
 

 
 

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.oktobrī                                                                             Nr.12 

 

 

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, Dainis Celmiņš, Uldis Dzērve, Aivars Dronka,  

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

                Sandra Ozola, Aija Skudra. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Gita Kliņģerīte – galvenā grāmatvede 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Guntis Rūze - ekonomists 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās 

Aldis Rakstiņš – sakarā ar aizņemtību darba vietā 

Andris Zālītis – personīgu iemeslu dēļ 

Uzaicinātās personas 

Juris Zirnis – SIA „Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājs 

 

Darba kārtība: 

1. Par SIA “Skrīveru saimnieks” pamatkapitāla palielināšanu un grozījumiem statūtos 

Ziņo – J.Zirnis 

2. Par SIA “Skrīveru saimnieks” darbības pārskatu un par valdes priekšsēdētāja 

apstiprināšanu 

Ziņo – J.Zirnis, G.Lisenko  

3. Par pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi uz 1.oktobri un par amatpersonu atbildību 

pašvaldības budžeta plānošanā 

Ziņo – G.Klinģerīte, P.Jansons  

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

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

Ziņo – G.Klinģerīte  
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5. Par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Skrīveru novada Skrīveru pagasta 

izgāztuves „Ramziņas” Nr.32828/2868/PPV rekultivācija” līdzfinansēšanu  

Ziņo – A.Orups 

6. Par dalību Zemgales plānošanas reģiona projektā "Central Baltic Cycling” – 

„Centrālbaltijas velotīkls” 

Ziņo – A.Orups 

7. Par mierizlīguma noslēgšanu sakarā ar Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai nodarītajiem 

zaudējumiem  

Ziņo – G.Lisenko  

8. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta 

9. Iesniegumi 

10. Iesniegumi 

9.1. Par SIA „Zaļās zemes enerģija” iesniegumu par koģenerācijas stacijas būvniecību un 

nodomu protokola parakstīšanu  

9.2. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

11. Informācijas apmaiņa 

 

1. 

Par SIA “Skrīveru saimnieks” pamatkapitāla palielināšanu 

un grozījumiem statūtos 

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

Uzstājas G.Lisenko, J.Zirnis, A.Dronka. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” 28.pantu, 42.pantu un 43.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmo daļu un saskaņā ar 

Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumu Nr.690 "Noteikumi par valsts un pašvaldības 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem" 1.4.apakšpunktu,  

 

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

D.Celmiņš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra), 

pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Skrīveru saimnieks” pamatkapitālu par 

Ls 101 200 (viens simts viens tūkstotis divi simti lati) daļām naudas līdzekļu ieguldījuma 

veidā. 

2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā). 

3. Apstiprināt izmaiņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Skrīveru saimnieks” statūtos 

(pielikumā). 

Pielikumā: 1. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz 1 lp. 

                  2. Grozījumi statūtos uz 1 lp. 

 

Ierodas deputāte Inguna Kronberga un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 

2.1. 

Par SIA “Skrīveru saimnieks” darbības pārskatu 

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

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

 

 

Nolemj pieņemt zināšanai J.Zirņa sniegto informāciju. 
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2.2. 

Par SIA “Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, J.Zirnis, J.Brokāns, I.Kronberga, A.Orups, A.Skudra . 

 

Sakarā ar to, ka ir beidzies pilnvaru laiks, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

“Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 

3.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.pantu,   

 

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

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

pret – nav, atturas – 1 (J.Brokāns), nolemj: 

 

Apstiprināt JURI ZIRNI, personas kods 210554-11855, par sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Skrīveru saimnieks” valdes locekli un valdes priekšsēdētāju. 

 

3.1. 

Par pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi uz 1.oktobri  

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

Uzstājas G.Lisenko, G.Klinģerīte. 

 

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

 

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

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

A.Skudra), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

Pieņemt zināšanai pārskatu par pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi uz 1.oktobri. 

 

Izskatot nākošo darba kārtības jautājumu, sēdi vada domes priekšsēdētājas vietnieks 

P.Jansons  

 

3.2. 

Par brīdinājuma izteikšanu pašvaldības administrācijas amatpersonām 

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

Uzstājas P.Jansons, J.Brokāns, D.Celmiņš. 

 

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

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

pret – nav, atturas – 1 (J.Brokāns), nolemj: 

 

Brīdināt Skrīveru novada pašvaldības amatpersonas - domes priekšsēdētāju GUNTU 

LISENKO, izpilddirektoru AIGARU ORUPU, galveno grāmatvedi GITU KLINĢERĪTI, 

ekonomistu GUNTI RŪZI – par to, ka turpmāk katrai amatpersonai atbilstoši savai 

kompetencei ir jāpievērš lielāka uzmanība pašvaldības budžeta plānošanā un izpildes 

nodrošinājumā un savlaicīgi jāinformē domes deputāti par nepieciešamajiem grozījumiem 

budžetā. 

 

4. 

Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.22 „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra 

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

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

Uzstājas G.Lisenko, G.Klinģerīte. 
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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, 

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

A.Skudra), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi 

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

2010.gadam””. 

2. Pēc parakstīšanas triju darbadienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 

4. Saistošie noteikumi Nr.22 „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 un publicējami 

internetā pašvaldības mājas lapā. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.22 kopā ar 1.pielikumu un 2.pielikumu uz 3 lp. 

 

5. 

Par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Skrīveru novada  

izgāztuves „Ramziņas” Nr.32828/2868/PPV rekultivācija” līdzfinansēšanu 

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

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

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumu 

Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 

3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"” 

12.1. apakšpunktu, 

 

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

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

pret – nav, atturas – 1 (J.Brokāns), nolemj: 

 

1. Piešķirt ar ES Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā Skrīveru novada domes 

iesniegtā projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Skrīveru novada izgāztuves 

„Ramziņas” Nr.32828/2868/PPV rekultivācija” īstenošanai 34 928,90 LVL (trīsdesmit četri 

tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi lati 90 santīmi), no kuriem 34 928,90 LVL (trīsdesmit 

četri tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi lati 90 santīmi) ir attiecināmās izmaksas un 

neattiecināmās pašvaldības izmaksas ir 0,00 LVL (nulle lati). 

2. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

 

3. Projekta koordinatora pienākumus uzdot pildīt izpilddirektoram Aigaram Orupam. 

 

6. 

Par dalību projektā „Central Baltic Cycling” („Centrālbaltijas velotīkls”) 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, D.Celmiņš, R.Kazimirova, S.Ozola. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas sesto punktu, 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

A.Skudra), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Skrīveru novada pašvaldībai kopā ar citām Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām 

iesaistīties Centrālbaltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības INTERREG IVA programmas 

projektā „Central Baltic Cycling” („Centrālbaltijas velotīkls”). 

 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 15 % 

apmērā no kopējām projekta izmaksām, kas attiecas uz Skrīveru novadu. 

 

7. 

Par mierizlīguma noslēgšanu sakarā ar Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai 

nodarītajiem zaudējumiem  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu un 21.panta otro daļu,   

 

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

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

A.Skudra), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Pilnvarot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktoru Aldi Rakstiņu noslēgt 

mierizlīgumu ar vainīgajām personām, kuru darbības rezultātā tika bojāta vidusskolas ēkas 

ārsiena. 

 

2. Mierizlūgumu noslēgt pēc tam, kad vainīgās personas atlīdzinājušas Skrīveru novada 

pašvaldībai nodarītos materiālos zaudējumus. 

 

8. 

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

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

A.Skudra), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1.Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 1.novembrim nomas līgumu 

ar Māru Bundi par mazdārziņa nomu 0,03 ha platībā „Apsēnu mazdārziņos”. 

2.Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 1.novembrim nomas līgumu 

ar Voldemāru Ezerosi par aramzemes nomu 0,30 ha platībā „Mazdārziņos”. 

3.Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 1.novembrim nomas līgumu 

ar Birutu Kažoku par pļavas nomu 0,69 ha platībā „273F”. 
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9.1. 

Par SIA „Zaļās zemes enerģija” iesniegumu par koģenerācijas  

stacijas būvniecību un nodomu protokola parakstīšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, I.Kronberga. 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 10.punktu, 

 

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

balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, D.Celmiņš, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, 

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

 

Parakstīt nodomu protokolu ar SIA „Zaļās zemes enerģija” par siltuma enerģijas 

pirkšanu pēc koģenerācijas stacijas uzbūvēšanas un siltumtrašu ierīkošanas līdz centra katlu 

mājai. 

9.2.1. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko.   

 

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

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

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

 

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

personas kods XXX, ziņas par deklarēto dzīvesvietu Artūra Piegāza ielā 16, 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 Artūra Piegāza ielā 16 anulēšanu XXX ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2010.gada 

28.oktobri. Par lēmuma pieņemšanu paziņot XXX uz viņas deklarēto dzīvesvietu un XXX. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

9.2.2. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko.   

 

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

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

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

 

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

personas kods XXX, ziņas par deklarēto dzīvesvietu Daugavas ielā 48, 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 Daugavas ielā 48 anulēšanu XXX ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2010.gada 

28.oktobri Par lēmuma pieņemšanu paziņot XXX uz viņas deklarēto dzīvesvietu. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
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Sēdi slēdz pulksten 16.35. 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko  

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  



GROZĪJUMI 

SIA “SKRĪVERU SAIMNIEKS” STATŪTOS 

Pamatojoties uz Skrīveru novada domes 2010.gada 28.oktobra sēdes lēmumu Nr.1 „Par 

SIA „Skrīveru saimnieks” pamatkapitāla palielināšanu un grozījumiem statūtos”, izdarīt šādas 

izmaiņas SIA “Skrīveru saimnieks” statūtos: 

1. Izteikt statūtu 5.punktu šādā redakcijā 

„5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 837011 (astoņi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši vienpadsmit) 

lati .” 

2. Izteikt statūtu 6.punktu šādā redakcijā 

„6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 837011 (astoņi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši 

vienpadsmit) daļās.” 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis  

SKRIVERU novada domes priekšsēdētāja   ____________________________ G.Lisenko 

  

Skrīveru novadā, 2010.gada 28.oktobrī 

 



Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi 

Skrīveru novadā 

 

 

1. Skrīveru novada dome palielina SIA” Skrīveru saimnieks” pamatkapitālu, izdarot ieguldījumus 

sabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. 

2. Palielinātā pamatkapitāla lielums - LVL 837 011. 

3. Pamatkapitāls palielināts par LVL 101 200. 

4. Jauno daļu skaits - 101 200 gab. 

5. Daļas nominālvērtība - viens lats. 

6. Daļu apmaksas veids- naudas ieguldījums. 

7. Jauno daļu apmaksas termiņš- līdz 2010.gada 2.novembrim. 

8. Termiņš, no kura jaunās daļas dod tiesības uz dividendi - ar daļu ierakstīšanu komercreģistrā. 

 

2010.gada 28.oktobrī 

 

 

 

Skrīveru novada domes priekšsēdētāja     G.Lisenko  

 


