
 
 

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 25.jūlijā                                                                                        Nr.12 

 

Sēde sasaukta pulksten 15.00. 

Sēdi atklāj pulksten 15.00.  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Andris ZĀLĪTIS 

Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Ināra Dika, Uldis Dzērve, Sarmīte Jansone,  

                Udo Pērsis, Gunta Rīdūze, Deniss Vigovskis, Andris Zālītis 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups – izpilddirektors 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Inita Panteļejeva – ekonomiste 

Inese Pivare – teritorijas plānotāja 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Uzaicinātās personas: 

Ilma Saulīte – SIA „Ķilupe” pārstāve 

Elīna Saulīte – SIA „Ķilupe” pārstāve 

Aldis Rakstiņš – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktors 

Novada iedzīvotāji: 

Elīna Celmiņa 

Arnis Vajevskis 

 

Darba kārtība: 

1. Par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Skrīveru novadā 

Ziņo – A.Zālītis 

2. Par „Skrīveru novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” apstiprināšanu 

Ziņo – I.Pivare 

3. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam „Bundze 1” 

Ziņo – I.Pivare 

4. Par Skrīveru novada pašvaldības 2013.gada budžeta izpildi 1.pusgadā 

Ziņo – I.Panteļejeva 
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5. Par veicamo pasākumu plānu dienas aprūpes centra ēkas pagrabstāva ekspluatācijas 

nodrošināšanai 

Ziņo – A.Zālītis 

6. Par grozījumiem Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas nolikumā 

Ziņo – A.Zālītis 

7. Par grozījumiem Sociālo jautājumu komitejas nolikumā 

Ziņo – A.Zālītis 

8. Par grozījumiem Finanšu un tautsaimniecības komitejas nolikumā 

Ziņo – A.Zālītis 

9. Par grozījumiem Skrīveru novada pašvaldības nolikumā 

Ziņo – A.Zālītis 

10. Par domes deputātiem apmaksājamo darba stundu skaitu un stundas likmi 

Ziņo – A.Zālītis 

11. Par palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā 

Ziņo – V.Vigovska 

12. Par pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanai paredzēto līdzekļu izlietošanu dzīvokļa 

„Plostnieki” – 9 remontam 

Ziņo – A.Zālītis 

13. Par vēlēšanu komisijas izveidošanu un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu 

Ziņo – A.Zālītis 

14. Par administratīvās komisijas izveidošanu 

Ziņo – A.Zālītis 

15. Par nosaukuma piešķiršanu ielu tirdzniecības vietai 

Ziņo – A.Zālītis 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

Ziņo – A.Zālītis 

17. Par I.Babres atbrīvošanu no pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītājas amata un 

jauna vadītāja iecelšanu amatā 

Ziņo – A.Zālītis 

18. Par A.Orupa atbrīvošanu no izpilddirektora amata uz savstarpējas vienošanās pamata 

Ziņo – A.Zālītis 

19. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta 

20. Iesniegumi 

20.1. Par I.Biķernieces iesniegumu par deputāta amata savienošanu ar pašvaldības iestādes 

vadītājas amatu 

20.2. Par biedrības „Kreisie Patrioti” iesniegumu par valsts nodevas atvieglojumu 

piemērošanu 

20.3. Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas iesniegumiem par papildus finansējuma 

piešķiršanu  

20.4. Par dzīvokļa Kastaņu ielā 1-19 īres līguma pagarināšanu 

20.5. Par zemes īpašuma Sila ielā 27 atsavināšanu 

20.6. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

21. Informācijas apmaiņa 

 

Papildus darba kārtība 

20.7. Par atļauju deklarēt dzīvesvietu pašvaldībai piederošā dzīvoklī 

20.8. Par atļauju būvēt piebūvi dzīvojamai ēkai Pīlādžu ielā 8 

22. Par nekustamā īpašuma Jāņa Purapuķes ielā 25A izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

pirkuma līguma noslēgšanu 
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A.ZĀLĪTIS ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildus 3 jautājumus un tos izskatīt 

pirms darba kārtības 21.jautājuma. 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

Apstiprināt sēdes papildus darba kārtību un mainīt darba kārtības jautājumu 

izskatīšanas secību. 

 

1. 

Par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Skrīveru novadā 

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

Uzstājas A.Zālītis, E.Saulīte, I.Saulīte, U.Dzērve, U.Pērsis, I.Biķerniece, G.Rīdūze, J.Brokāns 

 

Lai izpildītu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam 

3.2.1.apakšpunktā noteikto prasību, ka līdz 2014.gada 31.decembrim, katrā pašvaldībā 

jānodrošina dalītās savākšanas iespējas sadzīves atkritumos esošajam papīram, plastmasai, 

stiklam un metālam, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās 

daļas 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība organizē atkritumu dalītu vākšanu savā 

administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un 

reģionālajiem plāniem, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra 

noteikumu Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 5.punktu un 

uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 

1.punktu,  

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dzērve, 

S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas – 1 (J.Brokāns), 

nolemj: 

 

Noslēgt nomas līgumu ar SIA „Ķilupe” uz 10 gadiem par pašvaldībai piederoša 

zemesgabala „Tirgus laukums”, Birzes ielā 2A, Skrīveros, Skrīveru novadā, daļas (līdz 1200 

m
2
 platībā pie Birzes ielas) iznomāšanu šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izbūvei. 

 

2. 

Par „Skrīveru novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” apstiprināšanu 

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

Uzstājas A.Zālītis, I.Pivare, U.Pērsis, U.Dzērve 

 

Sakarā ar to, ka ir precizēts attīstības programmas projekts atbilstoši Zemgales 

plānošanas reģiona 2013.gada 1.jūlija Atzinumā par Skrīveru novada attīstības programmu 

2014.-2020.gadam ieteikumiem un norādījumiem, pamatojoties uz Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 22.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu 

Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3.punktu, 

70.2.apakšpunktu, 139. un 140.punktu 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt „Skrīveru novada Attīstības programmu 2014.-2020.gadam”. 
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2. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu triju darbadienu laikā publicēt tīmeklī 

pašvaldības vietnē www.skriveri.lv, informāciju ievietot laikrakstā „Skrīveru Vārds”. 

3. Uzdot teritorijas plānotājai Inesei Pivarei nosūtīt valsts institūcijām normatīvajos 

aktos noteikto informāciju un dokumentus. 

 

3. 

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam „Bundze 1” 

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

Uzstājas A.Zālītis, I.Pivare. 

 

Ņemot vērā iepriekš konstatēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 24.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 76., 127., 129 

punktu, 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā "BUNDZE 1", Skrīveru 

novadā, kadastra Nr.3282 004 0098, ievērojot  Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra 

noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

prasības. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu „Darba uzdevums lokālplānojuma izstrādei 

nekustamajā īpašumā "BUNDZE 1", Skrīveru novadā, kadastra Nr.3282 004 0098, 

(1.pielikums). 

3. Slēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu ar lokālplānojuma 

izstrādes ierosinātāju, atbilstoši līguma projektam (2.pielikums). 

4. Lietvedības nodaļai nodrošināt šī lēmuma un lēmuma 3.punktā minētā līguma un 

2.punktā minētā darba uzdevuma nosūtīšanu lokālplānojuma izstrādes ierosinātājam. 

5. Noteikt, ka šī lēmuma 4.punktā minētais līgums ir jāparaksta pēc lēmuma 6.punkta 

informācijas saņemšnas, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.  

6. Divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas ierosinātājs iesniedz informāciju par 

paredzamo izstrādes vadītāju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

7. Par lokālplānojuma atbildīgo amatpersonu apstiprināt Skrīveru novada domes 

teritorijas plānotāju Inesi Pivari.  

 

Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 3 lp. 

 

4. 

Par Skrīveru novada pašvaldības 2013.gada budžeta izpildi 1.pusgadā 

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

Uzstājas A.Zālītis, I.Panteļejeva 

 

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

 

Skrīveru novada dome nolemj: 

 

Pieņemt zināšanai I.Panteļejevas sniegto informāciju par pašvaldības 2013.gada 

budžeta izpildi 1.pusgadā. 

 

5. 

http://www.skriveri.lv/


 5 

Par veicamo pasākumu plānu dienas aprūpes centra ēkas 

pagrabstāva ekspluatācijas nodrošināšanai 

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

Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis, J.Brokāns, G.Rīdūze. 

 

Skrīveru novada dome nolemj: 

 

Pieņemt zināšanai izpilddirektora sagatavoto pasākumu plānu. 

 

6. 

Par grozījumiem Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas nolikumā 

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

Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

Izdarīt šādus grozījumus Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas 

nolikumā: 

 

1. Aizstāt 1.punktā ciparu 6 ar ciparu 4. 

2. Papildināt nolikumu ar 2.
1
  punktu šādā redakcijā: 

„2.
1
 Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komiteja no saviem locekļiem 

ievēl komitejas priekšsēdētāja vietnieku.” 

3. Papildināt nolikuma 4.punktu ar 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„4.6. veic citus normatīvajos aktos un domes nolikumā noteiktos pienākumus.” 

4. Svītrot 6.punktā 1.teikumā vārdus „vai slēgtas” un izteikt 2.teikumu šādā redakcijā: 

„Jautājumi, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem satur ierobežotas pieejamības 

informāciju, tiek izskatīti slēgtās sēdēs.” 

5. Aizstāt 7.punktā vārdus „uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki” ar vārdiem 

„uzaicinātās personas”. 

6. Aizstāt 10.punktā vārdus „komitejas priekšsēdētājs” ar vārdiem „ar komitejas lēmumu”. 

7. Papildināt 23.punktu aiz vārda " radinieku" ar vārdiem „darījumu partneru”. 

 

7. 

Par grozījumiem Sociālo jautājumu komitejas nolikumā 

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

Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, 
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Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

Izdarīt šādus grozījumus Sociālo jautājumu komitejas nolikumā: 

 

1. Aizstāt 1.punktā ciparu 6 ar ciparu 4. 

2. Izteikt nolikuma 3.-5.punktus šādā redakcijā: 

„3. Sociālo jautājumu komiteja no saviem locekļiem ievēl komitejas priekšsēdētāja 

vietnieku. 

4. Sociālo jautājumu komiteja kontrolē sociālā dienesta un sociālās aprūpes 

centra, kā arī attiecīgās komisijas (valdes, darba grupas, ja tādas ir izveidotas) darbu un 

pieņemto lēmumu likumību saskaņā ar šo un domes nolikumu. Lēmumu apstrīdēšanas 

gadījumos uzklausa personas un sagatavo lēmuma projektus domes sēdei.  

5. Sociālo jautājumu komiteja: 

5.1. sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par sociālo palīdzību un sociālajiem 

pakalpojumiem; 

5.2. sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā un par dzīvojamo telpu izmantošanu; 

5.3. savas kompetences ietvaros sniedz atzinumus par amatpersonu, iestāžu, komisiju 

vai darba grupu sagatavotiem lēmumu projektiem; 

5.4. izskata iesniegumus un sniedz atzinumus par veselības aprūpi un aizsardzību, par 

ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem; 

5.5. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un citu 

institūciju budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā; 

5.6. apstiprina un kontrolē savā pārraudzībā esošo pašvaldības iestāžu un komisiju un 

citu institūciju izdevumu tāmes; 

5.7. veic citus normatīvajos aktos un domes nolikumā noteiktos pienākumus.” 

3. Svītrot 7.punktā 1.teikumā vārdus „vai slēgtas” un izteikt 2.teikumu šādā redakcijā: 

„Jautājumi, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem satur ierobežotas pieejamības 

informāciju, tiek izskatīti slēgtās sēdēs.” 

4. Aizstāt 11.punktā vārdus „komitejas priekšsēdētājs” ar vārdiem „ar komitejas lēmumu”. 

5. Papildināt 24.punktu aiz vārda " radinieku" ar vārdiem „darījumu partneru”. 

 

8. 

Par grozījumiem Finanšu un tautsaimniecības komitejas nolikumā 

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

Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

Izdarīt šādus grozījumus Finanšu un tautsaimniecības komitejas nolikumā: 
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1. Aizstāt 1.punktā ciparu 7 ar ciparu 9. 

2. Aizstāt 3.14.apakšpunktā vārdus „ar likumu” ar vārdiem „normatīvajos aktos”. 

3. Aizstāt 4.punktā vārdus „pēdējā pirmdienā” ar vārdiem „ceturtdienā - nedēļu pirms domes 

kārtējās sēdes”. 

4. Svītrot 8.punktā 1.teikumā vārdus „vai slēgtas”.  

5. Izteikt 9.punktā 2.teikumu šādā redakcijā „Slēgtās komitejas sēdās var piedalīties 

uzaicinātās personas”. 

6. Papildināt 22.punktu aiz vārda "lēmuma" ar vārdiem „sagatavošanā un” un aiz vārda 

„radinieku" ar vārdiem „darījumu partneru”. 

 

9. 

Par grozījumiem Skrīveru novada pašvaldības nolikumā 

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

Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska, U.Pērsis, G.Rīdūze, J.Brokāns. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

1.punktu un 24.pantu, 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi 2009.gada 30.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”” .  

3. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz  … lp. 

 

10. 

Par domes deputātiem apmaksājamo stundu skaitu un stundas likmi 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

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

novada pašvaldības atlīdzības noteikumu 3.nodaļu, 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Noteikt, ka deputāti saņem šādu Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības noteikumu 

20.punktā minēto mēnešalgu: 

1.1. deputāti, kuri ievēlēti vienā pastāvīgā komitejā, saņem mēnešalgu par 14 darba 

stundām;  

1.2. deputāti, kuri ievēlēti divās pastāvīgajās komitejās, saņem mēnešalgu par 16 darba 

stundām;  
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1.3. deputāti, kuri ievēlēti trīs pastāvīgajās komitejās, saņem mēnešalgu par 18 darba 

stundām;  

1.3. deputāti, kuri ievēlēti divās pastāvīgajās komitejās un vienā no tām ievēlēti par 

priekšsēdētāju, saņem mēnešalgu par 20 darba stundām.  

2. Apstiprināt deputātu vienas darba stundas apmaksas likmei Ls 4.- (četri lati). 

3. Atzīt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Skrīveru novada domes 2010.gada 

26.augusta sēdes lēmums Nr.9 „Par domes deputātiem apmaksājamo darba stundu skaitu un 

stundas likmi”. 

 

11.1. 

Par S.Laucenieces iesniegumu par nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu  

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

Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 13.-15.pantu un Skrīveru novada pašvaldības 29.04.2010. saistošo 

noteikumu Nr.8 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrīveru novadā” 

4.1.apakšpunktu un 13.punktu, 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Atzīt SARMĪTI LAUCENIECI, personas kods [  ], par tiesīgu saņemt Skrīveru 

novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

2. Reģistrēt SARMĪTI LAUCENIECI Skrīveru novada pašvaldības dzīvojamo telpu 

izīrēšanas palīdzības reģistra grupā, kurā iekļautās personas ar dzīvojamo telpu nodrošināmas 

vispārējā kārtībā. 

3. SARMĪTEI LAUCENIECEI viena mēneša laikā pēc tam, kad ir beidzies trūcīgas 

personas statuss, Skrīveru novada domē ir jāiesniedz jauna maznodrošinātas vai trūcīgas 

personas statusu apliecinoša izziņa. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

11.2. 

Par Dz.Teterovska iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

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

Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 13.-15.pantu un Skrīveru novada pašvaldības 29.04.2010. saistošo 

noteikumu Nr.8 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrīveru novadā” 

4.1.apakšpunktu un 13.punktu, 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. DZINTARU TETEROVSKI, personas kods [  ], par tiesīgu saņemt Skrīveru novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 
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2. Reģistrēt DZINTARU TETEROVSKI Skrīveru novada pašvaldības dzīvojamo telpu 

izīrēšanas palīdzības reģistra grupā, kurā iekļautās personas ar dzīvojamo telpu nodrošināmas 

vispārējā kārtībā. 

3. DZINTARAM TETEROVSKIM viena mēneša laikā pēc tam, kad ir beidzies trūcīgas 

personas statuss, Skrīveru novada domē ir jāiesniedz jauna maznodrošinātas vai trūcīgas 

personas statusu apliecinoša izziņa. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

11.3. 

Par J.Lazdas iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu 

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

Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.panta 

pirmās daļas 3.punktu un 10.panta pirmo daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro 

daļu,  

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

1. Atzīt JURI LAZDU, personas kods [..], kopā ar bērniem LAIMDOTU LAZDU un 

RIHARDU LAZDU par tiesīgu saņemt Skrīveru novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

2. [..]  

3. Uzdot pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājam Jurim Zirnim 

noslēgt īres līgumu ar JURI LAZDU, ievērojot Skrīveru pagasta pašvaldības 28.06.2007. 

pieņemto saistošo noteikumu Nr.6 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Skrīveru pagastā” 

nosacījumus par sociālā dzīvokļa izīrēšanu. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

11.4. 

Par V.Vjatera iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu 

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

Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 13.-15.pantu un Skrīveru novada pašvaldības 29.04.2010. saistošo 

noteikumu Nr.8 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrīveru novadā” 4.punktu un 

13.punktu, 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

Noraidīt VITĀLIJA VJATERA lūgumu par viņa reģistrēšanu sarakstā pašvaldības 

palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā un dzīvojamās platības piešķiršanu. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
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12. 

Par pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanai paredzēto līdzekļu izlietošanu 

dzīvokļa „Plostnieki” – 9 remontam 

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

Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis. 

 

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

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Izlietot no 2013.gada budžetā pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanai paredzētajiem 

līdzekļiem dzīvokļa „Plostnieki” – 9 remontam līdz remonta tāmē uzrādītajai summai Ls 

1239,47 + PVN. 

2. Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” nekavējoties uzsākt dzīvokļa remontu. 

 

13. 

Par vēlēšanu komisijas izveidošanu 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likuma” 1.panta pirmo daļu un 9.pantu,  

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

Izveidot Skrīveru novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā. Noteikt vēlēšanu 

komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz š.g. 19.augustam. 

 

14. 

Par Skrīveru novada domes Administratīvās komisijas izveidošanu 

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

Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska, U.Pērsis, I.Dika. 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu un saskaņā ar 

“Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa" 207.pantu, 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Izveidot Skrīveru novada domes Administratīvo komisiju 5 locekļu sastāvā: 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

2. Apstiprināt Administratīvo komisiju šādā sastāvā: 

Anita Krusta  
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Broņislavs Mačuļskis 

Māris Mārtiņš 

Gunita Posnija 

Arnis Vajevskis 

 

15. 

Par nosaukuma piešķiršanu ielu tirdzniecības vietai 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Sakarā ar to, ka ir realizēts projekts „Ielu tirdzniecības vietas izbūve Skrīveru novadā” 

un pašvaldībai piederošā īpašumā „Institūta mazdārziņi 3”(kadastra apzīmējums 3282 008 

0563) 1260 m
2
 platībā ir izbūvēts laukums ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

Piešķirt izbūvētajai ielu tirdzniecības vietai, kas atrodas „Institūta mazdārziņi 3”, 

Zemkopības institūta ciemā, Skrīveru novadā, nosaukumu „Zaļās zemes tirdziņš”. 

 

16. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Izskatījusi Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedzes 

Upītes 2013.gada 4.jūlija vēstuli Nr.10924 izpildu lietā Nr.857-C3.2/2013, izvērtējot ar lietu 

saistītos apstākļus, un, ņemot vērā to, ka uz nekustamo īpašumu [..] Skrīveru novadā uz 

2013.gada 25.jūliju ir reģistrēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds kopā ar nokavējuma 

naudu Ls 35,93, pamatojoties uz LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro 

daļu, LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu un 26.panta pirmo daļu,  

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no V.B., personas kods [..], nekustamā īpašuma [..], kas 

atrodas [..], Skrīveru novadā (kadastra Nr.3282 [..]), nodokļa parādu par kopējo summu Ls 

36,07 (trīsdesmit seši lati 7 santīmi), t.sk., pamatparāds Ls 30.05 (trīsdesmit lati 5 santīmi) un 

nokavējuma nauda Ls 6,02 (seši lati 2 santīmi). 

 

2. Piedziņu vērst uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumu. 

 

3. Nosūtīt lēmumu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Sniedzei Upītei. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp 

 

17. 
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Par I.Babres atbrīvošanu no pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”  

vadītājas amata un jauna vadītāja iecelšanu amatā 

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

Uzstājas A.Zālītis, U.Dzērve, J.Brokāns, U.Pērsis. 

 

Ņemot vērā Ilgas Babres 2013.gada 31.maija iesniegumu par atbrīvošanu no 

pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītājas amata un 27.jūnija vienošanos ar domes 

priekšsēdētāju par darba turpināšanu līdz jaunā vadītāja vai vadītāja vietas izpildītāja stāšanos 

amatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu un Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu 

komitejas 2013.gada 16.jūlija sēdes lēmumu Nr.1, 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Atbrīvot ILGU BABRI no pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītājas amata 

saskaņā ar Darba likuma 100.panta pirmo daļu. Saglabāt Ilgai Babrei metodiķa amatu 

pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”, kas pildīts kā papildu darbs no 1994.gada 

1.septembra. 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 5 balsīm par (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, 

G.Rīdūze, A.Zālītis), pret – 1 (J.Brokāns), atturas – 3 (I.Biķerniece, U.Pērsis, D.Vigovskis), 

nolemj: 

2. Iecelt INTU RINMANI, personas kods [..], pirmsskolas izglītības iestādes 

“Sprīdītis” vadītājas amatā. 

 

Sakarā ar to, ka Inta Rinmane ir Skrīveru novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un viņa 

nevar ieņemt šo amatu, uzsākot pildīt pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītājas 

amata pienākumus, izsludināt pieteikšanos uz Skrīveru novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 

amatu. 

18. 

Par A.Orupa atbrīvošanu no izpilddirektora amata 

uz savstarpējas vienošanās pamata  

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

Uzstājas A.Zālītis, U.Dzērve. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu un Darba 

likuma 114.pantu, 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 5 balsīm par (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, 

G.Rīdūze, A.Zālītis), pret nav, atturas – 4 (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Pērsis, D.Vigovskis), 

nolemj: 

 

1. Atbrīvot AIGARU ORUPU no Skrīveru novada domes izpilddirektora amata uz 

savstarpējas vienošanās pamata ar 2013.gada 31.jūliju. 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 
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2. Aigaram Orupam nodot viņa atbildībā esošās materiālās vērtības domes 

priekšsēdētājam Andrim Zālītim un viņa rīcībā esošos projektu dokumentus nodot Guntim 

Rūzem, parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu. 

Izveidot materiālo vērtību nodošanas-pieņemšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja – ekonomiste Inita Panteļejeva, 

komisijas locekļi: vecākā grāmatvede Velga Sprukte, 

personāla uzskaites darbiniece Maija Strautniece. 

3. Izsludināt pieteikšanos uz izpilddirektora amatu līdz š.g.12.augustam, ievietojot 

sludinājumus pašvaldības mājas lapā, laikrakstos „Skrīveru Vārds” un „Staburags”. 

 

19. 

Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

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

Uzstājas A.Zālītis, A.Krusta. 

 

Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu un racionālu 

apsaimniekošanu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), 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.Ligitu Dāvidnieci par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,05 ha platībā; 

1.2.Vizmu Rūtiņu par zemes vienības „Plūmītes” daļu 0,04 ha platībā; 

1.3.Vandu Tomaševicu par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,01 ha platībā; 

1.4.Rutu Visocku par zemes vienības „Sprūdu kalns” daļu 0,03 ha platībā; 

1.5.Svetlanu Plukšu par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,03 ha platībā, 

„Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,12 ha platībā, „Mazdārziņi” daļu 0,23 ha platībā; 

 

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

zemes nomu ar Vitāliju Glaudiņu par zemes vienības „Bundze” daļu 2,2 ha platībā. 

 

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

zemes nomu ēku uzturēšanai ar Valentīnu Smeti par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 

1 būvei; 

 

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

zemes nomu ēku uzturēšanai ar  

4.1.Zigurdu Daugavieti par zemes vienības „Sprīdīša šķūnīši” daļu 2 būvēm; 

4.2.Ēvaldu Rodi par zemes vienības „Sprīdīša šķūnīši” daļu 1 būvei; 

4.3.Ainu Bokalderi par zemes vienības „Sprīdīša šķūnīši” daļu 1 būvei; 

4.4.Juri Leiti par zemes vienības „Sprīdīša šķūnīši” daļu 1 būvei. 

 

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

zemes nomu ēku uzturēšanai ar  

5.1.Pēteri Strautnieku par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 3 būvēm; 

5.2.Zigurdu Daugavieti par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 3 būvēm; 

5.3.Vasiliju Kaško par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 5 būvēm; 

5.4.Fēliksu Vītoliņu par zemes vienības „Garāžas Apsēni” daļu 2 būvēm; 
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5.5.Ēvaldu Rodi par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 1 būvei; 

5.6.Aivaru Bāliņu par zemes vienības „Garāžas Apsēni” daļu 2 būvēm; 

5.7.Ingu Melni par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 1 būvei; 

5.8.Jāni Dronku par zemes vienību „Garāžas Mazauto” daļu 2 būvēm un 1 malkas 

novietošanas vietai un „Garāžas Apsēni” 1 būvei; 

5.9.Juri Leiti par zemes vienības „Garāžas Apsēni” daļu 1 būvei; 

5.10.Didzi Liepiņu par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 2 būvēm; 

5.11.Mārtiņu Paškēviču par zemes vienību „Garāžas Mazauto” daļu 2 būvēm un 1 

malkas novietošanas vietai; 

5.12.Ievu Matisoni par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 2 būvēm; 

5.13.Mariju Leitāni par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 1 būvei; 

5.14.Sabīni Zundāni par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 1 malkas novietošanas 

vietai. 

20.1. 

Par I.Biķernieces iesniegumu par deputāta amata savienošanu 

 ar pašvaldības iestādes vadītājas amatu 

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

Uzstājas A.Zālītis, I.Biķerniece. 

 

Iepazīstoties ar Skrīveru mūzikas un mākslas skolas direktores IVETAS 

BIĶERNIECES 2013.gada 16.jūlija iesniegumu, ņemot vērā, to, ka deputāta amata 

pienākumu pildīšana netraucē pildīt viņas tiešos darba pienākumus, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 38.panta otrās daļas 4.punktu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts un amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 15. un 16.punktu, 7.panta piektās daļas 

4.punktu un 8
1
.panta piekto daļu, 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve, 

S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Atļaut IVETAI BIĶERNIECEI savienot Skrīveru novada domes deputātes amatu ar 

Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas direktores amatu. 

 

20.2. 

Par biedrības „Kreisie Patrioti” iesniegumu  

par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Izskatot biedrības „Kreisie Patrioti” 2013.gada 10.jūnija iesniegumu par valsts nodevas 

atvieglojumu piemērošanu par paraksta īstuma apliecināšanu novada bāriņtiesā novadā 

deklarētajiem Latvijas pilsoņiem grozījumu ierosināšanai Latvijas Republikas Satversmē, 

pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 43.panta ceturto daļu un 

„Bāriņtiesu likuma” 79.panta otro daļu  

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas – 1 (U.Pērsis), 

nolemj: 

 

Atzīt, ka iesniegumā minētais apgalvojums, ka nodevas apmērs Ls 2 par paraksta 

apliecināšanu bāriņtiesā ierobežo pilsoņu politisko līdzdalību un vēlmi līdzdarboties 

likumdošan, nav pamatots un noraidīt biedrības „Kreisie Patrioti” iesniegumu par valsts 

nodevas atvieglojumu piemērošanu, apliecinot paraksta īstumu bāriņtiesā.  
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20.3. 

Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas iesniegumiem  

par papildus finansējuma piešķiršanu 

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

Uzstājas A.Zālītis, A.Rakstiņš, I.Biķerniece. 

 

Izskatot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas iesniegumus par papildus finansējuma 

piešķiršanu un uzklausot direktora A.Rakstiņa sniegto informāciju par š.g. 9.jūlijā Saeimā 

pieņemtajiem grozījumiem Izglītības likumā un par to, ka valsts negarantē finansējuma 

piešķiršanu darba burtnīcu iegādei visos priekšmetos, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu,  

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dzērve, 

S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas – 1 (J.Brokāns), 

nolemj: 

 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai Ls 510 apmērā no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, jauna 

siltumenerģijas skaitītājai iegādei. 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

2. Piešķirt finanšu līdzekļus Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai Ls 1595 apmērā no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, skolēnu darba 

burtnīcu iegādei. 

 

3. Skrīveru novada domes galvenajai grāmatvedei un ekonomistei sagatavot attiecīgus 

grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2013.gada budžetā. 

 

20.4. 

Par dzīvokļa Kastaņu ielā 1-19 lietošanas līguma pagarināšanu  

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Sakarā ar to, ka sadarbības projekta ietvaros Latvijā ieradīsies jauni brīvprātīgie, 

pamatojoties uz biedrības „JES” 2013.gada 16.jūlija iesniegumu un likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta 2.daļas 3.punktu un 21.panta otro daļu,  

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Pagarināt biedrībai „JES” lietošanā nodotā dienesta dzīvokļa Kastaņu ielā 1-19, 

Skrīveros, Skrīveru novadā lietošanas laiku līdz 2013.gada 10.septembrim, lai dzīvoklī uz 

projekta realizācijas laiku iemitinātu personas, kas ieradušās Latvijā Eiropas sadarbības 

projekta ietvaros kā brīvprātīgie.  

2. Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” pagarināt ar biedrību „JES” noslēgto līgumu par 

dienesta dzīvokļa lietošanu.  
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20.5. 

Par zemes īpašuma Sila ielā 27 atsavināšanu 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Ņemot vērā iepriekš konstatēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto 

daļu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas astoto punktu, 

5.pantu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta septīto daļu, 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Atsavināt zemesgabalu Sila ielā 27, Skrīveros, Skrīveru nov., kadastra apzīmējums 

3282 008 0323, 0,1914 ha platībā uz zemesgabala atrodošos ēku tiesiskajam valdītājam [..] 

par objekta nosacīto cenu. 

2. Apstiprināt atsavināmā objekta nosacīto cenu 1230 LVL (viens tūkstotis divi simti 

trīsdesmit lati), kas veidojas no eksperta noteiktās zemes gabala tirgus vērtības 1150 LVL un 

eksperta pakalpojumu apmaksas 80 LVL summas. 

3. Pilnvarot Skrīveru novada domes priekšsēdētāju Andri Zālīti parakstīt pirkuma 

pārdevuma līgumu [..] pēc 1230 LVL iemaksas Skrīveru novada domes kontā. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

20.6. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Ņemot vērā iepriekš konstatēto, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 

pirmo un otro daļu, kurā ir sniegts tiesiskā pamata apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā 

īpašumā uzskaitījums, un pamatojoties uz minētā likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja personai nav tiesiska pamata 

dzīvot deklarētajās dzīvesvietā, un 6.punktu, kas reglamentē lēmuma spēkā stāšanos, kā arī 

saskaņā ar LR Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktā noteikto kārtību, kādā iestāde anulē 

ziņas par dzīvesvietu,  

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

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

K.Ķ., 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 [..] ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2013.gada 25.jūliju. Par lēmuma 

pieņemšanu paziņot [..] uz viņa deklarēto dzīvesvietu. 
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Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

20.7. 

Par atļauju deklarēt dzīvesvietu 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Pamatojoties uz A.S. personīgo iesniegumu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta 

piekto un septīto daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu un 4.panta 

pirmo daļu, 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Atļaut pašvaldībai piederošā dzīvoklī Pīlādžu ielā 1-7, Skrīveros, Skrīveru novadā 

iemitināties un deklarēt dzīvesvietu dzīvokļa īrnieces A.S. dēlam A.S. 

2. A.S. ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc tam, kad A.S. iemitinājies dzīvoklī, par to informēt 

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

 

20.8. 

Par atļauju būvēt piebūvi dzīvojamai ēkai Pīlādžu ielā 8 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Ņemot vērā iepriekš konstatēto, kā arī to, ka dzīvojamās mājas paplašināšana tiks veikta 

uz esošiem pamatiem, pamatojoties uz Latvijas Republikas Būvniecības likuma 7.panta pirmo 

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

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

Atļaut R.R. uz vecajiem pamatiem būvēt dzīvojamai mājai Pīlādžu ielā 8, Skrīveros, 
Skrīveru novadā saimniecības telpas piebūvi. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

22. 

Par nekustamā īpašuma Jāņa Purapuķes ielā 25A 

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

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

īpašuma Jāņa Purapuķes ielā 25A izsoles noteikumi” 34.punktu, 

 

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

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 
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1. Sakarā ar to, ka pircējs ir samaksājis nosolīto summu Ls 4 400 (četri tūkstoši četri 

simti lati), apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - 2218 m
2 

liela neapbūvēta zemes 

gabala Jāņa Purapuķes ielā 25A, Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra apzīmējums 3282 008 

0730) - 2013.gada 23.jūlijā notikušās izsoles rezultātus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam Andrim Zālītim noslēgt objekta pirkuma līgumu. 

3. Uzdot centralizētajai grāmatvedībai pēc līguma parakstīšanas noņemt neapbūvētu 

zemes gabalu Jāņa Purapuķes ielā 25A no bilances. 

 

21. 

Informācijas apmaiņa 

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

Uzstājas A.Zālītis, A.Orups, U.Dzērve, U.Pērsis, J.Brokāns, G.Rīdūze, I.Dika, S.Jansone, 

              A.Krusta 

 

1. Par Īviņu ģimenes pateicību par kultūras centra parkā ierīkoto gājēju celiņu 

2. Par Latvijas Nacionālā kultūras centra pateicību par pašvaldības ieguldījumu XXV 

Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku sagatavošanā un sarīkošanā 

3. Par Kokneses fonda aicinājumu Latvijas pašvaldībām un uzņēmējiem piedalīties ar 

ziedojumiem Ozolu godasardzes veidošanā 

4. Izpilddirektora informācija par paveiktajiem un veicamajiem darbiem: tuvākajās 

dienās nodos ekspluatācijā ielu tirdzniecības vietu Institūta ciemā, noslēgts līgums ar 

būvniekiem par Lielkažoki-Stūrīši ceļa posma rekonstrukciju, laika posmā no 2011.gada līdz 

2013.gadam realizēti vairāk kā 20 projekti, piesaistīti ES struktūrfondu līdzekļi 1,3 miljonu 

latu apmērā. Stādot 2013.gada budžetu, bijis uzstādījums plānā samazināt energoresursiem 

paredzētos līdzekļus iepriekšējā gada izpildes līmenī, praksē redzams, ka būs nepieciešami 

papildus līdzekļi vismaz samazinājuma apjomā. 

5. Par Skrīveru novada domes baneri 

6. Par koka mājiņas uzstādīšanu vasaras sezonā tūrisma punkta darbībai 

7. Par projekta „Ceļa „Lielkažoki – Stūrīši” posma rekonstrukcija” realizāciju 

8. Par pieslēgšanās iespējām centrālajai kanalizācijai 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 17.10. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Zālītis 

 

 

 

 

Protokolētāja                                                                                       V.Vigovska 

 

 


