
 
 

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 31.maijā                                                                                              Nr.7 

 

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 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Gunita Bombāne – dienas aprūpes centra vadītāja 

Uzaicinātās personas: 

Uldis Dzērve – sakaā ar aizņemtību darbavietā 

Aija Skudra - sakaā ar aizņemtību darbavietā 

 

Darba kārtība: 

1. Par PA „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” darba plānu 2012.gadam 

Ziņo – P.Jansons 

2. Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo – A.Rakstiņš 

3. Par grozījumiem Skrīveru sociālā dienesta nolikumā 

Ziņo – V.Vigovska 

4. Par Skrīveru dienas aprūpes centra reglamenta apstiprināšanu 

Ziņo – G.Lisenko, G.Bombāne 

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

pašvaldības budžetu 2012.gadam” 

Ziņo – I.Panteļejeva 

6. Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 93A pirkuma līguma noslēgšanu 

Ziņo – G.Lisenko 
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7. Par adreses piešķiršanu atsevišķiem adresācijas objektiem 

Ziņo – G.Lisenko 

8. Par dalību Lauka atbalsta dienesta projektu konkursā 

Ziņo – A.Orups 

9. Par nekustamā īpašuma „Bolšāres” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Ziņo – A.Krusta 

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai 

Ziņo – A.Krusta 

11. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta 

12. Iesniegumi 

12.1. Par nekustamā īpašuma „Ražotnes” sadalīšanu 

12.2. Par nekustamā īpašuma „Veibēni 1” sadalīšanu 

12.3. Par nekustamā īpašuma „Guļbūves” sadalīšanu 

12.4. Par invalīdu biedrības iesniegumu par transporta izmantošanu 

13. Informācijas apmaiņa 

 

Papildus darba kārtība 

 

14. Par tirdzniecības noteikumu ievērošanu ielu tirdzniecības vietās Skrīveru novadā 

15. Par saistošo noteikumu „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs 

„Ziedugravas”” maksas pakalpojumi” pielikuma 5.punkta piemērošanu 

 

G.LISENKO ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildus 14. un 15.jautājumu un tos 

izskatīt pēc darba kārtības 12.jautājuma. 

 

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, A.Zālītis, A.Zitāns), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes papildus darba kārtību un darba kārtības 14. un 15.jautājumu 

izskatīt pēc darba kārtības 12.jautājuma. 

 

Ierodas deputāts Guntis Rūze un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 

1. 

Par PA „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” darba plānu 2012.gadam 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likums 20.panta pirmās 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: 

 

Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” darba plānu 

2012.gadam”. 

 

Pielikumā: darba plāns uz 4 lp. 

 

2. 

Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova, A.Rakstiņš. 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu un likuma "Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 8.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: 

 

Apstiprināt Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumu. 

 

Pielikumā: Nolikums uz 7 lp. 

 

3. 

Par grozījumiem Skrīveru sociālā dienesta nolikumā 

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

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska. 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu un likuma "Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 8.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: 

 

Izdarīt grozījumus Skrīveru sociālā dienesta nolikumā un 4.nodaļu izteikt šādā 

redakcijā: 

„IV. Sociālā dienesta struktūra 

9. Skrīveru sociālajam dienestam ir struktūrvienība – Skrīveru dienas aprūpes centrs. 

10. Sociālā dienesta struktūrvienība darbojas, pamatojoties uz šo nolikumu un uz novada 

domes apstiprinātu Skrīveru dienas aprūpes centra reglamentu.  

11. Sociālā dienesta organizatorisko struktūru un amatu sarakstu apstiprina novada dome. 

Sociālā dienesta darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo no darba domes izpilddirektors, 

ņemot vērā dienesta vadītāja priekšlikumus. 

12. Sociālā dienesta darbu vada sociālā dienesta vadītājs, kuru pieņem darbā un atlaiž no 

darba Skrīveru novada dome. Darba līgumu ar sociālā dienesta vadītāju slēdz domes 

izpilddirektors pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Sociālā dienesta vadītājs bez 

īpaša pilnvarojuma pārstāv sociālo dienestu attiecībās ar valsti, pašvaldībām un citām 

institūcijām. Sociālā dienesta vadītāja kompetenci nosaka Latvijas Republikas 

likumdošana, pašvaldības nolikums, sociālā dienesta nolikums, darba līgums un amata 

apraksts. 

13. Sociālā dienesta vadītājs ir tiesīgs, saskaņojot ar novada domi: 

13.1.slēgt un parakstīt īres līgumus un nomas līgumus, veikt pakalpojumus fiziskām 

un juridiskām personām; 

13.2. slēgt un parakstīt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par dažādu 

dienestam nepieciešamo darbu veikšanu gada budžeta ietvaros.  

14. Citu darbinieku tiesības un pienākumi noteikti Darba kārtības noteikumos un amatu 

aprakstos, ko apstiprina Skrīveru novada domes noteiktajā kārtībā.  

15. Sociālā dienesta amatpersonas ir atbildīgas par savas kompetences ietvaros pieņemto 

lēmumu un sagatavoto dokumentu projektu atbilstību normatīvajiem aktiem.” 

 

4. 

Par Skrīveru dienas aprūpes centra reglamenta apstiprināšanu 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas G.Lisenko, G.Bombāne. 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 2.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: 

 

Apstiprināt Skrīveru dienas aprūpes centra reglamentu. 

 

Pielikumā: reglaments uz 3 lp. 

 

5. 

Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3  

„Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012.gadam” 

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

Uzstājas G.Lisenko, I.Panteļejeva, R.Kazimirova, A.Zālītis, J.Brokāns. 

 

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

46.pantu,  

 

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 pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 „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.7 „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.7 uz 4 lpp. 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 93A 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 Daugavas ielā 93A izsoles noteikumu” 36.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: 
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1. Sakarā ar to, ka pircējs ir samaksājis 2011.gada 25.februārī notikušajā izsolē noslotīto 

summu Ls 1200 (viens tūkstotis divi simti lati), uzdot domes priekšsēdētājai Guntai Lisenko 

noslēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma - 0.0753 ha liela neapbūvēta zemes gabala ar 

kadastra Nr.3282 010 0508, kas atrodas Daugavas ielā 93A, Skrīveros, Skrīveru novadā, 

pārdošanu Diānai Pēterfeldei. 

2. Uzdot grāmatvedībai noņemt zemesgabalu no bilances. 

 

7.1. 

Par adreses piešķiršanu/maiņu nekustamā īpašuma objektiem 

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

Uzstājas G.Lisenko, 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: 

 

1. Piešķirt adreses šādiem adresācijas objektiem: 

1.1. zemes vienībai „Krūkļi”, kadastra apzīmējums 3282 009 0036, un uz tās esošai 

dzīvojamās mājas jaunbūvei, kadastra apzīmējums 3282 009 0036 001, piešķirt adresi 

„Krūkļi”, Skrīveru novads; 

1.2. uz zemes vienības „Robeži”, kadastra apzīmējums 3282 004 0077, esošai 

dzīvojamai mājai, kadastra apzīmējums 3282 008 0568 001, piešķirt adresi „Robeži 1”, 

Skrīveru novads.; 

1.3. zemes vienībai „Skujenieciņi”, kadastra apzīmējums 3282 002 0145, piešķirt adresi 

„Skujenieciņi”, Skrīveru novads. 

2. Uz zemes vienības „Skujenieciņi”, kadastra apzīmējums 3282 002 0145, esošām 

ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3282 002 0001 002 un 3282 002 0001 003 mainīt 

nosaukumu no „Veibēni” uz „Skujenieciņi”, kā arī mainīt adresi no „Veibēni”, Skrīveru 

novads uz „Skujenieciņi”, Skrīveru novads. 

3. Uz zemes vienības „Skujenieciņi”, kadastra apzīmējums 3282 002 0145, esošai 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 3282 002 0001 008 mainīt 

nosaukumu no „Veibēni” uz „Veibēni 2” un mainīt adresi no „Veibēni”, Skrīveru novads uz 

„Veibēni 2”, Skrīveru novads.  

Attiecīgi mainīt adreses dzīvojamās mājas telpu grupām: 

 

Telpu grupas  

kadastra apzīmējums 

Vecā adrese Jaunā adrese 

3282 002 0001 008 001 „Veibēni”-1, Skrīveru nov. „Veibēni 2”-1, Skrīveru nov. 

3282 002 0001 008 002 „Veibēni”-2, Skrīveru nov. „Veibēni 2”-2, Skrīveru nov. 

3282 002 0001 008 003 „Veibēni”-3, Skrīveru nov. „Veibēni 2”-3, Skrīveru nov. 

3282 002 0001 008 004 „Veibēni”-4, Skrīveru nov. „Veibēni 2”-4, Skrīveru nov. 

3282 002 0001 008 005 „Veibēni”-5, Skrīveru nov. „Veibēni 2”-5, Skrīveru nov. 

3282 002 0001 008 006 „Veibēni”-6, Skrīveru nov. „Veibēni 2”-6, Skrīveru nov. 

3282 002 0001 008 007 „Veibēni”-7, Skrīveru nov. „Veibēni 2”-7, Skrīveru nov. 

3282 002 0001 008 008 „Veibēni”-8, Skrīveru nov. „Veibēni 2”-8, Skrīveru nov. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.  

 

7.2. 

Par adreses maiņu pašvaldībai piederošai ēkai 

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

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 ēkai, ar kadastra apzīmējumu 3282 006 0003 001, nosaukumu no „Ziedugravas” 

uz „Pavasari” kā arī mainīt adresi no „Ziedugravas”, Ziedugravu ciems, Skrīveru novads uz 

„Pavasari” Ziedugravu ciems, Skrīveru novads. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.  

 

8. 

Par dalību Lauka atbalsta dienesta projektu konkursā 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, A.Rakstiņš, R.Kazimirova. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.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: 

 

Sagatavot iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā projekta pieteikumu par Viesturi-Stūrīši 

ceļa izbūvēšanu. 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma „Bolšāres” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

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

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. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Bolšāres”, kadastra apzīmējums 3282 004 0045, kas 

atrodas Skrīveru nov., zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma sadalīšanu 2 (divās) zemes 

vienībās. 

2. Paliekošajai zemes vienībai 2,0 ha platībā, uz kuras atrodas ēkas ar kadastra 

apzīmējumiem 3282 004 0045 001 un 3282 004 0045 003, saglabāt esošo adresi „Bolšāres”, 

Skrīveru nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai 14,0 ha platībā piešķirt nosaukumu „Bolšāres 1”, un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101), to apvienot vienā īpašumā ar zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 3282 004 0046, 3282 004 0047, 3282 004 0048. 

4. Mainīt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3282 004 0046, 3282 004 0047 un 

3282 004 0048 nosaukumu no „Bolšāres” uz „Bolšāres 1” un izslēgt šīs zemes vienības no 

adrešu reģistra, jo tās nav adresācijas objekts. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lp.  

 

10. 
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Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai 

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

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: 

 

Noteikt zemes vienības „Daugavas Meteņi” daļai, kadastra Nr.3282 007 0185, par kuru 

noslēgts nomas līgums, 1,1 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.  

 

11. 

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: 

 

1.Noslēgt nomas līgumu no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 31.decembrim ar Ritu 

Kalnieti par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļas 0,01 ha platībā nomu ēkas uzturēšanai. 

 

2.Noslēgt nomas līgumu no 2012.gada 1.maija līdz 2014.gada 31.decembrim ar 

Jeļizavetu Kuluševu par zemes vienības „Meteostacijas mazdārziņi” daļas 0,6 ha platībā 

nomu. 

 

12.1. 

Par nekustamā īpašuma „Ražotnes” 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 zemes īpašumu „Ražotnes”, kadastra apzīmējums 3282 009 0031, kas 

atrodas Skrīveru novadā, 2 atsevišķos zemes īpašumos, saskaņā ar shēmu.  

2. Zemes īpašuma „Ražotnes” , kadastra apzīmējumu 3282 009 0031, sadalīšana ir 

atļauta, izstrādājot zemes ierīcības projektu atdalāmajai zemes vienībai, detālplānojuma 

izstrādāšana nav nepieciešama. 

3. Apstiprināt pievienotos zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lp.  

 

12.2. 
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Par nekustamā īpašuma “Veibēni 1” 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 zemes īpašumu „Veibēni 1”, kadastra apzīmējums 3282 002 0146, kas 

atrodas Skrīveru novadā, 2 atsevišķos zemes īpašumos, saskaņā ar shēmu.  

2. Zemes īpašuma „Veibēni 1”, kadastra apzīmējums 3282 002 0146, sadalīšana ir 

atļauta, izstrādājot zemes ierīcības projektu atdalāmajai zemes vienībai, detālplānojuma 

izstrādāšana nav nepieciešama. 

3. Apstiprināt pievienotos zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.  

 

12.3. 

Par nekustamā īpašuma „Guļbūves” 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 zemes īpašumu „Guļbūves”, kadastra apzīmējums 3282 009 0188, kas 

atrodas Skrīveru novadā, 3 atsevišķos zemes īpašumos, saskaņā ar shēmu.  

2. Zemes īpašuma „Guļbūves”, kadastra apzīmējums 3282 009 0188, sadalīšana ir 

atļauta, izstrādājot zemes ierīcības projektu atdalāmajām zemes vienībām, detālplānojuma 

izstrādāšana nav nepieciešama. 

3. Apstiprināt pievienotos zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.  

 

12.4. 

Par invalīdu biedrības iesniegumu par transporta izmantošanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Rakstiņš, R.Kazimirova, A.Orups. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.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: 

 

1. Atbalstīt Skrīveru invalīdu biedrības lūgumu un vienu reizi mēnesī nodrošināt 

pašvaldības transportu biedru aizvešanai uz sapulci sociālā dienesta telpās. 

2. Transporta izmaksas segt no Vides attīstības un saimnieciskās nodaļas budžeta 

līdzekļiem. 
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14. 

Par tirdzniecības noteikumu ievērošanu ielu tirdzniecības vietās Skrīveru novadā 

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

Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova, D.Podvinska, A.Zālītis, V.Vigovska, A.Rakstiņš. 

 

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 

organizēšanas kārtību” 45. un 46.punktu un Skrīveru novada pašvaldības darba samaksas un 

sociālo garantiju nolikuma 4.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: 

 

1. Lai nodrošinātu pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās iekasēšanu un 

kontrolētu tirdzniecības noteikumu ievērošanu ielu tirdzniecības vietās, uzdot zemes lietu 

speciālistei pārraudzīt pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietas. 

 

2. Sakarā ar darba apjoma paplašināšanos, izdarīt grozījumus pašvaldības 

administrācijas amatu sarakstā - palielināt par 0.25 amata vienībām zemes lietu speciālistei 

darba apjomu un noteikt, ka no 2012.gada 4.jūnija līdz 2012.gada 31.oktobrim zemes lietu 

speciāliste strādā pilnu darba laiku. 

 

15. 

Par saistošo noteikumu „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs 

„Ziedugravas”” maksas pakalpojumi” pielikuma 5.punkta piemērošanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, D.Podvinska, , S.Ozola, A.Zālītis. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.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: 

 

Noteikt, ka, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus bērniem, kas apmeklē Skrīveru Dienas 

aprūpes centrā organizētās vasaras nodarbības, tiek piemērots pašvaldības 2011.gada 

27.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes 

centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi” pielikuma „Skrīveru novada pašvaldības 

aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumu cenrādis” 5.1.3. 

apakšpunkts. 

 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 16.50. 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko 

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  

 


