
 
 

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  

 

2011.gada 31.martā                                                                                                    Nr.3 

 

 

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, Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, 

                Inguna Kronberga, Gunta Lisenko, Sandra Ozola, Aldis Rakstiņš, Guntis Rūze, 

                 Andris Zālītis. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Edgars Jansons – juriskonsults 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās 

Uldis Dzērve – sakarā ar aizņemtību darbavietā 

Aija Skudra - sakarā ar aizņemtību darbavietā 

 

Darba kārtība: 

1. Par neapbūvēta zemesgabala Dīvajas ielā 18 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma 

līguma noslēgšanu  

Ziņo – G.Lisenko  

2. Par projekta „Saules enerģija siltajam ūdenim Skrīveru novadā” apstiprināšanu 

Ziņo – A.Orups  

3. Par projekta pieteikuma iesniegšanu ELFLA darbības programmas 2007. – 2013. gadam 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu konkursam  

Ziņo – A.Orups  

4. Par projekta pieteikuma iesniegšanu projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide 

pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”  

Ziņo – G.Lisenko  

5. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases   

Ziņo – G.Lisenko  
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6. Par saistošo noteikumu „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 

Skrīveru novadā” izdošanu 

Ziņo – G.Lisenko 

7. Par saistošo noteikumu „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību 

Skrīveru novadā” izdošanu 

Ziņo – E.Jansons  

8. Par grozījumiem pašvaldības 22.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldības 

nodevām Skrīveru novadā” 

Ziņo – E.Jansons  

9. Par nomas maksas noteikšanu zobārstniecības kabineta telpām Daugavas ielā 85 

Ziņo – G.Lisenko   

10. Par grozījumiem domes 22.12.2009. sēdes lēmumā Nr.5.1 „Par pašvaldības sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem” 

Ziņo – A.Orups 

11. Par grozījumiem domes 22.12.2009. sēdes lēmumā Nr.7 „Par maksas noteikšanu par 

pašvaldības transporta pakalpojumiem” 

Ziņo – A.Orups 

12. Par pašvaldībai piederošas ēkas „Zemkopības institūts 15” reģistrāciju zemesgrāmatā  

Ziņo – G.Lisenko  

13. Par zemes vienības Dzelzceļnieku ielā 5 sadalīšanu un līguma noslēgšanu ar LMT 

Ziņo – G.Lisenko 

14. Par zemes vienības „Grantiņi” sadalīšanu 

Ziņo – A.Krusta 

15. Par grozījumiem domes 24.02.2011. sēdes lēmumā Nr.16 „Par zemes robežu un platību 

precizēšanu zemes vienībām Daugavas ielā 92 un Daugavas ielā 92A” 

Ziņo – A.Krusta 

16. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta 

17. Iesniegumi 

17.1. Par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

18. Informācijas apmaiņa 

 

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

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt šādu papildus darba kārtību:  

Papildus darba kārtība  

19. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā 

20. Par iepirkuma Par iepirkumu komisijas izveidošanu pārtikas produktu iepirkuma 

veikšanai 

2. Mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību un darba kārtības 18. 

jautājumu izskatīt pēc darba kārtības 19. un 20.jautājuma. 

 

1. 

Par neapbūvēta zemesgabala Dīvajas ielā 18 

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko  
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.pantu, 34.panta 

otro daļu 36.panta pirmo un otro daļu un saskaņā ar „Skrīveru novada pašvaldībai piederoša 

nekustamā īpašuma Dīvajas ielā 18 izsoles noteikumu” 34.punktu,  

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Sakarā ar to, ka pircējs ir samaksājis nosolīto summu Ls 1 800 (viens tūkstotis astoņi 

simti lati), apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – 0.1096 ha liela neapbūvēta zemes 

gabala ar kadastra Nr.3282 010, kas atrodas Dīvajas ielā 18, Skrīveros, Skrīveru novadā, 

apstiprināt 2011.gada 25.februārī notikušās izsoles rezultātus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājai Guntai Lisenko noslēgt objekta pirkuma līgumu. 

3. Uzdot centralizētajai grāmatvedībai noņemt zemes gabalu Dīvajas ielā 18 no 

bilances. 

 

2. 

Par projekta "Saules enerģija siltajam ūdenim Skrīveru novadā" pieteikumu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,un 15.panta 

pirmās daļas 4. un 7.punktu, 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Iesniegt projekta „Saules enerģija siltajam ūdenim Skrīveru novadā” pieteikumu 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātam konkursam "Atjaunojamo 

energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai". 

 

2. Apstiprināt  projekta „Saules enerģija siltajam ūdenim Skrīveru novadā” kopējās 

(attiecināmās) izmaksas Ls 69440,00 (sešdesmit deviņi tūkstoši četri simti četrdesmit lati), 

t.sk. Ls 17360,00 (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit lati) pašvaldības 

līdzfinansējums. 

 

3. 

Par projekta pieteikuma sagatavošanu ELFLA darbības programmas 2007. – 2013. 

gadam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu konkursam  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, R.Kazimirova, I.Kronberga. 

 

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

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Sagatavot projekta „Dīvajas ielas posma rekonstrukcija starp Daugavas ielu un 

Piekrastes ielu un Ziedu ielas jaunbūve Skrīveros” pieteikumu un to iesniegt ELFLA 
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darbības programmas 2007. – 2013. gadam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” projektu konkursam. 

 

2. Projekta sagatavošanai paredzēt līdzekļus līdz Ls 500 no neparedzētiem gadījumiem 

ieplānotiem līdzekļiem. 

 

Ierodas deputāts Dainis Celmiņš un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 

4. 

Par projekta pieteikuma iesniegšanu projektu konkursam  

„Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām” 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Rakstiņš. 

 

Lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un iegādātos 

jauniešiem nepieciešamu inventāru brīvā laika lietderīgai pavadīšanai Skrīveros, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un Jaunatnes likuma 12.panta 

trešo daļu, 

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

 

1. Kopā ar biedrību „JESkrīveriem” sagatavot projekta pieteikumu un to iesniegt 

Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem 

izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”.  

2. Noteikt, ka projekta vadītājs ir Skrīveru novada domes deputāts ALDIS RAKSTIŅŠ, 

kontaktpersona Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas jaunatnes darba interešu izglītības 

programmas vadītāja INGUNA JUHŅEVIČA, par finansējumu atbildīgā persona Skrīveru 

novada domes galvenā grāmatvede GITA KLINĢERĪTE. 

3. Projekta pieteikuma apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības 

līdzfinansējumu Ls 40 (četrdesmit lati). 

 

5. 

Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, I.Kronberga, A.Zālītis. 

 

A.ZĀLĪTIS jautā, vai paņemot aizņēmumu, kādā brīdī pašvaldībai aizņēmumu daļa 

nebūs 25% no budžeta. 

G.LISENKO atbild, ka katru ceturksni daļa kredītu tiek dzēsti un nekad neiznāks 

kredītu daļa 25% no budžeta.  

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22., 22.
1 

 un 24. pantu un saskaņā 

ar Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 15.1. punktu, 

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Zālītis), pret nav, atturas – 1 (S.Ozola), nolemj: 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032002121700543&Req=0101032002121700543&Key=0103011995032932774&Hash=
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1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 332 079 LVL (trīs simti trīsdesmit divi tūkstoši 

septiņdesmit deviņi lati) apmērā uz 10 gadiem saskaņā ar Valsts kases noteiktajām 

aizdevumu procentu likmēm šādu projektu realizācijai:  

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

realizācijai 116 039 LVL (viens simts sešpadsmit tūkstoši trīsdesmit deviņi lati). Lūgt Valsts 

kasi piemērot atlikto aizņēmuma pamatsummas maksājumu līdz 2011.gada 31.decembrim. 

1.2. projekta „Jauna dienas aprūpes centra izveide Skrīveru novadā” realizācijai 

216 040 LVL (divi simti sešpadsmit tūkstoši četrdesmit lati). Lūgt Valsts kasi piemērot 

atlikto aizņēmuma pamatsummas maksājumu līdz 2012.gada 31.martam. 

2. Aizņēmuma summu precizēt pēc iepirkumu procedūru veikšanas. 

3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Skrīveru novada pašvaldības budžetu. 

 

6. 

Par saistošo noteikumu „Par aizliegumu ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanai Skrīveru novadā” izdošanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska. 

 

Ņemot vērā to, ka izsludinātās sabiedriskās apspriešanas laikā pašvaldība nesaņēma 

nevienu iesniegumu, kurā būtu izteikti iebildumi pret pašvaldības nodomu noteikt aizliegumu 

ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Skrīveru novadā, pamatojoties uz Ģenētiski 

modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro daļu un piekto daļu un uz likuma “Par 

pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 43.
1
panta pirmo daļu un 45.pantu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, D.Celmiņš, 

P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Zālītis), pret nav, 

atturas – 2 (J.Brokāns, I.Kronberga), nolemj: 

 

1. Izdot Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Par aizliegumu 

ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Skrīveru novadā” kopā ar paskaidrojuma rakstu. 

2. Uzdot pārvaldes sekretārei pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā nosūtīt saistošos 

noteikumus un paskaidrojuma rakstu rakstveidā un elektroniski Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no 

VARAM publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Skrīveru Vārds” un ievietot Skrīveru 

mājas lapā.  

3. Par pieņemto lēmumu informēt Zemkopības ministriju, Valsts vides dienesta 

Madonas reģionālo vides pārvaldi, Valsts augu aizsardzības dienestu un pašvaldības, kuru 

administratīvā teritorija robežojas ar Skrīveru novadu. 

 

Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.6 uz 1 lp. 

                  2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 

 

7. 

Par saistošo noteikumu „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa  

piešķiršanas kārtību Skrīveru novadā” izdošanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, E.Jansons, I.Kronberga, D.Celmiņš, A.Zālītis. 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

 

1. Neizskatīt jautājumu pēc būtības, saistošos noteikumus apstiprināt nākošajā domes 

sēdē. 

2. Izsūtīt saistošo noteikumu projektu deputātiem, lai varētu sagatavot un iesniegt 

priekšlikumus. 

 

8. 

Par grozījumiem pašvaldības 22.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4  

„Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā” 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

 

1. Neizskatīt jautājumu pēc būtības, saistošos noteikumus apstiprināt nākošajā domes 

sēdē. 

2. Izsūtīt paplašinātu saistošo noteikumu projekta tekstu deputātiem, lai veiktu 

nepieciešamās korekcijas un iesniegtu priekšlikumus. 

 

9. 

Par nomas maksas noteikšanu zobārstniecības kabineta telpām Daugavas ielā 85 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Sakarā ar to, ka ir beidzies termiņš, kurā nomnieks bija atbrīvots no nomas maksas par 

zobārstniecības telpu nomu Daugavas ielā 85, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 5.pantu, 

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

 

1. Noteikt, ka, sākot ar š.g. 1.aprīli PĒTERIS SIMSONS maksā nomas maksu 0,70 

Ls/m
2
 mēnesī par skolas internāta telpu, kas inventarizācijas lietā apzīmētas ar Nr.23, 25 un 

26, nomu. 

2. Uzdot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktoram izdarīt attiecīgus grozījumus ar 

P.Simsonu noslēgtajā nomas līgumā. 

 

10. 

Par grozījumiem domes 22.12.2009. sēdes lēmumā Nr.5.1  

„Par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

 

1. Izdarīt grozījumus Skrīveru novada domes 2009.gada 22.decembra sēdes lēmumā 

Nr.5.1 „Par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem” un 1.2.3. un 1.2.4. apakšpunktu 

izteikt šādā redakcijā: 

„1.2.3. veļas mazgāšana       Ls 2.00 

1.2.4. veļas mazgāšana un žāvēšana     Ls 3.00” 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.aprīlī.  

 

11. 

Par grozījumiem domes 22.12.2009. sēdes lēmumā Nr.7  

„Par maksas noteikšanu par pašvaldības transporta pakalpojumiem” 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) 

apakšpunktu, 

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Skrīveru novada domes 2009.gada 22.decembra sēdes 

lēmumā Nr.7 „Par maksas noteikšanu par pašvaldības transporta pakalpojumiem”:  

 

1.1. lēmuma 1.1.2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  

„1.1.2. novada administratīvajā teritorijā dzīvojošām personām 

          un reģistrētām juridiskām personām    0,31 Ls /km” 

 

1.2. lēmuma 1.2.2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  

1.2.2. novada administratīvajā teritorijā dzīvojošām personām 

          un reģistrētām juridiskām personām    0,37 Ls /km” 

 

2. Lēmuma līdzšinējos 1.1.2., 1.1.3. un 1.2.2., 1.2.3. apakšpunktus izteikt attiecīgi kā 

1.1.3., 1.1.4. un 1.2.3., 1.2.4. apakšpunktus. 

 

3. Lēmuma 1.
1
 otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1. un 1.3.2.apakšpunktos transporta izmantošanas 

maksā ir iekļauts PVN. 

 

4. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.aprīlī.  

 

12. 

Par pašvaldībai piederošas ēkas „Zemkopības institūtā 15” 

 reģistrāciju zemesgrāmatā  

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

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

 

1. Pašvaldībai nodot ekspluatācijā rekonstruēto ēku „Zemkopības institūts 15”, kas 

atrodas Zemkopības institūta ciemā, Skrīveru novadā. 

2. Uzdot zemes lietu speciālistei A.Krustai sakārtot dokumentāciju atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un ēku „Zemkopības institūts 15” ierakstīt zemesgrāmatā uz Skrīveru novada 

pašvaldības vārda. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

13.1. 

Par zemes īpašuma Dzelzceļnieku ielā 5 sadalīšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta. 

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

1. Atļaut SIA „Skrīveru saimnieks” sadalīt zemes īpašumu Dzelzceļnieku ielā 5, 

kadastra Nr.3282 008 0663, kas atrodas Skrīveros, Skrīveru novadā, divās zemes vienībās 

saskaņā ar pievienoto shēmu. 

2. Zemes īpašuma Dzelzceļnieku ielā 5, kadastra Nr.3282 008 0663, sadalīšana ir 

atļauta, izstrādājot zemes ierīcības projektu, detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama. 

3. Apstiprināt pievienotos zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lp. 

 

13.2. 

Par līguma noslēgšanu ar LMT 

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

Uzstājas G.Lisenko, E.Jansons, A.Zālītis, S.Ozola. 

 

Saskaņā ar Skrīveru novada domes 2011.gada 24.februāra sēdes lēmumu Nr.14.3. „Par 

LMT bāzes stacijas  būvēšanu Skrīveru ciemā” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 13. un 14.punktu, 

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Zālītis), pret – 1 (S.Ozola), atturas nav, nolemj: 

 

1. Pēc zemes vienības Dzelzceļnieku ielā 5 sadalīšanas divos atsevišķos īpašumos un 

atdalītās zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, noslēgt līgumu ar 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA par zemes lietošanas tiesībām mobilo telekomunikāciju 

bāzes stacijas „Skrīveri” būvniecībai un būves uzturēšanai. 

2. Juriskonsultam sagatavot attiecīgu līguma projektu. 

 

14. 

Par zemes vienības „Grantiņi” sadalīšanu  

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

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

1. Atļaut Guntai Rozenbergai sadalīt zemes īpašumu „Grantiņi”, kadastra Nr.3282 009 

0061, kas atrodas Skrīveru novadā, divos zemes īpašumos saskaņā ar pievienoto shēmu, 

ievērojot nosacījumu, ka atdalāmā zemes vienība nedrīkst būt mazāka par 2,0 ha. 

2. Zemes īpašuma „Grantiņi”, kadastra Nr.3282 009 0061, sadalīšana ir atļauta, 

izstrādājot zemes ierīcības projektu, detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama. 

3. Apstiprināt pievienotos zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lp. 

 

15. 

Par grozījumiem domes 24.02.2011. sēdes lēmumā Nr.16  

„Par zemes robežu un platību precizēšanu zemes vienībām  

Daugavas ielā 92 un Daugavas ielā 92A” 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta. 

 

Ņemot vērā iepriekš teikto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 13.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu,  

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

Izdarīt grozījumus Skrīveru novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumā Nr.16 „Par zemes 

robežu un platību precizēšanu zemes vienībām Daugavas ielā 92 un Daugavas ielā 92A” 

saskaņā ar 2011.gada 17.martā starp pašvaldību un nekustamā īpašuma Daugavas ielā 92 

tiesisko valdītāju noslēgto vienošanos un izteikt lēmuma 1. un 2. punktu šādā redakcijā: 

1. Precizēt zemes vienībai Daugavas ielā 92, Skrīveros, Skrīveru novadā, kadastra 

Nr.3282 008 0651, zemes robežas un platību 1910 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies  

uzmērot dabā, saskaņā ar 1.pielikumu.  

2. Precizēt zemes vienībai Daugavas ielā 92A, Skrīveros, Skrīveru novadā, kadastra 

Nr.3282 008 0420, zemes robežas un platību 2298 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies  

uzmērot dabā, saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lp. 

 

16. 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

 

1.Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.marta līdz 2013.gada 1.novembrim nomas līgumus ar 

šādām personām: 

1.1.Valiju Krieviņu par zemes vienības „Jaunzemitānu pļavas” 0,40 ha platībā nomu; 

1.2.Valentīnu Fedotovsku par zemes vienības „Līču pļavas” 0,23 ha platībā nomu; 

1.3.Inu Fedotovsku par zemes vienības „Līču pļavas” 0,23 ha platībā nomu; 

1.4.Dzidru Grigorjevu par zemes vienības „Jaunzemitānu pļavas” 3,52 ha platībā un 

zemes vienības „Zemitāni” 0,50 ha platībā nomu. 

1.5.Āriju Sparāni par zemes vienības „Oglenieki” 0,50 ha platībā nomu. 

 

2.Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.marta līdz 2015.gada 1.novembrim nomas līgumus ar 

šādām personām: 

2.1.Aiju Antoniju par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 1” 0,03 ha platībā nomu; 

2.2.Jāni Salmiņu par „Bundze” zemes vienības  0,50 ha platībā nomu „Bundze”. 

 

3.Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.marta līdz 2015.gada 28.februārim nomas līgumu ar 

3.1.Aiju Antoniju par zemes vienības  „Garāžas Kaktiņi” 0,01 ha platībā nomu. 

 

17.1.1. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

 

1. Sakarā ar to, ka persona ir mainījusi dzīvesvietu un tai zudis tiesiskais pamats dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā, anulēt XXX, personas kods XXX, ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

XXX, 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 XXX anulēšanu XXX ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2011.gada 31.martu Par 

lēmuma pieņemšanu paziņot XXX uz viņas deklarēto dzīvesvietu un XXX. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

17.1.2. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Zālītis), 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 XXX Skrīveros, Skrīveru novadā ar šī 

lēmuma spēkā stāšanās dienu - lēmuma pieņemšanas brīdi.  
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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 XXX anulēšanu XXX ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2011.gada 31.martu.  

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

19. 

Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta pirmo un otro daļu un 22.pantu, 

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

 

Apstiprināt Skrīveru novada domes 2011.gada 30.marta rīkojumu Nr.1-12.1/8 par 

izmaiņām dienas aprūpes centra izveides tehniskā projekta izstrādes, būvdarbu veikšanas un 

aprīkojuma iegādes iepirkumu organizēšanas komisijas sastāvā, kurā noteikts, ka, sākot ar š.g. 

30.martu, iepirkumu organizēšanas komisijas locekļa pienākumus beidz pildīt Andris 

ZĀLĪTIS un uzsāk pildīt Aldis RAKSTIŅŠ. 

 

20. 

Par iepirkumu komisijas izveidošanu  

pārtikas produktu iepirkuma veikšanai 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta pirmo un otro daļu un 22.pantu, 

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

 

1. Izveidot iepirkumu organizēšanas komisiju pārtikas produktu iepirkuma veikšanai 

pašvaldības iestādēs šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Guntis RŪZE – domes ekonomists, 

komisijas locekļi: Sandra OZOLA – PII „Saulēni” vadītāja, 

 

                             Aija ZAĶE – SAC „Ziedugravas” virtuves vadītāja, 

                             Velga ZĀLĪTE – PII „Sprīdītis” – saimniecības pārzine. 

 

2. Uzdot komisijai veikt Publisko iepirkumu likumā paredzētās iepirkumu procedūras, 

lai noteiktu pārtikas produktu piegādātājus pašvaldības iestādēm, kurās sniedz ēdināšanas 

pakalpojumus - Sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas”, pirmsskolas izglītības iestādēs 

“Sprīdītis” un „Saulēni’ . 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 16.20. 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko  

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  


