
 
 

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 28.februārī                                                                                         Nr.3 

 

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, Aldis Rakstiņš, Guntis Rūze, Aija Skudra, Andris Zālītis, 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 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Uzaicinātās personas: 

Juris Zirnis – SIA „Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājs 

Nepiedalās: 

Uldis Dzērve – sakarā ar aizņemtību darba vietā 

Danute Podvinska - slima 

 

Darba kārtība: 

1. Par skolēnu apmācības izdevumu tāmes Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā apstiprināšanu 

Ziņo – G.Rūze 

2. Par audzēkņu uzturēšanas izdevumu tāmes pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 

apstiprināšanu 

Ziņo – G.Rūze 

3. Par audzēkņu uzturēšanas izdevumu tāmes pirmsskolas izglītības iestādē „Saulēni” 

apstiprināšanu 

Ziņo - G.Rūze 

4. Par komisijas izveidošanu saistošo noteikumu par sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru 

izbūvi, reģistrāciju un lietošanas kārtību izstrādei un realizēšanai 

Ziņo – G.Lisenko  
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5. Par iepirkuma komisijas izveidošana Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas internāta dušas 

telpu remontdarbu izpildītāja noteikšanai 

Ziņo – G.Lisenko  

6. Par pašvaldības 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr.16 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus 

meža Skrīveru novadā” atcelšanu 

Ziņo – G.Lisenko 

7. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru 

novadā” pieņemšanu 

Ziņo – E.Jansons 

8. Par pārdošanas cenas noteikšanu izdevumam „Ceļvedis pa Skrīveru dendroloģisko parku” 

Ziņo – G.Lisenko 

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu 

Ziņo – G.Lisenko  

10. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Skrīveru zobārtsniecība” 

Ziņo – G.Lisenko 

11. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta 

12. Iesniegumi 

12.1. Par nekustamā īpašuma „Brīviņi” sadalīšanu 

12.2. Par nekustamā īpašuma „Paegles” sadalīšanu 

12.3. Par nekustamā īpašuma „Šķiliņi”’sadalīšanu 

12.4. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizkraukles ielā 30 

13. Informācijas apmaiņa 

 

Papildus darba kārtība 

12.5. Par SIA „Skrīveru saimnieks” iesniegumu par zaudējumu kompensāciju 

 

G.LISENKO ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildus 1 jautājumu un to izskatīt 

pirms darba kārtības 13.jautājuma. 

 

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

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

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

Apstiprināt sēdes papildus darba kārtību. 

 

1. 

Par skolēnu apmācības izdevumu tāmes 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

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

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

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

 

Apstiprināt šādu izmaksu tāmi viena skolēna apmācībai Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolā 2013.gadā: 

 

Izdevumu veids Kods Summa, Ls 

Atalgojums 1100 86615 

Darba devēja VSAOI 1200 21670 

Komandējumi un dienesta braucieni 2100 500 

Pakalpojumu apmaksa 2200 100154 
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Materiāli,energores.,ūdens un 

inventārs 2300 28806 

Grāmatu un žurnālu iegāde 2400 450 

Bibliotēku krājumi 5200 2000 

Pavisam izdevumi kopā   240195 

 

Audzēkņu skaits 388  

Izmaksas uz 1 skolēnu gadā 619,06  

Izmaksas uz 1 skolēnu mēnesī 51,59  

 

2. 

Par audzēkņu uzturēšanas izdevumu tāmes  

pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

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

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

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

 

Apstiprināt šādu izmaksu tāmi viena audzēkņa uzturēšanai Skrīveru novada pirmsskolas 

izglītības iestādē „Sprīdītis” 2013.gadā: 

 

Izdevumu veids Kods Summa, Ls 

Atalgojums 1100 91965 

Darba devēja VSAOI 1200 22556 

Komandējumi un dienesta braucieni 2100 30 

Pakalpojumu apmaksa 2200 12048 

Materiāli,energores.,ūdens un inventārs 2300 24990 

Pavisam izdevumi  151589 

 

Audzēkņu skaits 126 

Gada izmaksas vienam audzēknim 1203,09 

Izmaksas vienam audzēknim mēnesī 100,26 

 

 

3. 

Par audzēkņu uzturēšanas izdevumu tāmes  

pirmsskolas izglītības iestādē „Saulēni” apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

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

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

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

 

Apstiprināt šādu izmaksu tāmi viena audzēkņa uzturēšanai Skrīveru novada pirmsskolas 

izglītības iestādē „Saulēni” 2013.gadā: 

 

Izdevumu veids Kods Summa, Ls 
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Atalgojums 1100 40716 

Darba devēja VSAOI 1200 9830 

Komandējumi un dienesta braucieni 2100 50 

Pakalpojumu apmaksa 2200 4513 

Materiāli,energores.,ūdens un inventārs 2300 14840 

Pavisam izdevumi  69949 

 

Audzēkņu skaits 48 

Gada izmaksas vienam audzēknim 1457,27 

Izmaksas vienam audzēknim mēnesī 121,44 

 

4. 

Par komisijas izveidošanu saistošo noteikumu par sadzīves notekūdeņu  

krājrezervuāru izbūvi, reģistrāciju un lietošanas kārtību izstrādei un realizēšanai 

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

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

 

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

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

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

 

1. Izveidot komisiju saistošo noteikumu par sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūvi, 

reģistrāciju un lietošanas kārtību izstrādei un realizēšanai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs AIGARS ORUPS – Skrīveru novada domes  izpilddirektors, 

komisijas locekļi: JĀNIS BROKĀNS - Skrīveru novada domes deputāts,  

                               EDGARS JANSONS - Skrīveru novada domes juriskonsults, 

                               ANDRIS ZĀLĪTIS - Skrīveru novada domes deputāts, 

                            ARNIS ZITĀNS - Skrīveru novada domes deputāts. 

 

2. Uzdot izpilddirektoram A.Orupam uzaicināt novda iedzīvotāju pārstāvjus piedalīties 

komisijas darbā. 

 

5. 

Par iepirkuma komisijas izveidošana Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas  

internāta dušas telpu remontdarbu izpildītāja noteikšanai 

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

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

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

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

 

1. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā, kas veic iepirkumu Andreja Upīša 

Skrīveru vidusskolas internāta dušas telpu remontdarbu izpildītāja noteikšanai: 

komisijas priekšsēdētājs ALDIS RAKSTIŅŠ – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

                                                                             direktors 

komisijas locekļi: AIGARS ORUPS – Skrīveru novada domes  izpilddirektors, 

                             EDGARS JANSONS - Skrīveru novada domes juriskonsults, 

                             ANDRIS ZĀLĪTIS - Skrīveru novada domes deputāts. 

 

2. Komisijas sekretāra pienākumus uzdot pildīt finanšu speciālistam Guntim RŪZEM. 
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6. 

Par pašvaldības 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr.16  

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā” atcelšanu 

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

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, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, 

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

 

Atcelt Skrīveru novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošos noteikumus Nr.16 

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā”. 

 

7. 

Par saistošo noteikumu Nr.4 

„Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā” pieņemšanu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas G.Lisenko, E.Jansons, V.Vigovska, R.Kazimirova. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 „Saistošie noteikumi 

par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā”. 

2. Pēc parakstīšanas triju darbadienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus un 

paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt saistošos noteikumus 

laikrakstā „Skrīveru Vārds” un ievietot Skrīveru mājas lapā.  

 

Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.4 kopā ar pielikumu uz 4 lp. 

                  2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 

 

8. 

Par pārdošanas cenas noteikšanu izdevumam 

„Ceļvedis pa Skrīveru dendroloģisko parku” 

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

Uzstājas G.Lisenko, S.Ozola. 

 

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

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

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

 

Noteikt izdevumam „Ceļvedis pa Skrīveru dendroloģisko parku” pārdošanas cenu Ls 2,- 

(divi lati). 

 

9. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 
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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, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, 

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

 

1. Uzdot zemes lietu speciālistei veikt nepieciešamās darbības, lai sagatavotu 

pārdošanai šādu pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu: 

1.1. neapbūvētu zemesgabalu Jāņa Purapuķes ielā 25A; 

1.2. neapbūvētu zemesgabalu Ziedu ielā 22; 

1.3. apbūvētu zemesgabalu „Akmentiņi” kopā ar vienģimenes dzīvojamo ēku un 

palīgēkām. 

2. Nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanai pieaicināt sertificētu vērtētāju, lai 

noteiktu zemesgabalu Jāņa Purapuķes ielā 25A un Ziedu ielā 22 tirgus vērtību un veiktu 

īpašuma „Akmentiņi” pārvērtēšanu. 

 

10. 

Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Skrīveru zobārtsniecība” 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

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

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

 

Atļaut Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai pagarināt uz 3 (trīs) gadiem nomas līgumu ar 

SIA „Skrīveru zobārstniecība” par 15.2 m
2
 lielas skolas internāta telpas, kas atrodas Daugavas 

ielā 85A, Skrīveros, Skrīveru novadā, nomu. 

 

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, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, 

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

 

1.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim pagraba 

uzturēšanai ar Kārli Hamrihu par zemes vienības „Ziemlauki 1” daļu 0,1 ha platībā. 

 

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

mazdārziņu nomu ar  

2.1.Antonu Visocki par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā, 

zemes platība tiks precizēta pārmērot; 

2.2.Ingrīdu Vasiļenko par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,07 ha 

platībā, zemes platība tiks precizēta pārmērot; 

2.3.Māru Kaško par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,04 ha platībā; 

2.4.Elzu Kondrovu par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,055 ha platībā; 

2.5.Zitu Brokāni par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā; 

2.6.Egitu Gailīti par zemes vienības „Mazdārziņi” daļu 0,09 ha platībā; 
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2.7.Jevdokiju Gruznovu par zemes vienības „Mazdārziņi” daļu 0,09 ha platībā un 

„Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,11 ha platībā; 

2.8.Anitu Lisovsku par zemes vienības „Mazdārziņi” daļu 0,18 ha platībā; 

2.9.Maiju Vinogradovu par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,04 ha 

platībā; 

2.10.Maldu Kalniņu par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,065 ha platībā; 

2.11.Margaritu Staltmani par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,08 ha 

platībā; 

2.12.Ritu Ievu Nicišu par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,03 ha 

platībā, zemes platība tiks precizēta pārmērot; 

2.13.Mariju Beinaroviču par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,03 ha 

platībā un „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā, zemes platība tiks precizēta pārmērot; 

2.14.Edīti Lēli par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,11 ha platībā; 

2.15.Austru Bārtuli par zemes vienības „Mazdārziņi” daļu 0,58 ha platībā; 

2.16.Andri Bārtuli par zemes vienības „Mazdārziņi” daļu 0,40 ha platībā; 

2.17.Birutu Pulksteni par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,045 ha platībā; 

2.18.Dzidru Zilgalvi par zemes vienības „Meteostacijas mazdārziņi” daļu 0,06 ha 

platībā; 

2.19.Larisu Barviku par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,04 ha platībā; 

2.20.Ilgu Supi par zemes vienības „Mazdārziņi” daļu 0,08 ha platībā; 

2.21.Gati Zvaigznīti par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,09 ha 

platībā; 

2.22.Imantu Zemnieku par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā; 

2.23.Lūciju Bērziņu par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā; 

2.24.Maiju Birzaku par zemes vienības „Meteostacijas mazdārziņi” daļu 0,06 ha platībā; 

2.25.Austru Bāliņu par zemes vienības Daugavas ielā 143A daļu 0,015 ha platībā; 

2.26.Ludmilu Baumani par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,04 ha 

platībā; 

2.27.Brigitu Igauni par zemes vienības „Meteostacijas mazdārziņi” daļu 0,06 ha platībā; 

2.28.Olitu Grīnfeldi par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,05 ha platībā, 

zemes platība tiks precizēta pārmērot; 

2.29.Ievu Matisoni par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā; 

2.30.Intu Siliņu par zemes vienības „Mazdārziņi” daļu 0,08 ha platībā; 

2.31.Inesi Jankoviču par zemes vienības „Mazdārziņi” daļu 0,2 ha platībā; 

2.32.Annu Leitlandi par zemes vienības „Mazdārziņi” daļu 0,08 ha platībā; 

2.33.Ingu Melni par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā; 

2.34.Regīnu Grīnblati par zemes vienības „Plūmītes” daļu 0,12 ha platībā; 

2.35.Aleksandru Ansenu par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,09 ha platībā 

un „Saimniecības mazdārziņi” 0,05 ha platībā, zemes platība tiks precizēta pārmērot; 

2.36.Aivaru Zemnieku par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,15 ha platībā, 

zemes platība tiks precizēta pārmērot; 

2.37.Intu Priževoiti par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā; 

2.38.Vladimiru Svarinski par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,065 ha 

platībā; 

2.39.Aigaru Svarinski par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,09 ha platībā; 

2.40.Lūciju Reinholdi par zemes vienības „Sprūdu kalns” daļu 0,065 ha platībā; 

2.41.Ausmu Krūmiņu par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,03 ha 

platībā; 

2.42.Ritu Babuli par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,035 ha platībā un 

„Mazdārziņi” daļu 0,10 ha platībā; 

2.43.Maldu Ūsiņu par zemes vienības „Meteostacijas mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā; 

2.44.Dzintru Rubeni par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,03 ha 

platībā; 
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2.45.Genovefu Livmani par zemes vienības „Mazdārziņi” daļu 0,11 ha platībā; 

2.46.Jāni Zālīti par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā; 

2.47.Olgu Žurilo par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,10 ha platībā; 

2.48.Mārīti Mālnieci par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā; 

2.49.Māri Aizkalnu par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,06 ha platībā; 

2.50.Guntu Salmiņu par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,045 ha. 

 

3.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 30.maija līdz 2018.gada 31.decembrim par 

zemes nomu ēku uzturēšanai ar  

3.1.Antonu Visocki par zemes vienības „Sprīdīša šķūnīši” daļu 1 būvei; 

3.2.Mariju Beinaroviču par zemes vienības „Sprīdīša šķūnīši” daļu 1 būvei; 

3.3.Olgu Žurilo par zemes vienības „Sprīdīša šķūnīši” daļu 1 būvei; 

3.4.Māri Aizkalnu par zemes vienības „Sprīdīša šķūnīši” daļu 1 būvei; 

 

4.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.decembrim par 

zemes nomu ēku uzturēšanai ar  

4.1.Nikolaju Vasiļenko par zemes vienības „Garāžas Apsēni” daļu 1 būvei; 

4.2.Ingrīdu Vasiļenko par zemes vienības „Sprīdīša šķūnīši” daļu 1 būvei; 

4.3.Birutu Pulksteni par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 1 būvei; 

4.4.Imantu Zemnieku par zemes vienības „Garāžas Apsēni” daļu 2 būvēm; 

4.4.Aleksandru Ansenu par zemes vienības „Garāžas Apsēni” 2 būvēm un „Garāžas 

Mazauto” daļu 1 būvei; 

4.5.Jāni Zālīti par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 1 būvei; 

4.6.Māri Aizkalnu par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 1 būvei; 

4.7.Staņislavu Mālnieku par zemes vienības „Garāžas Apsēni” daļu 1 būvei; 

 

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

zemes nomu apkārt dīķim ar Jāni Salmiņu par zemes vienības „Bundze” daļu 0,09 ha platībā. 

 

6.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim par 

aramzemes nomu ar Maiju Birzaku par zemes vienības „Irbju lauks” daļu 0,15 ha platībā. 

 

7.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 31.decembrim par 

mazdārziņa nomu ar Guntu Salmiņu par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,05 ha 

platībā, zemes platība tiks precizēta zemes gabalu uzmērot. 

 

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

zemes nomu 4 ēku uzturēšanai ar Guntu Salmiņu par zemes vienības „Garāžas Mazauto” 

daļu. 

 

12.1. 

Par nekustamā īpašuma „Brīviņi” 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, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, 

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

 

1. Atļaut sadalīt zemes īpašumu „Brīviņi” ar kadastra apzīmējumu 3282 009 0082, kas 

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

ievērojot nosacījumu, ka neviena zemes vienība nedrīkst būt mazāka par 2,0 ha. 
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2. Zemes īpašuma „Brīviņi” ar kadastra apzīmējumu 3282 009 0082 sadalīšana ir 

atļauta, izstrādājot zemes ierīcības projektu, detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama. 

3. Apstiprināt pievienotos zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 4 lpp. 

 

12.2. 

Par nekustamā īpašuma „Paegles” 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, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, 

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

 

1. Atļaut sadalīt zemes īpašumu „Paegles” ar kadastra apzīmējumu 3282 002 0024, kas 

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

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

2. Zemes īpašuma „Paegles” ar kadastra apzīmējumu 3282 002 0024 sadalīšana ir 

atļauta, izstrādājot zemes ierīcības projektu, detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama. 

3. Apstiprināt pievienotos zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 4 lpp. 

 

12.3. 

Par nekustamā īpašuma „Šķiliņi” sadalīšanu 

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

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 4 lpp. 

 

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

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

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

 

1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Šķiliņi”, kadastra Nr. 3282 004 0015, kas atrodas 

Skrīveru novadā, 1.zemes vienību, kadastra apzīmējums 3282 004 0015, 2 (divos) atsevišķos 

zemes īpašumos saskaņā ar pievienoto shēmu, ievērojot nosacījumu, ka neviena zemes vienība 

nedrīkst būt mazāka par 2,0 ha. 

2. 1.zemes vienības „Šķiliņi” ar kadastra apzīmējumu 3282 004 0015 sadalīšana ir 

atļauta, izstrādājot zemes ierīcības projektu, detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama. 

3. Apstiprināt pievienotos zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 4 lpp. 

 

12.4. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizkraukles ielā 30 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

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

A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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1. Noraidīt [..] lūgumu par zemes lietošanas mērķa maiņu uz „neapgūta individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme” zemes vienībai Aizkraukles ielā 30. 

2. Ieteikt [..] mainīt viņai piederošam nekustamam īpašumam Aizkraukles ielā 30 

lietošanas mērķi uz „apgūta apbūves zeme”. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

12.5. 

Par SIA „Skrīveru saimnieks” iesniegumu 

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

Uzstājas G.Lisenko, J.Zirnis, J.Brokāns, R.Kazimirova, A.Rakstiņš, A.Zālītis, P.Jansons, 

              A.Zitāns, A.Orups. 

 

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

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

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

 

1. Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” apkopot 1.ceturkšņa datus par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu izmaksām un informēt domi. 

2. Sazināties ar citām pašvaldībām, kāda ir situācija pēc ūdenssaimniecības attīstības 

projekta realizācijas un kā tiek risināts jautājums sakarā ar pakalpojuma augstajām izmaksām. 

 

13. 

Informācijas apmaiņa 

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

Uzstājas G.Lisenko, J.Brokāns, A.Rakstiņš, A.Zālītis, I.Biķerniece, A.Zitāns, R.Kazimirova 

 

1. Par sanāksmi Latvijas Pašvaldību savienībā sakarā ar 2014.gada budžeta veidošanu 

2. Par kultūras nama ēkas siltināšanas projektu – pašlaik neiesaistīties projektu 

konkursā un neveikt energoauditu. 

3. Par neuzticības izteikšanu domes priekšsēdētājai. 

 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 16.30. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko 

 

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 

 


