
 
 

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 28.jūnijā                                                                               Nr.6 
 
 
Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00. 
Sēdi atklāj pulksten 15.05.  
 
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  
                Rasma Kazimirova, Inguna Kronberga, Gunta Lisenko, Sandra Ozola, Aldis  
                Rakstiņš, Aija Skudra. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   
Aigars Orups - izpilddirektors 
Anita Krusta – zemes lietu speciāliste  
Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Guntis Rūze - ekonomists 
Ilze Rudzīte – sociālā dienesta vadītāja (11.6.jautājuma izskatīšanā) 
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās 
Pēteris Jansons – slims 
 
Darba kārtība: 
1. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2010.gadam” 
Ziņo – G.Rūze 

2. Par pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu  
Ziņo – A.Orups  

3. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru 
novadā” 
Ziņo – A.Orups  

4. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības zemes nomas maksas noteikšanu” 
Ziņo – A.Krusta 

5. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Skrīveru novadā” 
Ziņo – G.Lisenko  
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6. Par maksas noteikšanu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes 
uzturētāja sniegtajiem pakalpojumiem 
Ziņo – G.Lisenko  

7. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētiem 
zemesgabaliem 
Ziņo – A.Krusta 

8. Par uzmērītās zemes Aizkraukles ielā 18 platības apstiprināšanu 
Ziņo – G.Lisenko 

9. Par dalību projektu konkursā apakšaktivitātē „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās 
vietās ārpus Rīgas” 
Ziņo – A.Orups  

10. Par otrās dzelzceļa pārbrauktuves ierīkošanu Skrīveru novada teritorijā 
Ziņo – A.Orups  

11. Iesniegumi 
11.1. Par finansējuma piešķiršanu politiski represēto pasākumam 
11.2. Par S.Bokalderes iesniegumu par atļauju ierīkot zivju dīķi 
11.3. Par pašvaldības zemes iznomāšanu S.Mikštai 
11.4. Par maksas samazināšanu par īpašumā izpērkamo zemi Meža ielā 7 
11.5. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 
11.6. Par A.Kosmačeva iesniegumu par sociālās palīdzības sniegšanu 
12. Izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu izpildi 
13. Informācijas apmaiņa 
 

G.LISENKO aicina apstiprināt izsludināto darba kārtību. 
 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību. 
 
Ierodas deputāe Sandra Ozola un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 
1. 

Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2010.gadam” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas G.Lisenko, G.Rūze 

 
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 

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

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

 
1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi 

2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 
2010.gadam””. 

2. Pēc parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 
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3. Saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada domes ēkā. 

 
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.13 kopā ar 1.pielikumu uz 2 lp. 

 
2. 

Par pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, V.Vigovska 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, 

„Likuma par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 
5.maija noteikumu „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 3.un 12.punktu, 

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

D.Celmiņš, A.Dronka, U.Dzērve, 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 publisko pārskatu.  

2. Uzdot pārvaldes sekretārei mēneša laikā nosūtīt publisko pārskatu Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijai un nodot katrai pašvaldības bibliotēkai 1 eksemplāru publiskā 
lietošanā. 

3. Publicēt publisko pārskatu internetā Skrīveru mājas lapā. 

4. Sabiedrisko attiecību speciālistei apkopot pašvaldības iestāžu sagatavotos materiālus, 
kas apjoma ierobežojuma dēļ nav iekļauti publiskajā pārskatā, un sagatavot paplašinātu 
izdevumu par pašvaldības darbu 2009.gadā. 

 
3. 

Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem  
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā” 

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

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, 43.panta 
trešo daļu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma  9.panta pirmās daļas 3.punktu, 

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

D.Celmiņš, A.Dronka, U.Dzērve, 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.14 „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu 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.14 uz 5 lp. 
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4. 
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem  

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

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

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 45.pantu 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, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 06.05.2010. sniegto 

atzinumu Nr.2.2-13/5769/3479 atcelts Skrīveru novada domes 29.04.2010. sēdes lēmumu Nr.8 
par pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 „Par pašvaldības zemes nomas maksas noteikšanu” 
pieņemšanu. 

2. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 „Par pašvaldības 
zemes nomas maksas noteikšanu”. 

3. 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.15 uz 1 lp. 
 

5. 
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem  

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību  
Skrīveru novadā”  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Uzstājas G.Lisenko, D.Celmiņš.  
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Ģeotelpiskās 
informācijas likuma 13.panta sesto daļu, 

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

D.Celmiņš, A.Dronka, U.Dzērve, 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.16 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 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.16 uz 2 lp. 
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6. 
Par maksas noteikšanu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

datubāzes uzturētāja sniegtajiem pakalpojumiem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g 
apakšpunktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 26.panta trešo daļu un pašvaldības 28.06.2010. 
saistošo noteikumu Nr.16 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 
Skrīveru novadā” 3.punktu, 

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

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

 
1. Apstiprināt maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes 

uzturētāja sniegtajiem pakalpojumiem (teksts pielikumā). 

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

3. Lēmums stājas spēkā līdz ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16 „Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Skrīveru novadā” spēkā stāšanos. 

Pielikumā: Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturētāja 
Skrīveru novadā maksas pakalpojumi un to izcenojumi uz 2 lp. 

 
7. 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta . 
 
Izskatot 2010.gada 7.jūnija VZD Zemgales reģionālās nodaļas vēstuli Nr.2-04-Z/282 par 

zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemei, kas kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ar 
statusu – zeme zemes reformas pabeigšanai – un izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika 
konstatēts, ka zemes reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām, kas atrodas Skrīveru 
novadā, nav noteikts lietošanas mērķis, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.apakšpunktu un 18.punktu 

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

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

 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi šādām zemes vienībām: 
 
1. „Pļavkalnu pļavas”, kadastra Nr.3282 005 0070, 9,8 ha platībā, zemes lietošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
2. „Jaunapsēnu gabals”, kadastra Nr.3282 005 0057, 6,0 ha platībā, zemes lietošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
3. „Lauka Lejnieki”, kadastra Nr.3282 007 0128, 4,3 ha platībā, zemes lietošanas mērķis 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
4. „Brūveri”, kadastra Nr.3282 007 0154, 3,5 ha platībā, zemes lietošanas mērķis – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
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5. „Jaunmieriņi”, kadastra Nr.3282 007 0150, 2,1 ha platībā, zemes lietošanas mērķis – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

6. „Pašvaldības mežs”, kadastra Nr.3282 001 0012, 0,7 ha platībā, zemes lietošanas 
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

8. „Pie Cepļiem”, kadastra Nr.3282 007 0252, 0,3 ha platībā, zemes lietošanas mērķis – 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

9. Krampīšu iela 13, kadastra Nr.3282 008 0709, 0,3 ha platībā, zemes lietošanas mērķis 
– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

7. Krampīšu iela 15, kadastra Nr.3282 008 0708, 0,32 ha platībā, zemes lietošanas mērķis 
– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

10. Daugavas iela 87A, kadastra Nr.3282 008 0737, 0,27 ha platībā, zemes lietošanas 
mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

 
8. 

Par uzmērītās zemes Aizkraukles ielā 18 platības apstiprināšanu 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta. 
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

 
Apstiprināt dabā noteiktā un uzmērītā nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 18, Skrīveros, 

Skrīveru novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3282 010 0366 platību 0,2085 ha. 
 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 
 

9. 
Par dalību projektu konkursā apakšaktivitātē  

„Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups. 
 
A.ORUPS informē par gājēju celiņa izbūves projekta gatavošanu visā plānotajā garumā 

no Skrīveru ciema robežas līdz Jāņa Purapuķes ielas apvienotajam gājēju un velosipēdistu 
celiņam un par paredzamo finansēšanas kārtību. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

 
1. Lai realizētu gājēju ietves izbūvi gar Daugavas ielu posmā no Sprīdīša ielas līdz 

Pīlādžu ielai, sagatavot projekta pieteikumu un piedalīties izsludinātās darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1. apakšaktivitātes „Satiksmes drošības 
uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” 2.kārtas projektu konkorsā. 

2. Projekta pieteikuma sagatavošanai un ietves projektēšanai no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, piešķirt : 

2.1. līdz Ls 3600  gājēju ietves projektēšanas darbiem, 
2.2. līdz Ls 500  topogrāfiskajiem uzmērījumiem, 
2.3. līdz Ls 2000 projekta pieteikuma sagatavošanai. 
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3. Dome apņemas no tās rīcībā esošajiem līdzekļiem (t.sk. kredītresursiem) apmaksāt 
visus izdevumus, kas saistīti ar projekta īstenošanu (t.sk. projekta vadība). 

4. Uzdot izpilddirektoram Aigaram Orupam organizēt projekta pieteikuma sagatavošanu. 
 

10. 
Par otrās dzelzceļa pārbrauktuves ierīkošanu Skrīveru novada teritorijā 

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

 
Ņemot vērā to, ka  
1. pašvaldībā vairākkārt ir vērsušies iedzīvotāji un uzņēmēji un izteikuši neapmierinātību 

par to, ka ļoti bieži uz ilgu laiku bez acīm redzama iemesla ir slēgta dzelzceļa pārbrauktuve 
Skrīveros (pārbrauktuve ir slēgta pat 15-20 minūtes, kaut arī neviens vilciens nekursē); 

2. bieži vien slēgtās pārbrauktuves dēļ izveidojas pat 0.5 km garas mašīnu rindas un 
kustības slēgšana rada draudus cilvēku veselībai, laikā nesaņemot medicīnisko palīdzību; 

3. Skrīveru novada administratīvajā teritorijā ir viena dzelzceļa pārbrauktuve, tuvākās 
dzelzceļa pārbrauktuves, kuras varētu izmantot avārijas situācijās, atrodas tikai Jumpravas 
pagastā un Aizkraukles pagastā; 

4. 2010.gadā ir plānots būvēt otro sliežu ceļu Skrīveri – Aizkraukle un remontdarbu dēļ 
paredzams, ka pārbrauktuve būs slēgta vēl biežāk un ilgāk, kas radīs papildus problēmas 
autotransporta kustībai; 

 
lai uzlabotu dzelzceļa satiksmes organizāciju un nodrošinātu autotransporta normālu 

kustību uz autoceļa Skrīveri-Līgatne, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 

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

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

 
1. Lūgt VAS „Latvijas Dzelzceļš” pārskatīt automātiskās regulēšanas sistēmas darbību 

Skrīveros, samazinot autotransporta kustības slēgšanas laiku. 

2. Lūgt VAS „Latvijas Dzelzceļš” atjaunot kādu no iepriekšējos gados slēgtajām 
dzelzceļa pārbrauktuvēm vai izveidot jaunu otro dzelzceļa pārbrauktuvi Skrīveru novada 
administratīvajā teritorijā.  

3. Sakarā ar to, ka Skrīveru novada teritoriālajā plānojumā ir paredzēts izbūvēt apvedceļu 
Skrīveru ciema teritorijai, pašvaldībai kopīgi ar VAS „Latvijas Dzelzceļš” saskaņot otrās 
dzelzceļa pārbrauktuves atrašanās vietu. 

4. Pilnvarot izpilddirektoru Aigaru Orupu pārstāvēt Skrīveru novada pašvaldību sarunās 
ar VAS „Latvijas Dzelzceļš” par satiksmes kustības uzlabošanu Skrīveru novadā un otrās 
dzelzceļa pārbrauktuves izbūvi. 

 
11.1 

Par finansējuma piešķiršanu no rezerves fonda 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 
pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības 
budžetu 2010.gadam” 20.punktu, 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Piešķirt finanšu līdzekļus šādiem mērķiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas 

ieplānoti neparedzētiem gadījumiem: 
1.1. biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienībai” politiski represēto salidojuma 

organizēšanai Ikšķilē š.g. 31.jūlijā Ls 50 (piecdesmit lati); 
1.2. transporta apmaksai novada iedzīvotāju izveidotai komandai „Sūnu ciema zēni”, lai 

piedalītos Latvijas pļaušanas sacensībās Viļānos š.g. 10.jūlijā. 

2. Skrīveru novada domes galvenai grāmatvedei un ekonomistam sagatavot attiecīgus 
grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada budžetā. 

 
11.2. 

Par S.Bokalderes iesniegumu par atļauju ierīkot zivju dīķi  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15.panta 
pirmās daļas 13.punktu, un saskaņā ar 2009.gada 20.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.2 
„Skrīveru novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” un pašvaldības 2006.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par Skrīveru 
pagasta teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem” 6.2.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka Skrīveru novadā lauksaimniecības teritorijā ir 
atļauts izveidot dīķsaimniecības un zivju audzētavas, 

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

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

 
1. Atļaut īpašumā „Vecbirzes”, Skrīveru novadā, kadastra Nr.3282 002 0081, ierīkot zivju 

dīķi līdz 4 ha lielā platībā. 

2. Noteikt, ka dīķu ierīkošanas rezultātā iegūtos derīgos izrakteņus drīkst realizēt 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
11.3. 

Par pašvaldības zemes iznomāšanu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta, A.Orups, J.Brokāns. 
 
Izskatot Sintijas Mikštas, dzīvojošas „Zvejniekos”, Skrīveru novadā, 2010.gada 20.maijā 

saņemtos iesniegumus par zemes gabala „Zvejnieku ganības” iznomāšanu un nobrauktuves 
izveidošanu uz zemesgabala „Upes Līči”, izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 
LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

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

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

 
1. Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu un racionālu 

apsaimniekošanu noslēgt uz laiku no 2010.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.jūnijam nomas 
līgumu ar Sintiju Mikštu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Zvejnieku ganības” 7,4 ha 
platībā un ”Upes Līči” 0,3915 ha platībā iznomāšanu. 
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2. Atļaut Sintijai Mikštai izveidot pašvaldības zemesgabalā „Upes Līči” servitūta ceļu par 
labu nekustamajam īpašumam „Mežābeles”. 

3. Nomas līgumā ierakstīt nosacījumus, ka iznomātos zemesgabalus „Zvejnieku ganības” 
un „Upes Līči” ir atļauts izmantot tādiem mērķiem, kādi paredzēti Skrīveru novada teritorijas 
plānojumā. 

11.4. 
Par maksas samazināšanu par īpašumā izpērkamo zemi Meža ielā 7 

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

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

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

 
Samazināt JĀNIM VOITKEVIČAM aprēķināto samaksu par īpašumā izpērkamo zemi 

Meža ielā 7, Skrīveros, Skrīveru novadā, kadastra Nr.3282 008 0320, par 7 %, ņemot vērā 
zemes lietošanas laiku. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 
11.5. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 
1. Sakarā ar to, ka zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, anulēt ------- ---

--, personas kods ------------, ziņas par deklarēto dzīvesvietu ------------, Skrīveros, 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 --------- ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2010.gada 28.jūniju. 
Par lēmuma pieņemšanu paziņot --------- un -------------. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
11.6. 

Par ----------- iesniegumu par sociālās palīdzības sniegšanu  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, I.Rudzīte, A.Dronka, V.Vigovska, A.Skudra . 
 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

Atteikt piešķirt -----------------, personas kods ------------, dzīvojošam -------------------, 
Skrīveros, Skrīveru novadā,  

1. trūcīgas ģimenes (personas) statusu; 
2. pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu. 
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Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
12. 

Izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu izpildi  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, D.Celmiņš, A.Dronka, J.Brokāns, A.Rakstiņš. 
 
A.ORUPS informē par aktuālākajiem jautājumiem, kas saistīti ar pieņemto lēmumu 

izpildi:  
1. Par ceļa zīmju uzstādīšanu - VAS „Latvijas valsts ceļi” nav norādījuši konkrētu laiku, 

kurā tiks uzstādītas lēmumā norādītās ceļa zīmes, jo tas saistīts ir papildus izdevumiem. 
2. Par zīmes „Braukt aizliegts” uzlikšanu pirms tilta pār Maizītes upi Dīvajas ielā sakarā 

ar to, ka tilts ir avārijas situācijā. Ir veikti aptuveni aprēķini, ka tilta rekonstrukcija izmaksā 
apmēram tik pat, cik jaunas gofrētās, piemērota diametra caurules ielikšana, t.i., 25000 – 30000 
latu. 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Uzdot izpilddirektoram Aigaram Orupam organizēt skiču projekta izstrādi tilta Dīvajas 

ielā atjaunošanai. 
13. 

Informācijas apmaiņa 
------------------------------------------------ 

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

1. Par veloceliņa Jāņa Purapuķes ielā izbūves uzsākšanu. 

2. Par ūdenssaimniecības projekta izbūves pabeigšanu līdz 1.augustam, garantijas laiks ir 
2 gadi, ielas vēl būvniekiem ir jāremontē. 

3. Par skolas siltināšanas projekta realizāciju. 

4. Par Daugavas svētku norisi – svētki bija izdevušies, notiek sarunas par A.Upīša muzeja 
turpmāko piederību. 

 
 

Sēdi slēdz pulksten 16.10. 
 
 
 
Sēdes vadītāja         G.Lisenko  
 
 
Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  
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