
 
 

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.jūlijā                                                                                   Nr.7 

 

 

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, Aivars Dronka, Uldis Dzērve  

                Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, Inguna Kronberga, Gunta Lisenko,  

                Sandra Ozola, Aldis Rakstiņš. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Mārīte Bogopoļska – nodokļu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Guntis Rūze - ekonomists 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās 

Dainis Celmiņš – sakarā ar aizņemtību darba vietā 

Aija Skudra – sakarā ar aizņemtību darba vietā  

 

Darba kārtība: 

1. Par pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi 1.pusgadā  

Ziņo – G.Rūze 

2. Par projekta „Jauna dienas aprūpes centra izveide Skrīveru novadā” realizāciju  

Ziņo – A.Orups  

3. Par finansu līdzekļu piešķiršanu A.Upīša Skrīveru vidusskolai  

Ziņo – A.Orups  

4. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”  

Ziņo – G.Rūze  

5. Par iesaistīšanos darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.3.1.aktivitātē 

"Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" 

Ziņo – A.Orups  

6. Par zonas koeficienta noteikšanu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai Skrīveru 

novadā 

Ziņo – G.Lisenko  
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7. Par pirmpirkuma tiesībām  

Ziņo – G.Lisenko  

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  

Ziņo – A.Orups  

9. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai G.Lisenko  

Ziņo – A.Orups  

10. Iesniegumi 

10.1. Par telpu grupas „Zemkopības institūts 6” – 1A lietošanas mērķa maiņu  

10.2. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

11. Izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu izpildi 

12. Informācijas apmaiņa 

 

G.LISENKO aicina papildināt izsludināto darba kārtību ar 4 jautājumiem. 

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Apstiprināt šādu papildus darba kārtību:  

Papildus darba kārtība  

7.2. Par V.Aņisimova iesniegumu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 

10.3. Par D.Arbidānes iesniegumu par atļauju nodot ekspluatācijā rekonstruētās ēkas 

13. Par projekta „Gājēju ietves izbūve gar Daugavas ielu Skrīveros, 1.kārta” realizāciju  

14. Par pakalpojuma līguma noslēgšanu ar IK „Rekviēms LP” 

 

2. Mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību un darba kārtības 11. un 12. 

jautājumu izskatīt pēc papildus darba kārtības jautājumiem Nr.13 un 14. 

 

1. 

Par pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi 1.pusgadā  

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

Uzstājas G.Lisenko, G.Rūze 

 

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, 

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

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

 

2. 

Par projekta „Jauna dienas aprūpes centra izveide Skrīveru novadā” realizāciju  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, I.Kronberga, J.Brokāns, A.Dronka, P.Jansons, A.Rakstiņš, 

              R.Kazimirova, S.Ozola, U.Dzērve, I.Biķerniece, A.Zālītis, G.Rūze. 

 

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

21.panta otro daļu, kā arī pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta pirmo un otro 

daļu un 22.pantu, 
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1. Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (I.Biķerniece, U.Dzērve, 

P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš), pret nav, atturas – 5 (J.Brokāns, A.Dronka, 

I.Kronberga, S.Ozola, , A.Zālītis), nolemj: 

 

Uzsākt projekta „Jauna dienas aprūpes centra izveide Skrīveru novadā” realizāciju. 

 

2. A.Zālītim balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm 

par (I.Biķerniece, A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiņš), pret nav, atturas – 1 (J.Brokāns, P.Jansons), nolemj: 

 

Izveidot iepirkumu organizēšanas komisiju dienas aprūpes centra izveides tehniskā 

projekta izstrādei, būvdarbu veikšanai un aprīkojuma iegādei šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Pēteris JANSONS, 

komisijas locekļi: Ilze RUDZĪTE, 

                             Andris ZĀLĪTIS. 

 

3.1. 

Par finansējuma piešķiršanu A.Upīša Skrīveru vidusskolai 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, P.Jansons. 

 

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, 

 

A.Rakstiņam balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 

balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, 

I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem šādiem mērķiem: 

 

1.1. sporta zāles balss izziņošanas sistēmas ierīkošanai Ls 1452 (viens tūkstotis četri simti 

piecdesmit divi lati), t.sk. PVN Ls 252 – no līdzekļiem, kas bija paredzēti skolēnu dziesmu un 

deju svētkiem un netika izlietoti; 

1.2. jaunā korpusa 6 kabinetu kosmētiskajam remontam Ls 3623,95 (trīs tūkstoši seši 

simti divdesmit trīs lati 95 santīmi), t.sk. PVN Ls 628,95 – no neparedzētiem gadījumiem 

plānotajiem līdzekļiem. 

 

2. Skrīveru novada domes galvenai grāmatvedei un ekonomistam sagatavot attiecīgus 

grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada budžetā. 

 

3.2. 

Par brīdinājuma izteikšanu A.Upīša Skrīveru vidusskolas direktoram A.Rakstiņam 

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

Uzstājas G.Lisenko, P.Jansons, J.Brokāns, A.Dronka, I.Kronberga, I.Biķerniece, A.Zālītis. 

 

Jautājuma izskatīšanas laikā deputāts Aldis Rakstiņš atstāj sēdes telpu. 

 

Sakarā ar to, ka Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktors kā budžeta izpildītājs ir 

pārkāpis pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Skrīveru novada 

pašvaldības budžetu 2010.gadam” 14. un 16.punkta nosacījumus, veicot skolas ēkā 

remontdarbus, kuriem nebija ieplānots finansējums, ņemot vērā Alda Rakstiņa rakstisko 
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paskaidrojumu un Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē š.g. 22.jūlijā sniegtos 

paskaidrojumus un solījumu turpmāk nepieļaut savā darbā līdzīgu spārkāpumus,  

 

A.Rakstiņam balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm 

par (J.Brokāns, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola), pret -2 

(A.Dronka, A.Zālītis), atturas – 2 (I.Biķerniece, P.Jansons, nolemj: 

 

1. Brīdināt Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktoru ALDI RAKSTIŅU, ka saskaņā 

ar pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības 

budžetu 2010.gadam” 29.punktu viņš kā iestādes vadītājs ir personīgi atbildīgi par šo saistošo 

noteikumu ievērošanu un līdzīga pārkāpuma gadījumā viņš tiks disciplināri sodīts. 

 

2. Sakarā ar to, ka Skrīveru novada domes izpilddirektors ir bijis informēts par 

remontdarbu veikšanu skolā bez finansējuma, bet neveica nekādus pasākumus, lai nepieļautu 

finanšu disciplīnas pārkāpumus, brīdināt izpilddirektoru AIGARU ORUPU, ka saskaņā ar 

pašvaldības nolikuma 16.5. un 16.15. punktiem viņam ir jāpārrauga pašvaldības iestāžu 

saimnieciskā darbība un līdzīga pārkāpuma gadījumā viņš tiks disciplināri sodīts. 

 

4. 

Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.17 „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 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17 „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. 

3. Saistošie noteikumi Nr.17 „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.17 kopā ar 1.pielikumu uz 2 lp. 

 

5. 

Par iesaistīšanos darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

1.5.3.1.aktivitātē "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, A.Dronka, S.Ozola. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu 

Nr.523 Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 

1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" 12.1. un 

17.3 apakšpunktiem un 22 punktu, 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Sagatavot un iesniegt projekta „Speciālistu piesaiste Skrīveru novada pašvaldībā” 

iesniegumu darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 

1.5.3.1.aktivitātē "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" ar 

projekta kopējo attiecināmo izmaksu apjomu Ls 18 500 (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti lati). 

 

2. Projekta ietvaros paredzēt šādu jaunu ½ slodzes amata vienību izveidošanu Skrīveru 

novada pašvaldībā: juriskonsults, sociālais darbinieks, teritorijas plānotājs.  

 

6. 

Par zonas koeficienta noteikšanu  

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai Skrīveru novadā  

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu 

Nr.438 „Noteikumi par maksu, ko pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms 

Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām” 5.punktu, 

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

Noteikt, ka, aprēķinot maksu par aģitācijas materiālu izvietošanu Skrīveru novada 

administratīvajā teritorijā pirms Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām, ir 

piemērojam zonas koeficients 5 (pieci). 

 

7.1. 

Par pirmpirkuma tiesībām 

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Kalna ielā 74, sastāvošu no 

dzīvojamās mājas, saimniecības ēkām un 2247 m
2
  liela zemes gabala ar kadastra Nr.3282 008 

0048, kas atrodas Skrīveros, Skrīveru novadā, un ko             pārdod par Ls           . 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

7.2. 

Par pirmpirkuma tiesībām 

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

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jāņa Purapuķes ielā 21, 

sastāvošu no mājīpašuma un 1238 m
2
  liela zemes gabala ar kadastra Nr.3282 008 0024, kas 

atrodas Skrīveros, Skrīveru novadā, un ko            pārdod par                   . 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

8.1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, M.Bogopoļska  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 

pirmo un ceturto daļu,   

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no    , personas kods:      , dzīvojoša          , nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par zemi īpašumam „Sīpolkalns”, kadastra numurs       , par kopējo 

summu LVL 199,51 (viens simts deviņdesmit deviņi lati 51 santīms), ko veido nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds LVL 160,38 (viens simts sešdesmit lati 38 santīmi), nokavējuma 

nauda LVL 39,13 (trīsdesmit deviņi lati 13 santīmi), piedziņu vēršot uz parādniekam 

piederošiem: 

1.1. naudas līdzekļiem kredītiestādēs, 

1.2. kustamo mantu, 

1.3. nekustamo mantu. 

 

2. Lēmumu ierakstītā sūtījumā nosūtīt nodokļa maksātājam un zvērinātam tiesu 

izpildītājam. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

8.2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, M.Bogopoļska  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 

pirmo un ceturto daļu,   

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no         , personas kods             , dzīvojoša            , 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi īpašumam Artūra Piegāza ielā 16, kadastra 

numurs        , par kopējo summu LVL 72,73 (septiņdesmit divi lati 73 santīmi), ko veido 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 48,93 (četrdesmit astoņi lati 93 santīmi), nokavējuma 

nauda LVL 23,80 (divdesmit trīs lati 80 santīmi), piedziņu vēršot uz parādniekam 

piederošiem: 

1.1. naudas līdzekļiem kredītiestādēs, 
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1.2. kustamo mantu, 

1.3. nekustamo mantu. 

 

2. Lēmumu ierakstītā sūtījumā nosūtīt nodokļa maksātājam un zvērinātam tiesu 

izpildītājam. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

8.3. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, M.Bogopoļska  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 

pirmo un ceturto daļu,   

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no         , personas kods        , dzīvojošas           , nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par zemi īpašumam Ozolu ielā 13, kadastra numurs      , par kopējo 

summu LVL 103,72 (viens simts trīs lati 72 santīmi), ko veido zemes nodokļa parāds LVL 

3,00 (trīs lati 00 santīmi), nokavējuma nauda LVL 3,16 (trīs lati 16 santīmi), nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds LVL 60,97 (sešdesmit lati 97 santīmi), nokavējuma nauda LVL 36,59 

(trīsdesmit seši lati 59 santīmi), piedziņu vēršot uz parādniekam piederošiem: 

1.1. naudas līdzekļiem kredītiestādēs, 

1.2. kustamo mantu, 

1.3. nekustamo mantu. 

 

2. Lēmumu ierakstītā sūtījumā nosūtīt nodokļa maksātājam un zvērinātam tiesu 

izpildītājam. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

8.4. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, M.Bogopoļska  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 

pirmo un ceturto daļu,   

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no         , personas kods       -11881, dzīvojošas           , 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi īpašumam „Bankavas”, kadastra numurs          , 

par kopējo summu LVL 1452,19 (viens tūkstotis četri simti piecdesmit divi lati 19 santīmi), ko 

veido zemes nodokļa parāds LVL 90,48 (deviņdesmit lati 48 santīmi), nokavējuma nauda LVL 

103,91(viens simts trīs lati 91 santīms), nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 715,34 
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(septiņi simti piecpadsmit lati 34 santīmi), nokavējuma nauda LVL 542,46 (pieci simts 

četrdesmit divi lati 46 santīmi), piedziņu vēršot uz parādniekam piederošiem: 

1.1. naudas līdzekļiem kredītiestādēs, 

1.2. kustamo mantu, 

1.3. nekustamo mantu. 

 

2. Lēmumu ierakstītā sūtījumā nosūtīt nodokļa maksātājam un zvērinātam tiesu 

izpildītājam. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

8.5. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, M.Bogopoļska  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 

pirmo un ceturto daļu,   

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no        , personas kods           dzīvojošas          , nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par zemi īpašumam „Ramziņas”, kadastra numurs        , par kopējo 

summu LVL 600,60 (seši simti lati 60 santīmi), ko veido zemes nodokļa parāds LVL 80,43 

(astoņdesmit lati 43 santīmi), nokavējuma nauda LVL 91,42(deviņdesmit viens lats 42 

santīmi), nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 245,51 (divi simti četrdesmit pieci lati 51 

santīms), nokavējuma nauda LVL 183,24 (viens simts astoņdesmit trīs lati 24 santīmi), 

piedziņu vēršot uz parādniekam piederošiem: 

1.1. naudas līdzekļiem kredītiestādēs, 

1.2. kustamo mantu, 

1.3. nekustamo mantu. 

 

2. Lēmumu ierakstītā sūtījumā nosūtīt nodokļa maksātājam un zvērinātam tiesu 

izpildītājam. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

8.6. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, M.Bogopoļska  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo un 

ceturto daļu,   

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no         , personas kods         , dzīvojošas          , nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par zemi īpašumam Sporta iela 22B, kadastra numurs         , par 
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kopējo summu LVL 42,58 (četrdesmit divi lati 58 santīmi), ko veido nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds LVL 32,60 (trīsdesmit divi lati 60 santīmi), nokavējuma nauda LVL 9,98 

(deviņi lati 98 santīmi), piedziņu vēršot uz parādniekam piederošiem: 

1.1. naudas līdzekļiem kredītiestādēs, 

1.2. kustamo mantu, 

1.3. nekustamo mantu. 

 

2. Lēmumu ierakstītā sūtījumā nosūtīt nodokļa maksātājam un zvērinātam tiesu 

izpildītājam. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

8.7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, M.Bogopoļska  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 

pirmo un ceturto daļu,   

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no          , personas kods         , dzīvojošas         , nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par zemi īpašumam „Vilkažoki”, kadastra numurs      , par kopējo 

summu LVL 428,46 (četri simti divdesmit astoņi lati 46 santīmi), ko veido nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds LVL 246,46 (divi simti četrdesmit seši lati 46 santīmi), nokavējuma nauda 

LVL 182,00 (viens simts astoņdesmit divi lati 00 santīmi), piedziņu vēršot uz parādniekam 

piederošiem: 

1.1. naudas līdzekļiem kredītiestādēs, 

1.2. kustamo mantu, 

1.3. nekustamo mantu. 

 

2. Lēmumu ierakstītā sūtījumā nosūtīt nodokļa maksātājam un zvērinātam tiesu 

izpildītājam. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

8.8. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, M.Bogopoļska  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 

pirmo un ceturto daļu,   

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 
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1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no          , personas kods        , dzīvojošas           , nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par zemi īpašumam „Mežagulbji”, kadastra numurs       un par zemi 

īpašumam „Mežagulbji 2”, kadastra numurs          , par kopējo summu LVL 122,16 (viens 

simts divdesmit divi lati 16 santīmi), ko veido nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 

100,57 (viens simts lati 57 santīmi), nokavējuma nauda LVL 21,59 (divdesmit viens lats 59 

santīmi), piedziņu vēršot uz parādniekam piederošiem: 

1.1. naudas līdzekļiem kredītiestādēs, 

1.2. kustamo mantu, 

1.3. nekustamo mantu. 

 

2. Lēmumu ierakstītā sūtījumā nosūtīt nodokļa maksātājam un zvērinātam tiesu 

izpildītājam. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

8.9. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, M.Bogopoļska  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 

pirmo un ceturto daļu,   

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no          , personas kods           , dzīvojošas          , nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par zemi īpašumam Rīgas iela 2, kadastra Nr.         un par zemi 

īpašumam „Meteni”, kadastra          , par kopējo summu LVL 1007,25 (viens tūkstotis septiņi 

lati 25 santīmi), ko veido nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 644,16 (seši simti 

četrdesmit četri lati 16 santīmi), nokavējuma nauda LVL 363,09 (trīs simti sešdesmit trīs lati 

09 santīmi), piedziņu vēršot uz parādniekam piederošiem: 

1.1. naudas līdzekļiem kredītiestādēs, 

1.2. kustamo mantu, 

1.3. nekustamo mantu. 

 

2. Lēmumu ierakstītā sūtījumā nosūtīt nodokļa maksātājam un zvērinātam tiesu 

izpildītājam. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

8.10. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, M.Bogopoļska  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no         , personas kods        , dzīvojošas        , nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par zemi īpašumam „Mežsētas”, kadastra numurs        , par kopējo 

summu LVL 478,69 (četri simti septiņdesmit astoņi lati 69 santīmi), ko veido zemes nodokļa 

parāds LVL 48,35 (četrdesmit astoņi lati 35 santīmi), nokavējuma nauda LVL 

55,84(piecdesmit pieci lati 84 santīmi), nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 213,17 (divi 

simti trīspadsmit lati 17 santīmi), nokavējuma nauda LVL 161,33 (viens simts sešdesmit viens 

lats 33 santīmi), piedziņu vēršot uz parādniekam piederošiem: 

1.1. naudas līdzekļiem kredītiestādēs, 

1.2. kustamo mantu, 

1.3. nekustamo mantu. 

 

2. Lēmumu ierakstītā sūtījumā nosūtīt nodokļa maksātājam un zvērinātam tiesu 

izpildītājam. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

 

8.12. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, M.Bogopoļska  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 

pirmo un ceturto daļu,   

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no       , reģistrācijas Nr.      , juridiskā adrese         , 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi īpašumam Rīgas iela 10, kadastra numurs        un 

parādu par ēku Rīgas iela 10, kadastra numurs       , par kopējo summu LVL 3132,93 (trīs 

tūkstoši viens simts trīsdesmit divi lati 93 santīmi), ko veido nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds par zemi LVL 143,64 (viens simts četrdesmit trīs lati 64 santīmi), nokavējuma nauda 

LVL 41,24 (četrdesmit viens lats 24 santīmi), nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēku 

LVL 2129,59 (divi tūkstoši viens simts divdesmit deviņi lati 59 santīmi), nokavējuma nauda 

LVL 818,46 (astoņi simti astoņpadsmit lati 46 santīmi), piedziņu vēršot uz parādniekam 

piederošiem: 

1.1. naudas līdzekļiem kredītiestādēs, 

1.2. kustamo mantu, 

1.3. nekustamo mantu. 

 

2. Lēmumu ierakstītā sūtījumā nosūtīt nodokļa maksātājam un zvērinātam tiesu 

izpildītājam. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
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8.13. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, M.Bogopoļska  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 

pirmo un ceturto daļu,   

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no        , reģistrācijas Nr.          , juridiskā adrese        , 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi īpašumam „Silvas”, kadastra numurs        , par 

kopējo summu LVL 987,90 (deviņi simti astoņdesmit septiņi lati 90 santīmi), ko veido 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 642,88 (seši simti četrdesmit divi lati 88 santīmi), 

nokavējuma nauda LVL 345,02 (trīs simti četrdesmit pieci lati 02 santīmi), piedziņu vēršot uz 

parādniekam piederošiem: 

1.1. naudas līdzekļiem kredītiestādēs, 

1.2. kustamo mantu, 

1.3. nekustamo mantu. 

 

2. Lēmumu ierakstītā sūtījumā nosūtīt nodokļa maksātājam un zvērinātam tiesu 

izpildītājam. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

8.14. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, M.Bogopoļska  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 

pirmo un ceturto daļu,   

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no        , personas kods        , dzīvojoša          , nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par īpašumiem Daugavas ielā 96 un 96A, kadastra Nr.       , „Līči”, 

kadastra Nr.        , „Pie pelēkā zaķa”, kadastra Nr.       , Daugavas ielā 93A, kadastra Nr.         , 

par kopējo summu LVL 1962,68 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit divi lati 68 santīmi), 

ko veido nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi LVL 753,64 (septiņi simti piecdesmit 

trīs lati 64 santīmi), nokavējuma nauda par zemi LVL 215,26 (divi simti piecpadsmit lati 26 

santīmi), nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēku LVL 739,64 (septiņi simti trīsdesmit 

deviņi lati 64 santīmi), nokavējuma nauda par ēku LVL 254,14 (divi simti piecdesmit četri lati 

14 santīmi) piedziņu vēršot uz parādniekam piederošiem: 

1.1. naudas līdzekļiem kredītiestādēs, 

1.2. kustamo mantu, 

1.3. nekustamo mantu. 
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2. Lēmumu ierakstītā sūtījumā nosūtīt nodokļa maksātājam un zvērinātam tiesu 

izpildītājam. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

9. 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai G.Lisenko 

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

Uzstājas A.Orups. 

 

Pamatojoties uz personīgo iesniegumu un likumu „Par pašvaldībām” 63.panta trešo daļu,  

 

G.Lisenko un P.Jansonam balsošanā nepiedaloties, ,Skrīveru novada dome, atklāti 

balsojot, ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova, 

I.Kronberga, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Piešķirt novada domes priekšsēdētājai GUNTAI LISENKO ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu 2 kalendāra nedēļas no 2010.gada 2.augusta līdz 15.augustam par laika periodu no 

2010.gada 3.janvāra līdz 2010.gada 2.jūlijam. 

 

2. Uzdot novada domes priekšsēdētājas vietniekam PĒTERIM JANSONAM G.Lisenko 

atvaļinājuma laikā no 2010.gada 2.augusta līdz 15.augustam pildīt novada domes priekšsēdētāja 

pienākumus.  

 

10.1. 

Par telpu grupas „Zemkopības institūts 6” – 1A lietošanas mērķa maiņu  

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

Mainīt telpu grupai „Zemkopības institūts 6” - 1A, kadastra apzīmējums 3282 007 0049 

003 601, lietošanas mērķi no „ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa” (kods 

1264) uz „triju un vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa” (kods 1122). 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

10.2.1. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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 
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dzīvesvietu       anulēšanu             ar lēmuma pieņemšanas brīdi - 2010.gada 29.jūliju. Par 

lēmuma pieņemšanu paziņot            un         . 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

10.2.2. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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 29.jūliju. Par 

lēmuma pieņemšanu paziņot        un           . 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

10.3. 

Par D.Arbidānes iesniegumu par atļauju  

nodot ekspluatācijā rekonstruētās ēkas 

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

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

 

Lietderības apsvērumu dēļ atļaut DAINAI ARBIDĀNEI sakārtot dokumentāciju atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un nodot ekspluatācijā rekonstruētās ēkas Daugavas ielā 126 A, 

Skrīveros, Skrīveru novadā. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

13.1. 

Par projekta „Gājēju ietves izbūve gar Daugavas ielu Skrīveros, 1.kārta” realizāciju 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, J.Brokāns, A.Dronka. 

 

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

pirmās daļas 2.punktu, 

 

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

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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1. Iesniegt pieteikumu „Gājēju ietves izbūve gar Daugavas ielu Skrīveros, 1.kārta” 

ERAF darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” atklātam 

projektu konkursam „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”. 

 

2. Realizēt projektu „Gājēju ietves izbūve gar Daugavas ielu Skrīveros, 1.kārta” par 

kopējo summu Ls 125 598,06 (viens simts divdesmit pieci tūkstoši pieci simti deviņdesmit 

astoņi lati 6 santīmi), nodrošinot priekšfinansējumu visā projekta apjomā Ls 125 598,06 (viens 

simts divdesmit pieci tūkstoši pieci simti deviņdesmit astoņi lati 6 santīmi) un piešķirot 

pašvaldības līdzfinansējumu Ls 21 100,47 (divdesmit viens tūkstotis viens simts lati 47 

santīmi) attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai.  

 

3. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē Ls 125 000  uz 1 gadu.  

 

13.2. 

Par iepirkumu komisijas izveidošanu 

projekta „Gājēju ietves izbūve gar Daugavas ielu Skrīveros, 1.kārta” realizācijai 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups. 

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.
1 

panta otro daļu un 22.panta pirmo daļu, 

 

J.Brokānam balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm 

par (I.Biķerniece, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, 

S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs AIGARS ORUPS – Skrīveru novada domes  izpilddirektors, 

komisijas locekļi: JĀNIS BROKĀNS – Skrīveru novada domes deputāts, 

       DAINIS CELMIŅŠ - Skrīveru novada domes deputāts. 

2. Uzdot iepirkuma komisijai organizēt iepirkumu procedūru projekta „Gājēju ietves 

izbūve gar Daugavas ielu Skrīveros, 1.kārta” realizācijai. 

 

14. 

Par pakalpojuma līguma noslēgšanu ar IK „Rekviēms LP” 

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

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

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27..punktu un 21.panta 

otro daļu, 

 

J.Brokānam balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm 

par (I.Biķerniece, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, 

S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Pilnavarot Skrīveru novada domes priekšsēdētājas vietnieku PĒTERI JANSONU 

parakstīt pakalpojuma līgumu ar IK „Rekviēms LP”, reģistrācijas Nr.45402018296, par Skrīveru 

novada administratīvajā teritorijā mirušu cilvēku aizvešanu uz pataloganatomijas nodaļu pēc 

policijas pasūtījuma un par apbedīšanu pēc sociālā dienesta pieprasījuma. 

2. Līgumu noslēgt uz 1 (vienu) gadu ar tiesībām pagarināt līguma darbības termiņu. 
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11. 

Izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu izpildi  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups. 

 

A.ORUPS informē par aktuālākajiem jautājumiem, kas saistīti ar pieņemto lēmumu 

izpildi:  

1. Par lēmuma par otrās dzelzceļa pārbrauktuves ierīkošanu nosūtīšanu VAS „Latvijas 

dzelzceļš”. 

2. Par vēstules nosūtīšanu VAS „Latvijas valsts ceļi”, lai noskaidrotu jautājumus par 

autoceļa P32 „Līgatne-Skrīveri” remontdarbiem un kustības drošības nodrošināšanu Skrīveru 

ciemā, par Dīvajas tilta būvdarbu pabeigšanu un par J.Purapuķes ielas un autoceļa A6 

krustojuma rekonstrukciju. 

3. Par Maizītes upes tilta Tilta ielā skiču projektu piedāvājumu atvēršanu. 

 

12. 

Informācijas apmaiņa 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, A.Dronka, J.Brokāns, A.Rakstiņš, U.Dzērve, R.Kazimirova. 

 

1. Par ūdenssaimniecības projekta izbūves pabeigšanu (ūdensvada un kanalizācijas vada 

nodošana ekspluatācijā). 

2. Par 1.klases skolēnu apdrošināšanu. 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 17.35. 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko  

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  

 


