt no handbolam ieplānotiem līdzekļiem, atlikušo daļu Ls 

350 apmērā piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

3. Skrīveru novada domes galvenajai grāmatvedei un ekonomistei sagatavot attiecīgus 

grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2012.gada budžetā. 

 

8. 

Par Dzelzceļnieku un Sporta ielas kvartāla ielu rekonstrukcijas projekta izstrādi 

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

Uzstājas G.Lisenko, U.Dzērve, J.Brokāns, A.Rakstiņš. 
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Lai sakārtotu ielu segumu un virszemes ūdeņu novadi, veikta topogrāfiskā izpēte Lai 

uzlabotu ielu tehnisko stāvokli un nodrošinātu lietus ūdens novadi, pamatojoties uz LR 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.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. Izstrādāt Dzelzceļnieku un Sporta ielas kvartāla ielu rekonstrukcijas projektu, 

projektā iekļaujot Dzelzceļnieku un Sporta ielas un Liepu, Ziedu, Andreja Pumpura, Mazā 

Sporta un Pulksteņupītes ielu daļas, kas atrodas starp Dzelzceļnieku un Sporta ielām. 

2. Projekta izstrādi apmaksāt no labiekārtošanai paredzētajiem līdzekļiem. 

 

9. 

Par projektu pieteikumu iesniegšanu pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana 

 un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  

un iepirkumu komisijas izveidošanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 5. un 10.punktu un 

21.panta pirmās daļas 2.punktu un uz Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 panta pirmo un otro daļu 

un 22.panta pirmo 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. Sagatavot projekta pieteikumu un piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā 

pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar šādiem projektiem: 

1.1. „Veco kapu kapličas vienkāršota renovācija” ar kopējām izmaksām līdz Ls 3000 

(trīs tūkstoši lati) bez PVN, projekta precīzās (faktiskās) izmaksas tiek noteiktas iepirkuma 

rezultātā; 

1.2. „Ielu tirdzniecības vietas izbūve Skrīveru novadā” ar kopējām izmaksām Ls 15000 

(piecpadsmit tūkstoši lati) bez PVN; 

1.3. „Sanākam, sadziedam, sadancojam” ar kopējām izmaksām līdz Ls 9000 (deviņi 

tūkstoši lati) bez PVN, projekta precīzās (faktiskās) izmaksas tiek noteiktas iepirkuma 

rezultātā. 

2. Dome apņemas no tās rīcībā esošajiem līdzekļiem projektu apstiprināšanas gadījumā 

nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu. 

 

3. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā projeku realizācijai nepieciešamo iepirkumu 

organizēšanai: 

komisijas priekšsēdētājs AIGARS ORUPS – domes  izpilddirektors, 

komisijas locekļi: INITA KANTĀNE – vides pārvaldības speciāliste, 

       DANUTE PODVINSKA – domes deputāte, 

       GUNTIS RŪZE - domes finanšu speciālists. 

Komisijas sekretāra pienākumus uzdot pildīt Guntim RŪZEM. 

 

10. 
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Par pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu vasaras periodā  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Zālītis, J.Brokāns, S.Ozola. 

 

Lai taupītu pašvaldības budžeta līdzekļus un visi darbinieki varētu izmantot ikgadējos 

atvaļinājumus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.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: 

 

Vasaras periodā noteikt šādu darba režīmu Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs: 

1. slēgt pirmsskolas izglītības iestādi „Saulēni” no 02.07.2012. līdz 29.07.2012.; 

2. slēgt pirmsskolas izglītības iestādi „Sprīdītis” no 30.07.2012. līdz 24.08.2012.; 

3. laikā, kad iestāde ir slēgta, tās audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt otru – 

darbojošos - pirmsskolas izglītības iestādi. 

 

11. 

Par SIA „Vidusdaugavas SPAAO” kapitāldaļām 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Izskatot Vecumnieku novada domes 2012.gada 28.marta sēdes lēmumu Nr.11 „Par SIA 

„Vidusdaugavas SPAAO” kapitāldaļu nodošanu un ņemot vērā Finanšu un tautsaimniecības 

komitejas lēmumu, pamatojoties uz LR likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” 6.panta pirmo, trešo un ceturto 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: 

 

Lietderības apsvērumu dēļ neizmantot iespēju un atteikties no Vecumnieku novada 

domei piederošo SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 459 kapitāldaļu iegādes. 

 

12. 

Par pašvaldības bibliotēku pārvietošanu uz citām telpām 

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

Uzstājas G.Lisenko, K.Ulpe, A.Orups, A.Rakstiņš, P.Jansons. 

 

Lai nodrošinātu pašvaldības bibliotēkas ar piemērotām telpām, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.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: 

 

Pieaicinot speciālistus celtniecības un bibliotēku jautājumos, izvērtēt Andreja Upīša 

Skrīveru vidusskolas internāta 1.stāva telpu piemērotību Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas 

un Skrīveru bērnu bibliotēkas izvietošanai.  
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13. 

Par servitūta līguma noslēgšanu par zemes vienības Dzelzceļnieku ielā 5A lietošanu 

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

Uzstājas G.Lisenko.  

 

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. Noslēgt beztermiņa līgumu ar „Latvijas Mobilais Telefons” SIA līgumu par 

personālservitūta nodibināšanu uz pašvaldībai piederošas zemes vienības (kadastra Nr.3282 

008 0289) daļu 500 m
2
 platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā pēc uzmērīšanas), kas 

atrodas Dzelzceļnieku ielā 5A, Skrīveros, Skrīveru nov., un, kas nepieciešama publiskā 

mobilo elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas būvju, komunikāciju un kabeļu līniju 

būvniecībai un uzturēšanai.  

2. Noteikt vienreizēju atlīdzību Ls 3000 (trīs tūkstoši lati), kā arī līgumā paredzēt, ka 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar līguma reģistrāciju 

zemesgrāmatā, t.sk par zemes uzmērīšanu. 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 2 zemes ierīcības projekta 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 nekustamā īpašuma Daugavas ielā 2, kadastra apzīmējums 3282 008 

0212, kas atrodas Skrīveros, Skrīveru nov., zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma 

sadalīšanu 2 (divās) zemes vienībās. 

2. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282 008 0212  1,9615 ha  

platībā saglabāt esošo adresi Daugavas iela 2, Skrīveri, Skrīveru nov. un noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – rūpniecīskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).  

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai 0,4283 ha platībā piešķirt adresi Daugavas iela 2B, 

Skrīveri, Skrīveru nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpniecīskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).  

4. Ēkām ar kadastra apzīmējumu 3282 008 0212 002 un 3282 008 0212 011, kas atrodas 

uz jaunizveidotās zemes vienības, mainīt adresi no Daugavas iela 2, Skrīveri, Skrīveru nov. uz 

Daugavas iela 2B, Skrīveri, Skrīveru nov. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lp. 

 

15. 

Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta.  
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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.Noslēgt līdz 2016.gada 31.decembrim nomas līgumu ar Gundegu Kalēju par 

mazdārziņa 0,10 ha platībā nomu „Mazdārziņos”. 

2.Noslēgt līdz 2016.gada 31.decembrim nomas līgumu ar Liliju Borovko par 

mazdārziņa 0,035 ha platībā nomu „Institūta mazdārziņos 3”. 

3.Noslēgt līdz 2014.gada 31.decembrim nomas līgumu ar Mētru Zilviju Mārtinsoni 

par ganības 1,60 ha platībā nomu „Ogleniekos”. 

4.Noslēgt līdz 2014.gada 31.decembrim nomas līgumu ar Ināru Zīmeli par aramzemes 

0,22 ha un pļavas 0,10 ha platībā nomu „Irbju laukā”. 

 

16.1. 

Par A.Lūša iesniegumu par pašvaldības zemesgabala  

„Daugavas Meteņi” daļas iznomāšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta, R.Kazimirova, A.Zālītis.  

 

Izskatot 2012.gada 20.aprīlī saņemto SIA „Skrīveru pārtikas kombināta” īpašnieka 

Aigara Lūša iesniegumu par Skrīveru pārtikas kombinātam blakus esošās pašvaldībai 

piederošās zemes vienības “Daugavas Meteņi” daļas apmēram 1,172 ha platībā iznomāšanu, 

kuru viņš vēlas pievienot īpašumā esošajai zemei un ūdenstilpnei, lai atjaunotu apkārtnes 

vēsturisko ainavu un labiekārtotu ūdenstilpni, piesaistot privātos un Eiropas struktūrfondu 

līdzekļus, izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.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. Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu un racionālu 

apsaimniekošanu noslēgt uz laiku no 2012.gada 1.maija līdz 2020.gada 30.aprīlim nomas 

līgumu ar SIA „Skrīveru pārtikas kombināta” par zemes „Daugavas Meteņi” daļas 

aptuveni 1,1 ha platībā iznomāšanu 

2. Par nomnieka līdzekļiem uzmērīt zemes gabalu un veikt izdevumu apmaksu, kas 

saistīti ar nomas līguma reģistrāciju attiecīgajās iestādēs. 

3. Nomas līgumā ierakstīt šādus papildus nosacījumus: 

3.1. iznomāto zemes vienību ir atļauts izmantot tādiem mērķiem, kādi paredzēti 

Skrīveru novada teritorijas plānojumā; 

3.2. ūdenstilpnes un tai pieguļošās teritorijas sakopšanas, sakārtošanas un 

labiekārtošanas darbus saskaņot ar Skrīveru novada domi un attiecīgajām institūcijām; 

3.3. nepieļaut darbības, kas pasliktina iznomātās zemes kvalitāti vai apdraud citu 

zemes lietotāju īpašumus. 

 

Pielikumā: iznomātās zemes vienības shēma uz 1 lp. 
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16.2. 

Par īpašuma “Bolšāres” sadalīšanu  

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

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. Atļaut Paulam Muceniekam sadalīt zemes īpašumu „Bolšāres” ar kadastra 

apzīmējumu 3282 004 0045, kas atrodas Skrīveru novadā, 2 atsevišķos zemes īpašumos, no 

1.zemes vienības atdalot zemes vienību saskaņā ar shēmu, ievērojot nosacījumu, ka atdalāmā 

zemes vienība nedrīkst būt mazāka par 2,0 ha.  

2. Zemes īpašuma „Bolšāres” ar kadastra apzīmējumu 3282 004 0045 sadalīšana ir 

atļauta, izstrādājot zemes ierīcības projektu 1.zemes vienībai, detālplānojuma izstrādāšana nav 

nepieciešama. 

3. Apstiprināt pievienotos zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lp. 

 

16.3.1. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu 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 personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, anulēt 

N.V. 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 N.V. ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2012.gada 28.aprīli. Par 

lēmuma pieņemšanu paziņot N.V.. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

16.3.2. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu 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 personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, anulēt 

M.F, personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīvesvietu [..], Skrīveros, Skrīveru novadā ar šī 

lēmuma spēkā stāšanās dienu - lēmuma pieņemšanas brīdi.  
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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 M.F. ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2012.gada 28.aprīli. Par 

lēmuma pieņemšanu paziņot M.F. uz viņa deklarēto dzīvesvietu. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

17. 

Par Skrīveru novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

 līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, I.Pivare. 

 

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

pašvaldībām” 14.panta pirmo daļas 1) punktu, likuma "Reģionālās attīstības likums" 6.panta. 

4) apakšpunkts un 13.panta (2) punkts, likuma "Teritorijas attīstības plānošanas likums" 20., 

21 un 22.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumi Nr.1178 „Attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 28.punkts 

 

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. Uzsākt Skrīveru novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  līdz 2030.gadam izstrādi. 

2. Par atbildīgo amatpersonu noteikt izpilddirektoru Aigaru Orupu. 

3. Par projekta izstrādes vadību uzdot teritorijas plānotājai Inesei Pivarei. 

 

19. 

Par izmaiņām Finanšu un tautsaimniecības komitejas sastāvā  

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

Uzstājas G.Lisenko, P.Jansons. 

 

Sakarā ar to, ka izbeigušās Daiņa Celmiņa deputāta pilnvaras un saskaņā ar Republikas 

pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmo daļu viņas vietā stājies 

ARNIS ZITĀNS, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 50. un 

55.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: 

 

Ievēlēt ARNI ZITĀNU par Finanšu un tautsaimniecības komitejas locekli. 

 

18. 

Informācijas apmaiņa 

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

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

 

1. Par darba organizēšanu, izstrādājot Skrīveru novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 14.30. 
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Sēdes vadītāja         G.Lisenko 

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  

 

 


