
 
 

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 29.septembrī                                                                                              

          Nr.11 

 

 

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,  Rasma Kazimirova, Gunta Lisenko, 

                Sandra Ozola, Danute Podvinska, Aldis Rakstiņš, Guntis Rūze, Aija Skudra, 

               Andris Zālītis. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Edgars Jansons - juriskonsults 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās: 

Dainis Celmiņš – sakarā ar aizņemtību darbavietā 

Uldis Dzērve,– sakarā ar aizņemtību darbavietā  

Pēteris Jansons – atrodas komandējumā 

Uzaicinātās personas: 

 

Darba kārtība: 

1. Par projekta „Gaismas objektu nomaiņa Skrīveros” iesnieguma apstiprināšanu un 

līdzfinansējuma nodrošināšanu 

Ziņo – A.Orups  

2. Par finansējuma piešķiršanu Daugavas ielas posma apgaismojuma nodrošināšanai 

Ziņo – A.Orups  

3. Par Dīvajas ielas posma rekonstrukcijas projekta realizāciju  

Ziņo – A.Orups  

4. Par finansējuma piešķiršanu sniega pūtēja iegādei  

Ziņo – A.Orups  



5. Par ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolas bērnu un jauniešu sociālās attīstības riska grupu integrācijai izglītībā” 

finansējumu  

Ziņo – G.Lisenko  

6. Par GPS uzstādīšanu pašvaldības transporta līdzekļos 

Ziņo – A.Orups  

7. Par grozījumiem Skrīveru novada pašvaldības 2011.gada budžetā 

Ziņo – G.Klinģerīte   

8. Par grozījumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumā 

Ziņo – G.Lisenko  

9. Par Skrīveru vidusskolas un mūzikas un mākslas skolas pedagogu pieredzes 

apmaiņas braucieniem  

Ziņo – G.Lisenko  

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Purapuķes ielā 25 atsavināšanu  

Ziņo – G.Lisenko  

11. Par zemes īpašuma „Birzes” sadalīšanu  

Ziņo – G.Lisenko  

12. Par domes priekšsēdētājas nosūtīšanu pieredzes apmaiņa braucienā 

Ziņo – P.Jansons  

13. Iesniegumi 

13.1. Par atļauju R.P. deklarēt dzīvesvietu pašvaldības dzīvoklī Gaismas 

prospektā [..] 

13.2. Par atļauju iepirkt un uzglabāt metāllūžņus 

13.3. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

14. Informācijas apmaiņa 

 

Papildus darba kārtība 

15. Par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam 

16. Par grozījumiem Skrīveru novada domes 30.12.2010. sēdes lēmumā Nr.1.2. „Par 

īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošos dzīvokļos Daugavas ielā 85” 

G.LISENKO ierosina: 

1. izsludinātajā darba kārtībā svītrot 12.jautājumu, 

2. iekļaut divus papildus darba kārtības jautājumus Nr.15 un Nr.16, 

3. mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību un 14.darba kārtības 

jautājumu izskatīt kā pēdējo. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns 

P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Skudra, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību ar domes priekšsēdētājas ierosinātajiem 

papildinājumiem. 

 

Ierodas deputāts Aldis Rakstiņš un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 

1.1. 

Par projekta „Gaismas objektu nomaiņa Skrīveros”  

iesnieguma apstiprināšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 



 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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

1. Iesniegt projekta „Gaismas objektu nomaiņa Skrīveros” iesniegumu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. 

2. Apstiprināt projekta „Gaismas objektu nomaiņa Skrīveros” kopējo 

izmaksu summu 48 968,74 LVL (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit 

astoņi lati 74 santīmi), tai skaitā PVN 22%, kur projekta kopējās attiecināmās 

izmaksas ir 35 588,41 LVL (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi 

lati un 41 santīms) un neattiecināmās izmaksas ir 13 380,33 LVL (trīspadsmit 

tūkstošu trīs simti astoņdesmit latu un 33 santīmu).  

3. Skrīveru novada dome apņemas nodrošināt projekta „Gaismas objektu 

nomaiņa Skrīveros” īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu 24 

056,85 LVL (divdesmit četri tūkstoši piecdesmit seši lati 85 santīmi) apmērā, tai 

skaitā PVN 22%, no kuriem: 

3.1. 10 676,52 LVL (desmit tūkstoši seši simti septiņdesmit seši lati 52 santīmi) 

ir līdzfinansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai; 

3.2. 13 380,33 LVL (trīspadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit lati 33 santīmi) 

ir līdzfinansējums projekta neattiecināmo izmaksu segšanai. 

4. Projekta līdzfinansējumu pašvaldība nodrošinās, ņemot aizņēmumu Valsts 

kasē. 

 

1.2. 

Par projekta „Gaismas objektu nomaiņa Skrīveros”  

līdzfinansējuma nodrošināšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 

15.panta pirmās daļas 2.punktu , 

 

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

J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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

 

Skrīveru novada dome apņemas nodrošināt projekta „Gaismas objektu 

nomaiņa Skrīveros” īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu 24 

056,85 LVL (divdesmit četri tūkstoši piecdesmit seši lati 85 santīmi) apmērā, tai 

skaitā PVN 22%, no kuriem: 

1. 10 676,52 LVL (desmit tūkstoši seši simti septiņdesmit seši lati 52 santīmi) ir 

līdzfinansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai; 



2. 13 380,33 LVL (trīspadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit lati 33 santīmi) ir 

līdzfinansējums projekta neattiecināmo izmaksu segšanai. 

 

2. 

Par finansējuma piešķiršanu Daugavas ielas posma apgaismojuma 

nodrošināšanai  

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

------ 

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

 

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

41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 

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

J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Lai nodrošinātu Daugavas ielas apgaismojumu līdz projekta „Gaismas 

objektu nomaiņa Skrīveros” realizācijai, no pašvaldības 2011.gada budžeta ieņēmumu 

pārpildes līdzekļiem izlietot līdz Ls 2000 (divi tūkstoši lati) Daugavas ielas posma 

apgaismojuma ierīkošanai. 

2. Skrīveru novada domes galvenai grāmatvedei un ekonomistam sagatavot 

attiecīgus grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2011.gada budžetā. 

 

3. 

Par Dīvajas ielas posma rekonstrukcijas projekta realizāciju  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups. 

 

Ņemot vērā to, ka atkārtoti organizētā iepirkumā „Dīvajas ielas posma 

rekonstrukcija starp Daugavas ielu un Piekrastes ielu” Nr.SND 2011/13 ELFLA 

pretendentu viszemākā piedāvātā cena, kas atbilst nolikumā norādītajām prasībām, 

bija Ls 81 054,33 (bez PVN), ,kas ir zemāka par 1.iepirkumā piedāvāto cenu, bet 

pārsniedz par Ls 12 565,38 pašvaldības ELFLA darbības programmas 2007. – 2013. 

gadam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu konkursam 

iesniegtajā un apstiprinātajā projekta pieteikuma izmaksu tāmē paredzēto summu Ls 

68488,95 (bez PVN), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 

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

J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Lai atjaunotu (nodrošinātu) transporta līdzekļu kustību pa avārijas stāvoklī 

esošo Dīvajas tiltu, uzsākt projekta „Dīvajas ielas posma rekonstrukcija starp 

Daugavas ielu un Piekrastes ielu” realizāciju. 

2. Sastādot pašvaldības 2012.gada budžetu, paredzēt līdzekļus projekta 

pabeigšanai. 

 



4. 

Par finansējuma piešķiršanu sniega pūtēja iegādei 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 

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

J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Lai nodrošinātu izbūvēto gājēju un veloceliņu tīrīšanu ziemas periodā, no 

pašvaldības 2011.gada budžeta ieņēmumu pārpildes līdzekļiem izlietot līdz Ls 1500 

(viens tūkstotis pieci simti lati) sniega pūtēja iegādei. 

2. Skrīveru novada domes galvenajai grāmatvedei un ekonomistam sagatavot 

attiecīgus grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2011.gada budžetā. 

 

5. 

Par ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana 

 Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas bērnu un jauniešu sociālās attīstības 

 riska grupu integrācijai izglītībā” finansējumu  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Rakstiņš. 

 

Izskatot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktora A.Rakstiņa sniegumu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 4.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 

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

J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Lai nodrošinātu ESF projekta izpildi un pilnā apjomā sasniegtu projektā 

plānoto mērķi un rezultātus, no pašvaldības 2011.gada budžeta ieņēmumu pārpildes 

piešķirt Ls 5000 Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai projekta „Atbalsta pasākumu 

īstenošana Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas bērnu un jauniešu sociālās attīstības 

riska grupu integrācijai izglītībā”, vienošanās 

Nr.2009/0277/1IDP/1.2.2.4.2/09/IPIA/VIAA/048, priekšfinansēšanai. 

2. Ls 5000 ieskaitīt Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas Valsts Kases norēķinu 

kontā un, plānojot 2012.gada budžetu, paredzēt līdzekļu iekļaušanu pašvaldības kopējā 

budžetā. 

 

6. 

Par GPS uzstādīšanu pašvaldības transporta līdzekļos  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, R.Kazimirova, J.Brokāns, A.Zālītis. 

 



Lai racionālāk un lietderīgāk izmantotu pašvaldības transporta līdzekļus, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 

 

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

J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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

 

Uzstādīt GPS šādiem pašvaldības transporta līdzekļiem: 

1. Mercedes-Benz Sprinter 516, reģistrācijas Nr. HP 3084; 

2. Ford Transit, reģistrācijas Nr. HC 5860. 

 

7. 

Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Grozījumi 2011.gada 

24.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 

2011.gadam” 

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

---------- 

Uzstājas G.Lisenko, G.Klinģerīte. 

 

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

un 46.pantu,  

 

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

J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12 

„Grozījumi 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Skrīveru novada 

pašvaldības budžetu 2011.gadam””. 

2. Pēc parakstīšanas triju darbadienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos 

noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Reģionālās 

zināšanai. 

3. Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi 2011.gada 24.februāra ,saistošajos 

noteikumos Nr.4 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011.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.12 uz 2 lp. 

 

8. 

Par grozījumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumā  

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, likuma "Par 

pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

 



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

J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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

 

Izdarīt šādus grozījumus Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumā:  

papildināt 10.punktu ar 10.7. un 10.8.apakšpunktiem šādā redakcijā  

 

„10.7. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 

31011013); 

10.8. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar valodas 

traucējumiem (kods 21015511).” 

 

9. 

Par Skrīveru vidusskolas un mūzikas un mākslas skolas 

 pedagogu pieredzes apmaiņas braucieniem  

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

------- 

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Izskatot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktora A.Rakstiņa un Skrīveru 

mūzikas un mākslas skolas direktores I.Biķernieces sniegumus, saskaņā ar Finanšu un 

tautsaimniecības komitejas lēmumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 

I.Biķerniecei un A.Rakstiņam balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, 

atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, 

S.Ozola, D.Podvinska, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Atļaut Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagogiem š.g. 30.septembrī 

organizēt izglītojošu pieredzes apmaiņas braucienu un noteikt, ka mācību plānā 

paredzētā viela audzēkņiem jāapgūst pirmā semestra laikā. 

2. Atļaut Skrīveru mūzikas un mākslas skolas pedagogiem š.g. 5.oktobrī 

organizēt izglītojošu pieredzes apmaiņas braucienu un noteikt, ka mācību plānā 

paredzētā viela audzēkņiem jāapgūst pirmā semestra laikā. 

3. Izglītības iestāžu direktoriem nodrošināt mācību plānā paredzētās viela 

apguvi  mācību gada pirmā semestra laikā. 

10. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Purapuķes ielā 25 atsavināšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska.  

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo 

un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu un 

10.pantu  

 

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

J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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



1. Pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu 0.2214 ha 

lielu neapbūvētu zemes īpašumu ar kadastra Nr.3282 008 0252, kas atrodas Jāņa 

Purapuķes ielā 25, Skrīveros, Skrīveru novadā. 

2. Noteikt objekta nosacīto cenu Ls 2 800 (divi tūkstoši astoņi simti lati) un 

apstiprināt izsoles noteikumus. 

3. Izveidot izsoles organizēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētājs un izsoles vadītājs Uldis DZĒRVE - Skrīveru novada 

domes deputāts; 

 komisijas locekļi: Aigars ORUPS – Skrīveru novada domes izpilddirektors; 

Pēteris JANSONS - Skrīveru novada domes deputāts.  

Pielikumā: Izsoles noteikumi uz 3 lp. 

11. 

Par zemes īpašuma „Birzes” sadalīšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

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

J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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

1. Atļaut L.Ā. atdalīt no zemes īpašuma „Birzes”, kadastra Nr.3282 009 0077, 

atsevišķā īpašumā zemes vienības ar kadastra Nr.3282 009 0078  10.2 ha platībā un 

Nr.3282 009 0079  2.8 ha platībā. 

2. Atdalītās zemes vienības apvienot vienā īpašumā, kuram piešķirt nosaukumu 

„Birzes 1” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

3. Zemes vienību atdalīšanai nav nepieciešama ne zemes ierīcības projekta, ne 

detālplānojuma izstrādāšana. 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

13.1. 

Par atļauju R.P. deklarēt dzīvesvietu pašvaldības dzīvoklī Gaismas 

prospektā [..] 

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

------ 

Uzstājas G.Lisenko 

Pamatojoties uz J.P. personīgo iesniegumu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

9.panta piekto un ceturto daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro 

daļu un 4.panta pirmo daļu, 

 

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

J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Atļaut pašvaldībai piederošā dzīvoklī Gaismas prospektā [..], Skrīveros, 

Skrīveru novadā iemitināties un deklarēt dzīvesvietu dzīvokļa īrnieka J.P. mazdēlam 

R.P. 



2. J.P. ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc tam, kad R.P. iemitinājies dzīvoklī, par to 

informēt dzīvojamās mājas Gaismas prospektā [..] apsaimniekotāju SIA „Skrīveru 

saimnieks”.  

 

13.2. 

Par atļauju iepirkt un uzglabāt metāllūžņus  

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

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, P.Jansons. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu 

 

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

J.Brokāns R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

 

1. Sagatavot un izsniegt izziņu SIA „VP tehnoloģijas” atbilstoši Ministru 

kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumu Nr.874 „Kārtība, kādā iepērkami un 

realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi” 12.2 punkta prasībām. 

2. Pēc normatīvajos aktos noteikto saskaņojumu un atļauju saņemšanas valsts 

institūcijās atļaut SIA „VP tehnoloģijas” iepirkt metāllūžņus, t.sk. krāsainos un 

īslaicīgi tos uzglabāt Daugavas ielā 96A. 

 

13.3.1. 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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

 

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

U.A., personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīvesvietu Pīlādžu ielā [..], Skrīveros, 

Skrīveru novadā ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu - lēmuma pieņemšanas brīdi.  

2. Uzdot pārvaldes sekretārei V.Vigovskai saskaņā ar “Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma” 12.panta otro un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā datus 

par ziņu par deklarēto dzīvesvietu Pīlādžu ielā [..] anulēšanu U.A. ar lēmuma 

pieņemšanas brīdi 2011.gada 29.septembri. Par lēmuma pieņemšanu paziņot U.A. un 

Z.N. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

 

13.3.2. 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 



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

J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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

 

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

I.U., personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīvesvietu Daugavas ielā [..], Skrīveros, 

Skrīveru novadā ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu - lēmuma pieņemšanas brīdi.  

2. Uzdot pārvaldes sekretārei V.Vigovskai saskaņā ar “Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma” 12.panta otro un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā datus 

par ziņu par deklarēto dzīvesvietu Daugavas ielā [..] anulēšanu I.U. ar lēmuma 

pieņemšanas brīdi 2011.gada 29.septembri. Par lēmuma pieņemšanu paziņot I.U. un 

A/S „West Kredit”. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

15. 

Par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2011.gada 

20.septembrs lēmumu, pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17
1
 .panta pirmās 

daļas 3.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,  

 

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

J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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

 

1. Piešķirt dotāciju Ls 125 (viens simts divdesmit pieci lati) Zemgales 

plānošanas reģionam Apbalvojumu nolikuma izpildei un Attīstības padomes 

kapacitātes paaugstināšanai. 

2. Uzdot grāmatvedībai piešķirto dotāciju ieskaitīt Zemgales plānošanas reģiona 

norādītajā kontā. 

16. 

Par grozījumiem Skrīveru novada domes 30.12.2010. sēdes lēmumā Nr.1.2.  

„Par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošos dzīvokļos Daugavas ielā 85” 

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

------- 

Uzstājas G.Lisenko, A.Rakstiņš, J.Brokāns. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu 

un 11
1
.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14.punkta b apakšpunktu,  

 

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

J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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

 



1. Atļaut Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai uz laiku izīrēt dzīvokli Nr.106 

inventarizācijas lietā) Daugavas ielā 85 RKF „Transceltnieks” biroja iekārtošanai. 

2. Uz īres līguma darbības laiku izdarīt grozījumus Skrīveru novada domes 

30.12.2010. sēdes lēmumā Nr.1.2. „Par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošos 

dzīvokļos Daugavas ielā 85” un noteikt kopējo maksu par dzīvokļa lietošanu Ls 220 

mēnesī, t.sk. īres maksa 0.70 Ls/ m
2 

 un maksa par elektrību un visiem citiem 

pakalpojumiem. 

 

14. 

Informācijas apmaiņa 

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

Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova, P.Jansons, A.Orups, A.Rakstiņš, A.Zālītis. 

 

1. Par daudzbērnu ģimenes izvirzīšanu Ziemassvētku egles iedegšanai pie Rīgas 

pils 

 

D.Podvinskai balsojumā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, 

ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, 

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

Ņemot vērā Agates Albekeites panākumus jauno dziesmu izpildītāju konkursā 

Krimā, viņas atsaucību, piedaloties skolas un kultūras centra rīkotajos pasākumos, kā 

arī visas ģimenes sabiedriskās aktivitātes un gūtos panākumus dziedošo ģimeņu šovā, 

rekomendēt Zemgales plānošanas reģionam pieteikt Albekeišu ģimeni Ziemassvētku 

egles iedegšanai pie Rīgas pils. 

2. Par darbinieku apmācības uzsākšanu 6.oktobrī ESF projekta „Administratīvās 

kapacitātes stiprināšana” ietvaros. 

3. Par Dīvajas ielas posma remonta uzsākšanu un satiksmes slēgšanu caurtekas 

pārrakšanas laikā. 

4. Par ielu apgaismojuma ieslēgšanu nākošajā nedēļā 

5. Par pašvaldības transporta ekspluatācijas izmaksām un par turpmāko rīcību ar 

atsevišķām automašīnām – nākošajā domes sēdē lemt par automašīnu pārdošanu. 

6.Par Administratīvās tiesas lēmumu L.Mežraupes lietā 

7. Par ceļu remontu Zemkopības institūta teritorijā 

 

Sēdi slēdz pulksten 16.10. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko  

 

 

Protokolētāja                                                                                                V.Vigovska  

 



 


