
 
 

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  

 

2013.gada 30.maijā                                                                                         Nr.7 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00. 

Sēdi atklāj pulksten 15.05.  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta RĪDŪZE 

Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA 

 

Sēdē piedalās: 

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

                Gunta Rīdūze, Sandra Ozola, Danute Podvinska, Aldis Rakstiņš, Guntis Rūze,  

                Andris Zālītis 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Gita Klinģerīte – galvenā grāmatvede 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Inita Panteļejeva - ekonomiste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Uzaicinātās personas:   

Juris Zirnis – SIA „Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājs 

Līga Garanča – SIA „Skrīveru saimnieks” galvenā grāmatvede 

Nepiedalās: 

Uldis Dzērve - sakarā ar aizņemtību darba vietā 

Aija Skudra - sakarā ar aizņemtību darba vietā 

Arnis Zitāns – sakarā ar aizņemtību darba vietā 

Darba kārtība: 

1. Par „Skrīveru novada Attīstības programmas 2014 -2020”” apstiprināšanu 

Ziņo – I.Pivare 

2. Par pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu 

Ziņo – G.Rīdūze 

3. Par saistošo noteikumu „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un 

lietošanas noteikumi Skrīveru novadā” izdošanu 

Ziņo – A.Orups 

4. Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru 

novadā” precizēšanu 

Ziņo – V.Vigovska 
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5. Par noteikumu „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm” pieņemšanu 

Ziņo – G.Rīdūze 

6. Par nekustamā īpašuma izsoļu rezultātiem 

Ziņo – G.Rīdūze 

7. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

Ziņo – G.Rīdūze 

8. Par SIA „Skrīveru saimnieks” pamatkapitāla palielināšanu un grozījumiem statūtos 

Ziņo – G.Rīdūze  

9. Par līguma noslēgšanu ar D.Vancāni-Viļumu par grāmatas „Skrīveru stāsti” sagatavošanu 

izdošanai 

Ziņo – G.Rīdūze 

10. Par grozījumiem domes 27.01.2011. lēmumā Nr.10 „Par amatpersonu (darbinieku) 

transportlīdzekļu izmantošanu  darba pienākumu izpildes nodrošināšanai” 

Ziņo – G.Rīdūze 

11. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības 

budžetu 2013.gadam” 

Ziņo – I.Panteļejeva 

12. Par adreses likvidāciju 

Ziņo – G.Rīdūze 

13. Par nosaukuma un adreses maiņu 

Ziņo – G.Rīdūze 

14. Par grozījumiem domes 20.12.2012. lēmumā Nr.12.1 „Par ceļa servitūta nodibināšanu 

pašvaldības zemes vienībā „Vilkkažoki 2”” 

Ziņo – A.Krusta 

15. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta 

16. Iesniegumi 

16.1. Par pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu vasaras sezonā 

16.2. Par I.D. iesniegumu par nomas maksas atvieglojumiem 

16.3. Par M.N. iesniegumu par dzīvojamās mājas „Stirnas” dzīvokļu pirkšanu vai pārdošanu 

17. Izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu izpildi 

18. Informācijas apmaiņa 

 

1. 

Par „Skrīveru novada Attīstības programmas 2014 -2020” apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Rīdūze, I.Pivare. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

1. Apstiprināt „Skrīveru novada Attīstības programmu 2014 -2020” un nodot 

Zemgales plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai. 

2. Lēmuma kontroli uzdot izpilddirektoram Aigaram Orupam. 

 

2. 

Par pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu 

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

Uzstājas G.Rīdūze. 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu.  

2. Uzdot pārvaldes sekretārei mēneša laikā nosūtīt publisko pārskatu Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā un nodot katrai 

pašvaldības bibliotēkai 1 eksemplāru publiskai lietošanai. 

3. Publicēt publisko pārskatu internetā Skrīveru mājas lapā. 

 

3. 

Par saistošo noteikumu „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves,  

reģistrācijas un lietošanas noteikumi Skrīveru novadā” izdošanu 

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

Uzstājas G.Rīdūze, U.Dzērve, A.Rakstiņš, J.Brokāns, J.Zirnis, S.Ozola, A.Zālītis, A.Orups. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

1. Akceptēt sagatavoto saistošo noteikumu „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru 

izbūves, reģistrācijas un lietošanas noteikumi Skrīveru novadā” projektu. 

2. Sakarā ar to, ka saistošie noteikumi attiecas uz lielu daļu sabiedrības, publicēt 

saistošo noteikumu projektu un to paskaidrojuma rakstu izdevumā „Skrīveru Vārds” un 

ievietot pašvaldības mājas lapā internetā, lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli. 

 

4. 

Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 

Skrīveru novadā” precizēšanu 

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

Uzstājas G.Rīdūze, V.Vigovska. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

Precizēt Skrīveru novada pašvaldības 2013.gada 28.februāra saistošo noteikumu 

9.punktu un izteikt to šādā redakcijā:   

„9. Publisko apspriešanu rīko gadījumos, kad koku ciršanas rezultātā būtiski tiek 

ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte, ievērojot 

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus 

meža” 17. un 22.punktā teikto.” 

5. 

Par noteikumu „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana 

 ar vēlēšanu zīmēm” pieņemšanu 

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

Uzstājas G.Rīdūze. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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Pieņemt noteikumus Nr.3 „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”. 

 

Pielikumā noteikumi Nr.3 kopā ar 2 pielikumiem uz 7 lp. 

 

6.1. 

Par nekustamā īpašuma Ziedu ielā 22  

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

Uzstājas G.Rīdūze. 

 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

1. Sakarā ar to, ka pircējs ir samaksājis nosolīto summu Ls 2 400 (divi tūkstoši četri 

simts lati), apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - 3327 m
2 

liela neapbūvēta zemes 

gabala Ziedu ielā 22, Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra apzīmējums 3282 008 0729) - 

2013.gada 21.maijā notikušās izsoles rezultātus. 

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

3. Uzdot centralizētajai grāmatvedībai pēc līguma parakstīšanas noņemt neapbūvētu 

zemes gabalu Ziedu ielā 22 no bilances. 

 

6.2. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Purapuķes ielā 25A atsavināšanu  

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

Uzstājas G.Rīdūze, V.Vigovska, U.Dzērve, J.Brokāns. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

1. Rīkot atkārtotu pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 

2218 m
2
, kadastra apzīmējums 3282 008 0730, kura adrese ir  Jāņa Purapuķes iela 25A, 

Skrīveri, Skrīveru novads, izsoli. 

2. Noteikt izsoles sākumcenu Ls 2000 (divi tūkstoši 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: Pēteris JANSONS - Skrīveru novada domes deputāts,  

Velta VIGOVSKA - Skrīveru novada domes pārvaldes sekretāre.  

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi uz 3 lp. 

 

7.1. 

Par A.C. iesniegumu par nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu  

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

Uzstājas G.Rīdūze. 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

1. Atjaunot pašvaldības dzīvoklim „Plostnieki” - 6, Klidziņas ciemā, Skrīveru novadā 

sociālā dzīvokļa statusu. 

2. Atzīt A.C., personas kods [..], par tiesīgu saņemt Skrīveru novada pašvaldības 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

3. Reģistrēt A.C. Skrīveru novada pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības 

reģistra grupā, kurā iekļautās personas ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām. 

4. Piedāvāt A.C. pēc atgriešanās no ģimenes krīzes centru „Dzeguzīte” īrēt 16,9 m
2
 

lielu vienistabas dzīvokli „Plostnieki” – 6, Klidziņas ciemā, Skrīveru novadā.  

5. Uzdot sociālajam dienestam pirms īres līguma noslēgšanas ar A.C. izvērtēt viņa 

ienākumus un sniegt atzinumu par viņa tiesībām īrēt sociālo dzīvokli. 

6. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāja SIA „Skrīveru saimnieks” valdes 

priekšsēdētāju J.Zirni noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.C. atbilstoši sociālā dienesta 

atzinumam. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

7.2. 

Par pašvaldības dzīvokļa Pīlādžu ielā 1-7 izīrēšanu  

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

Uzstājas G.Rīdūze. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

1. Izīrēt pašvaldības vienistabas dzīvokli Pīlādžu ielā 1-7, Skrīveros, Skrīveru novadā 

(kopējā platība 31.1 m
2
) uz nenoteiktu laiku A.S., personas kods [..].  

2. Piešķirt finansējumu Ls 600 SIA „Skrīveru saimnieks”, lai pirms īres līguma 

noslēgšanas nomainītu dzīvoklī logus un ārdurvis. 

3. A.S. mēneša laikā pēc logu un durvju nomaiņas noslēgt dzīvojamās telpas īres 

līgumu ar dzīvojamās mājas Pīlādžu ielā 1 apsaimniekotāju SIA „Skrīveru saimnieks”. 

4. Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” veikt logu un ārdurvju nomaiņu un noslēgt 

dzīvokļa īres līgumu ar A.S. (ģimenē ir 1 cilvēks) uz nenoteiktu laiku. 

5. Pēc īres līguma noslēgšanas izslēgt A.S. no dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības 

reģistra. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

8. 

Par SIA „Skrīveru saimnieks” pamatkapitāla palielināšanu 

 un grozījumiem statūtos 

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

Uzstājas G.Rīdūze. 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

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

par Ls 3835 (trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci 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 SIA „Skrīveru saimnieks” statūtos uz 1 lp. 

 

9. 

Par līguma noslēgšanu ar D.Vancāni-Viļumu  

par grāmatas „Skrīveru stāsti” sagatavošanu izdošanai  

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

Uzstājas G.Rīdūze. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

Noslēgt ar Dainu Vancāni-Viļumu autora-izdevēja līgumu par grāmatas „Skrīveru 

stāsti” sagatavošanu izdošanai. 

 

Pielikumā: Autora-izdevēja līguma projekts uz 2 lpp. 

 

10. 

Par grozījumiem domes 27.01.2011. lēmumā Nr.10 „Par amatpersonu (darbinieku) 

transportlīdzekļu izmantošanu  darba pienākumu izpildes nodrošināšanai” 

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

Uzstājas G.Rīdūze. 

 

P.Jansons paziņo, ka viņš, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nepiedalās lēmuma 

pieņemšanā. 

 

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

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

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

 

Papildināt Skrīveru novada domes 2011.gada 27.janvāra sēdes lēmumu Nr.10 „Par 

amatpersonu (darbinieku) transportlīdzekļu izmantošanu darba pienākumu izpildes 

nodrošināšanai” ar 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“3.4. Sociālās aprūpes centra „Ziedugravas” direktors – līdz 15 000 km.” 

 

11. 
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Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1  

„Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” 

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

Uzstājas G.Rīdūze, I.Panteļejeva. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi 

2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 

2013.gadam””. 

2. Pēc parakstīšanas triju darbadienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2013.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.6 kopā ar pielikumiem uz  9 lp. 

 

12. 

Par adreses likvidēšanu 

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

Uzstājas G.Rīdūze. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datu bāzē likvidēt nekustamā īpašuma 

adresi “Lielviesturi 2”, Skrīveru nov. 

 

Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

13. 

Par nosaukuma un adreses maiņu 

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

Uzstājas G.Rīdūze. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

1. Mainīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem 3282 009 0131 002 un 3282 009 0131 003 nosaukumu no „Stūrīši” uz 

„Vitjāņi” un noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282 009 0131 un nedzīvojamām 

ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3282 009 0131 002, 3282 009 0131 003 adresi „Vitjāņi”, 

Skrīveru nov. 

2. Nosūtīt Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistram izziņu par adreses 

precizēšanu adresācijas objektam ar kadastra Nr.3282 009 0131. 



 8 

 

Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

14. 

Par grozījumiem domes 20.12.2012. lēmumā Nr.12.1 „Par ceļa servitūta 

 nodibināšanu pašvaldības zemes vienībā „Vilkkažoki 2”” 

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

Uzstājas G.Rīdūze, A.Krusta, A.Rakstiņš. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

Apstiprināt Skrīveru novada domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.12.1. „Par ceļa 

servitūta nodibināšanu pašvaldības zemes vienībā „Vilkkažoki 2” grafisko pielikumu jaunā 

redakcijā. 

 

Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 2 lp. 

 

15.1. 

Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

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

Uzstājas G.Rīdūze, A.Krusta. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

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

mazdārziņu nomu ar  

1.1. Baibu Lagzdiņu par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,03 ha platībā un 

„Saimniecības mazdārziņi” 0,03 ha platībā; 

1.2. Ilgu Panteļejevu par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,03 ha 

platībā. 

2. Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim par 

zemes nomu ēku uzturēšanai ar  

2.1. Juri Panteļejevu par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 1 būvei un „Sprīdīša 

šķūnīši” daļu 1 būvei. 

2.2. Ilgu Panteļejevu par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 1 būvei. 

3. Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 30.maija līdz 2018.gada 31.decembrim par 

zemes nomu ēkas uzturēšanai ar Nikolaju Gruznovu par zemes vienības „Sprīdīša šķūnīši” 

daļu 1 būvei. 

4. Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.decembrim par 

zemes nomu ēku uzturēšanai ar Nikolaju Gruznovu par zemes vienības „Garāžas Mazauto” 

daļu 1 būvei. 

5. Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim par 

meža zemes nomu ar Daini Graudiņu par zemes vienības „Zemitānu birzīte” daļu 0,28 ha 

platībā. 
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6. Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 31.decembrim par 

pļavas nomu ar Daini Graudiņu par zemes vienības „Jaunzemitānu pļava” daļu 0,5 ha platībā, 

zemes platība tiks precizēta pārmērot. 

 

15.2. 

Par J.Kuluševas iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanu 

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

Uzstājas G.Rīdūze, A.Krusta. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

Piekrist Jeļizavetas Kuluševas ierosinājumam un uz savstarpējas vienošanās pamata 

izbeigt 2012.gada 2.aprīlī noslēgtā Nomas līguma Nr.1-26.4/2 un 2012.gada 17.decembrī 

noslēgtā Nomas līguma Nr.1-26.4/25 darbību ar 2013.gada 1.janvāri. 

 

16.1. 

Par pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu vasaras periodā  

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

Uzstājas G.Rīdūze 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

Vasaras periodā noteikt šādu darba režīmu Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs: 

1. slēgt pirmsskolas izglītības iestādi „Sprīdītis” no 03.06.2013. līdz 31.07.2013.; 

2. slēgt pirmsskolas izglītības iestādi „Saulēni” no 01.08.2013. līdz 31.08.2013.; 

3. laikā, kad iestāde ir slēgta, tās audzēkņiem iespēju robežās tiek nodrošināta iespēja 

apmeklēt otru – darbojošos - pirmsskolas izglītības iestādi. 

 

16.2. 

Par I.D. iesniegumu par nomas maksas atvieglojumiem 

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

Uzstājas G.Rīdūze. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

1. Atļaut I.D. nomaksāt „Līču pļavu” zemes nomas maksas parādu un kārtējos 

maksājumus par 2013.gadu saskaņā ar piedāvāto grafiku: 

 

Datums Nomas maksa 

Ls 

līdz 20.jūnijam 25,00 

līdz 20.jūlijam 25,00 

līdz 20.augustam 10,00 

līdz 20.novembrim 62.19 
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2. Noraidīt I.D. lūgumu par atvieglojumu piešķiršanu nomas maksājumiem.  

 

16.3. 

Par M.N. iesniegumu par dzīvojamās mājas „Stirnas” 

 dzīvokļu pirkšanu vai pārdošanu 

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

Uzstājas G.Rīdūze. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

1. Atzīt, ka nav lietderīgi pašvaldībai atpirkt privatizētu dzīvokli dzīvojamā mājā 

„Stirnas”. 

2. Ieteikt M.N. risināt sarunas ar SIA „Skrīveru saimnieks” par mājas 

apsaimniekošanu. 

 

Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

17. 

Izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu izpildi 

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

Uzstājas G.Rīdūze, A.Orups. 

 

A.ORUPS sniedz īsu pārskatu par domes pieņemto lēmumu izpildi 2013.gadā un 

iepriekšējos četros gados. Kā nozīmīgāko veikumu viņš atzīmē izpildītos un uzsāktos projektus 

- 3 gadu laikā realizēti vairāk kā 20 Eiropas Savienības projekti un piesaistīti līdzekļi vairāk kā 

1 miljons latu, neskaitot ūdenssaimniecības projektu, pašvaldības saistošo noteikumu 

pieņemšanu, darbinieku atlīdzības un novērtēšanas noteikumu izstrādi, attīstības stratēģijas 

attīstības programmas izstrādi. Šajā laikā izveidota centralizētā grāmatvedība, atvērts sadzīves 

pakalpojumu punkts. Jaunajam deputātu sasaukumam nodots izlemšanai jautājums par 

Lielkažoku-Stūrīšu ceļa izbūvi. 

 

18. 

Informācijas apmaiņa 

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

Uzstājas G.Rīdūze, P.Jansons, A.Rakstiņš. 

 

1. Par donoru dienas organizēšanu 4.jūnijā. 

 

2. Rezumējums par deputātu darbu 4 gadu laikā 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 15.45. 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Rīdūze 

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 
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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 854 529. 

3. Pamatkapitāls palielināts par LVL 3835. 

4. Jauno daļu skaits – 3835 gab. 

5. Daļas nominālvērtība - viens lats. 

6. Daļu apmaksas veids - naudas ieguldījums. 

7. Jauno daļu apmaksas termiņš- līdz 2013.gada 20.jūnijam. 

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

komercreģistrā. 

 

2013.gada 30.maijā 

 

Skrīveru novada domes priekšsēdētāja     G.Rīdūze 
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GROZĪJUMI 

SIA “SKRĪVERU SAIMNIEKS” STATŪTOS 

Pamatojoties uz Skrīveru novada domes 2013.gada 30.maija sēdes lēmumu Nr.8 „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 854 529 (astoņi simti piecdesmit četri tūkstoši pieci simti 

divdesmit deviņi) lati.” 

2. Izteikt statūtu 6.punktu šādā redakcijā 

„6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 854 529 (astoņi simti piecdesmit četri tūkstoši 

pieci simti divdesmit deviņās) daļās.” 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis  

SKRIVERU novada domes priekšsēdētāja   ____________________________ G.Rīdūze 

  

Skrīveru novadā, 2013.gada 30.maijā 

 

 

 


