
 
 

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.martā                                                                                         Nr.4 

 

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, Uldis Dzērve, Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, 

                Gunta Lisenko, Danute Podvinska, Aldis Rakstiņš, Guntis Rūze, Aija Skudra, 

                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 

Nepiedalās: 

Arnis Zitāns – sakarā ar aizņemtību darba vietā 

Sandra Ozola – neatrodas Latvijā 

 

Darba kārtība: 

1. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada 

pašvaldības budžetu 2012.gadam” 

Ziņo – I.Panteļejeva 

2. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases 

Ziņo – G.Rūze 

3. Par „Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības noteikumu” un „Skrīveru novada pašvaldības 

darbinieku darba izpildes novērtēšanas noteikumu” apstiprināšanu 

Ziņo – G.Lisenko 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedu iela 22 atsavināšanu 

Ziņo - G.Lisenko 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Purapuķes ielā 25A atsavināšanu 

Ziņo – G.Lisenko  

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Akmentiņi” atsavināšanu 

Ziņo – G.Lisenko 
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7. Par atsevišķu adrešu likvidēšanu 

Ziņo – G.Lisenko  

8. Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ēdnīcas telpu nomas līguma pagarināšanu 

Ziņo – G.Lisenko 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

Ziņo – G.Lisenko 

10. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta 

11. Iesniegumi 

11.1. Par īrnieka maiņu dzīvoklim „Zemkopības institūts 1” – 8 

11.2. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Daugavas ielā 82 

11.3. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

11.4. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

12. Informācijas apmaiņa 

 

Papildus darba kārtība 

 

13. Par grozījumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumā 

14. Par nekustamā īpašuma „Pauļuki” sadalīšanu 

15. Par grozījumiem Skrīveru novada domes 31.01.2013. sēdes lēmumā Nr.7 „Par personas 

(klienta)  uzturēšanās „Skrīveru p/a „SAC „Ziedugravas” izmaksu tāmes apstiprināšanu” 

 

G.LISENKO ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildus 3 jautājumus un tos izskatīt 

pirms darba kārtības 12.jautājuma. 

 

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.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes papildus darba kārtību. 

 

Ierodas deputāte Iveta Biķerniece un piedalās sēdes turpmākajā gaitā. 

 

1. 

Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1  

„Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” 

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

Uzstājas G.Lisenko, I.Panteļejeva. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi 

2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 

2013.gadam””. 

2. Pēc parakstīšanas triju darbadienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada domes ēkā un publicējami 

internetā pašvaldības mājas lapā. 
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Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.5 kopā uz 8 lp. 

 

2. 

Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases 

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

Uzstājas G.Lisenko, G.Rūze. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 307 282,60 LVL (trīs simti septiņi tūkstoši divi 

simti astoņdesmit divi lati un 60 santīmi) apmērā uz 15 gadiem saskaņā ar Valsts kases 

noteiktajām aizdevumu procentu likmēm projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”, Sprīdīša ielā 1, 

Skrīveros, Skrīveru novadā” (Nr. KPFI-15.1./107) realizācijai.  

2. Lūgt Valsts kasi piemērot atlikto aizņēmuma pamatsummas maksājumu līdz 

2013.gada 31.decembrim. Aizņēmuma procentu likmi pārskatīt reizi gadā. 

3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Skrīveru novada pašvaldības budžetu. 

4. Skrīveru novada domes finanšu speciālistam sagatavot nepieciešamo dokumentāciju 

iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. 

 

3. 

Par „Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības noteikumu” un „Skrīveru novada 

pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas noteikumu” apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Rakstiņš, V.Vigovska. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada domes noteikumus Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības 

atlīdzības noteikumi”. 

2. Apstiprināt Skrīveru novada domes noteikumus Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības 

darbinieku darba izpildes novērtēšanas noteikumi”. 

 

Pielikumā: 1. Noteikumi Nr.1 kopā ar 3 pielikumiem uz 14 lp.; 

                  2. Noteikumi Nr.2 kopā ar 8 pielikumiem uz 26 lp. 

 

4. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedu iela 22 atsavināšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova, V.Vigovska. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

1. Pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu neapbūvētu 

zemesgabaluar  kopējo platību 3327 m
2
, kadastra apzīmējums 3282 008 0729, kura adrese ir  

Ziedu iela 22, Skrīveri, Skrīveru novads. 
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2. Noteikt objekta nosacīto cenu Ls 2200 (divi tūkstoši divi simti lati) un apstiprināt 

izsoles noteikumus. 

3. Izveidot izsoles organizēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētājs un izsoles vadītājs Uldis DZĒRVE - Skrīveru novada domes deputāts; 

 komisijas locekļi: Pēteris JANSONS - Skrīveru novada domes deputāts,  

Velta VIGOVSKA - Skrīveru novada domes pārvaldes sekretāre.  

4. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt attiecīgus grozījumus bilancē. 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi uz 3 lp. 

 

5. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Purapuķes ielā 25A atsavināšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

1. Pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu neapbūvētu 

zemesgabaluar  kopējo platību 2218 m
2
, kadastra apzīmējums 3282 008 0730, kura adrese ir  

Jāņa Purapuķes iela 25A, Skrīveri, Skrīveru novads. 

2. Noteikt objekta nosacīto cenu Ls 1800 (viens tūkstotis astoņi simti lati) un apstiprināt 

izsoles noteikumus. 

3. Izveidot izsoles organizēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētājs un izsoles vadītājs Uldis DZĒRVE - Skrīveru novada domes deputāts; 

 komisijas locekļi: Pēteris JANSONS - Skrīveru novada domes deputāts,  

Velta VIGOVSKA - Skrīveru novada domes pārvaldes sekretāre.  

4. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt attiecīgus grozījumus bilancē. 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi uz 3 lp. 

 

6. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Akmentiņi” atsavināšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

1. Pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu 

“Akmentiņi”, Skrīveru novads, kadastra Nr.3282 002 0135, kas sastāv no 5.9 ha liela 

zemesgabala un avārijas stāvoklī esošam 4 ēkām. 

2. Noteikt objekta nosacīto cenu Ls 4300 (četri tūkstoši trīs simti lati) un apstiprināt 

izsoles noteikumus. 

3. Izveidot izsoles organizēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētājs un izsoles vadītājs Uldis DZĒRVE - Skrīveru novada domes deputāts; 

 komisijas locekļi: Pēteris JANSONS - Skrīveru novada domes deputāts,  

Velta VIGOVSKA - Skrīveru novada domes pārvaldes sekretāre.  
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4. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt attiecīgus grozījumus bilancē. 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi uz 3 lp. 

 

7. 

Par atsevišķu adrešu likvidēšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datu bāzē likvidēt šādas nekustamā īpašuma 

adreses: 

1. “Centra katlu māja”, Skrīveri, Skrīveru nov., 

2. “Dzelzceļa ēka 850 km”, Skrīveru nov. 

 

Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

8.  

Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ēdnīcas telpu nomas līguma pagarināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, J.Brokāns. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

Lietderības apsvērumu dēļ pagarināt 2008.gada 11.augustā starp Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolu un IK „DANIS PLUSS” noslēgto nomas līgumu uz laiku līdz 2014.gada 

31.maijam. 

 

9.1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

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

atrodas Skrīveru novadā (kadastra Nr.[..]), nodokļa parādu par kopējo summu Ls 103.40 

(viens simts trīs lati 40 santīmi), t.sk., pamatparāds Ls 75.02 (septiņdesmit pieci lati 2 santīmi) 

un nokavējuma nauda Ls 28.38 (divdesmit astoņi lati 38 santīmi). 

2. Piedziņu vērst uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumu. 

3. Nosūtīt lēmumu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Sniedzei Upītei. 

 

Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

9.2. 
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Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

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

atrodas [..] Skrīveru novadā (kadastra Nr.[..]), nodokļa parādu par kopējo summu Ls 45.04 

(četrdesmit pieci lati 4 santīmi), t.sk., pamatparāds Ls 30.09 (trīsdesmit lati 9 santīmi) un 

nokavējuma nauda Ls 14.95 (četrpadsmit lati 95 santīmi). 

2. Piedziņu vērst uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumu. 

3. Nosūtīt lēmumu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Sniedzei Upītei. 

 

Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

9.3. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no A.L., personas kods [..], nekustamā īpašuma, kas atrodas 

[..], Skrīveru novadā (kadastra Nr.[..]), nodokļa parādu par kopējo summu Ls 43.99 

(četrdesmit trīs lati 99 santīmi), t.sk., pamatparāds Ls 38.94 (trīsdesmit astoņi lati 94 santīmi) 

un nokavējuma nauda Ls 5.05 (pieci lati 5 santīmi). 

2. Piedziņu vērst uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumu. 

3. Nosūtīt lēmumu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Dzintrai Haukai. 

 

Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

9.4. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no [..], reģistrācijas Nr.[..], nekustamā īpašuma [..], kas 

atrodas Skrīveru novadā (kadastra Nr.[..]), nodokļa parādu par kopējo summu Ls 94,27 

(deviņdesmit četri lati 27 santīmi), t.sk., pamatparāds Ls 71,99 (septiņdesmit viens lats 99 

santīmi) un nokavējuma nauda Ls 22.28 (divdesmit divi lati 28 santīmi). 

2. Piedziņu vērst uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumu. 
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3. Nosūtīt lēmumu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Ligitai Gulbei. 

 

Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

10. 

Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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.Mildu Vilcāni par zemes vienības „Plūmītes” daļu 0,04 ha platībā; 

1.2.Jāni Dzērvi par zemes vienības „Mazdārziņi” daļu 0,20 ha platībā; 

1.3.Antoņinu Bordovsku par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā; 

1.4.Elvīru Ivanovu par zemes vienību „Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,03 ha platībā, 

„Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,12 ha platībā, „Līčupes” daļu 0,06 ha platībā; 

1.5.Dzintaru Belasovu par zemes vienību „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,025 ha 

platībā, „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,11 ha platībā; 

1.6.Vandu Arntu-Laizāni par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā; 

1.7.Ainu Ķiķauku par zemes vienības „Sprūdu kalns” daļu 0,1350 ha platībā; 

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

1.9.Dangolu Brokāni par zemes vienības „Meteostacijas mazdārziņi” daļu 0,20 ha 

platībā; 

1.10.Olgu Lūku par zemes vienības „Sprūdu kalns” daļu 0,03 ha platībā; 

1.11.Veltu Lejiņu par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,05 ha platībā; 

1.12.Aigu Babri par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā; 

1.13.Aigu Šteinbergu par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,03 ha 

platībā; 

1.14.Viju Zariņu par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,25 ha platībā; 

1.15.Mārtiņu Lejiņu par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,04 ha platībā. 

 

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

mazdārziņa nomu ar Ludmilu Agafonovu par zemes vienības „Slavešānu pļavas” daļu 0,03 ha 

platībā. 

 

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

zemes nomu ēkas uzturēšanai ar Aigu Šteinbergu par zemes vienības „Sprīdīša šķūnīši” daļu. 

 

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

zemes nomu ēku uzturēšanai ar  

4.1.Dzintaru Belasovu par zemes vienību „Garāžas Apsēni” daļu 2 būvēm un „Garāžas 

Mazauto” 1 būvei; 

4.2.Alekseju Rutku par zemes vienības „Garāžas Apsēni” daļu 1 būvei. 

 

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

zemes nomu ēku uzturēšanai ar  

5.1.Zentu Zariņu par zemes vienības „Garāžas Apsēni” daļu 1 būvei; 

5.2.Leilu Gremzdi par zemes vienības „Garāžas Apsēni” daļu 2 būvēm; 

5.3.Aivaru Diku par zemes vienības Andreja Upīša ielā 1B daļu 1 būvei. 
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11.1. 

Par īrnieka maiņu dzīvoklim „Zemkopības institūts 1” - 8 

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

Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

1. Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” noslēgt īres līgumu ar E.L., personas kods [..], par 

dzīvokļa „Zemkopības institūtā 1” – 8, Zemkopības institūta ciemā, Skrīveru novadā izīrēšanu, 

nemainot iepriekšējā 2011.gada 22.martā ar A.U. noslēgtā īres līguma nosacījumus. 

 

2. E.L. mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 

ar dzīvojamās mājas „Zemkopības institūtā 1” apsaimniekotāju SIA „Skrīveru saimnieks”. 

 

11.2. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Daugavas ielā 82 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

Mainīt zemes vienībai Daugavas ielā 82, Skrīveros, Skrīveru novadā, kadastra 

apzīmējums 3282 008 0507, 6269 m
2 

platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 

„komercdarbības objektu apbūves zeme” (kods 0801) uz „rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 

apbūve” (kods 1001). 

 

Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

11.3. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

2. Sakarā ar to, ka personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā, anulēt I.L., personas kods [..] ziņas par deklarēto dzīvesvietu [..], Skrīveru 

novadā ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu - lēmuma pieņemšanas brīdi.  

 

2. Uzdot lietvedības pārzinei I.Peļņikai saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta otro un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā datus par ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu [..], anulēšanu I.L. ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2013.gada 

28.martu. Par lēmuma pieņemšanu paziņot I.L. uz viņas deklarēto dzīvesvietu. 

 

Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
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11.4. 

Par nosaukuma un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282 009 0094 un nedzīvojamai ēkai, 

kas uz tās atrodas, nosaukumu „Sēkliņas” un adresi „Sēkliņas”, Skrīveru novads. 

 

Pielikumā: Izvērsts lēmums kopā ar pielikumu uz 2 lp. 

 

13. 

Par grozījumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumā 

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

Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

Izdarīt grozījumus Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumā un svītrot 

11.7.apakšpunktu 

 

14. 

Par zemes īpašuma „Pauļuki” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

1. Atļaut PĀVELAM POKIDOVAM atdalīt no zemes īpašuma „Pauļuki”, kadastra 

Nr.3282 004 0065, atsevišķā īpašumā 1.zemes vienību, kadastra apzīmējums 3282 004 0065, 

6,4 ha platībā. 

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Mežloki” un noteikt nekustamā 

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

(0101). 

3. Zemes vienības atdalīšanai nav nepieciešama ne zemes ierīcības projekta, ne 

detālplānojuma izstrādāšana. 

 

Pielikumā: Izvērsts lēmums kopā ar pielikumu uz 2 lp. 

 

15. 

Par grozījumiem Skrīveru novada domes 31.01.2013. 

sēdes lēmumā Nr.7 „Par personas (klienta)  uzturēšanās  

„Skrīveru p/a „SAC „Ziedugravas” izmaksu tāmes apstiprināšanu” 

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

Uzstājas G.Lisenko, P.Jansons. 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

Izdarīt grozījumus Skrīveru novada domes 31.01.2013. sēdes lēmumā Nr.7 „Par 

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

apstiprināšanu” un izmaksu tāmē vārdus „Kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas materiāli” 

aizstāt ar vārdiem „Inkontinences preces un higiēnas materiāli”. 

 

12. 

Informācijas apmaiņa 

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

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

 

1. Par SIA „Skrīveru saimnieks” informatīvo vēstuli sakarā ar iesniegumu Sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoram par ūdenssaimniecības tarifu projekta atsaukumu. 

2. Par iespējām piedalīties siltumemisijas projektu konkursa 3.kārtā par LED 

apgaismojuma ierīkošanu skolā, iespējams 85% Eiropas Savienības fondu finansējums – 

projektu pieteikumi jāiesniedz maijā. 

3. Par LAD apstiprināto projektu par tirdzniecības vietas un Viesturu ceļa izbūves 

projektu realizāciju – izbūves projekti iesniegti būvvaldē akceptēšanai. 

 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 15.40. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko 

 

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 


