
Precizēts 02.10.2015. 

 
 

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 26.maijā                                                                                                   Nr.6 

 

 

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, 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 

Gita Klinģerīte – galvenā grāmatvede 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Uzaicinātās personas 

Daina Driksniņa – IK „Danis pluss” vadītāja 

 

Darba kārtība: 

1. Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ēdnīcas nomu 

Ziņo – G.Lisenko 

2. Par grozījumiem domes 22.12.2009. sēdes lēmumā Nr.5.2. „Par maksas pakalpojumiem 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā”  

Ziņo- G.Lisenko, A.Rakstiņš  

3. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību 

Skrīveru novadā” precizēšanu 

Ziņo – V.Vigovska 

4. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada 

25.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā” 

precizēšanu 

Ziņo – V.Vigovska  
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5. Par līguma projekta ar „Latvijas Mobilais Telefons” SIA par servitūta nodibināšanu un tā 

izlietošanas kārtību apstiprināšanu  

Ziņo – G.Lisenko  

6. Par iepirkumu komisijas izveidošanu projekta „Dīvajas ielas posma rekonstrukcija starp 

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

Ziņo – G.Lisenko  

7. Par iepirkumu komisijas izveidošanu projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Skrīveru novada izgāztuves „Ramziņas” Nr.32828/2868/PPV rekultivācija” realizācijai  

Ziņo – G.Lisenko  

8. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 5 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Ziņo – A.Krusta 

9. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta  

10. Iesniegumi 

10.1. Par A.G. iesniegumu par apakšīres līguma noslēgšanu 

11. Informācijas apmaiņa 

 

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

mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību. 

 

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

D.Celmiņš, 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 dalību VISC ekselences skolu atlases projektā 

13. Par izmaiņām komiteju sastāvā 

14. Par iepirkumu komisijas izveidošanu projekta „Skrīveru novada pašvaldības kapacitātes 

stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” realizācijai 

15.  Par atbalstu LPS 22.kongresa rezolūcijai „Par attīstības vadības principu maiņu” 

10.2. Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolotājas V.Merožas iesniegumu 

 

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

jautājumus izskatīt pēc darba kārtības 10.1.jautājuma. 

 

1.  

Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ēdnīcas nomu  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Skudra, U.Dzērve, J.Brokāns, R.Kazimirova, D.Celmiņš, A.Rakstiņš, 

               I.Biķerniece, S.Ozola  

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma 

„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta 

pirmo daļu un Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

līguma tipveida nosacījumiem" 9.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, D.Celmiņš, 

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

A.Skudra), pret – 1 (J.Brokāns), atturas – 1 (A.Zālītis), nolemj: 
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Lai nodrošinātu skolas internātā dzīvojošo skolēnu grupu ēdināšanu vasaras periodā, 

lietderības apsvērumu dēļ pagarināt 2008.gada 11.augustā starp Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolu un IK „DANIS PLUSS” noslēgto nomas līgumu uz laiku līdz 2012.gada 31.maijam 

ar šādiem nosacījumiem: 

1. nomas maksu un maksu komunālajiem pakalpojumiem noteikt saskaņā ar IK „DANIS 

PLUSS” iesniegto piedāvājumu; 

2. nomas līguma pielikumā norādīt ēdienu porcijas lielumu un fiksēto cenu, kuru nomas 

līguma darbības laikā nedrīkst palielināt. 

 

Ņemot vērā balsošanas rezultātus, par lēmuma projekta otro variantu netiek balsots. 

 

2. 

Par grozījumiem domes 22.12.2009. sēdes lēmumā Nr.5.2.  

„Par maksas pakalpojumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā” 

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

Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova, A.Rakstiņš 

 

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

pirmās daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu, 

 

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

D.Celmiņš, 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. Izdarīt šādus grozījumus Skrīveru novada domes 2009.gada 22.decembra sēdes 

lēmumā Nr.5.2 „Par maksas pakalpojumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā”:  

 

1.1. papildināt lēmumu ar 2.1 punktu  

„2.1 Noteikt skolas internāta istabiņas izmantošanas maksu Ls 120 mēnesī.” 

 

1.2. 3.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„3. Noteikt skolas internāta ,,viesu istabas” izmantošanas maksu Ls 5 diennaktī vai 

Ls 80 mēnesī, ja istabu izmanto ilgāk par 1 nedēļu.” 

 

2. Lēmums stājas spēkā š.g. 1.jūnijā. 

 

3. 

Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa  

piešķiršanas kārtību Skrīveru novadā” precizēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska  

 

Ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2011.gada 17.maija vēstulē Nr.17-1e/7313 norādīto, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 

3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 

3.2.apakšpunktu un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 

 

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

D.Celmiņš, 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: 
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1. Precizēt  2011.gada 28.aprīlī izdotos pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 „Par ielu 

tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrīveru novadā” un izteikt 20.punktu šādā 

redakcijā: 

„20. Pašvaldība ir tiesīga apturēt izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora 

atļaujas darbību uz laiku vai anulēt izsniegto atļauju MK noteikumos paredzētajos 

gadījumos.” 

 

2. Precizētos saistošos noteikumus publicēt pašvaldības izdevumā „Skrīveru Vārds” un 

triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

4. 

Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par grozījumiem pašvaldības 22.02.2010. saistošajos 

noteikumos Nr.4 „Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā”” precizēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska  

 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 

 

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

D.Celmiņš, 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. Lietderības apsvērumu dēļ precizēt  2011.gada 28.aprīlī izdotos pašvaldības saistošos 

noteikumus Nr.9 „Par grozījumiem pašvaldības 22.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 

pašvaldības nodevām Skrīveru novadā””:  

1.1. papildināt noteikumus ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

9.2.2. saldējumu no speciālām iekārtām 3 - 20 

1.2. atbilstoši mainīt līdzšinējo apakšpunktu, sākot ar Nr.9.2.2., numerāciju.  

2. Precizētos saistošos noteikumus publicēt pašvaldības izdevumā „Skrīveru Vārds” un 

triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

5. 

Par līguma projekta ar „Latvijas Mobilais Telefons” SIA par servitūta 

nodibināšanu un tā izlietošanas kārtību apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

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

D.Celmiņš, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

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

 

Apstiprināt līguma projektu ar „Latvijas Mobilais Telefons” SIA par servitūta 

nodibināšanu un tā izlietošanas kārtību. 

 

Pielikumā: līguma projekts uz 5 lpp. 
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6. 

Par iepirkumu komisijas izveidošanu projekta 

„Dīvajas ielas posma rekonstrukcija starp Daugavas ielu un Piekrastes ielu 

 un Ziedu ielas jaunbūve Skrīveros” realizācijai 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups 

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 22.pantu, 

 

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

D.Celmiņš, 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. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs AIGARS ORUPS – izpilddirektors, 

komisijas locekļi: JĀNIS BROKĀNS - domes deputāts. 

       DAINIS CELMIŅŠ - domes deputāts. 

       INITA KANTĀNE – vides pārvaldības speciāliste 

2. Uzdot iepirkuma komisijai organizēt iepirkumu projekta „Dīvajas ielas posma 

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

realizācijai divās kārtās:  

2.1. Dīvajas ielas posma rekonstrukcija starp Daugavas ielu un Piekrastes ielu – uzsākt 

2011.gada jūnijā; 

2.2. Ziedu ielas jaunbūve – 2012.gadā. 

3. Komisijas sekretāra pienākumus uzdot pildīt ekonomistam Guntim RŪZEM. 

 

7. 

Par iepirkumu komisijas izveidošanu 

projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Skrīveru novada izgāztuves 

„Ramziņas” Nr.32828/2868/PPV rekultivācija” realizācijai 

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 22.pantu, 

 

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

D.Celmiņš, 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. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs AIGARS ORUPS – izpilddirektors, 

komisijas locekļi: DAINIS CELMIŅŠ - domes deputāts. 

       INITA KANTĀNE – vides pārvaldības speciāliste 

       JURIS ZIRNIS – SIA „Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājs 

2. Uzdot iepirkuma komisijai organizēt iepirkumu projekta „Normatīvo aktu prasībām 

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

realizācijai. 

3. Komisijas sekretāra pienākumus uzdot pildīt ekonomistam Guntim RŪZEM. 

 

8. 
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Par nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku iela 5 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta 

 

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

D.Celmiņš, 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 nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku iela 5, kadastra Nr.3282 008 0663, kas 

atrodas Skrīveros, Skrīveru novadā, zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma sadalīšanu 2 

(divās) zemes vienībās. 

2. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282 008 0663  0,4780 ha  

platībā saglabāt esošo adresi Dzelzceļnieku iela 5, Skrīveri, Skrīveru nov. un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 

maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 

saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (1201).  

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai 0,4548 ha platībā piešķirt adresi Dzelzceļnieku iela 

5A, Skrīveri, Skrīveru nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām 

elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko 

produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 

attīrīšanas būvju apbūve (1201).  

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lp. 

 

9. 

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 13 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, 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. Sakarā ar to, ka kioska novietošanai zeme izmantota bez pārtraukuma un nomas 

attiecības ar pašvaldību nav pārtrauktas, pagarināt nomas līgumu ar Annu Znotiņu par zemes 

vienības Pīlādžu ielā 2  0,005 ha platībā nomu līdz 2012.gada 31.decembrim, izmainot līguma 

punktu par nomas maksu atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

2.Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.maija līdz 2013.gada 1.novembrim nomas līgumus ar 

šādām personām: 

2.1.Jāni Bramani par zemes vienības „Oglenieki” 1,8 ha platībā nomu; 

2.2.Antru Galvanovsku par zemes vienības „Oglenieki” 2,2 ha platībā nomu; 

2.3.Sarmīti Strazdiņu par zemes vienības „Jaunzemitānu pļava” 0,71 ha platībā nomu; 

2.4.Paulīni Maurāni par zemes vienības „Jaunzemitānu pļava” 0,25 ha platībā nomu; 

3.Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.maija līdz 2015.gada 1.novembrim nomas līgumus ar 

šādām personām: 

3.1.Moniku Svešņikovu par zemes vienības „Mazdārziņi” 0,11 ha platībā nomu; 

  par zemes vienības „Institūta mazdārziņi” 0,08 ha platībā 
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  nomu 

3.2.Velgu Klints par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” 0,03 ha platībā nomu; 

3.3.Jāni Melli par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” 0,03 ha platībā nomu; 

3.4.Elvīru Grikovu par zemes vienības „Mazdārziņi” 0,055 ha platībā nomu. 

 

10.1. 

Par atļauju A.G. noslēgt apakšīres līgumu  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta 

 

Pamatojoties uz A.G. personīgo iesniegumu un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 17.panta 

pirmo daļu, 

 

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

D.Celmiņš, 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. Atļaut pašvaldības dzīvokļa XXX īrniecei A.G. uz vienu gadu nodot daļu dzīvokļa 

apakšīrē I.S.  

2. A.G. apakšīres līgumu reģistrēt Skrīveru novada domē. 

 

12. 

Par dalību VISC ekselences skolu atlases projektā  

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

Uzstājas G.Lisenko, U.Dzērve, A.Rakstiņš, I.Biķerniece, A.Zālītis, P.Jansons, A.Skudra, 

                J.Brokāns  

 

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

pirmās daļas 4.punktu, 

 

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

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

A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas – 1 (U.Dzērve), nolemj: 

 

Atbalstīt Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagogu iesaistīšanos Valsts izglītības 

satura centra izsludinātajā ekselences skolu projektā un nākošajās sēdēs lemt par finansējuma 

piešķiršanu projekta realizācijai. 

 

13. 

Par izmaiņām komiteju sastāvā  

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

Sakarā ar to, ka izbeigušās Ingunas Kronbergas deputāta pilnvaras un saskaņā ar 

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmo daļu viņas vietā 

stājies nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

likuma “Par pašvaldībām” 50. un 55.pantu,  

 

D.Podvinskai balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 

balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, D.Celmiņš, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, 

G.Lisenko, S.Ozola, G.Rūze, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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Ievēlēt DANUTI PODVINSKU par Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu 

komitejas locekli un par Sociālo jautājumu komitejas locekli. 

 

14. 

Par iepirkumu komisijas izveidošanu projekta 

„Skrīveru novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanā” realizācijai 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups 

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 22.pantu, 

 

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

D.Celmiņš, 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. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs AIGARS ORUPS – izpilddirektors 

komisijas locekļi: SANDRA OZOLA - domes deputāte 

       DANUTE PODVINSKA – domes deputāte 

       ILZE RUDZĪTE – sociālā dienesta vadītāja 

2. Uzdot iepirkuma komisijai organizēt iepirkumu projekta „Skrīveru novada pašvaldības 

kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” realizācijai. 

3. Komisijas sekretāra pienākumus uzdot pildīt ekonomistam Guntim RŪZEM. 

 

15. 

Par atbalstu LPS 22.kongresa rezolūcijai  

„Par attīstības vadības principu maiņu” 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Zālītis  

 

Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības 

vadības principu maiņu”, izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika 

nacionālo un ES projektu realizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru principa 

noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību attīstības programmās noteikto 

prioritāšu īstenošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

4.punktu,  

 

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

D.Celmiņš, 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. Atbalstīt LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu”. 

2. Aicināt Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoši īstenot šo 

rezolūciju 2014.-2020.gadu ES budžeta ietvaros. 

 

10.2. 

Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolotājas V.Merožas iesniegumu 

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

Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova, A.Rakstiņš, D.Podvinska, A.Orups 
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Iepazīstoties ar skolotājas Vijas Merožas iesniegumu un uzklausot skolas direktora sniegto 

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

 

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

D.Celmiņš, 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. Atbalstīt Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dramatiskā kolektīva piedalīšanos 

Latvijas skolu teātru festivālā rīgā š.g. 1.-3.jūlijā. 

2. Nākošajā sēdē lemt par finansējuma piešķiršanu. 

 

11. 

Informācijas apmaiņa 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, D.Celmiņš, J.Brokāns, U.Dzērve   

1. Par IUB lēmumu sakarā ar Jauna dienas centra izveides projekta realizāciju – aizliegts 

slēgt līgumu ar firmu, kas piedāvāja zemāko cenu. Tā kā nākošā pretendenta piedāvājums ir 

par Ls 20 000 lielāks un tas pārsniedz projektā paredzētās izmaksas, rīkot atkārtotu konkursu. 

2. Par attīstības plāna izstrādes darba grupu sasaukšanas laiku 

3. Par iespējām „Ramziņu” izgāztuvē bez maksas nodot atkritumus 

4. Par stādījumu ierīkošanu pie ēkas Daugavas ielā 96 – ar pašvaldību nav saskaņots 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 16.45. 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko  

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  


