
 
 

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.jūnijā                                                                                             Nr.9 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00. 

Sēdi atklāj pulksten 15.05.  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta LISENKO. 

Sēdi protokolē lietvedības pārzine Inese PEĻŅIKA. 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Jānis Brokāns, Uldis Dzērve, Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, 

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

                Aija Skudra, Arnis Zitāns 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Edgars Jansons - juriskonsults 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Inita Panteļejeva – ekonomiste 

Inese Peļņika – lietvedības pārzine 

Inese Pivare – teritorijas plānotāja 

Nepiedalās: 

Iveta Biķerniece – atrodas pieredzes apmaiņas braucienā 

Andris Zālītis – iemesls nav zināms 

 

Darba kārtība: 

1. Par pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu 

Ziņo – G.Lisenko 

2. Par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai 

apspriešanai 

Ziņo – I.Pivare 

3. Par autoratlīdzības un pārdošanas cenas noteikšanu grāmatai „Valodiņa raiti tek”  

Ziņo – G.Lisenko 

4. Par grozījumiem lēmumā par pārdošanas cenas noteikšanu Skrīveru fotoalbumam  

Ziņo – G.Lisenko 

5. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 „Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”  

Ziņo – A.Skudra 
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6. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestāžu amatu sarakstos 

Ziņo – G.Lisenko 

7. Par skeitparka izveidošanu Stacijas laukumā 1 

Ziņo – G.Lisenko 

8. Par nekustamā īpašuma „Stirnas” apsaimniekošanu un pārvaldīšanu 

Ziņo – G.Lisenko 

9. Par nekustamā īpašuma „Veibēni 1” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Ziņo – A.Krusta 

10. Par darba līguma pagarināšanu ar teritorijas plānotāju 

Ziņo – G.Lisenko 

11. Par SIF projekta „Skrīveru novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošana” nobeigšanu 

Ziņo – G.Lisenko 

12. Par noslēgtā līguma par projekta „Atbalsts Skrīveru novada pašvaldības kapacitātes 

stiprināšanai” īstenošanu izbeigšanu 

Ziņo – G.Lisenko 

13. Par risinājumiem notekūdeņu ieplūdes novēršanai dienas aprūpes centra ēkā 

Ziņo – G.Lisenko 

14. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai G.Lisenko 

Ziņo – P.Jansons 

15. Iesniegumi 

15.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

15.2. Par A.Dronka iesniegumu par izmaiņām Skrīveru pagasta teritorijas plānojumā 

15.3. Par lietošanas mērķa maiņu telpu grupām „Zemkopības institūtā 2” 

15.4. Par A.G. iesniegumu par atļauju noslēgt apakšīres līgumu 

15.5. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

16. Informācijas apmaiņa 

Papildus darba kārtība 

17. Par Donoru dienu Skrīveros 2012.gada 18.jūlijā. 

18. Par nekustamā īpašuma „Vecsīkuļi 1” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

19. Par nekustamā īpašuma „Ražotnes” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

20. Par nekustamā īpašuma „Guļbūves” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

 

G.LISENKO ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildus 17. - 20.jautājumus un tos 

izskatīt pēc darba kārtības 15.jautājuma. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

Apstiprināt sēdes papildus darba kārtību un darba kārtības 17. - 20.jautājumus 

izskatīt pēc darba kārtības 15.jautājuma. 

 

1. 

Par pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, 

„Likuma par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 

5.maija noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 3.un 12.punktu, 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu.  

2. Uzdot pārvaldes sekretārei mēneša laikā nosūtīt publisko pārskatu Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā un nodot katrai 

pašvaldības bibliotēkai 1 eksemplāru publiskai lietošanai. 

3. Publicēt publisko pārskatu internetā Skrīveru mājas lapā. 

 

2. 

Par Skrīveru novada  Ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam  

1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

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

Uzstājas G.Lisenko, I.Pivare. 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 

Reģionālās attīstības likuma 6. panta pirmās daļas 4. punktu un 13. panta otro daļu, 2009. 

gada 25. augustā Ministru kabineta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā” 9., 10. un 12. punktiem, 13.10.2011. likuma "Teritorijas 

attīstības plānošanas likums" 12., 20. , 21. un  22. pantiem: 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

1. Nodot Skrīveru novada Ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam 1.redakciju 

publiskajai apspriešanai no 2012.gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam. 

2. Paziņojumu (1.pielikums) par publisko apspriešanu publicēt mājas lapā 

www.skriveri.lv un vietējā laikrakstā „Skrīveru Vārds”. 

3. Organizēt 1.redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros sekojošus pasākumus: 

3.1. sabiedriskās apspriešanas sanāksme 2012.gada 25.jūlijā Skrīveru kultūras namā 

plkst. 18.00-20.00.; 

3.2. par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona projekta vadītāja Inese Pivare. 

 

3. 

Par autoratlīdzības un pārdošanas cenas noteikšanu  

grāmatai „Valodiņa raiti tek” 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 4.pantu un 41.panta pirmās daļas 

4.punktu un Autoratlīdzības likuma 10.panta pirmo daļu   

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

1. Noteikt pašvaldības izdotai grāmatai „Valodiņa raiti tek” pārdošanas cenu Ls 2,- (divi 

lati). 

 

2. Noteikt, ka grāmatas sastādītājai Dainai Vancānei-Viļumai izmaksā autoratlīdzību Ls 

500 (pieci simti lati) pēc nodokļu nomaksas. 

http://www.skriveri.lv/
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3. Autoratlīdzību izmaksāt no neparedzētiem gadījumiem ieplānotiem līdzekļiem. 

 

4. 

Par grozījumiem lēmumā par pārdošanas cenas noteikšanu Skrīveru fotoalbumam 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 4.pantu un 41.panta pirmās daļas 

4.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

Izdarīt grozījumus Skrīveru pagasta padomes 2008.gada 27.novembra lēmumā Nr.10 

„Par Skrīveru fotoalbuma izplatīšanu” un sākot ar š.g. 29.jūniju noteikt Skrīveru fotoalbuma 

pārdošanas cenu Ls 5,- (pieci lati). 

 

5. 

Par grozījumiem pašvaldības 29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.6  

„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu  

vai maznodrošinātu Skrīveru novadā” 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Skudra. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta 

trešo daļu, 43.
1
panta pirmo daļu un 45.pantu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi 

29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā” kopā ar paskaidrojuma rakstu. 

2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā nosūtīt elektroniski parakstītus saistošos 

noteikumus un paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas publicēt saistošos noteikumus 

laikrakstā „Skrīveru Vārds” un ievietot Skrīveru mājas lapā. 

 

Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.8 uz 2 lpp., 

                  2. Paskaidrojuma raksts uz 2 lpp. 

 

6. 

Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestāžu amatu sarakstos 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Rakstiņš. 

 

Lai konsultētu vecākus par bērnu psiholoģiska rakstura traucējumiem un sagatavotu 

bērnus medicīniski pedagoģiskajai komisijai, kā arī izglītotu iestādes darbiniekus par 

jautājumiem, kas saistās ar bērnu psiholoģisko attīstību, pamatojoties uz Skrīveru novada 
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pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.un 9.punktu un likuma “Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

pret nav, atturas – 1 (A.Rakstiņš), nolemj: 

 

1. Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādēs izveidot jaunu amata vienību - 

izglītības psihologs: 

1.1. pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” izglītības psihologam noteikt 0.35 amata 

vienības; 

1.2. pirmsskolas izglītības iestādē „Saulēni’’ izglītības psihologam noteikt 0.15 amata 

vienības. 

 

2. Izglītības psihologam amata algas likmi nooteikt atbilstoši pedagogu tarifikācijai. 

 

7. 

Par skeitparka izveidošanu Stacijas laukumā 1 

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

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

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu un 

41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Atbalstīt biedrības „Sporta klubs „Skrīveri”” iniciatīvu un piekrist, ka Andreja Upīša 

Skrīveru vidusskolas sporta laukumā Stacijas laukumā 1, Skrīveros, Skrīveru novadā projekta 

ES ELFLA lauku attīstības programmas 2007.-2012.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros tiek izveidots skeitparks. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai noslēgt nomas līgumu ar biedrību 

„Sporta klubs „Skrīveri”” par pašvaldībai piederoša zemesgabala daļas iznomāšanu skeitparka 

uzturēšanai. 

3. Nomas līgumā iekļaut šādus punktus: 

3.1. nomas līgumu noslēgt uz 7 gadiem, paredzot tiesības pusēm, savstarpēji 

vienojoties, līgumu pagarināt; 

3.2. noteikt nomas maksu Ls 1 (viens lats) gadā, 

3.3. gadījumā, ja iznomātajā teritorijā sākas seguma nomaiņa, tad uz darbu veikšanas 

laiku skeitparks nomniekam ir jānovāc (iznomātājs par darbu uzsākšanu brīdina 1 mēnesi 

iepriekš, nomas maksa par periodu netiek iekasēta), 

3.4. nomniekam noteikt pienākumus iznomātajā teritorijā nodrošināt un atbildēt par 

kārtību un drošību, par teritorijas sakopšanu un uzturēšanu kārtībā, par skeitparka novākšanu 

un/vai uzglabāšanu ziemas periodā, kā arī uzstādīt videonovērošanas kameru. 

 

4. Pilnvarot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktoru ALDI RAKSTIŅU 

pašvaldības vārdā parakstīt nomas līgumu. 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma „Stirnas” apsaimniekošanu un pārvaldīšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 
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Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājam Jurim Zirnim sakārtot 

dokumentāciju un pēc tam skatīt jautājumu par nekustamā īpašuma „Stirnas” 

apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma „Veibēni 1” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Veibēni 1”, kadastra apzīmējums 3282 002 0146, 

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

zemes vienībās. 

2. Paliekošajai zemes vienībai 5,68 ha platībā, saglabāt esošo adresi „Veibēni 1”, 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai 2,11 ha platībā, uz kuras atrodas 2 ēkas ar kadastra 

apzīmējumiem 3282 002 0001 005, 3282 002 0001 006 un inženierbūve ar kadastra 

apzīmējumu 3282 002 0001 007, piešķirt adresi „Veibēni 3”, Skrīveru nov. un noteikt 

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

lauksaimniecība (kods 0101).  

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lp.  

 

10. 

Par darba līguma pagarināšanu ar teritorijas plānotāju 

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

Pamatojoties uz Darba likuma 44.panta pirmās daļas 2.punktu un Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumu Nr.353 „Noteikumi par darbiem jomās, 

kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku” 2.7.2. apakšpunktu 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Pagarināt darba līgumu ar teritorijas plānotāju INESI PIVARI uz laiku līdz „Skrīveru 

novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam” izstrādes pabeigšanai, nepārsniedzot 

3 mēnešu termiņu. 
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11. 

Par SIF projekta „Skrīveru novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” nobeigšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, U.Dzērve, J.Brokāns, E.Jansons, A.Rakstiņš, R.Kazimirova, S.Ozola, 

               D.Podvinska,  A.Zitāns, P.Jansons. 

 

Sakarā ar to, ka saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk tekstā – SIF) 

sekretariāta 2012.gada 27.aprīļa lēmumu par neatbilstošām izmaksām, Vienošanās 

Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/032/15, un Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu 

departamenta 2012.gada 12.jūnija lēmumu Nr.12 „Par Skrīveru novada domes, reģistrācijas 

numurs: 90000074704, vienošanās Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/032/15 par projekta 

„Skrīveru novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu 

īstenošanā” īstenošanu” Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/032 

nav apstiprināti attiecināmie izdevumi un Skrīveru novada domei kā finansējuma saņēmējam 

ir pienākums atmaksāt SIF saņemto finansējumu Ls 12223,20 apmērā, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zitāns), pret nav, 

atturas – 1 (P.Jansons), nolemj: 

 

1. Uzdot grāmatvedībai atmaksāt SIF Ls 5825,50. 

2. Sakarā ar to, ka pašvaldības budžetā nav brīvi līdzekļi, uzdot domes priekšsēdētājai 

Guntai Lisenko vienoties ar SIF par atlikušās summas Ls 6397,70 atmaksu 2013.gadā. 

3. Sakarā ar to, ka Vienošanos Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/032/15 nav iespējams 

efektīvi un atbilstoši pildīt, piekrist SIF ierosinājumam izbeigt vienošanos saskaņā ar 

vienošanās 33.1.punktu. 

 

12. 

Par noslēgtās vienošanās par projekta „Atbalsts Skrīveru novada pašvaldības 

kapacitātes stiprināšanai” īstenošanu izbeigšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2012.gada 21.jūnija sēdes lēmumu 

Nr.5 un pamatojoties uz Vienošanās par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu 

(identifikācijas Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/096/75) 33.1.punktu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Sakarā ar to, ka nav iespējams efektīvi un atbilstoši pildīt Vienošanos 

Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/096/75 par Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts Skrīveru 

novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanai”, izbeigt ar Sabiedrības integrācijas fondu 

noslēgto vienošanos. 

2. Lēmumu nosūtīt Sabiedrības integrācijas fondam. 
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13. 

Par risinājumiem notekūdeņu ieplūdes novēršanai dienas aprūpes centra ēkā 

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

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

     P.Jansons 

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 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Izlietot līdz Ls 1000 (viens tūkstotis lati) pašvaldības budžeta līdzekļus, kas ieplānoti 

neparedzētiem gadījumiem, Skrīveru dienas aprūpes centra ēkas pamatu nosusināšanas 

tehniskā projekta izstrādei. 

 

14. 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai G.Lisenko 

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

Uzstājas P.Jansons. 

 

Pamatojoties uz personīgo iesniegumu un uz Skrīveru novada pašvaldības darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikuma 42.
1
, 49., 56. un 63.

2 
punktu, 

 

G.Lisenko balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm 

par (J.Brokāns, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

G.Rūze, A.Skudra, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Piešķirt novada domes priekšsēdētājai GUNTAI LISENKO ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu 3 kalendāra nedēļas no 2012.gada 23.jūlija līdz 12.augustam par laika periodu 

no 2012.gada 3.janvāra līdz 2012.gada 2.oktobrim. 

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

atvaļinājuma laikā no 2012.gada 23.jūlija līdz 12.augustam pildīt novada domes 

priekšsēdētāja pienākumus.  

 

15.1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.B., personas kods [  ], nekustamā īpašuma, kas atrodas 

[..], Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra Nr. [..], nodokļa parādu par kopējo summu Ls 4,88 

(četri lati 88 santīmi), t.sk., pamatparāds Ls 3,94 (trīs lati 94 santīmi) un nokavējuma nauda Ls 

0,94 (94 santīmi). 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 
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15.2. 

Par A.Dronka iesniegumu par izmaiņām Skrīveru pagasta teritorijas plānojumā 

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

Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, P.Jansons, 

R.Kazimirova, G.Lisenko S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zitāns), pret 

nav, atturas nav, nolemj: 

Lietderības apsvērumu dēļ neizskatīt jautājumu par izmaiņu izdarīšanu Skrīveru novada 

teritorijas plānojumā pirms nav stājusies spēkā Skrīveru novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

15.3. 

Par lietošanas mērķa maiņu telpu grupām „Zemkopības institūtā 2” 

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

Uzstājas P.Jansons. 

 

G.Lisenko paziņo, ka viņa, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nepiedalās lēmuma 

pieņemšanā. 

 

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

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Atļaut mainīt ēkas „Zemkopības institūtā 2”, Zemkopības institūta ciemā, Skrīveru 

novadā 1.stāva telpu grupām lietošanas mērķi no dzīvojamās telpas un nedzīvojamās telpas 

atbilstoši to faktiskajai izmantošanai. 

 

15.4. 

Par A.G. iesniegumu par atļauju noslēgt apakšīres līgumu  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Skudra, A.Zitāns. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

1. Atļaut pašvaldības dzīvokļa [  ] īrniecei A.G. uz vienu gadu nodot daļu dzīvokļa 

apakšīrē I.S. ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta dzīvokļa apsildīšana.  

2. A.G. apakšīres līgumu reģistrēt Skrīveru novada domē. 

 

15.5. 

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 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Noslēgt nomas līgumu no 2012.gada 1.maija līdz 2016.gada 31.decembrim ar Sanitu 

Justi-Beitāni par zemes vienības „Sprūdu kalns” daļas 0,03 ha platībā nomu. 

 

17. 

Par Donoru dienu Skrīveros 2012.gada 18.jūlijā  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Skudra, A.Rakstiņš, J.Brokāns. 

 

 

 

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 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Katrai personai, kura Skrīveros organizētajā donoru dienā 2012.gada 18.jūlijā nodevusi 

asinis un kuras dzīvesvieta deklarēta Skrīveru novadā, no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas 

ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, izmaksāt Ls 5 (pieci lati) pēc nodokļu nomaksas. 

 

Deputāte Sandra Ozola lūdz atļauju atstāt sēdi un turpmākajā sēdes gaitā nepiedalās. 

 

18. 

Par nekustamā īpašuma „Vecsīkuļi 1” sadalīšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zitāns), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Atļaut sadalīt zemes īpašumu „Vecsīkuļi 1” ar kadastra apzīmējumu 3282 005 0045, 

kas atrodas Skrīveru novadā, 2 (divos) atsevišķos zemes īpašumos, saskaņā ar pievienoto 

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

2. Zemes īpašuma „Vecsīkuļi 1” ar kadastra apzīmējumu 3282 005 0045 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.  

 

19. 

Par nekustamā īpašuma „Ražotnes” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zitāns), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ražotnes”, kadastra apzīmējums 3282 009 0031, kas 

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

zemes vienībās. 

2. Paliekošajai zemes vienībai 1,3615 ha platībā, uz kuras atrodas 4 ēkas ar kadastra 

apzīmējumiem 3282 009 0031 004, 3282 009 0031 005, 3282 009 0031 013, 3282 009 0031 

016 un inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 3282 009 0031 006, saglabāt esošo adresi 

„Ražotnes”, Skrīveru nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskā 

raōšanas uzņēmumu apbūve (koda 1001). 

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai 2,5879 ha platībā, uz kuras atrodas 4 ēkas ar kadastra 

apzīmējumiem 3282 009 0031 003, 3282 009 0031 020 un 2 inženierbūves ar kadastra 

apzīmējumiem 3282 009 0031 009, 3282 009 0031 011, piešķirt nosaukumu „Rūpali” un 

piešķirt adresi „Rūpali”, Skrīveru nov., un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

rūpnieciskā ražošanas uzņēmumu apbūve (koda 1001).  

Mainīt ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3282 009 0031 003, 3282 009 0031 020 un 

inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumiem 3282 009 0031 009, 3282 009 0031 011 

nosaukumu no „Ražotnes” uz „Rūpali”, kā arī mainīt adresi no „Ražotnes”, Skrīveru nov. uz 

„Rūpali”, Skrīveru nov. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lp.  

 

20. 

Par nekustamā īpašuma „Guļbūves” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zitāns), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Guļbūves”, kadastra apzīmējums 3282 009 0188, 

kas atrodas Skrīveru novadā, zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma sadalīšanu 3 (trīs) 

zemes vienībās. 

2. Paliekošajai zemes vienībai 0,31 ha platībā, uz kuras atrodas 1 ēka ar kadastra 

apzīmējumu 3282 009 0031 007, saglabāt esošo adresi „Guļbūves”, Skrīveru nov. un noteikt 

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

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai 0,7119 ha platībā, uz kuras atrodas 1 ēka ar kadastra 

apzīmējumu 3282 009 0031 008, piešķirt nosaukumu „Guļbūves 1” un piešķirt adresi 

„Guļbūves 1”, Skrīveru nov., un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskā 

ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001). 

Mainīt ēkai ar kadastra apzīmējumu 3282 009 0031 008 nosaukumu no „Guļbūves” uz 

„Guļbūves 1”, kā arī mainīt adresi no „Guļbūves”, Skrīveru nov. uz „Guļbūves 1”, Skrīveru 

nov. 

4. Jaunizveidotajai zemes vienībai 0,18 ha platībā, uz kuras atrodas 2 ēkas ar kadastra 

apzīmējumiem 3282 009 0031 014 un 3282 009 0188 001, piešķirt nosaukumu „Guļbūves 2” 
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un piešķirt adresi „Guļbūves 2”, Skrīveru nov., un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – rūpnieciskā ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001). 

Mainīt ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3282 009 0031 014 un 3282 009 0188 001 

nosaukumu no „Guļbūves” uz „Guļbūves 2”, kā arī mainīt adresi no „Guļbūves”, Skrīveru 

nov. uz „Guļbūves 2”, Skrīveru nov. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lp.  

 

Sēdi slēdz pulksten 16.45. 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko 

 

 

Protokolētāja                                                                                                   I.Peļņika 


