
 
 

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 27.septembrī                                                                                          Nr.12 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 14.00. 

Sēdi atklāj pulksten 14.10.  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris JANSONS 

Sēdi protokolē lietvedības pārzine Velta VIGOVSKA 

 

Sēdē piedalās: 

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

                Sandra Ozola, Danute Podvinska, Aldis Rakstiņš, Aija Skudra 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Mārīte Bogopoļska – nodokļu administratore 

Edgars Jansons - juriskonsults 

Gita Klinģerīte – galvenā grāmatvede (izskatot darba kārtības 1.jautājumu) 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Nepiedalās: 

Uldis Dzērve – neatrodas Latvijā 

Gunta Lisenko - atvaļinājumā 

Guntis Rūze - atvaļinājumā 

Andris Zālītis – sakarā ar aizņemtību darba vietā 

Arnis Zitāns - – sakarā ar aizņemtību darba vietā 

Uzaicinātās personas (1.darba kārtības jautājuma izskatīšanā: 

Katri Vintiša – lektore 

Ilga Babre – PII „Sprīdīris” vadītāja 

Inga Kokaine – kultūras centra kultūras darba organizatore 

Inta Rinmane – bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Ilze Rudzīte – sociālā dienesta vadītāja 

Sandra Trakina- bērnu bibliotēkas vadītāja 

Karmena Ulpe – Skrīveru bibliotēkas vadītāja 

 

Darba kārtība: 

1. Prezentācija par pašvaldības darba samaksas sistēmas pilnveidošanu un darba izvērtēšanu  

Ziņo – K.Vintiša 
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2. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada 

pašvaldības budžetu 2012.gadam” 

Ziņo – I.Panteļejeva 

3. Par saistošo noteikumu „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu  nekustamā īpašuma 

nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Skrīveru novadā” izdošanu 

Ziņo – V.Vigovska 

4. Par grozījumiem Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas nolikumā 

Ziņo – I.Biķerniece 

5. Par pabalsta brīvpusdienas skolās apmēra noteikšanu 

Ziņo – P.Jansons 

6. Par zemes īpašuma „Zelmeņi” atsavināšanu 

Ziņo – V.Vigovska 

7. Par noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Skrīveru novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

Ziņo – V.Vigovska 

8. Par nekustamā īpašuma „Vecsīkuļi 1” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Ziņo – A.Krusta 

9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Ziņo – A.Krusta 

10. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta 

11. Iesniegumi 

11.1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu  

11.2. Par Aizkraukles ev.-luteriskās draudzes iesniegumu p 

ar kultūras pieminekļu uzturēšanu 

11.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu 

11.4. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā 

11.5. Par adreses piešķiršanu adresācijas objektam 

11.6. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

12. Informācijas apmaiņa 

 

Papildus darba kārtība 

 

11.7. Par Skrīveru vidusskolas un mūzikas un mākslas skolas pedagogu pieredzes apmaiņas 

braucieniem 

11.8.Par zemes nomu šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma izveidei  

13. Par noteikumu „Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par skolēna uzņemšanu Andreja 

Upīša Skrīveru vidusskolā” apstiprināšanu 

14. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru 

 

P.JANSONS ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildus 4 jautājumus un tos izskatīt 

pirms darba kārtības 12.jautājuma. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Skudra,), pret nav, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes papildus darba kārtību un papildus darba kārtības jautājumus 

izskatīt pirms darba kārtības 12.jautājuma. 

 

1. 

Prezentācija par pašvaldības darba samaksas sistēmas pilnveidošanu 

 un darba izvērtēšanu 

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

Uzstājas P.Jansons, K.Vintiša, J.Brokāns. 
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P.Jansons pateicas par informāciju, nekāds lēmums netiek pieņemts. 

 

2. 

Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3  

„Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012.gadam” 

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

Uzstājas P.Jansons, I.Panteļejeva. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Skudra,), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „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.10 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012.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.10 uz 3 lp. 

 

3. 

Par saistošo noteikumu „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu  nekustamā 

īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Skrīveru novadā” izdošanu 

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

Uzstājas P.Jansons, V.Vigovska. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Skudra,), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11 „Par nodokļa 

atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem 

maksājumiem Skrīveru novadā” un paskaidrojuma rakstu. 

2. Pēc parakstīšanas triju darbadienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus un 

paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Saistošie noteikumi Nr.11 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu  nekustamā 

īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Skrīveru novadā” stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada domes ēkā un publicējami 

izdevumā „Skrīveru Vārds” un internetā pašvaldības mājas lapā. 

 

Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.11 uz 1 lp. 

                  2. paskaidrojuma raksts uz 2 lp. 

 

4. 

Par grozījumiem Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas nolikumā 

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

Uzstājas P.Jansons, I.Biķerniece. 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Skudra,), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Izdarīt grozījumus Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas nolikumā. 

 

Pielikumā: Grozījumi Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas nolikumā uz 1 lp. 

 

5. 

Par pabalsta brīvpusdienas skolās apmēra noteikšanu 

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

Uzstājas P.Jansons. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Skudra,), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Noteikt pabalsta brīvpusdienas skolās apmēru vienai dienai Ls 1.00. 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.oktobri un darbojas līdz tā atcelšanai vai jauna 

lēmuma pieņemšanai 

 

6. 

Par zemes īpašuma „Zelmeņi” atsavināšanu 

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

Uzstājas P.Jansons, V.Vigovska. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Skudra,), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Atsavināt zemesgabalu „Zelmeņi”, Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 002 0100, 6,50 

ha platībā uz zemesgabala atrodošos ēku tiesiskajam valdītājam RENĀRAM 

HEINSBERGAM par objekta nosacīto cenu. 

2. Apstiprināt atsavināmā objekta nosacīto cenu Ls 1900 (viens tūkstotis deviņi simti 

lati), kas veidojas no eksperta noteiktās zemesgabala tirgus vērtības Ls 1800 un eksperta 

pakalpojumu apmaksas summas. 

3. Pilnvarot Skrīveru novada domes priekšsēdētāju Guntu Lisenko parakstīt pirkuma 

pārdevuma līgumu ar Renāru Heinsbergu pēc Ls 1900 iemaksas Skrīveru novada domes 

kontā.  

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

7. 

Par noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Skrīveru novada pašvaldībā” 

apstiprināšanu 

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

Uzstājas P.Jansons, V.Vigovska, S.Ozola. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Skudra,), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Dokumentu aprites kārtība Skrīveru novada pašvaldībā”. 

 

Pielikumā: noteikumi uz 5 lp. 
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Ierodas deputāts Aldis Rakstiņš un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma „Vecsīkuļi 1” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

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

Uzstājas P.Jansons, A.Krusta. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, A.Skudra,), pret nav, atturas 

nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vecsīkuļi 1”, kadastra apzīmējums 3282 005 0045, 

kas atrodas Skrīveru nov., zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma sadalīšanu 2 (divās) 

zemes vienībās. 

2. Paliekošajai zemes vienībai 7,97 ha platībā, saglabāt esošo adresi „Vecsīkuļi 1”, 

Skrīveru nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai 2,94 ha platībā, uz kuras atrodas 1 ēka ar kadastra 

apzīmējumu 3282 005 0062 001 un 2 inženierbūves ar kadastra apzīmējumiem 3282 005 

0062 002, 3282 005 0045 003, piešķirt nosaukumu „Sīkuļu kūts” un piešķirt adresi „Sīkuļu 

kūts”, Skrīveru nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Mainīt ēkai ar kadastra apzīmējumu 3282 005 0062 001 un inženierbūvēm ar kadastra 

apzīmējumiem 3282 005 0062 002, 3282 005 0045 003 nosaukumu no „Vecsīkuļi 1” uz 

„Sīkuļu kūts”, kā arī mainīt adresi no „Vecsīkuļi 1”, Skrīveru nov. uz „Sīkuļu kūts”, Skrīveru 

nov. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lpp. 

 

9. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu pastāvīgiem zemes lietotājiem 

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

Uzstājas P.Jansons, A.Krusta. 
 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, A.Skudra,), pret nav, atturas 

nav, nolemj: 

 

1. Sakarā ar to, ka nav izpildīti „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punkta noteikumi, 

no 2012.gada 1.janvāra izbeigt zemes lietošanas tiesības šādām personām: 

[..] 

2.Atzīt, ka Skrīveru novada pašvaldībai piekrīt šādas apbūvētas zemes vienības: 

2.1. [..], kadastra Nr.3282 004 0124, 0,05 ha platībā; 

2.2. [..],  kadastra Nr.3282 007 0152, 1,95 ha platībā; 

2.3. [..], kadastra Nr.3282 008 0096, 0,1958 ha platībā; 

2.4. [..], kadastra Nr.3282 008 0127, 0,1935 ha platībā; 

2.5. [..], kadastra Nr.3282 008 0161, 0,1893 ha platībā; 

2.6. [..], kadastra Nr.3282 008 0313, 0,2714 ha platībā; 

2.7. [..], kadastra Nr.3282 008 0323, 0,1914 ha platībā; 

2.8. [..], kadastra Nr.3282 008 0344, 0,161 ha platībā; 
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2.9. [..],  kadastra Nr.3282 008 0348, 0,125 ha platībā; 

2.10. [..], kadastra Nr.3282 008 0384, 0,143 ha platībā; 

2.11. [..], kadastra Nr.3282 008 0404, 0,2522 ha platībā; 

2.12. [..],  kadastra Nr.3282 008 0472, 0,2504 ha platībā; 

2.13. [..], kadastra Nr.3282 010 0271, 0,1608 ha platībā; 

2.14. [..],, kadastra Nr.3282 010 0325, 0,1872 ha platībā; 

2.15. [..],  kadastra Nr.3282 010 0336, 0,1164 ha platībā. 

3. Atzīt, ka Skrīveru novada pašvaldībai piekrīt šādas neapbūvētas zemes vienības, 

par kurām līdz 2012.gada 30.decembrim ir noslēdzami nomas līgumi: 

3.1. [..], kadastra Nr.3282 002 0031, 4,2 ha platībā un kadastra Nr.3282 002 00132, 4,0 

ha platībā; 

3.2. [..],  kadastra Nr.3282 002 0032, 3,4 ha platībā; 

3.3. [..], kadastra Nr.3282 008 0665, 0,1793 ha platībā. 

4. Uzdot zemes lietu speciālistei A.Krustai Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumos Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” noteiktajā kārtībā veikt nepieciešamās 

darbības, lai noslēgtu zemes nomas līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem, kuriem lēmuma 

1.punktā izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 4 lp.   

 

10. 

Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

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

Uzstājas P.Jansons, A.Krusta. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, A.Skudra,), pret nav, atturas 

nav, nolemj: 

 

1.Noslēgt nomas līgumu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim ar 

Hermani Brenčuku par zemes vienību „Institūta mazdārziņi 3” daļas 0,02 ha platībā un 

„Mazdārziņi” daļas 0,13 ha platībā nomu. 

 

2.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim ar Didzi 

Liepiņu par zemes vienības „Oglenieki” daļas 1,00 ha platībā nomu. 

 

3.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim ar Teklu 

Benīti par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 2” daļas 0,14 ha platībā nomu. 

 

4.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim ar 

Aivaru Balodi par zemes vienības „Bundze” daļas 0,25 ha platībā nomu tehnikas 

novietošanai. 

 

5.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim ar 

Aivaru Balodi par zemes vienības „Bundze” meža daļas 0,80 ha platībā nomu. 

 

6.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim ar 

Rasmu Kazimirovu par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 1” daļas 0,03 ha platībā nomu 

un „Mazdārziņi” daļas 0,11 ha platībā nomu. 
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7.Noslēgt nomas līgumu no 2012.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 31.decembrim ar IK 

„Edēriņa” īpašnieci Sandru Zariņu par zemes vienības Pīlādžu ielā 2 daļas 150 kv.m 

platībā nomu tirdzniecības kioska uzturēšanai. 

 

11.1.1. 

Par līgumu noslēgšanu ar kultūras centra amatierkolektīvu vadītājiem 

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

Uzstājas P.Jansons, V.Vigovska. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, A.Skudra), pret nav, atturas 

nav, nolemj: 

 

Noslēgt darba līgumus ar kultūras centra amatierkolektīvu vadītājiem uz 9 mēnešiem, 

paredzot, ka līgums var tikt pagarināts par 1 mēnesi, ja vadītais kolektīvs piedalās Dziesmu un 

deju svētkos. 

 

11.1.2. 

Par Skrīveru mūzikas un mākslas skolas direktores iesniegumu 

 par finansējuma piešķiršanu 

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

Uzstājas P.Jansons, V.Vigovska, I.Biķerniece, J.Brokāns, A.Rakstiņš. 

 

I.Biķerniecei balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 5 

balsīm par (J.Brokāns, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš), pret nav, atturas – 

2 (P.Jansons, A.Skudra), nolemj: 

 

Skrīveru mūzikas un mākslas skolas pedagogiem, kuri saņem finansējumu no 

pašvaldības budžeta, zemākā mēneša darba algas likme 2012.gadā, sākot ar 1.septembri, tiek 

noteikta saskaņā ar Pedagogu darba samaksas noteikumu 1.pielikuma 4.tabulu iestādei 

piešķirtā darba samaksas fonda ietvaros. 

 

11.2. 

Par Aizkraukles ev.-luteriskās draudzes iesniegumu 

par kultūras pieminekļu uzturēšanu  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas P.Jansons, D.Podvinska. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, A.Skudra), pret nav, atturas 

nav, nolemj: 

 

1. Lai saglabātu kultūras mantojumu, attīstītu tūrismu un veicinātu Skrīveru novada 

teritorijas sakoptību, Skrīveru novada pašvaldībai uzņemties Aizkraukles evaņģēliski 

luteriskajai baznīcai piederošās „Mācītājmājas” zeme daļas - sporta laukuma un pilskalna - 

sakopšanu un uzturēšanu kārtībā. 

2. Vienoties ar Aizkraukles evaņģēliski luterisko draudzi par sakopjamās teritorijas 

robežām. 

 

11.3. 

Par V.G. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu 

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

Uzstājas P.Jansons. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=195578#piel1#piel1
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, A.Skudra,), pret nav, atturas 

nav, nolemj: 

 

1. Noraidīt V.G. lūgumu par atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa maksas par 

zemi [..] sakarā ar to, ka nav tiesiskā pamata nodokļa atvieglojumiem.  

2. Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļi par zemi, ieteikt V.G. vērsties Valsts 

zemes dienestā un lūgt pārvērtēt zemes kadastrālo vērtību. 

 

11.4. 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā  

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

Uzstājas P.Jansons, A.Skudra. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, A.Skudra,), pret nav, atturas 

nav, nolemj: 

 

1. Noraidīt I.J. lūgumu par viņas ģimenes reģistrēšanu sarakstā pašvaldības palīdzības 

saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā un dzīvojamās platības piešķiršanu. 

2. Piedāvāt I.J. ģimenei finansiālu palīdzību dzīvokļa remontam saskaņā ar Skrīveru 

novada pašvaldības 2009.gada 29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”. 

 

11.5. 

Par adreses piešķiršanu adresācijas objektam 

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

Uzstājas P.Jansons, V.Vigovska. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, A.Skudra,), pret nav, atturas 

nav, nolemj: 

 

1. Piešķirt jaunbūvei, kas uzbūvēta uz zemes vienības „Veibēni 1”, Skrīveru novadā, 

kadastra Nr.3282 002 0147, nosaukumu „Veibēni 1”. 

2. Piešķirt zemes vienībai „Veibēni 1”, kadastra Nr.3282 002 0147, un uz tās uzbūvētai 

jaunbūvei adresi „Veibēni 1”, Skrīveru nov., LV-5125. (adresācijas objekta kods 108). 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lp. 

 

11.6. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas P.Jansons. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, A.Skudra,), pret nav, atturas 

nav, nolemj: 
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1. Sakarā ar to, ka zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, anulēt A.Š., 

personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīvesvietu [..], 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 A.Š. ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2012.gada 27.septembri. Par 

lēmuma pieņemšanu paziņot A.Š. un J.L. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

11.7. 

Par Skrīveru vidusskolas un mūzikas un mākslas skolas 

 pedagogu pieredzes apmaiņas braucieniem  

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

Uzstājas P.Jansons. 

 

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. 8.oktobrī 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. 10.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 vielas apguvi  

mācību gada pirmā semestra laikā. 

 

11.8. 

Par zemes nomu šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma izveidei  

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

Uzstājas P.Jansons, A.Krusta, A.Orups, D.Podvinska. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, A.Skudra,), pret nav, atturas 

nav, nolemj: 

 

Sakarā ar to, ka jautājums nav sagatavots, atlikt tā izskatīšanu un uzaicināt uz sēdi SIA 

„Ķilupe” pārstāvi, lai sniegtu informāciju par šķiroto atkritumu vākšanu un uzglabāšanu. 

 

13. 

Par noteikumu „Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi  

par skolēna uzņemšanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā” apstiprināšanu  

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

Uzstājas P.Jansons, V.Vigovska, A.Rakstiņš. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, A.Skudra,), pret nav, atturas 

nav, nolemj: 
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Apstiprināt noteikumus Nr.2 „Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par skolēna 

uzņemšanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā”. 

 

Pielikumā: noteikumi uz 2 lp. 

 

14. 

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru 

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

Uzstājas P.Jansons, A.Rakstiņš. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, A.Skudra,), pret nav, atturas 

nav, nolemj: 

 

Noslēgt uz 7 gadiem sadarbības līgumu ar Aizsardzības ministrijas padotībā esošo 

Rekrutēšanas un jaunsardzes centru par Jaunsardzes kustības attīstību Skrīveru novadā un 

jaunsargu apmācību.  

 

Pielikumā: sadarbības līguma projekts uz 4 lpp. 

 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 16.00. 

 

 

 

Sēdes vadītājs          P.Jansons 

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 


