
 
 

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  

 

2013.gada 31.janvārī                                                                                         Nr.2 

 

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, Guntis Rūze, Aldis Rakstiņš, Andris Zālītis  

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Edgars Jansons - juriskonsults 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Inita Panteļejeva - ekonomiste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Uzaicinātās personas: 

Juris Zirnis – SIA „Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājs 

Jānis Neibergs – SIA „Zinātniski pētnieciskā firma Uni-Tots” pārstāvis 

Sabiedrības pārstāvis Imants Kaziļuns – laikraksta „Staburags” žurnālists 

Nepiedalās: 

Uldis Dzērve – sakarā ar aizņemtību darba vietā 

Aija Skudra - slima 

Arnis Zitāns - sakarā ar aizņemtību darba vietā 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrīveru novada pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi  

Ziņo – I.Pantelejeva 

2. Par Skrīveru novada pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu 

Ziņo – I.Pantelejeva 

3. Par meža „Luksti” cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

Ziņo - G.Lisenko  

4. Par SIA „Skrīveru saimnieks” pamatkapitāla palielināšanu un grozījumiem statūtos 

Ziņo – G.Lisenko  
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5. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi 29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”” pieņemšanu 

Ziņo – G.Lisenko  

6. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas 

noteikumi” pieņemšanu  

Ziņo – G.Lisenko 

7. Par personas (klienta) uzturēšanas maksas „Skrīveru p/a „SAC „Ziedugravas” 

apstiprināšanu 

Ziņo – G.Lisenko 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

Ziņo – G.Lisenko  

9. Par grozījumiem Skrīveru novada domes 27.09.2012. sēdes lēmumā Nr.9 „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu pastāvīgiem zemes lietotājiem” 

Ziņo – A.Krusta 

10. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta 

11. Iesniegumi 

11.1. Par nekustamā īpašuma „Oškalni” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

11.2. Par zemes īpašuma „Mieriņi” atsavināšanu 

11.3. Par atļauju nodot ekspluatācijā saimniecības ēkas 

11.4. Par dienesta dzīvokļa Kastaņu ielā 1-19 izīrēšanu 

12. Informācijas apmaiņa 

 

Papildus darba kārtība 

 

13. Par līguma noslēgšanu par gruntsūdens līmeņa pazemināšanu un dienas aprūpes centra 

ēkas pamatu nosusināšanu 

14. Par finansējuma piešķiršanu Skrīveru mūzikas un mākslas skolas akreditācijai 

 

G.LISENKO ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildus 2 jautājumus un tos izskatīt 

pirms darba kārtības 12.jautājuma. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Zālītis), pret nav, 

atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes papildus darba kārtību un papildus darba kārtības jautājumus 

izskatīt pirms darba kārtības 12.jautājuma. 

 

1. 

Par Skrīveru novada pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi  

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

Uzstājas G.Lisenko, I.Panteļejeva. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Zālītis), pret nav, 

atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt pārskatu par Skrīveru novada pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi 

ieņēmumos 2651135 latu apmērā un izdevumos 2517156 latu apmērā un naudas līdzekļu 

atlikumu gada beigās 238621  lati (1.pielikums). 

2. Apstiprināt pārskatu par Skrīveru novada pašvaldības 2012.gada speciālā budžeta 

izpildi ieņēmumos 32750 latu apmērā un izdevumos 32437 latu apmērā un budžeta līdzekļu 

atlikumu gada beigās 8926 lati (2.pielikums). 
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Pielikumā: 1. Skrīveru novada pašvaldības budžeta izpilde 2012.gadā uz 8 lp.; 

2. Skrīveru novada pašvaldības speciālā budžeta izpilde 2012.gadā uz 1 lp. 

 

Ierodas Danute Podvinska un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 

2. 

Par Skrīveru novada pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, I.Panteļejeva, I.Biķerniece, J.Brokāns, P.Jansons. 

 

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. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 “Par Skrīveru 

novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” kopā ar 3 pielikumiem.  

2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju darbdienu laikā elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai un publicēt 

pašvaldības mājas lapā. 

3. Saistošie noteikumi 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. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.1 ar pielikumiem kopā uz 13 lp. 

 

3. 

Par meža „Luksti” cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu  

un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

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: 

 

1. Apstiprināt 2013.gada 22.janvārī notikušās pašvaldībai piederošā meža „Luksti” 

cirsmu izsoles rezultātus un atzīt Latvijas un Zviedrijas kopuzņēmumu SIA „LATSIN” par 

objekta nosolītāju ar cenu Ls 29450 (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit lati). 

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

nosolītājs līdz š.g. 4.februārim samaksā nosolīto cenu. 

 

Sakarā ar to, ka ir ieradies SIA „Zinātniski pētnieciskā firma Uni-Tots” pārstāvis,  

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: 

Kā nākamo izskatīt darba kārtības 13.jautājumu. 

Jautājuma izskatīšanā piedalās Jānis Neibergs. 

 

13. 

Par līguma noslēgšanu par gruntsūdens līmeņa pazemināšanu 

 un dienas aprūpes centra ēkas pamatu nosusināšanu 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uzstājas G.Lisenko, J.Neibergs, J.Brokāns, R.Kazimirova, A.Zālītis, P.Jansons. 

 

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 SIA „Zinātniski pētnieciskā firma Uni-Tots” par gruntsūdens 

līmeņa pazemināšanu un dienas aprūpes centra ēkas pamatu nosusināšanu, izmantojot 

netradicionālas metodes atbilstoši Latvijas Rīkstnieku – Zintnieku brālības izstrādātai 

metodikai. 

 

4. 

Par SIA „Skrīveru saimnieks” pamatkapitāla palielināšanu 

 un grozījumiem statūtos 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Zālītis. 

 

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. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Skrīveru saimnieks” pamatkapitālu 

par Ls 14 000 (četrpadsmit tūkstoši lati) daļām naudas līdzekļu ieguldījuma veidā. 

2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā). 

3. Apstiprināt izmaiņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Skrīveru saimnieks” 

statūtos (pielikumā). 

 

5. 

Par saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi 29.10.2009. saistošajos noteikumos  

Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”” pieņemšanu 

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

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: 

 

1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi 

29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru 

novadā””. 

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.2 uz 1 lp., 

                  2. Paskaidrojuma raksts uz 2 lp. 

 

6. 

Par saistošo noteikumu Nr.3 „Skrīveru novada  

pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” pieņemšanu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska. 

 

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. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 „Skrīveru novada 

pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”. 

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.3 uz 2 lp., 

                  2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 

 

7. 

Par personas (klienta) uzturēšanās „Skrīveru p/a „SAC „Ziedugravas” 

 izmaksu tāmes apstiprināšanu  

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

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: 

 

Apstiprināt šādu izmaksu tāmi vienas personas uzturēšanai Skrīveru novada 

pašvaldības aģentūrā „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” : 

 

Izdevumu veids Summa, Ls 

Atalgojums 4.36 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  0.96 

Komandējumi, kas attiecas uz pakalpojuma nodrošināšanu  0.01 

Pasta, telefona, citu sakaru pakalpojumi 0.06 

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 0.48 

Iestādes administratīvie izdevumi un izdevumi iestādes darbības 

nodrošināšanai  0.15 

Remontdarbi un iestādes uzturēšanas pakalpojumi 0.23 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi, kas saistīti ar sociālā 

pakalpojuma nodrošināšanu 0.12 

Īres un nomas maksa, kas saistīta ar sociālā pakalpojuma 

nodrošināšanu 0.09 

Biroja preces un inventārs saistībā ar sociālā pakalpojuma 

nodrošināšanu  0.04 

Kurināmais, enerģētiskie materiāli 0.54 

Zāles un medicīniskās ierīces sociālā pakalpojuma nodrošināšanai 0.21 

Kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas materiāli 0.57 

Ēdināšana 1.78 

Kopā izdevumi diennaktī vienas personas uzturēšanai  9.60 

 

8. 
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Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas 

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

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: 

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no K.I., personas kods [..], nekustamā īpašuma, kas atrodas 

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

133.26 (viens simts trīsdesmit trīs lati 26 santīmi), t.sk., pamatparāds Ls 100.52 (viens simts 

lati 52 santīmi) un nokavējuma nauda Ls 32.74 (trīsdesmit divi lati 74 santīmi). 

2. Piedziņu vērst uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumu. 

3. Nosūtīt lēmumu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Sniedzei Upītei. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

9.1. 

Par grozījumiem Skrīveru novada domes 27.09.2012. sēdes lēmumā Nr.9  

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu pastāvīgiem zemes lietotājiem” 

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

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: 

 

Atcelt Skrīveru novada domes 27.09.2012.gada 27.septembra sēdes lēmuma Nr.9 „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu pastāvīgiem zemes lietotājiem” 1.6. un 2.4. apakšpunktus. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

9.2. 

Par grozījumiem Skrīveru novada domes 27.09.2012. sēdes lēmumā Nr.9  

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu pastāvīgiem zemes lietotājiem” 

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

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: 

 

Atcelt Skrīveru novada domes 27.09.2012.gada 27.septembra sēdes lēmuma Nr.9 „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu pastāvīgiem zemes lietotājiem” 1.3. un 2.1. apakšpunktus. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

10. 

Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta. 
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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.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim par 

mazdārziņu nomu ar  

1.1.Rusudanu Pankuli par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,16 ha 

platībā; 

1.2.Alekseju Rutku par zemes vienības Daugavas ielā 143A daļu 0,015 ha platībā; 

1.3.Jāni Dronku par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,10 ha platībā; 

1.4.Velgu Sprukti par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,03 ha platībā; 

1.5.Pēteri Strautnieku par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,06 ha platībā un 

„Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā; 

1.6.Āriju Šali par zemes vienības „Mazdārziņi” daļu 0,10 ha platībā; 

1.7.Ināru Zīmeli par zemes vienības „Meteostacijas mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā; 

1.8.Velgu Klints par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā; 

 

2.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim par 

zemes nomu ēku uzturēšanai ar  

2.1.Velgu Klints par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 0,01. 

 

3.Lauzt 2012.gada 12.novembrī noslēgto līgumu Nr.1-26.4/14 ar SIA „Skrīveru 

pārtikas kombināts”, ar 2013.gada 1.janvāri. 

 

4.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim par 

zemes nomu ar Lūkins&Lūkins par zemes vienības „Daugavas Meteņi” daļu 1,10 ha platībā, 

nomas līgumā ierakstīt nosacījumus, ka 

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

Skrīveru novada teritorijas plānojumā; 

4.2.ūdenstilpnes un tai pieguļošās teritorijas sakopšanas, sakārtošanas, labiekārtošanas 

darbus un citas darbības saskaņot ar Skrīveru novada domi un attiecīgajām intitūcijām; 

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

lietotāju īpašumus. 

 

11.1. 

Par nekustamā īpašuma „Oškalni” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

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

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: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Oškalni”, kadastra apzīmējums 3282 002 0048, 

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

zemes vienībās. 

2. Paliekošajai zemes vienībai 4,4 ha platībā saglabāt esošo nosaukumu „Oškalni”, un 

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

mežsaimniecība (kods 0201).  

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai 9,7 ha platībā piešķirt nosaukumu „Oškalni 1” un 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 



 8 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lpp. 

 

11.2. 

Par zemes īpašuma „Mieriņi” atsavināšanu 

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

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: 

 

1. Atsavināt zemesgabalu „Mieriņi”, Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 007 0151, 1,12 

ha platībā uz zemesgabala atrodošos ēku tiesiskajam valdītājam J.P. par objekta nosacīto 

cenu. 

2. Apstiprināt atsavināmā objekta nosacīto cenu Ls 820 (astoņi simti divdesmit lati), 

kas veidojas no eksperta noteiktās zemes gabala tirgus vērtības Ls 720 un eksperta 

pakalpojumu apmaksas Ls 100 summas. 

3. Pilnvarot Skrīveru novada domes priekšsēdētāju Guntu Lisenko parakstīt pirkuma 

pārdevuma līgumu ar J.P. pēc Ls 820 iemaksas Skrīveru novada domes kontā. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

11.3. 

Par atļauju nodot ekspluatācijā saimniecības ēkas 

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

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: 

 

Lietderības apsvērumu dēļ atļaut M.B. sakārtot dokumentāciju atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un nodot ekspluatācijā saimniecības ēkas, kas uzbūvētas [..], Skrīveros, 

Skrīveru novadā. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

11.4. 

Par pašvaldības dienesta dzīvokļa Kastaņu ielā 1-19 nodošanu lietošanā 

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

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: 

 

1. Nodot dienesta dzīvokli Kastaņu ielā 1-19, Skrīveros, Skrīveru novadā biedrībai 

„JES” lietošanā no 2013.gada 1.februāra līdz 2013.gada 31.jūlijam, lai dzīvoklī uz projekta 

realizācijas laiku iemitinātu divas personas, kas ieradušās Latvijā Eiropas sadarbības projekta 

ietvaros kā brīvprātīgie.  

2. Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” noslēgt līgumu ar biedrības „JES” pilnvaroto 

personu par dienesta dzīvokļa lietošanu.  
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14. 

Par finansējuma piešķiršanu Skrīveru mūzikas un mākslas skolas akreditācijai 

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

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: 

 

1. Piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, 

Skrīveru mūzikas un mākslas skolai finansējumu akreditācijas veikšanai saskaņā ar 

iesniegtajiem rēķiniem. 

2. Skrīveru novada domes galvenai grāmatvedei un ekonomistei sagatavot attiecīgus 

grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2013.gada budžetā. 

 

12. 

Informācijas apmaiņa 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta, A.Rakstiņš, D.Podvinska, P.Jansons, V.Vigovska, A.Zālītis, 

              A.Orups, 

 

12.1. Par īpašumu „Bites” un „Bites 1” īpašnieku iesniegumu - sagatavot atbildes vēstuli 

12.2. Par SIA „Data Pro Grupa” piedāvājumu – atkārtoti informēt skolēnu vecākus 

12.3. Par J.Reidzānes iesniegumu - sagatavot atbildes vēstuli 

12.4. Par klimata pārmaiņas projektu konkursa 3.kārtas izsludināšanu marta mēnesī 

12.5. Par PII „Sprīdītis” renovācijas iepirkuma konkursa izsludināšanu 

12.6. Par Skrīveru novada dalību tūrisma izstādes gadatirgū „Balttour 2013”' kopā ar 

Kokneses novadu 

 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 16.30. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko 

 

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 

 


