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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 24.februārī                                                                                                    Nr.2 

 

 

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: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Dainis Celmiņš, Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, 

                Inguna Kronberga, Gunta Lisenko, Sandra Ozola, Aldis Rakstiņš, Guntis Rūze, 

                Aija Skudra, Andris Zālītis. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Edgars Jansons – juriskonsults 

Gita Klinģerīte – galvenā grāmatvede 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Pašvaldības iestāžu vadītājas 

Karmena Ulpe – pieaugušo bibliotēkas vadītāja 

Sandra Trakina – bērnu bibliotēkas vadītāja 

Laikraksta „Staburags”  žurnālists Imants Kaziļuns 

Nepiedalās 

Uldis Dzērve – sakarā ar aizņemtību darbavietā 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrīveru novada pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu 

Ziņo – A.Orups 

2. Par skolēnu apmācības izdevumu tāmes Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā apstiprināšanu 

Ziņo – G.Lisenko  

3. Par audzēkņu uzturēšanas izdevumu tāmju pirmsskolas izglītības iestādēs apstiprināšanu  

Ziņo – G.Lisenko  

4. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sabiedrisko kārtību un 

sanitāro tīrību Skrīveru novada administratīvajā teritorijā” 

Ziņo – E.Jansons  
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5. Par grozījumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ēdnīcas telpu nomas līgumā 

Ziņo – E.Jansons  

6. Par sadarbības līgumu ar Valsts policijas ZRP Aizkraukles iecirkni  

Ziņo – E.Jansons  

7. Par piedalīšanos projektu konkursā par saules kolektoru uzstādīšanu pašvaldības iestādēs 

Ziņo – A.Orups  

8. Par grozījumiem domes 28.10.2010. sēdes lēmumā Nr.5 „Par projekta „Normatīvo aktu 

prasībām neatbilstošās Skrīveru novada izgāztuves „Ramziņas” Nr.32828/2868/PPV 

rekultivācija” līdzfinansēšanu  

Ziņo – G.Lisenko  

9. Par atteikšanos no projekta “Ēkas Daugavas ielā 85 mansarda stāva rekonstrukcija radošā 

centra izveidei” realizācijas  

Ziņo – G.Lisenko  

10. Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu 

Ziņo – G.Lisenko   

11. Par nekustamā īpašuma „Zemkopības institūts 2B” pārņemšanu pašvaldības īpašumā  

Ziņo – A.Krusta 

12. Par pārstāvja deleģēšanu biedrībā „Aizkraukles rajona partnerība” 

Ziņo – G.Lisenko  

13. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta 

14. Iesniegumi 

14.1. Par nekustamā īpašuma „A6” nosaukuma maiņu un lietošanas mērķa noteikšanu 

14.2. Par I.Parādnieka iesniegumu par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu  

14.3. Par LMT bāzes stacijas  būvēšanu Skrīveru ciemā 

15. Informācijas apmaiņa 

 

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

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

1. Apstiprināt šādu papildus darba kārtību:  

Papildus darba kārtība  

16. Par zemes robežu un platību precizēšanu zemes vienībām Daugavas ielā 92 un Daugavas 

ielā 92A 

17. Par Skrīveru novada attīstības programmas izstrādes vadības grupas un darba uzdevuma 

apstiprināšanu 

2. Mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību un darba kārtības 15. 

jautājumu izskatīt pēc darba kārtības 16. un 17.jautājuma. 

 

Ierodas deputāte Inguna Kronberga un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 

1. 

Par Skrīveru novada pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, J.Brokāns, P.Jansons, A.Zālītis, I.Kronberga. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, D.Celmiņš, 

P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, G.Rūze, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret 

- 2 (J.Brokāns, I.Kronberga), atturas nav, nolemj: 
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1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 “Par Skrīveru novada 

pašvaldības budžetu 2011.gadam” kopā ar 3 pielikumiem.  

2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju darbdienu laikā elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai un publicēt 

informatīvajā izdevumā „Skrīveru Vārds”. 

3. Saistošie noteikumi Nr.3 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011.gadam” 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada 

domes ēkā. 

4. Lai uzlabotu pašvaldības darbu un panāktu pēc iespējas lietderīgāku līdzekļu 

izlietojumu, administrācijai risināt šādus jautājumus: 

4.1. pašvaldības centralizētās grāmatvedības izveidošana; 

4.2. pašvaldības iestāžu saimnieciskās darbības izvērtēšana un saimnieciskās nodaļas 

paplašināšana; 

4.3. pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un atalgojuma izvērtēšana, t.sk. kultūras centra 

kolektīvu darbība; 

4.4. SAC „Ziedugravas” auditēšana; 

4.5. pašvaldības iestāžu telpu noslogojuma izvērtēšana; 

4.6. pašvaldības transporta racionālāka izmantošana; 

4.7. pašvaldības iestāžu darbinieku atvaļinājumu racionāla plānošana. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.4 ar pielikumiem kopā uz 12 lp. 

 

2. 

Par skolēnu apmācības izdevumu tāmes 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā apstiprināšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

4.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

20.punktu,  

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

 

Apstiprināt šādu izmaksu tāmi viena skolēna apmācībai Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolā 2011.gadā: 

 

Izdevumu veids Kods Summa, Ls 

Atalgojums 1100 86195 

Darba devēja VSAOI 1200 20765 

Komandējumi un dienesta braucieni 2100 150 

Pakalpojumu apmaksa 2200 82270 

Materiāli,energores.,ūdens un inventārs 2300 9830 

Grāmatu un žurnālu iegāde 2400 140 

Bibliotēku krājumi 5200 1240 

Pavisam izdevumi kopā   200590 
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Audzēkņu skaits 436 

Izmaksas uz 1 skolēnu gadā 460,07 

Izmaksas uz 1 skolēnu mēnesī 38,34 

 

3.1. 

Par audzēkņu uzturēšanas izdevumu tāmes  

pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

4.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

20.punktu,  

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

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

 

Apstiprināt šādu izmaksu tāmi viena audzēkņa uzturēšanai Skrīveru novada pirmsskolas 

izglītības iestādē „Sprīdītis” 2011.gadā: 

 

Izdevumu veids Kods Summa, Ls 

Atalgojums 1100 94048 

Darba devēja VSAOI 1200 22658 

Komandējumi un dienesta braucieni 2100 30 

Pakalpojumu apmaksa 2200 9645 

Materiāli,energores.,ūdens un inventārs 2300 17671 

Pavisam izdevumi   144052 

 

Audzēkņu skaits 110 

Gada izmaksas vienam audzēknim 1309,56 

Izmaksas vienam audzēknim mēnesī 109,13 

 

3.2. 

Par audzēkņu uzturēšanas izdevumu tāmes  

pirmsskolas izglītības iestādē „Saulēni” apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

4.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

20.punktu,  

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, 

A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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Apstiprināt šādu izmaksu tāmi viena audzēkņa uzturēšanai Skrīveru novada pirmsskolas 

izglītības iestādē „Saulēni” 2011.gadā: 

 

Izdevumu veids Kods Summa, Ls 

Atalgojums 1100 35036 

Darba devēja VSAOI 1200 8442 

Komandējumi un dienesta braucieni 2100 30 

Pakalpojumu apmaksa 2200 2712 

Materiāli,energores.,ūdens un inventārs 2300 8615 

Pavisam izdevumi   54835 

 

Audzēkņu skaits 47 

Gada izmaksas vienam audzēknim 1166,70 

Izmaksas vienam audzēknim mēnesī 97,23 

 

P.Jansons lūdz atļauju atstāt sēdi un nepiedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 

4. 

Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sabiedrisko kārtību un 

sanitāro tīrību Skrīveru novada administratīvajā teritorijā” 

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

Uzstājas G.Lisenko, S.Ozola, V.Vigovska, A.Rakstiņš. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, 

43.1panta pirmo daļu un 45.pantu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Zālītis), pret – 2 

(I.Biķerniece, S.Ozola), atturas – 1 (A.Skudra), nolemj: 

 

1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi 

2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību 

Skrīveru novada administratīvajā teritorijā”” kopā ar paskaidrojuma rakstu. 

3. Uzdot pārvaldes sekretārei pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā nosūtīt saistošos 

noteikumus un paskaidrojuma rakstu rakstveidā un elektroniski Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no 

VARAM publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Skrīveru Vārds” un ievietot Skrīveru 

mājas lapā.  

Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.5 uz 1 lp. 

                  2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 

 

5. 

Par grozījumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ēdnīcas telpu nomas līgumā  

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

Uzstājas G.Lisenko, E.Jansons. 

 

Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu un racionālu 

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

3.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 5.pantu, 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

Izdarīt grozījumus 2008.gada 11.augustā starp Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu un IK 

„DANIS PLUSS” noslēgtajā nomas līgumā un noteikt, ka, sākot ar š.g. 1.martu, IK „DANIS 

PLUSS” maksā nomas maksu par skolas ēdnīcas telpu nomu 20 lati mēnesī un par elektrības, 

ūdens un kanalizācijas lietošanu maksā 100 latus mēnesī. 

 

6. 

Par sadarbības līgumu ar Valsts policijas ZRP Aizkraukles iecirkni  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 22 . punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, R.Kazimirova, 

I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra), pret – 3 (J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Zālītis), atturas nav, nolemj: 

 

Noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts policijas Zemgales reģiona policijas pārvaldi un 

piešķirt finansējumu katru mēnesi 20 litru degvielas iegādei Aizkraukles iecirkņa Ceļu 

policijai. 

 

Pielikumā: sadarbības līguma projekts uz 2 lpp. 

 

7. 

Par piedalīšanos projektu konkursā 

 par saules kolektoru uzstādīšanu pašvaldības iestādēs  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, D.Celmiņš, I.Kronberga, A.Zālītis, J.Brokāns, A.Rakstiņš.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta 

otro daļu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (D.Celmiņš, R.Kazimirova, 

I.Kronberga, G.Lisenko, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Zālītis), pret – 2 (J.Brokāns, I.Biķerniece), 

atturas – 2 (S.Ozola, A.Skudra), nolemj: 

 

1. Izstrādāt projekta pieteikumu par saules kolektoru uzstādīšanu pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs „Sprīdītis” un „Saulēni” un Sociālās aprūpes centrā 

„Ziedugravas” un piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

izsludinātajā projektu konkursā „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai”.  

2. Saules kolektora uzstādīšanai Sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas” nepieciešamajam 

pašvaldības līdzfinansējumam izlietot līdzekļus no Sociālās aprūpes centra „Ziedugravas” 

budžeta. 

3. Uzdot izpilddirektoram Aigaram Orupam organizēt projekta pieteikuma 

sagatavošanu. 
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8. 

Par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Skrīveru novada  

izgāztuves „Ramziņas” Nr.32828/2868/PPV rekultivācija” līdzfinansēšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Sakarā ar to, ka ir mainījusies pievienotās vērtības nodokļa likme, pamatojoties uz 

likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta pirmo daļu un Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumu Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu 

prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"” 12.1. apakšpunktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

Izdarīt grozījumus Skrīveru novada domes 2010.gada 28.oktobra sēdes lēmumā Nr.5 

„Par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Skrīveru novada izgāztuves 

„Ramziņas” Nr.32828/2868/PPV rekultivācija” līdzfinansēšanu” un lēmuma 1.punktu izteikt 

šādā redakcijā:  

 

„1. Piešķirt ar ES Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā Skrīveru novada domes 

iesniegtā projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Skrīveru novada izgāztuves 

„Ramziņas” Nr.32828/2868/PPV rekultivācija” īstenošanai 35 118,17 LVL (trīsdesmit pieci 

tūkstoši viens simts astoņpadsmit lati 17 santīmi), no kuriem 35 118,17 LVL (trīsdesmit pieci 

tūkstoši viens simts astoņpadsmit lati 17 santīmi) ir attiecināmās izmaksas un neattiecināmās 

pašvaldības izmaksas ir 0,00 LVL (nulle lati).” 

 

9. 

Par atteikšanos no projekta “Ēkas Daugavas ielā 85 mansarda stāva 

 rekonstrukcija radošā centra izveidei” realizācijas  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Sakarā ar to, ka Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” ietvaros apstiprinātais projekts “Ēkas Daugavas ielā 85 mansarda stāva 

rekonstrukcija radošā centra izveidei”, ir zaudējis aktualitāti, pamatojoties uz 2009.gada 

20.augustā noslēgto pārjaunojuma līgumu un 2009.gada 15.maijā ar Latvijas Republikas 

Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības 

pārvaldes noslēgtā Līguma Nr.08-04-L32100-000306  8.1. un 8.4.apakšpunktiem, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

1. Lietderības apsvērumu dēļ pārtraukt starp Skrīveru novada pašvaldību un Latvijas 

Republikas Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās 

lauksaimniecības pārvaldi noslēgto Līgumu Nr.08-04-L32100-000306. 

 

2. Sagatavot projekta pieteikumu par Dīvajas ielas posma rekonstrukciju un iesniegt to 

ELFLA darbības programmas 2007. – 2013. gadam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” projektu konkursam. 
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3. Apkopot informāciju un izvērtēt iespējas piedalīties ar citiem projektu pieteikumiem 

ELFLA darbības programmas 2007. – 2013. gadam aktivitātēs. 

 

10.1. 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu M.F. 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

1. Piešķirt lietošanā M.F., personas kods XXX, ar š.g. 1.jūniju vienu atsevišķu istabu un 

½ domājamo daļu koplietošanas telpu (virtuve, gaitenis, tualete, vannas istaba), sociālajā 

dzīvoklī Sporta ielā 4-16, Skrīveros, Skrīveru novadā. 

2. Uzdot SIA “Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājam Jurim Zirnim ne vēlāk kā 

līdz 2011.gada 1.jūnijam noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar M.F., 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. 

 

10.2. 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu L.Z. 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

1. Piešķirt lietošanā L.Z., personas kods XXX, vienistabas dzīvokli  Daugavas ielā 11-5, 

Skrīveros, Skrīveru novadā. 

2. Uzdot SIA “Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājam Jurim Zirnim ne vēlāk kā 

līdz 2011.gada 1.jūnijam noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar L.Z., 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. 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma „Zemkopības institūts 2B”  

pārņemšanu pašvaldības īpašumā  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu 

un likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 38.panta 4.punktu 

un 39.pantu 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Skrīveru novada pašvaldībai 

bezatlīdzības lietošanā, valdījumā un īpašumā Latvijas Laukaimniecības universitātes 

aģentūras „Zemkopības zinātniskais institūts” valdījumā atrodošos nekustamo īpašumu 

„Zemkopības institūts 2B”, Zemkopības institūts, Skrīveru nov., kas sastāv no noliktavas 

ēkas. 

2. Sakarā ar to, ka ēka ir celta 20.gs. sākumā, tā ir ar kultūrvēsturisku nozīmi un 

pašvaldībai ēka ir nepieciešama pašvaldības funkcijas - tūrisma un tautas jaunrades attīstība - 

veikšanai, lai ēkā iekārtotu tūrisma punktu un radošo darbnīcu. 

3. Pašvaldība apņemas segt izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pārņemšanu 

un koroborāciju zemesgrāmatā. 

 

12. 

Par pārstāvja deleģēšanu biedrībā „Aizkraukles rajona partnerība” 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 

 

G.Lisenko balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm 

par (I.Biķerniece, J.Brokāns, D.Celmiņš, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Skrīveru novada pašvaldībai iesaistīties kā dalībniekam bijušā Aizkraukles rajona 

partnerības darbības teritorijā un deleģēt domes priekšsēdētāju GUNTU LISENKO kā 

pārstāvi biedrībā „Aizkraukles rajona partnerība”. 

 

13. 

Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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 (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.februāra līdz 2015.gada 31.janvārim nomas līgumu ar 

Lauri Linku par zemes „Garāžās „Mazauto”” 0,02 ha platībā nomu 2 ēku uzturēšanai.  

 

14.1. 

Par nekustamā īpašuma „A6" nosaukuma maiņu un lietošanas mērķa noteikšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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1. Mainīt nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr.3282 006 0035 un kopējo 

platību 19,8 ha, kas atrodas Skrīveru novadā un sastāv no četrām zemes vienībām - ar 

kadastra Nr.3282 009 0166, platība 2,3 ha; kadastra Nr.3282 008 0634, platība 1,6 ha; 

kadastra Nr.3282 007 0210, platība 8.5 ha; kadastra Nr.3282 006 0035, platība 7,4 ha, - 

nosaukumu no „A6” uz „Autoceļš A6”. 

2. Noteikt zemei „Autoceļš A6” ar kadastra apzīmējumu Nr.3282 006 0035, kas atrodas 

Skrīveru novadā un sastāv no četrām zemes vienībām, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

3. Noteikt nekustamam īpašumam „Autoceļš A6” šādus apgrūtinājumus: 

3.1. Daugavas upes ūdens 500 m aizsargjosla, 

3.2. Dabas parka „Daugavas ieleja” zonas teritorija, 

3.3. 500 m aizsargjosla valsts nozīmes arheoloģijas piemineklim – Kraukļu akmens, 

3.4. 500 m aizsargjosla valsts nozīmes arheoloģijas piemineklim – Aizkraukles pilskalns, 

3.5. 500 m aizsargjosla valsts nozīmes arheoloģijas piemineklim – Aizkraukles viduslaiku 

kapsēta ar baznīcas vietu, 

3.6. 500 m aizsargjosla vietējas nozīmes vēstures piemineklim – Hardeļa dzirnavas, 

3.7. Atrodas nekustamā īpašuma „Plostnieki” daļa, 

3.8. Atrodas nekustamā īpašuma „Cepļi” daļa. 

Apgrūtinājumi precizējami, uzsākot zemes uzmērīšanu. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lp. 

 

14.2. 

Par I.Parādnieka iesniegumu par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79.panta otro daļu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

Noraidīt Saeimas deputāta Imanta Parādnieka ierosinājumu un nepiemērot valsts 

nodevas atvieglojumus paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā, iedzīvotājiem parakstot 

priekšlikumus par grozījumiem likumdošanā. 

 

14.3. 

Par LMT bāzes stacijas  būvēšanu Skrīveru ciemā  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13. un 14.punktu 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret – 1 (S.Ozola), atturas nav, nolemj: 

 

1. Piekrist mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas „Skrīveri” (sakaru tornis un 

aparatūras skapji) būvniecībai pašvaldības SIA „Skrīveru saimnieks” piederošā zemesgabalā 

Dzelzceļnieku ielā 5, Skrīveros, Skrīveru novadā. 
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2. Vienoties ar „Latvijas Mobilais Telefons” SIA par būvniecībai un būves uzturēšanai 

nepieciešamās zemes vienības daļas lietošanas tiesībām. Sagatavoto līguma projektu 

apstiprināt domes sēdē. 

 

16. 

Par zemes robežu un platību precizēšanu zemes vienībām  

Daugavas ielā 92 un Daugavas ielā 92A  

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

Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova, A.Zālītis, V.Vigovska . 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

1. Precizēt zemes vienībai Daugavas ielā 92, Skrīveros, Skrīveru novadā, kadastra 

Nr.3282 008 0651, zemes robežas un platību 1650 kv.m. saskaņā ar 1.pielikumu.  

2. Precizēt zemes vienībai Daugavas ielā 92A, Skrīveros, Skrīveru novadā, kadastra 

Nr.3282 008 0420, zemes robežas un platību 2553 kv.m. saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums kopā ar pielikumiem uz 3 lp. 

 

17. 

Par Skrīveru novada attīstības programmas izstrādes vadības grupas 

un darba uzdevuma apstiprināšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, D.Celmiņš, V.Vigovska . 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 13.pantu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

1. Izveidot Skrīveru novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā: 

 domes priekšsēdētāja Gunta Lisenko, 

 domes izpilddirektors Aigars Orups, 

 domes teritorijas plānotāja Inese Pivare, 

 domes pārvaldes sekretāre Velta Vigovska. 

 

2. Apstiprināt novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lp. 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 16.20. 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko  

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  
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PIELIKUMS 

Skrīveru novada domes  

24.02.2011. sēdes lēmumam Nr.17. 

 

DARBA UZDEVUMS 

Skrīveru novada attīstības programmas izstrādei 

 

1. Izstrādāt novada attīstības programmu 2012.-2019.gadam, kurā noteikts rīcību kopums 

pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. 

 

2. Attīstības programmas izstrādes pamatojums: 

2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts; 

2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa; 

2.3. Reģionālās attīstības likuma 13.pants; 

2.4. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. 

 

3. Par lēmuma izpildi atbild izpilddirektors Aigars Orups un novada attīstības 

programmas izstrādei projekta vadītāja – teritorijas plānotāja Inese Pivare. 

 

4. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu 

izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”. 

 

5. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi: 

5.1. definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, 

finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai; 

5.2. izvērtēt un ņemt vērā plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentus, novada teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību 

spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas 

novads; 

5.3. izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos 

novada teritoriālo vienību plānošanas dokumentus attīstības programmas, jau 

uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus; 

5.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, 

veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās 

apspriedēs, atbilstoši 2009.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumu 

Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 

prasībām. 

 

 

 

 

 


