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LATVIJAS  REPUBLIKA 

SKRĪVERU  NOVADA  DOME 
Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, 

tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: dome@skriveri.lv 

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

Skrīveru  novadā  

 

2011.gada 28.jūlijā                                                                                                  Nr.9 

 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00. 

Sēdi atklāj pulksten 15.00.  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta LISENKO. 

Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA. 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Jānis Brokāns, Uldis Dzērve, Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, Gunta Lisenko, 

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

               Andris Zālītis. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās: 

Dainis Celmiņš – neatrodas Latvijā 

Iveta Biķerniece – iemesls nav zināms 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrīveru novada pašvaldības 2011.gada budžeta izpildi 1.pusgadā 

Ziņo – A.Orups  

2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Dīvajas ielas posma rekonstrukcija starp Daugavas 

ielu un Piekrastes ielu un Ziedu ielas jaunbūve Skrīveros” realizācijai  

Ziņo - G.Rūze 

3. Par finansiālu atbalstu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai kā VISC inovatīvās pieredzes 

skolai  

Ziņo – G.Lisenko  

4. Par finansējuma piešķiršanu interaktīvās tāfeles iegādei PII „Sprīdītis”  

Ziņo – G.Lisenko  

5. Par izmaiņām PII „Sprīdītis” amatu sarakstā  

Ziņo – A.Orups  

6. Par pašvaldības dienesta dzīvokļa Sporta ielā 4-26 izīrēšanu   

Ziņo – G.Lisenko  
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7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

Ziņo – G.Lisenko  

8. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – G.Lisenko  

9. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu E.B. 

Ziņo – G.Lisenko 

10. Iesniegumi 

10.1. Par N.Z. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu  

10.2. Par J.S. iesniegumu par adreses piešķiršanu ēkai 

11. Informācijas apmaiņa 

 

G.LISENKO aicina papildināt izsludināto darba kārtību ar diviem jautājumiem un 

mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Dzērve, P.Jansons, 

R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt šādu papildus darba kārtību:  

Papildus darba kārtība  

12. Par ēkas Stacijas laukumā 3 domājamās daļas pirkšanu 

13. Par adresācijas objektu adrešu precizēšanu  

2. Mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību un papildus darba kārtības 

jautājumus izskatīt pēc darba kārtības 10.2.jautājuma. 

 

Ierodas deputāts Jānis Brokāns un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 

1.  

Par Skrīveru novada pašvaldības 2011.gada budžeta izpildi 1.pusgadā  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups.  

 

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

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

Pieņemt zināšanai pārskatu par pašvaldības 2011.gada budžeta izpildi 1.pusgadā. 

 

2. 

Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Dīvajas ielas posma rekonstrukcija 

 starp Daugavas ielu un Piekrastes ielu un Ziedu ielas jaunbūve Skrīveros” realizācijai 

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

Uzstājas G.Lisenko.  

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

1.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kā arī pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību 

budžetiem" 26.pantu un saskaņā ar Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 17.1. punktu, 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032002121700543&Req=0101032002121700543&Key=0103011995032932774&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032002121700543&Req=0101032002121700543&Key=0103011995032932774&Hash=
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Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22., 22.1  un 24. pantu un saskaņā 

ar Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 15.1. punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 120 000 LVL (viens simts divdesmit tūkstoši 

lati) apmērā uz 5 gadiem saskaņā ar Valsts kases noteiktajām aizdevumu procentu likmēm 

projekta „Dīvajas ielas posma rekonstrukcija starp Daugavas ielu un Piekrastes ielu un Ziedu 

ielas jaunbūve Skrīveros” realizācijai. 

2. Lūgt Valsts kasi piemērot atlikto aizņēmuma pamatsummas maksājumu līdz 

2011.gada 31.decembrim. 

3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Skrīveru novada pašvaldības budžetu. 

 

3. 

Par finansiālu atbalstu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai 

kā inovatīvās pieredzes skolai  

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

Uzstājas G.Lisenko, U.Dzērve .  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

1. Lai nodrošinātu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas līdzdalību inovatīvās pieredzes 

skolu tīklā, piešķirt finansējumu 2000 latu apmērā no pašvaldības 2011.gada budžeta 

ienākumu pārpildes. 

2. Finansējumu izlietot šādiem mērķiem:  

2.1. projektā iesaistīto skolotāju un koordinatora atalgojumam Ls 434,32 mēnesī, t.sk. 

darba devēja sociālais nodoklis,  

2.2. transporta izdevumu segšanai skolotāju un skolas vadības apmācību nodrošināšanai,  

2.3. materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai skolas dabaszinātņu un matemātikas 

kabinetos. 

 

4. 

Par finansējuma piešķiršanu interaktīvās tāfeles iegādei PII „Sprīdītis” 

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

Uzstājas G.Lisenko.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032002121700543&Req=0101032002121700543&Key=0103011995032932774&Hash=
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Piešķirt pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis” finansējumu interaktīvās tāfeles un 

datora iegādei 2000 latu apmērā no līdzekļiem, ko pašvaldībai saskaņā ar servitūta līgumu 

samaksās SIA „Latvijas Mobilais Telefons”. 

 

5. 

Par izmaiņām PII „Sprīdītis” amatu sarakstā  

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

Uzstājas G.Lisenko.  

 

Saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītājas iesniegumu un Skrīveru 

novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.punktu un pamatojoties 

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

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

Lai pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” īstenotu speciālās pirmsskolas izglītības 

programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem izdarīt grozījumus pedagogu amatu 

sarakstā - palielināt par 0.2 likmēm speciālās izglītības skolotāja darba apjomu un noteikt, ka 

sākot ar 2011.gada 1.septembri speciālās izglītības skolotājs strādā pilnu darba laiku. 

 

6. 

Par pašvaldības dienesta dzīvokļa Sporta ielā 4-26 izīrēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko.  

 

Saskaņā ar Edgara Bērziņa iesniegumu un Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas kā darba 

devēja piekrišanu pamatojoties uz LR likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro 

daļu un 26.pantu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

1. Izīrēt pašvaldības dienesta dzīvokli Sporta ielā 4 – 26, Skrīveros, Skrīveru nov. 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vēstures skolotājam EDGARAM BĒRZIŅAM, personas 

kods XXX, uz darba attiecību laiku.  

2. Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” noslēgt dienesta dzīvokļa īres līgumu ar Edgaru 

Bērziņu uz darba attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem. 

3. Skrīveru vidusskolai informēt pašvaldību un SIA „Skrīveru saimnieks”, ja tiek 

izbeigtas darba attiecības ar Edgaru Bērziņu. 

4. Edgaram Bērziņam pēc darba līguma parakstīšanas noslēgt dienesta dzīvokļa īres 

līgumu ar SIA „Skrīveru saimnieks” un noslēgt līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem par 

atsevišķu pakalpojumu sniegšanu. 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas 

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

Uzstājas G.Lisenko.  
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no J.R., personas kods XXX, nekustamā īpašuma, kas 

atrodas XXX, Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra Nr.3282 007 0041), nodokļa parādu par 

kopējo summu Ls 87.64 (astoņdesmit septiņi lati 64 santīmi), t.sk.,  

1. par zemi pamatparāds Ls 15.11 (piecpadsmit lati 11 santīmi) un nokavējuma nauda 

Ls 1.32 (viens lats 32 santīmi); 

2. par ēkām pamatparāds Ls 55.41 (piecdesmit pieci lati 41 santīmi) un nokavējuma 

nauda Ls 15.80 (piecpadsmit lati 80 santīmi). 

2. Nosūtīt lēmumu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Ligitai Gulbei. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

8. 

Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, 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, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

1. Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 1.novembrim nomas līgumu ar 

Veltu Vīksni par zemes vienību „Saimniecības mazdārziņi” 0,03 ha platībā nomu; 

2. Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 1.novembrim nomas līgumu ar 

Anitu Skabi par zemes vienības „Meteostacijas mazdārziņi” 0,03 ha platībā nomu; 

 

9. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu E.B. 

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

Uzstājas G.Lisenko.  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

1. Pagarināt uz 6 (sešiem) mēnešiem E.B., personas kods XXX, sociālā dzīvokļa XXX, 

Zemkopības institūtā, Skrīveru novadā īres līgumu. 

2. Uzdot SIA “Skrīveru saimnieks” pagarināt īres līgumu ar E.B., ievērojot Skrīveru 

pagasta pašvaldības 29.04.2010. pieņemto saistošo noteikumu Nr.9 “Par sociālo dzīvokļu 

izīrēšanu Skrīveru novadā” nosacījumus par sociālā dzīvokļa izīrēšanu. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

10.1. 

Par N.Z. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko.  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

1. Atstāt negrozītu zemei „Veckļaviņi”, Skrīveru novadā, kadastra Nr.3282 009 0005, 

aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par 2010.gadu, kāds ir norādīts 2010.gada 8.decembra 

Maksāšanas paziņojumā Nr.10-3496. 

2. Nosūtīt nekustamā īpašuma „Veckļaviņi” īpašniecei N.Z. atkārtotu Maksāšanas 

paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli, kāds ir aprēķināts un maksājams uz 

š.g.1.augustu. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

10.2. 

Par J.S. iesniegumu par adreses piešķiršanu ēkai 

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

Uzstājas G.Lisenko.  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

Piešķirt jaunbūvei, kas uzbūvēta uz zemes vienības Miera ielā 2, Skrīveros, Skrīveru 

novadā, kadastra Nr.3282 008 0197, adresi Miera iela 2, Skrīveri, Skrīveru nov. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lp. 

 

12. 

Par ēkas Stacijas laukumā 3 domājamās daļas pirkšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko.  

 

Sakarā ar to, ka pēc ēkas Stacijas laukumā 3, Skrīveros, Skrīveru novadā renovācijas 

2005.gadā ir mainījusies ēkas kopējā izbūvētā platība no 264 m2 uz 374,6 m2  un par 

pašvaldības līdzekļiem izbūvētās Skrīveru sociālā dienesta telpas reāli dabā aizņem 276,2 m2 , 

un līdz ar to attiecīgi par 563/3746 domājamām daļām ir palielinājies pašvaldības valdījumā 

esošais domājamās daļas lielums kopīpašumā, saskaņā ar līguma, kas noslēgts 2004.gada 

1.jūlijā starp Skrīveru pagasta padomi un BO VAS „Latvijas pasts”, 3.punktu un pamatojoties 

uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

Atpirkt no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts” ēkas (kadastra apzīmējums 3282 

008 0599 001, kas atrodas Stacijas laukumā 3, Skrīveros, Skrīveru nov., 563/3746 domājamās 

daļas par cenu, kas vienāda ar to kadastrālo vērtību. 

 

13. 

Par adresācijas objektu adrešu precizēšanu   
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, 

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

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

 

1. Izslēgt no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datu bāzes šādus adresācijas 

objektus: 

1.1. kā neatbilstošus Adresācijas sistēmas noteikumu 11.punktam: 

1.1.1. „Tālavas”, Skrīveri, Skrīveru nov., ar kadastra apzīmējumu 3282 010 0384; 

1.1.2. „Saules”, Skrīveri, Skrīveru nov., ar kadastra apzīmējumu 3282 007 0098; 

1.1.3. „Lāčplēši”, Skrīveru nov., ar kadastra apzīmējumu 3282 007 0182; 

1.1.4. „Mehāniskās darbnīcas”, Skrīveri, Skrīveru nov., ar kadastra apzīmējumu 3282 010 

0471; 

1.2. kā neatbilstošu Adresācijas sistēmas noteikumu 2.10.apakšpunktam - 

„Podnieki”, Skrīveru nov., ar kadastra apzīmējumu 3282 009 0003; 

1.3. kā objektus, kuriem mainīta adrese uz jaunu adresi „Jaunviesturi”, Skrīveru nov.: 

1.3.1. „Jaunviesturi 1”, Skrīveru nov., ar kadastra apzīmējumu 3282 009 0116; 

1.3.2. „Jaunviesturi 2”, Skrīveru nov., ar kadastra apzīmējumu 3282 009 0116. 

 

2. Precizēt nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3282 008 0495 adreses pieraksta 

formu atbilstoši Adresācijas sistēmas noteikumu 6.3. apakšpunktam un mainīt objekta adresi 

no „Autostop”, Zemkopības institūts, Skrīveru nov. uz „Autostops”, Zemkopības institūts, 

Skrīveru nov. 

 

3. Ņemot vērā objekta atrašanās vietu, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datu 

bāzē mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3282 007 0004 adresi no Rīgas iela 3, 

Klidziņa, Skrīveru nov. uz „Cepļi”, Skrīveru nov. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

11. 

Informācijas apmaiņa 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, A.Rakstiņš, A.Skudra, U.Dzērve, J.Brokāns, P.Jansons. 

 

1. Par Latvijas Olimpiskās komitejas pateicības vēstuli A.Rakstiņam par skolas 

komandu dalību Latvijas jauniešu olimpiādē.  

2. Par Ministru kabineta rīkojumu par ēkas „Zemkopības institūts 2A” nodošanu 

Skrīveru novada pašvaldībai  

3. Par dzelzceļa 2.sliežu ceļa izbūves aizkavēšanos  

4. Par skolēnu autobusa lietošanu – autobusam izņemta licence pasažieru 

pārvadāšanai, ar augusta mēnesi uzliks ĢPS.  

5. Par smilšu pievešanu kapsētās  

 

 

Sēdi slēdz pulksten 15.50. 
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Sēdes vadītāja         G.Lisenko  

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  


