
 
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
SKRĪVERU  NOVADA  DOME 

Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, 
tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: skriveri1@apollo.lv 

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

Skrīveru  novadā  
 

2010.gada 25.martā                                                                                 Nr.3 
 
 
Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.30. 
Sēdi atklāj pulksten 15.30.  
 
Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta LISENKO. 
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA. 
 
Sēdē piedalās: 
Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Dainis Celmiņš, Aivars Dronka, Pēteris Jansons,  
                Rasma Kazimirova, Inguna Kronberga, Gunta Lisenko Sandra Ozola, Aldis Rakstiņš. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   
Aigars Orups - izpilddirektors 
Gita Klinģerīte – galvenā grāmatvede 
Inita Kantāne – vides pārvaldes speciāliste  
Anita Krusta – zemes lietu speciāliste  
Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās deputāti 
Uldis Dzērve - sakarā ar aizņemtību darbavietā  
Aija Skudra – sakarā ar aizņemtību darbavietā  
 
Darba kārtība: 
1. Par gājēju un velosipēdistu celiņa gar J.Purapuķes ielu izbūves projektu  

Ziņo – G.Lisenko  
2. Par telpas Daugavas ielā 85 nomas līguma noslēgšanu  

Ziņo – G.Lisenko  
3. Par pašvaldības zemes iznomāšanu  

Ziņo – A.Krusta 
4. Par Finanšu un grāmatvedības nodaļas reglamentu  

Ziņo – G.Klinģerīte  
5. Par Vides attīstības un saimnieciskās nodaļas reglamentu  

Ziņo – A.Orups 
6. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos „Skrīveru novada pašvaldības 

nolikums” 
Ziņo – V.Vigovska  
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7. Par Skrīveru novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku vienotas atlīdzības sistēmas 
izveidošanu  
Ziņo – A.Orups, V.Vigovska  

8. Iesniegumi 
8.1. Par pirmpirkuma tiesībām  
8.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  
9. Izpilddirektora informācija 
10. Informācijas apmaiņa 
 

G.LISENKO ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut 3 papildus jautājumus un mainīt darba 
kārtības jautājumu izskatīšanas secību. 
 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Apstiprināt šādu papildus darba kārtību.  

Papildus darba kārtība  
8.3. Par E.Straumes iesniegumu par atļauju nodot ekspluatācijā uzbūvētās ēkas 
8.4. Par A.Ozoliņa iesniegumu par zemes īpašuma „Zemturi” sadalīšanu atsevišķos īpašumos 
un nosaukumu piešķiršanu  
11. Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz valsts ceļiem  
 

2. Mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību un 11.darba kārtības jautājumu 
izskatīt pēc 8.darba kārtības jautājuma. 

 
1.1. 

Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, P.Jansons, A.Dronka, I.Kronberga, R.Kazimirova, I.Biķerniece, 
               A.Zālītis, J.Brokāns, A.Rakstiņš  
 

Ierodas deputāte Inguna Kronberga un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 
 
G.Lisenko piedāvā balsošanai 2 variantus: 

1.variants:  
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (I.Biķerniece, P.Jansons, 

G.Lisenko, I.Kronberga, A.Rakstiņš), pret 1 (A.Zālītis), nolemj: 
Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 80 000 LVL  apmērā uz 10 gadiem saskaņā ar Valsts 

kases noteiktajām aizdevumu procentu likmēm projekta „Ejam droši! (Apvienotā gājēju un 
veloceliņa izbūve gar Jāņa Purapuķes ielu Skrīveros”) realizācijai, piemērojot atlikto 
aizņēmuma pamatsummas maksājumu uz 2 gadiem. 

 
2.variants: 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

A.Dronka, R.Kazimirova, S.Ozola), pret 1 (A.Zālītis) nolemj: 
Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 80 000 LVL  apmērā uz 10 gadiem saskaņā ar Valsts 

kases noteiktajām aizdevumu procentu likmēm projekta „Ejam droši! (Apvienotā gājēju un 
veloceliņa izbūve gar Jāņa Purapuķes ielu Skrīveros”) realizācijai, piemērojot atlikto 
aizņēmuma pamatsummas maksājumu līdz 2010.gada 31.decembrim. 
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G.Lisenko ierosina veikt atkārtotu balsošanu. 
 
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22., 22.1  un 24. pantu un saskaņā ar 

Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem” 2. un 15.1. punktu, 

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.Rakstiņš,), pret 1 (A.Zālītis), atturas 3 
(I.Biķerniece, P.Jansons, G.Lisenko), nolemj: 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 80 000 LVL (astoņdesmit tūkstoši lati) apmērā 
uz 10 gadiem saskaņā ar Valsts kases noteiktajām aizdevumu procentu likmēm projekta 
„Ejam droši! (Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve gar Jāņa Purapuķes ielu Skrīveros”) 
realizācijai. 

2. Lūgt Valsts kasi piemērot atlikto aizņēmuma pamatsummas maksājumu līdz 2010.gada 
31.decembrim. 

3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Skrīveru novada pašvaldības budžetu. 
 

1.2. 
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas G.Lisenko. 
 

Lai nodrošinātu pašvaldības budžeta līdzekļu ekonomisku un racionālu izlietošanu, 
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 
A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Neparedzētiem gadījumiem ieplānotos un neizlietotos budžeta līdzekļus gada beigās 

novirzīt pašvaldības aizņēmumu dzēšanai. 
 

2. 
Par telpas Daugavas ielā 85 nomas līguma noslēgšanu  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas G.Lisenko. 
 

Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu un racionālu 
apsaimniekošanu, ņemot vērā konkursa komisijas lēmumu par telpu izīrēšanu, 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, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 
A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
atļaut Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai noslēgt uz 3 (trīs) gadiem nomas līgumu ar 

SIA „Skrīveru zobārstniecība” par 15.2 m2 lielas skolas internāta telpas, kas atrodas Daugavas 
ielā 85, Skrīveros, Skrīveru novadā, nomu, nosakot nomas maksu 1,30 Ls/m2 mēnesī.  
 

3. 
Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

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

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032002121700543&Req=0101032002121700543&Key=0103011995032932774&Hash=�
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032002121700543&Req=0101032002121700543&Key=0103011995032932774&Hash=�
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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, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 
A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1.Noslēgt uz laiku no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2010.gada 31.decembrim nomas līgumu ar 

Annu Znotiņu par 50 kv.m zemes nomu tirdzniecības kioska uzturēšanai, uz pašvaldībai 
piederošā zemes gabala „Stāvlaukums”, Pīlādžu ielā 2, Skrīveros, Skrīveru novadā, nosakot 
nomas maksu mēnesī Ls 10,00 + PVN. 

 
2.Noslēgt uz laiku no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 1.novembrim nomas līgumu ar 

Juriju Aleksejevu par aramzemes nomu „Meteostacijas mazdārziņi” 0,15 ha platībā. 
 
P.Jansons lūdz atļauju atstāt sēdi un nepiedalās turpmākajā sēdes gaitā. 
 

4. 
Par Finanšu un grāmatvedības nodaļas reglamentu  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas G.Lisenko. 

 
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas reglamentu. 
 
Pielikumā: Reglaments uz 3 lp. 
 

5. 
Par Vides attīstības un saimnieciskās nodaļas reglamentu 

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

 
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas Vides attīstības un saimnieciskās 

nodaļas reglamentu. 
 
Pielikumā: Reglaments uz 3 lp. 
 

6. 
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Par grozījumiem 30.07.2009. pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas G.Lisenko.  
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
1.punktu un 24.pantu,  

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

D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Apstiprināt pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi 2009.gada 30.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”” .  

3. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā 
veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lp. 
 

7. 
Par Skrīveru novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku  

vienotas atlīdzības sistēmas izveidošanu  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 3.pantu,  

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

D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Turpināt darbu pie pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikuma un amatu kataloga izstrādāšanas, sagatavot dokumentus izskatīšanai domes 
sēdē pēc grozījumu pieņemšanas Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumā un attiecīgo Ministru kabineta noteikumu izdošanas. 

2. Sakarā ar to, ka ir beidzies 2008.gadā Skrīveru pagasta pašvaldības iestādēs noslēgto 
koplīgumu termiņš un nav saņemti arodbiedrību vai darba kolektīvu pārstāvju priekšlikumi par 
jaunu koplīgumu noslēgšanu, atzīt, ka iepriekš Skrīveru pagasta padomē noslēgtie koplīgumi ir 
zaudējuši spēku. 

3. Izstrādājot Skrīveru novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un 
sociālo garantiju nolikumu, nolikumā iekļaut nodaļas par sociālajām garantijām un 
atvaļinājumiem. 

 
8.1. 

Par pirmpirkuma tiesībām 
--------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Dārzi”, sastāvošu no 2,2 ha 

liela zemes gabala ar kadastra Nr.3282 003 0059, kas atrodas Skrīveru novadā, un ko XXXX 
pārdod par Ls XXXX  XXXX. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 
 

8.2.1. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu zemei „Mācītājmāja” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas G.Lisenko, A.Dronka, S.Ozola, A.Zālītis. 
 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu pēc būtības un lēmuma pieņemšanu, un lūgt Aizkraukles 

evaņģēliski luterisko draudzi iesniegt Skrīveru novada pašvaldībai sarakstu par fiziskām un 
juridiskām personām iznomātās zemes platībām. 

2. Risināt sarunas ar Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu par iespēju pāsvaldībai izpirkt 
Aizkraukles evaņģēliski luteriskajai draudzei piederošo zemi, kuru pašvaldība nomā tai 
piederošo ēku un būvju uzturēšanai. 

 
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2. un 6.pantu, Informācijas 

atklātības likuma 1. un 5.pantu un likuma “Par sociālo drošību” 16.pantu lēmuma 8.2.2. teksts 
satur ierobežotas pieejamības informāciju un tā saturs nav izpaužams. 

 
8.2.2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu trūcīgām personām 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, A.Dronka, I.Kronberga. 
 

A.Dronkam balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm 
par (I.Biķerniece, J.Brokāns, D.Celmiņš, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Piešķirt šādām personām 2010.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90% 

apmērā no aprēķinātās nodokļa summas viņiem piederošām vai tiesiskajā valdījumā esošām 
dzīvojamām mājām (to daļām), nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir 
dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, par to 
periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam: 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 
 

8.3. 
Par E.Straumes iesniegumu par 

atļauju nodot ekspluatācijā uzbūvētās ēkas 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas G.Lisenko. 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Atļaut EDGARAM STRAUMEM sakārtot dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un nodot ekspluatācijā dzīvojamo māju un siltumnīcu, kas uzbūvētas Kalna ielā 35, 
Skrīveros, Skrīveru novadā. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 
 

8.4. 
Par zemes īpašuma „Zemturi” sadalīšanu 

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

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

D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Atļaut zemes īpašniekam Aivaram Ozoliņam sadalīt zemes īpašumu „Zemturi”, kas 

atrodas Skrīveros, Skrīveru novadā, šādos 4 (četros) atsevišķos zemes īpašumos: 
1.1. 1.zemes vienībai, kadastra Nr.3282-008-0602, 8,3955 ha platībā atstāt nosaukumu 

„Zemturi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (0101); 

1.2. 2.zemes vienībai, kadastra Nr.3282-008-0648, 1,1598 ha platībā piešķirt nosaukumu 
„Zemītes” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (0101); 

1.3. 3.zemes vienībai, kadastra Nr.3282-008-0684, 0,8489 ha platībā piešķirt nosaukumu 
„Avotiņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (0101); 

1.4. 5.zemes vienībai, kadastra Nr.3282-008-0686, 0,4010 ha platībā piešķirt nosaukumu 
„Ābeļkalni” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (0101). 

2. Zemes īpašuma „Zemturi” sadalīšanai šajā lēmumā noteiktajos zemes īpašumos 
zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama.  

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
 

11. 
Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz valsts ceļiem 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas G.Lisenko, I.Kantāne, A.Orups. 

 
Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, 

pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 38.panta otro daļu, 
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Lūgt VAS “Latvijas valsts ceļi” uzstādīt ceļas zīmes uz valsts autoceļiem A6 Rīga – 

Daugavpils un P32 Augšlīgatne – Skrīveri saskaņā ar pievienoto sarakstu (1.pielikums). 
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2. Lūgt VAS “Latvijas valsts ceļi” saskaņot un atļaut pašvaldībai uzstādīt ceļas zīmes uz 
valsts autoceļiem A6 Rīga – Daugavpils un P32 Augšlīgatne – Skrīveri saskaņā ar pievienoto 
sarakstu (2.pielikums). 

 
Pielikumā: saraksti „Ceļa zīmju uzstādīšana Skrīveru novada teritorijā” uz 2 lp. 
 

9. 
Izpilddirektora informācija  

----------------------------------------------------------- 
Uzstājas G.Lisenko, A.Orups. 

 
A.ORUPS informē, ka ir veikti labojumi Sociālā aprūpes centra „Ziedugravas” dienas 

centra izveides projekta dokumentācijā un nedēļas laikā būs zināms lēmums par projekta 
atbalstīšanu vai noraidīšanu.  

 
 

10. 
Informācijas apmaiņa 

------------------------------------------------ 
Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, A.Dronka, R.Kazimirova, A.Rakstiņš, A.Zālītis.  

 
1. Par Lielās talkas un Meža dienu pasākumu sasaisti un noslēguma pasākuma rīkošanu 

24.aprīlī kultūras centra ābeļdārzā. 

2. Par S.Savkas iesniegumu – neizskatīt iesniegumu pēc būtības no jauna, jo nav 
mainījusies iepriekšējie apstākļi un faktiskā situācija. 

3. Par Daugavas izmantošanu upju transportam – neatbalstīt šāda projekta realizāciju. 
 
 

 
 

Sēdi slēdz pulksten 17.25. 
 
 
 
Sēdes vadītāja         G.Lisenko  
 
 
Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  
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1.Pielikums 
Skrīveru novada domes  
25.03.2010. sēdes lēmumam Nr.11. 

 
Ceļa zīmju uzstādīšana  

Skrīveru novada teritorijā 
(VAS „Latvijas valsts autoceļi” finansējums) 

 
 
 
Uzstādīt šādas ceļa zīmes uz  autoceļiem A6 Rīga – Daugavpils, P32 Augšlīgatne – Skrīveri: 

1. Uz autoceļa A6 Rīga – Daugavpils (virzienā Aizkraukle – Rīga) pirms krustojuma ar 
pašvaldības ceļu Nr. 20 Kaktiņi – Mazā Sporta iela uzstādīt ceļa zīmi – Aizlieguma zīme 
Nr.315 „Nogriezties pa labi aizliegts” ar papildzīmi Nr. 813 „Transportlīdzekļa veids”. 

2. Uz autoceļa A6 Rīga – Daugavpils (virzienā Rīga – Aizkraukle) pirms krustojuma ar 
pašvaldības ceļu Nr. 20 Kaktiņi – Mazā Sporta iela uzstādīt ceļa zīmi – Aizlieguma zīme 
Nr.316 „Nogriezties pa kreisi aizliegts” ar papildzīmi Nr. 813 „Transportlīdzekļa veids”. 

3. Uz autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri (Daugavas iela) posmā no krustojuma ar autoceļu V-
918 Zemkopības institūts – Skrīveri  līdz ceļa zīmei – Norādījuma zīme Nr.519 
„Apdzīvotas vietas beigas Skrīveri” uzstādīt Aizlieguma zīmi Nr.323 „Maksimālā ātruma 
ierobežojums 30”. 

4. Uz autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri (Daugavas iela) posmā no ceļa zīmes - Norādījuma 
zīme Nr. 518 „Apdzīvotas vietas sākums Skrīveri” līdz krustojumam ar autoceļu V-918 
Zemkopības institūts – Skrīveri uzstādīt Aizlieguma zīmi Nr.323 „Maksimālā ātruma 
ierobežojums 30”. 

5. Uz autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri (Daugavas iela) posmā no dzelzceļa pārbrauktuves 
līdz pašvaldības ielas Nr.2 Tilta iela krustojumam (labajā pusē) uzstādīt ceļa zīmi – 
Aizlieguma zīme Nr. 326 „Apstāties aizliegts”. 
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2.Pielikums 
Skrīveru novada domes  
25.03.2010. sēdes lēmumam Nr.11. 

 
Ceļa zīmju uzstādīšana  

Skrīveru novada teritorijā 
 (Skrīveru pašvaldības finansējums) 

 
 
 

Saskaņot šādu ceļas zīmju un servisa zīmju uzstādīšanu uz autoceļiem A6 Rīga – Daugavpils, 
P32 Augšlīgatne – Skrīveri un V918 Zemkopības institūts –Skrīveri: 
 

1. Uz pašvaldības ceļa Nr. 20 Kaktiņi – Mazā Sporta iela pie krustojuma ar autoceļu A6 
Rīga – Daugavpils saskaņot ceļa zīmes uzstādīšanu – Aizlieguma zīme Nr.323 
„Maksimālā ātruma ierobežojums 30” . 

2. Uz autoceļa A6 Rīga – Daugavpils (virzienā Aizkraukle – Rīga) Zemkopības institūta 
teritorijā pirms krustojuma ar autoceļu V-918 (Zemkopības institūts – Skrīveri) saskaņot 
ceļa zīmes uzstādīšanu – Servisa  zīme Nr. 619 „Informācijas punkts” ar papildzīmēm 
Nr. 801 „Attālums līdz objektam” un Nr.811 „Darbības virziens” 

3. Uz autoceļa A6 Rīga – Daugavpils (virzienā Rīga – Aizkraukle) Klidziņas  teritorijā 
pirms krustojuma ar autoceļu P32 (Līgatne - Skrīveri) saskaņot ceļa zīmes uzstādīšanu – 
Servisa  zīme Nr. 619 „Informācijas punkts” ar papildzīmēm Nr. 801 „Attālums līdz 
objektam” un Nr. 809 „Darbības virziens”. 

4. Uz autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri (Skrīveru centrā virzienā uz Līgatni) pirms 
krustojuma ar pašvaldības ielu Nr.9 Sporta iela, saskaņot ceļa zīmes uzstādīšanu – 
Servisa  zīme Nr. 619 „Informācijas punkts” ar papildzīmēm Nr. 801 „Attālums līdz 
objektam” un Nr. 811 „Darbības virziens”. 

5. Uz autoceļa P32 Līgatne – Skrīveri (Skrīveru centrā virzienā uz Klidziņu) pirms 
krustojuma ar pašvaldības ielu Nr.9 Sporta iela, saskaņot ceļa zīmes uzstādīšanu – 
Servisa  zīme Nr. 619 „Informācijas punkts” ar papildzīmēm Nr. 801 „Attālums līdz 
objektam” un Nr. 809 „Darbības virziens”. 

6. Uz autoceļa V-918 (Skrīveru centra virzienā) pirms krustojuma ar pašvaldības ielu Nr.5 
Andreja Upīša iela, saskaņot ceļa zīmes uzstādīšanu – Servisa  zīme Nr. 619 
„Informācijas punkts” ar papildzīmēm Nr. 801 „Attālums līdz objektam” un Nr. 811  
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