
 
 

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  
 

2010.gada 29.aprīlī                                                                                Nr.4 
 
 
Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00. 
Sēdi atklāj pulksten 15.10.  
 
Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta LISENKO. 
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA. 
 
Sēdē piedalās: 
Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Dainis Celmiņš, Aivars Dronka, Uldis Dzērve  
                Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, Inguna Kronberga, Gunta Lisenko, Sandra  
                Ozola, Aldis Rakstiņš, Aija Skudra. 

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 
Ilze Rudzīte – sociālā dienesta vadītāja (4.jautājuma izskatīšanā) 
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Uzaicinātās personas 
Juris Zirnis – SIA „Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājs 
Līga Garanča - SIA „Skrīveru saimnieks” grāmatvede (1.jautājuma izskatīšanā) 
 
Darba kārtība: 
1. Par SIA „Skrīveru saimnieks” 2009.gada pārskatu  

Ziņo – J.Zirnis  
2. Par Skrīveru novada pašvaldības 2009.gada pārskatu  

Ziņo – G.Klinģerīte 
3. Par Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī  

Ziņo – A.Orups  
4. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”  
Ziņo – I.Rudzīte 

5. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
Skrīveru novadā”  
Ziņo – V.Vigovska  
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6. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Skrīveru novadā”  
Ziņo – V.Vigovska  

7. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Skrīveru novada kapsētu izveidošanas un 
uzturēšanas noteikumi” 
Ziņo – V.Vigovska  

8. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības zemes nomas maksas 
noteikšanu” 
Ziņo – G.Lisenko  

9. Par maksas noteikšanu par sociālā dienesta telpu lietošanu 
Ziņo – G.Lisenko  

10. Par ģeotelpiskās informācijas datu uzturēšanu Skrīveru novadā 
Ziņo – A.Orups 

11. Par pirmpirkuma tiesībām  
Ziņo – G.Lisenko  

12. Par nosaukumu un adrešu piešķiršanu ēkām  
Ziņo – A.Krusta  

13. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 
Ziņo – A.Krusta 

14. Iesniegumi 
14.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu zemei „Mācītājmāja” 
14.2. Par tirdzniecības atļauju SIA „Prieciņš” 
14.3. Par atļauju pagarināt apakšīres līgumu 
15. Izpilddirektora informācija 
16. Informācijas apmaiņa 

 
G.LISENKO ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildus jautājumu par „Kārtības, kādā 

skolēni tiek uzņemti Andreja Upīš Skrīveru vidusskolas vispārējās vidējās izglītības 
programmās” saskaņošanu un mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību. 
 

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

 
1. Apstiprināt šādu papildus darba kārtību.  

Papildus darba kārtība  
17. Par „Kārtības, kādā skolēni tiek uzņemti Andreja Upīš Skrīveru vidusskolas vispārējās 

vidējās izglītības programmās” saskaņošanu 
 

2. Mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību un 17.darba kārtības jautājumu 
izskatīt pēc 13.darba kārtības jautājuma. 

 
1. 

Par SIA “Skrīveru saimnieks” 2009.gada pārskatu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas G.Lisenko, J.Zirnis, P.Jansons. 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 1.punktu,  

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, D.Celmiņš, 

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj: 
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Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Skrīveru saimnieks” 2009.gada pārskatu 
un bilanci pārskata perioda beigās aktīvā Ls 4080509.- (četri miljoni astoņdesmit tūkstoši pieci 
simti deviņi lati) un pasīvā Ls 4080509.- (četri miljoni astoņdesmit tūkstoši pieci simti deviņi 
lati). 

 
Ierodas deputāti Jānis Brokāns un Aldis Rakstiņš un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 
 

2. 
Par Skrīveru novada pašvaldības 2009.gada pārskata apstiprināšanu   

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Uzstājas G.Lisenko, G.Klinģerīte, A.Skudra, J.Brokāns, A.Zālītis, A.Rakstiņš. 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

 
1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības 2009.gada pārskatu un vadības ziņojumu.  
 
2. Uzdot domes galvenajai grāmatvedei G.Klinģerītei un Skrīveru p/a „SAC 

„Ziedugravas”” grāmatvedei līdz š.g. 1.augustam sakārtot grāmatvedības ieņēmumu un 
izdevumu klasifikācijas sistēmu, ieviešot vienotus klasifikācijas kodus. 

 
Pielikumā: vadības ziņojums uz 4 lp. 
 

3. 
Par Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Uzstājas G.Lisenko, A.orups, G.Klinģerīte, A.Dronka, A.Skudra. 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

 
Pieņemt zināšanai pārskatu par pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī. 
 

4. 
Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos „Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, I.Rudzīte, A.Dronka, A.Skudra, A.Rakstiņš. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta 

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

D.Celmiņš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi 
29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā””. 

2. Uzdot pārvaldes sekretārei pēc parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt saistošos 
noteikumus rakstveidā un elektroniski Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 
atzinuma sniegšanai. Pēc atzinuma saņemšanas no RAPLM publicēt saistošos noteikumus 
laikrakstā „Skrīveru Vārds”, ievietot Skrīveru mājas lapā un izvietot Skrīveru novada domes 
ēkā pie ziņojumu dēļa. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.7 uz 1 lp. 
 

5. 
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem  

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrīveru novadā”  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un 43.panta 

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

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

 
1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrīveru novadā”. 

2. Uzdot pārvaldes sekretārei pēc parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt saistošos 
noteikumus rakstveidā un elektroniski Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 
atzinuma sniegšanai. Pēc atzinuma saņemšanas no RAPLM publicēt saistošos noteikumus 
laikrakstā „Skrīveru Vārds”, ievietot Skrīveru mājas lapā un izvietot Skrīveru novada domes 
ēkā pie ziņojumu dēļa. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.8 uz 3 lp. 
 

6. 
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem  

„Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Skrīveru novadā”  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu un 

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

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

 
1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 „Par sociālo dzīvokļu 

izīrēšanu Skrīveru novadā”. 

2. Uzdot pārvaldes sekretārei pēc parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt saistošos 
noteikumus rakstveidā un elektroniski Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 
atzinuma sniegšanai. Pēc atzinuma saņemšanas no RAPLM publicēt saistošos noteikumus 
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laikrakstā „Skrīveru Vārds”, ievietot Skrīveru mājas lapā un izvietot Skrīveru novada domes 
ēkā pie ziņojumu dēļa. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.9 uz 3 lp. 
 

7.1. 
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem  

„Skrīveru novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, D.Celmiņš, A.Dronka, A.Orups, A.Rakstiņš, S.Ozola, A.Zālītis. 
 
G.Lisenko aicina balsot atsevišķi par saistošo noteikumu 11.punkta apakšpunktiem par 

maksas iekasēšanu par kapličas izmantošanu un par zvanīšanu bēru ceremonijas laikā. 
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 6 par (D.Celmiņš, R.Kazimirova, I.Kronberga, 

G.Lisenko, S.Ozola, A.Zālītis), pret - 6 (I.Biķerniece, J.Brokāns, A.Dronka, U.Dzērve, 
P.Jansons, A.Skudra), atturas – 1 (A.Rakstiņš), nolemj: 

 
Neiekļaut saistošajos noteikumos punktus par maksas iekasēšanu par kapličas 

izmantošanu un par zvanīšanu bēru ceremonijas laikā. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta 

trešo daļu,  
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret – 1 (S.Ozola), atturas nav, nolemj: 

 
1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „Skrīveru novada 

kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”. 

2. Uzdot pārvaldes sekretārei pēc parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt saistošos 
noteikumus rakstveidā un elektroniski Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 
atzinuma sniegšanai. Pēc atzinuma saņemšanas no RAPLM publicēt saistošos noteikumus 
laikrakstā „Skrīveru Vārds”, ievietot Skrīveru mājas lapā un izvietot Skrīveru novada domes 
ēkā pie ziņojumu dēļa. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.10 uz 4 lp. 
 

7.2. 
Par maksas noteikšanu par beztermiņa zemes nomu kapavietas rezervēšanai  

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

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu,  
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas – 1 (A.Rakstiņš), nolemj: 

 
Noteikt, ka pašvaldības saistošajos noteikumos „Skrīveru novada kapsētu izveidošanas un 

uzturēšanas noteikumi” paredzētais vienreizējais maksājums par beztermiņa zemes nomu 
kapavietas rezervēšanai personas dzīves laikā ir Ls 10 (desmit lati). 
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8. 
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem  

„Par pašvaldības zemes nomas maksas noteikšanu”  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, U.Dzērve. 
 
U.Dzērve paziņo, ka viņš, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nepiedalās lēmuma 
pieņemšanā. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu,  
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

 
1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11 „Par pašvaldības 

zemes nomas maksas noteikšanu”. 

2. Uzdot pārvaldes sekretārei pēc parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt saistošos 
noteikumus rakstveidā un elektroniski Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 
atzinuma sniegšanai. Pēc atzinuma saņemšanas no RAPLM publicēt saistošos noteikumus 
laikrakstā „Skrīveru Vārds”, ievietot Skrīveru mājas lapā un izvietot Skrīveru novada domes 
ēkā pie ziņojumu dēļa. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.11 uz 2 lpp. 
 

9. 
Par maksas noteikšanu par sociālā dienesta telpu lietošanu  

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

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3 punktu un 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu, 

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

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

1. Noteikt maksu par Skrīveru sociālā dienesta telpu lietošanu (nomu vai īri) Ls 2.- stundā. 

2. Maksājumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā „Par 
pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem. 

3. No telpu nomas (īres) maksas atbrīvota novada dome, tās izveidotas iestādes un 
institūcijas.  

4. No telpu nomas (īres) maksas atbrīvotas biedrības un citas institūcijas, ja par 
atbrīvojumu ir lēmusi Skrīveru novada domes Sociālo jautājumu komiteja. 

5. Lēmums stājas spēkā 2010.gada 1.maijā.  

6. Lēmuma izpildi nodrošina Skrīveru sociālā dienesta vadītāja, kontroli par lēmuma 
izpildi uzdot domes galvenai grāmatvedei.  
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10. 
Par ģeotelpiskās informācijas datu uzturēšanu Skrīveru novadā  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, D.Celmiņš, A.Dronka, J.Brokāns. 
 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (A.Dronka, P.Jansons, 
R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra,), pret nav, atturas – 6 
(I.Biķerniece, J.Brokāns, D.Celmiņš, U.Dzērve, S.Ozola, A.Zālītis), nolemj: 

Noslēgt līgumu ar SIA „Bauštelle” par ģeotelpiskās informācijas datu uzturēšanu Skrīveru 
novadā ar nosacījumu, ka uzņēmums piedāvā iespējas klientiem izmantot ortofoto kartes. 

 
11.1. 

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

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

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

 
atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Pumpuri”, sastāvošu no 3.0 

ha liela zemes gabala ar kadastra Nr.3282 009 0148, kas atrodas Skrīveru novadā, un ko 
XXXXXX pārdod par Ls XXX. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 
 

11.2. 
Par pirmpirkuma tiesībām 

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

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

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

 
atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ābeļkalni”, sastāvošu no 

0,4010 ha liela zemes gabala ar kadastra Nr.3282 008 0686, kas atrodas Skrīveros, Skrīveru 
novadā, un ko XXXXXX pārdod par Ls XXX. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 
 

12.1. 
Par adreses piešķiršanu ēkām un zemes vienībai 

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

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

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

 
1. Piešķirt VAS „Latvijas dzelzceļš” piederošām (shēmā iezīmētām) ēkām, kas atrodas uz 

zemes vienības ar kadastra Nr.3282 008 0607 šādas adreses: 
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1.1. stacijas ēkai un ar to funkcionāli saistītām ēkām šķūnim un pagrabam piešķirt adresi 
Dzelzceļnieku iela 1, Skrīveri, Skrīveru nov.; 

1.2. apsildīšanas mājai saglabāt adresi Dzelzceļnieku iela 3A, Skrīveri, Skrīveru nov.; 
1.3. bagāžas noliktavai un ceļu meistara ēkai piešķirt adresi Gaismas prospekts 5, 

Skrīveri, Skrīveru nov.; 
1.4. vilces apakšstacijai piešķirt adresi „Apakšstacija”, Skrīveri, Skrīveru nov. 

2. Zemes vienībai „Latvijas dzelzceļš”, kadastra Nr.3282 008 0607, piešķirt adresi 
Dzelzceļnieku iela 1, Skrīveri, Skrīveru nov. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 
 

12.2. 
Par adreses piešķiršanu transformatoru punktu ēkām 

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

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

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

 
Piešķirt akciju sabiedrībai „Latvenergo” piederošām transformatoru punktu ēkām šādas 

adreses: 
1. TP – 7303 ēkai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr.3282 008 0544 piešķirt 

adresi Stacijas laukums 1B, Skrīveri, Skrīveru nov.; 
2. TP – 7322 ēkai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr.3282 008 0694 piešķirt 

adresi Sporta iela 4A, Skrīveri, Skrīveru nov. 
 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 
13. 

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 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

 
1.Noslēgt uz laiku no 2010.gada 1.maija līdz 2011.gada 30.aprīlim nomas līgumu ar Ingu 

Vītolu par 50 kv.m zemes nomu tirdzniecības kioska uzturēšanai, uz pašvaldībai piederošā 
zemes gabala „Stāvlaukums”, Pīlādžu ielā 2, Skrīveros, nosakot nomas maksu mēnesī Ls 7,50 
+ PVN. 

2.Noslēgt uz laiku no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 1.novembrim nomas līgumu ar 
Jolantu Bitāni par mazdārziņa nomu „Meteostacijas mazdārziņos” 0,03 ha platībā. 

 
17. 

Par „Kārtības, kādā skolēni tiek uzņemti Andreja Upīš Skrīveru 
 vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmās” saskaņošanu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Uzstājas G.Lisenko, A.Rakstiņš, V.Vigovska, J.Brokāns, P.Jansons, A.Zālītis, A.Dronka, 
                U.Dzērve, R.Kazimirova  

 
Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 41.panta otro daļu,  
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

 
Saskaņot „Kārtību, kādā skolēni tiek uzņemti Andreja Upīš Skrīveru vidusskolas 

vispārējās vidējās izglītības programmās”.  
 

14.1. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu zemei „Mācītājmāja” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova, A.Dronka, V.Vigovska. 
 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, A.Rakstiņš), pret – 3 
(D.Celmiņš, A.Dronka, A.Zālītis), atturas – 2 (S.Ozola, A.Skudra), nolemj: 

 
1. Atzīt, ka 5 ha Aizkraukles evaņģēliski luteriskai draudzei piederošās „Mācītājmājas” 

zemes tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā un tie ir apliekami ar nekustamā īpašuma nodokli.  
2. Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli Aizkraukles evaņģēliski luteriskai draudzei 

piederošo „Mācītājmājas” zemi 39,5 ha platībā, kuru neizmanto saimnieciskajā darbībā. 
 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
14.2. 

Par tirdzniecības atļauju SIA „Prieciņš”  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 
 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

Saskaņot SIA „Prieciņš” kafejnīcas - bistro atvēršanu un laukuma izveidošanu sezonas 
tirdzniecībai Viktoram Dauģim piederošā īpašumā „Liepas”, Klidziņas ciemā, Skrīveru novadā. 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
 

14.3. 
Par atļauju A.Garoziņai noslēgt apakšīres līgumu  

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

 
Pamatojoties uz Ainas Garoziņas personīgo iesniegumu un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

17.panta pirmo daļu, 
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret – 1 (R.Kazimirova), atturas nav, nolemj: 
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1. Atļaut pašvaldības dzīvokļa „Zemkopības institūts 1” – 15 īrniecei AINAI 
GAROZIŅAI uz vienu gadu nodot daļu dzīvokļa apakšīrē ILGONIM SNIEDZIŅAM.  

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

 
 

Sēdi slēdz pulksten 17.15. 
 
 
 
Sēdes vadītāja         G.Lisenko  
 
 
Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  
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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 

 

 
Skrīveru novada domes vadības ziņojums  

par 2009.gada pārskatu 
 

I. Vispārēja informācija par pašvaldību 
 
Skrīveru novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Skrīveru 

novada domes nolikumu, kas apstiprināts kā saistošie noteikumi 2009.gada 30.jūlijā (sēdes 
protokols Nr.3, lēmums Nr.1).  

Skrīveru novads ir izveidots saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma 2.pielikuma 90.punktu , novadu veido Skrīveru pagasts. Saskaņā ar Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu Skrīveru novada pašvaldība ir 
Skrīveru pagasta pašvaldības izveidoto institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību 
pārņēmēja. Skrīveru novada dome, sastāvoša no 13 deputātiem, savu darbību uzsāka 2009.gada 
1.jūlijā. Domes darbības nodrošināšanai ir izveidotas 3 pastāvīgi darbojošās deputātu 
komitejas: Finanšu un tautsaimniecības komiteja 7 locekļu sastāvā, Sociālo jautājumu komiteja 
5 locekļu sastāvā un Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komiteja 6 locekļu 
sastāvā.  

Novadā izveidoti 5 ciemi: Skrīveri, Zemkopības institūts, Klidziņa, Līči un Ziedugravas. 
Kopējais iedzīvotāju skaits uz 2009.gada 1.janvāri bija 4120. Iedzīvotāju skaits darbaspējas 
vecumā sastāda 54.9%, virs darbaspējas vecuma 24.8%. Visus pēdējos gadus ir negatīvs 
iedzīvotāju dabiskais pieaugums (2009.gadā 64 mirušas personas, dzimuši 35 bērni).  

Skrīveru novadu šķērso vairākas nozīmīgas transporta maģistrāles: dzelzceļa līnija “Rīga-
Maskava”, valsts galvenās nozīmes autoceļš A6 “Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas 
robeža” un valsts 1.kategorijas autoceļš P32 “Skrīveri-Līgatne”. Pārējo ceļu daļu veido 
pašvaldības ceļi 68.2 km kopgarumā un ielas 24,8 km kopgarumā, kā arī māju un uzņēmumu 
ceļi. 

Skrīveru novada kopējā platība ir 10.5 tūkstoši ha, 57.1% zemes ir izmantojamas 
lauksaimniecības vajadzībām, 40% teritorijas aizņem meži, 2% ūdeņi. 59.1% no visas zemes 
platības ir reģistrēta zemesgrāmatā, no zemesgrāmatā nereģistrētajām platībām 1.5% atrodas 
fizisko un juridisko personu lietojumā, 1,6 % (166,6 ha) pašvaldībai piekritīga zeme, 37,6% 
(3957,4 ha) valstij piekritīga zeme un 0.2% (22,9 ha) ir zemes reformas pabeigšanai paredzētā 
zeme. Novadā ir 687 zemes īpašumi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
19 zemes īpašumi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 964 ir individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zemes īpašumi, 27 daudzdzīvokļu māju apbūves zemesgabali, 12 
komercdarbības objektu apbūves zemesgabali, 23 ražošanas objektu apbūves zemesgabali un 
17 sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zemesgabali.  

Skrīveru novada pašvaldības īpašumā un valdījumā atrodas 211 zemes īpašumi. 
2009.gadā pašvaldība savā valdījumā pārņēma divu valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas 
ar 2 neprivatizētiem dzīvokļiem. Kopā pašvaldības valdījumā atrodas 47 neprivatizēti dzīvokļi 
ar kopējo bilances vērtību Ls 29166,72. Pašvaldībai pieder 100% kapitāldaļas SIA „Skrīveru 
saimnieks” un 3% kapitāldaļas SIA „Vidusdaugavas SPAAO”. 
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II. Pašvaldības darbība pārskata gadā un būtiskākās izmaiņas 

 
2009.gada 29.janvārī kā saistošie noteikumi Nr.2 tika apstiprināts Skrīveru pagasta 

pašvaldības budžets un 2009.gada 31.augustā kā saistošie noteikumi Nr.3 tika apstiprināts 
Skrīveru novada pašvaldības budžets. Budžeta konsolidācijā ar atsevišķām bilancēm ir ietverti 
Skrīveru novada domes, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas un Skrīveru novada pašvaldības 
aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” budžeti. 

Skrīveru novada domes bilancē ir ietvertas šādas pašvaldības iestādes: 
 Skrīveru novada pašvaldības administrācija, 
 Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”, 
 Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saulēni”, 
 Skrīveru mūzikas un mākslas skola, 
 Skrīveru kultūras centrs, 
 Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka,  
 Skrīveru bērnu bibliotēka, 
 Skrīveru novada bāriņtiesa, 
 Skrīveru sociālais dienests. 

Skrīveru novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2009.gadā bija Ls 2 259 124 
un izdevumi Ls 2 459 475, kas attiecīgi sastāda 86 % un 89 % no 2008. gada ieņēmumiem un 
izdevumiem, kas bija Ls 2 625 834 un Ls 2 751 381. Skrīveru novada pašvaldības ieņēmumi 
tika novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, izglītībai, infrastruktūras 
uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem. Pašvaldības 
budžeta līdzekļu atlikums 2009.gada beigās – Ls 246960. Budžeta ieņēmumu daļā, salīdzinot 
2009. ar 2008.gadu, lielāko samazinājumu sastāda iedzīvotāju ienākumu nodoklis Ls 409 631 
un valsts un pašvaldību budžetu transferti Ls 25 752, bet izdevumu daļā lielāko samazinājumu 
sastāda atlīdzība Ls 215 628, pakalpojumi Ls 91 592 un krājumi (materiāli, energoresursi, 
preces, biroja preces un inventārs) Ls 93 939. Budžeta izdevumu daļā ir arī palielinājums 
sociālajos pabalstos Ls 26 680. Budžeta izdevumu daļā pamatlīdzekļu vērtība palielinājās, jo 
tika veikti divi lieli darbi (Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vecā korpusa renovācija un 
publiskās tualetes projektēšana, celtniecība un labiekārtošana), kas kopā sastāda Ls 312 000 jeb 
86 % no visiem 2009.gada budžeta izdevumiem pamatlīdzekļos (Ls 361 465). 

No Skrīveru novada pašvaldības 2009. gada konsolidētā budžeta izdevumiem 11 % 
sastāda izdevumi vispārējiem valdības dienestiem, 7 % - pašvaldības teritorijas un mājokļu 
apsaimniekošanai, 5 % - atpūtai, kultūrai un reliģijai, 52 % - izglītībai, 21 % - sociālajai 
aizsardzībai un 4 % - pārējiem izdevumiem. 

Skrīveru novada pašvaldības 2009. gada budžeta ieņēmumos un izdevumos ir iekļauts 
Skrīveru sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas”. Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.06.2009. 
noteikumiem Nr.680 „Noteikumi par Aizkraukles rajona pašvaldības reorganizāciju”, Skrīveru 
novada pašvaldība ar 2009.gada 30.novembri no Aizkraukles rajona padomes pārņēma 
Aizkraukles rajona pašvaldības aģentūru „Skrīveru sociālās aprūpes centrs” ar 314 
pamatlīdzekļu vienībām un atlikušo bilances vērtību Ls 842 530,14 un izveidoja Skrīveru 
novada pašvaldības aģentūru „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas””. 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2009. gadā Ls 49 794 un izdevumi Ls 55 305 sastāda 42 % 
un 45% no 2008. gada ieņēmumiem un izdevumiem, kas attiecīgi bija Ls 118921 un Ls 
122964. Šis samazinājums 2009.gadā ir tāpēc, ka valsts samazināja autoceļu fonda līdzekļus 
par Ls 69 472 jeb 59 %. 

2009.gadā Skrīveru novada pašvaldība ir strādājusi taupības režīmā, gada laikā divas 
reizes tika pārskatīts no pašvaldības budžeta finansējamo darbinieku atalgojums, darba 
samaksas sistēma tika pārkārtota atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos, darbiniekiem netika 
izmaksātas prēmijas un pabalsti.  

 

http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sacziedugravas.lv%2Fvesture.html&rct=j&q=sac+ziedugravas&ei=BuPWS9OeEsycOL2fzNwG&usg=AFQjCNHvrywEYCiyoggRSokLd3krlHrmvA�
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Lielākie veiktie darbi 2009.gadā: 

• Turpinājās Skrīveru ūdenssaimniecības izbūves projekta realizācija. Ls 455 000 ieguldīti 
pašvaldības SIA „Skrīveru saimnieks” statūtkapitāla palielināšanai. 

• Izstrādāti investīciju piesaistes projekti: Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vienkāršotās 
renovācijai (siltināšanai) izlietoti Ls 3 872, Jauna dienas aprūpes centra izveidei Skrīveru 
novadā izlietoti Ls 2 492, Apvienotā gājēju un veloceliņa gar Jāņa Purapuķes ielas izbūves 
projekta precizēšanai izlietoti Ls 990. 

• Veikti Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vecā korpusa renovācijas darbi par summu Ls 
238 605,88. 

• Iegādātas mēbeles Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vecajam korpusam par summu Ls 
8 460. 

• Veikti publiskās tualetes projektēšanas, celtniecības un labiekārtošanas darbi par summu Ls 
73 512,47. 

• Veikti ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi par kopējo summu Ls 5 339. 
• Veikti ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas un remontdarbi par kopējo summu Ls 55 305, kas 

ir valsts piešķirtie ceļa naudas līdzekļi. 
 
 

III. Būtiskie riski un neskaidrie apstākļi pašvaldības darbībā 
 

Lai spētu plānot pašvaldības attīstību vidējā termiņā, pašvaldībai ir svarīgi zināt 
finansējuma apmēru. Tā kā lielāko daļu no pašvaldības budžeta ieņēmumiem veido nodokļu 
ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis -, jābūt stabilai, 
prognozējamai nodokļu likumdošanai. Šobrīd nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu 
reglamentējošie normatīvie akti tiek būtiski grozīti, mainot nodokļa aprēķināšanas kārtību, kā 
rezultātā nav iespējams plānot ieņēmumus īstermiņa un vidējā termiņā, kā arī tas prasa no 
pašvaldības ieguldīt papildus līdzekļus nodokļa administrēšanas nodrošināšanā. 

No iepriekšējiem gadiem saglabājusies pašvaldībai grūti risināma problēma – no valsts 
pārņemtais neprivatizētais dzīvojamais fonds ir stipri nolietojies un ir jāiegulda lieli līdzekļi tā 
remontdarbos. Dzīvojamā fonda trūkuma dēļ pašvaldībai grūtības sagādā palīdzības sniegšana 
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.  

Samazinoties budžeta ienākumu daļai un palielinoties inflācijai, pašvaldībai arvien vairāk 
līdzekļu būs jānovirza budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai. Līdz ar to samazināsies 
līdzekļu apjoms, ko varēs novirzīt novada attīstībai. 

Sakarā ar to, ka valsts nespēj garantēti prognozēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
iekasēšanu, var rasties problēmas budžeta plānošanā, plānotā budžeta izpildē un līdz ar to 
pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanā. 

 
 

IV. Pašvaldības turpmākās darbības prioritātes 
 

Neskatoties uz budžeta līdzekļu apjoma samazināšanos, tuvākajā nākotnē ir jāturpina 
realizēt aizsāktie Eiropas struktūrfondu finansētie projekti: ūdenssaimniecības attīstības 
projekta 1.kārtas pabeigšana (ielu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, atdzelžošanas un 
attīrīšanas iekārtu izbūve), gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve gar Jāņa Purapuķes ielu. 2011.-
2012.gados plānots realizēt Jauna dienas aprūpes centra izveides projektu SAC „Ziedugravas”. 
2010.gadā paredzēts veikt ielu apgaismojuma daļēju rekonstrukciju Kalna un Daugavas ielās. 
Tiks veikta tiltu pār Braslu un Maizītes upi būvekspertīze, lai noteiktu tiltu tehnisko stāvokli un 
kravnesību. 2010.gadā plānots atvērt Zemgales reģiona atkritumu apglabāšanas poligonu 
Mežārē, būs jāveic „Ramziņu” izgāztuves rekultivācija, līdz ar to paredzamas izmaiņas 
atkritumu savākšanas organizēšanā novada teritorijā.  
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Pēc ūdenssaimniecības projekta būvdarbu pabeigšanas nākotnē jāsaved kārtībā 

Dzelzceļnieku, Sila un Sporta ielu virskārtas segums, jāveic Andreja Pumpura un Ziedu ielu 
savienošanas projekta izstrāde un izbūves 1.kārtas realizācija. 

Ilgtermiņā tiek plānots turpināt sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus dažādos 
investīciju projektu konkursos, ir jāveic projektēšanas darbi un ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
izbūve dzelzceļa ziemeļu pusē, kā arī gājēju ietves gar Daugavas ielu projektēšana, 
rekonstrukcija un izbūve. 
 
 
 
 
29.04.2010. 
 
 
 
 
 
Priekšsēdētāja          G.Lisenko  
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