
 
 

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  

 

2012.gada 26.jūlijā                                                                                             Nr.10 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00. 

Sēdi atklāj pulksten 15.05.  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājas vietnieks  Pēteris JANSONS. 

Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre VeltaVIGOVSKA. 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Uldis Dzērve, Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, 

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

                Andris Zālītis, Arnis Zitāns 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Edgars Jansons - juriskonsults 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Inita Panteļejeva – ekonomiste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Uzaicinātās personas 

Guntars Brils – SIA „Baustelle” pārstāvis 

Edgars Lojāns – LLU diplomands 

Nepiedalās: 

Gunta Lisenko – atrodas atvaļinājumā 

 

Darba kārtība: 

1. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu Skrīveru novadā 

un vietējā ģeodēziskā atbalsta tīkla poligonometrijas punktiem 

Ziņo – P.Jansons, G.Brils 

2. Par Skrīveru novada pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi 1.pusgadā 

Ziņo – I.Panteļejeva 

3. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada 

pašvaldības budžetu 2012.gadam” 

Ziņo – I.Panteļejeva 

4. Par grozījumiem domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.9 „Par projektu pieteikumu 

iesniegšanu pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un iepirkumu komisijas izveidošanu” 

Ziņo – P.Jansons 
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5. Par Daugavas HES ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu  

Ziņo – P.Jansons 

6. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi 29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru 

novadā” precizēšanu  

Ziņo – V.Vigovska 

7. Iesniegumi 

7.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

8. Informācijas apmaiņa 

 

Sakarā ar to, ka nav ieradies E.Lojāns, P.Jansons ierosina mainīt darba kārtības 

jautājumu izskatīšanas secību un 1.jautājumu izskatīt pēc E.Lojāna ierašanās. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret 

nav, atturas nav, nolemj: 

 

Atbalstīt P.Jansona ierosinājumu un mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas 

secību. 

2. 

Par Skrīveru novada pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi 1.pusgadā 

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

Uzstājas P.Jansons. 

 

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

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret 

nav, atturas nav, nolemj: 

 

Pieņemt zināšanai pārskatu par pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi 1.pusgadā. 

 

3. 

Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3  

„Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012.gadam” 

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

Uzstājas P.Jansons, U.Dzērve, I.Panteļejeva, A.Zālītis. 

 

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

46.pantu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra, A.Zitāns), pret – 1 

(A.Zālītis), atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi 

2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 

2012.gadam””. 

2. Pēc parakstīšanas triju darbadienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Saistošie noteikumi Nr.9 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā 
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pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada domes ēkā un publicējami 

internetā pašvaldības mājas lapā. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.9 uz 4 lp. 

 

Ierodas deputāts Aldis Rakstiņš un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 

1. 

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu Skrīveru 

novadā un vietējā ģeodēziskā atbalsta tīkla poligonometrijas punktiem  

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

Uzstājas P.Jansons, G.Brils, E.Lojāns, A.Rakstiņš, J.Brokāns, A.Zālītis. 

 

Ierodas deputāte Iveta Biķerniece un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 

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

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. 

 

4. 

Par grozījumiem domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.9  

„Par projektu pieteikumu iesniegšanu pasākumam „Lauku ekonomikas 

 dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

 īstenošanas teritorijā” un iepirkumu komisijas izveidošanu”  

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

Uzstājas P.Jansons. 

 

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

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

Izdarīt grozījumus Skrīveru novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.9 „Par 

projektu pieteikumu iesniegšanu pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un iepirkumu 

komisijas izveidošanu” un 1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā pasākumā „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

ar šādiem projektiem: 

1.1. „Veco kapu kapličas vienkāršota renovācija” ar kopējām izmaksām līdz Ls 

3213,28 ar PVN, kur:  

 attiecināmās izmaksas līdz Ls 2633,84; 

t.sk. 90 % ELFLA finansējums līdz Ls 2370,46; 

10 % pašvaldības līdzfinansējums līdz Ls 263,38; 

 neattiecināmās izmaksas (PVN 22%) līdz Ls 579,44 sedz no pašvaldības 

līdzekļiem; 

1.2. „Ielu tirdzniecības vietas izbūve Skrīveru novadā” ar kopējām izmaksām Ls 

13754,12 ar PVN, kur:  
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 attiecināmās izmaksas līdz Ls 11273,87; 

t.sk. 90 % ELFLA finansējums līdz Ls 10146,48; 

10 % pašvaldības līdzfinansējums līdz Ls 1127,39; 

 neattiecināmās izmaksas (PVN 22%) līdz Ls 2480,25 sedz no pašvaldības 

līdzekļiem; 

1.3. „Sanākam, sadziedam, sadancojam” ar kopējām izmaksām līdz Ls 10890,40 ar 

PVN, kur:  

 attiecināmās izmaksas līdz Ls 8926,56; 

t.sk. 90 % ELFLA finansējums līdz Ls 8033,90; 

10 % pašvaldības līdzfinansējums līdz Ls 892,66; 

 neattiecināmās izmaksas (PVN 22%) līdz Ls 1963,84 sedz no pašvaldības 

līdzekļiem.” 

 

5. 

Par Daugavas HES ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu 

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

Uzstājas P.Jansons. 

 

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumu Nr.1014 

„Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība” 

8.1.apakšpunktu, 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

Saskaņot izstrādātos „Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas HES (Daugavas HES) ūdenskrātuvju 

ekspluatācijas noteikumus”. 

 

6. 

Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi 29.10.2009. saistošajos noteikumos  

Nr.6 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu  

vai maznodrošinātu Skrīveru novadā” precizēšanu  

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

Uzstājas P.Jansons, V.Vigovska. 

 

Ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2012.gada 19.jūlija vēstulē Nr.17-1e/10557 norādīto, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 

3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 108., 181.-

183.punktiem un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

1. Precizēt 2012.gada 28.jūnijā izdotos pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 

„Grozījumi 29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”: 

 

1.1. izteikt norādi, uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti, šādā 

redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto 

daļu un Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par 
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ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu” 

 

1.2. svītrot 2.
1
  punktu.  

 

1.3. izteikt 7.punkta ievaddaļu šādā redakcijā 

„7. Novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās (personas) statusam, par īpašumu šo 

noteikumu izpratnē nav uzskatāms iesniedzēja vai tā ģimenes locekļa īpašumā esošais: 

 

2. Precizētos saistošos noteikumus kopā ar paskaidrojuma rakstu publicēt laikrakstā 

„Skrīveru Vārds” un ievietot Skrīveru mājas lapā, un pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā 

rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai  

 

Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.8 uz 2 lpp., 

                  2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas P.Jansons. 

 

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

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no R.Ā., personas kods [  ], nekustamā īpašuma, kas atrodas 

[..], Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra Nr.[..], nodokļa parādu par kopējo summu Ls 9,91 

(deviņi lati 91 santīms), t.sk., pamatparāds Ls 9,45 (deviņi lati 45 santīmi) un nokavējuma 

nauda Ls 0,45 (45 santīmi). 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 15.45. 

 

 

Sēdes vadītājs          P.Jansons 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 

 

 


