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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.aprīlī                                                                                                   Nr.5 

 

 

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, 

                 Andris Zālītis. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Edgars Jansons – juriskonsults 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās 

Uldis Dzērve – sakarā ar aizņemtību darbavietā 

Aija Skudra - sakarā ar aizņemtību darbavietā 

Uzaicinātās personas 

Juris Zirnis – SIA „Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājs 

 

Darba kārtība: 

1. Par SIA „Skrīveru saimnieks” 2010.gada pārskatu 

Ziņo - J.Zirnis 

2. Par SAC „Ziedugravas” 2010.gada pārskatu 

Ziņo- P.Jansons 

3. Par Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada pārskatu 

Ziņo – G.Lisenko 

4.  Par Skrīveru novada pašvaldības 2011.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī 

Ziņo – G.Klinģerīte  

5. Par galvojumu SIA „Skrīveru saimnieks” aizņēmumam 

Ziņo – J.Zirnis  
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6. Par saistošo noteikumu „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību 

Skrīveru novadā” izdošanu 

Ziņo – E.Jansons 

7. Par saistošo noteikumu „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību 

sabiedrisko pasākumu norises vietās Skrīveru novadā” izdošanu 

Ziņo – E.Jansons 

8. Par grozījumiem pašvaldības 22.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldības 

nodevām Skrīveru novadā” 

Ziņo – E. Jansons 

9. Par pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu vasaras periodā 

Ziņo – G.Lisenko 

10. Par Dzelzceļnieku un Sporta ielu kvartālu rekonstrukciju 

Ziņo – A.Orups 

11. Par iepirkumu komisijas izveidošanu atkritumu apsaimniekotāja noteikšanai 

Ziņo – A.Orups 

12. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – G.Lisenko  

13. Iesniegumi 

13.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

13.2. Par J.Upīša iesniegumu par transporta izmantošanu 

13.3. Par nekustamā īpašuma „Grantiņi” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

13.4. Par S.S. iesniegumu par sociālās aprūpes pakalpojuma maksu 

14. Informācijas apmaiņa 

 

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

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt šādu papildus darba kārtību:  

Papildus darba kārtība  

15. Par grozījumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumā 

16. Par maksas noteikšanu par autobusa MERCEDES BENZ SPRINTER 516 izmantošanu 

17. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu 

18. Par I.Kronbergas iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu 

2. Mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību un darba kārtības 14. 

jautājumu izskatīt kā pēdējo. 

 

Ierodas deputāte Iveta Biķerniece un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 

1. 

Par SIA “Skrīveru saimnieks” 2010.gada pārskatu 

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

Uzstājas G.Lisenko, J.Zirnis, I.Kronberga, R.Kazimirova. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 1.punktu,  

 

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

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

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Skrīveru saimnieks” 2010.gada pārskatu 

un bilanci pārskata perioda beigās aktīvā Ls 4 313 303 (četri miljoni trīs simti trīspadsmit 

tūkstoši trīs simti trīs lati) un pasīvā Ls 4 313 303 (četri miljoni trīs simti trīspadsmit tūkstoši 

trīs simti trīs lati). 

 

2. 

Par SAC „Ziedugravas” 2010.gada pārskatu  

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

Uzstājas G.Lisenko, P.Jansons, I.Kronberga, A.Zāslītis, G.Klinģerīte. 

 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 27.panta otro daļu,  

 

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

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

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

 

Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs 

„Ziedugravas”” 2010.gada pārskatu. 

 

3. 

Par Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada pārskata apstiprināšanu   

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

Uzstājas G.Lisenko, G.Klinģerīte,I.Biķerniece, I.Kronberga, R.Kazimirova, A.Zālītis, 

               D.Celmiņš, S.Ozola, A.Skudra. 

 

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

 

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

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

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

 

1. Papildināt vadības ziņojumu, iekļaujot IV nodaļā punktu par sociālās palīdzības 

sniegšanu. 

 

2. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada pārskatu un papildinātu vadības 

ziņojumu.  

 

Pielikumā: vadības ziņojums uz 3 lp. 

 

4. 

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

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

Uzstājas G.Lisenko, G.Klinģerīte. 

 

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

 

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

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

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

 

Pieņemt zināšanai pārskatu par pašvaldības 2011.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī. 
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5. 

Par galvojumu SIA „Skrīveru saimnieks” aizņēmumam 

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

Uzstājas G.Lisenko, J.Zirnis, A.Zālītis. 

 

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, 

 

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

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

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

 

1. Sniegt galvojumu SIA „Skrīveru saimnieks”, kurā 100% kapitāla daļas pieder 

Skrīveru novada pašvaldībai, aizņēmuma ņemšanai Ls 130 000 (viens simts trīsdesmit 

tūkstoši lati) apmērā , kas nepieciešams projekta „Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība” (Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/023) sekmīgai pabeigšanai. 

 

2. Aizņēmuma atmaksas termiņu noteikt 6 (seši) mēneši saskaņā ar Valsts kases 

noteikto aizdevumu procentu likmi. 

 

6. 

Par saistošo noteikumu „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa 

 piešķiršanas kārtību Skrīveru novadā” izdošanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, E.Jansons. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.1panta 

pirmo daļu, 45.pantu un uz Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 

“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 

organizēšanas kārtību” 9.punktu, 

 

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

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

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

 

1. Izdot Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 „Par ielu tirdzniecību un 

tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrīveru novadā” kopā ar paskaidrojuma rakstu. 

2. 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.7 kopā ar pielikumiem uz 10 lp. 

                  2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 

 

7. 

Par saistošo noteikumu „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību 

sabiedrisko pasākumu norises vietās Skrīveru novadā” izdošanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, E.Jansons, I.Kronberga. 

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 pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 43.1panta 

pirmo daļu, 45.pantu un uz Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu,  

 

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

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

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

 

1. Izdot Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 „Par alkoholisko 

dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību sabiedrisko pasākumu norises vietās Skrīveru 

novadā” kopā ar paskaidrojuma rakstu. 

2. 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.8 uz 1 lp. 

                  2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 

 

8. 

Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem pašvaldības 22.02.2010. saistošajos 

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

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

Uzstājas G.Lisenko, E.Jansons, I.Kronberga, R.Kazimirova, V.Vigovska. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.,2. un 4.punktu,  

 

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

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

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

 

1. Izdot Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 „Par grozījumiem 

pašvaldības 22.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldības nodevām Skrīveru 

novadā”” kopā ar paskaidrojuma rakstu. 

2. 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.9 uz 3 lp. 

                  2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 

 

9. 

Par pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu vasaras periodā  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Lai taupītu pašvaldības budžeta līdzekļus un visi darbinieki varētu izmantot ikgadējos 

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

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

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

 

Vasaras periodā noteikt šādu darba režīmu Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs: 

1. slēgt pirmsskolas izglītības iestādi “ Sprīdītis” no 27.06.2011. līdz 24.07.2011.; 

2. slēgt pirmsskolas izglītības iestādi “ Saulēni” no 25.07.2011. līdz 21.08.2011.; 

3. laikā, kad iestāde ir slēgta, tās audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt otru – 

darbojošos - pirmsskolas izglītības iestādi. 

 

10. 

Par Dzelzceļnieku un Sporta ielu kvartāla rekonstrukciju  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups. 

 

Lai uzlabotu ielu tehnisko stāvokli un nodrošinātu lietus ūdens novadi, pamatojoties uz 

LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

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

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

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

 

Izstrādāt skiču projektus Dzelzceļnieku un Sporta ielu rekonstrukcijai, paredzot lietus 

ūdens novadi. 

11. 

Par iepirkumu komisijas izveidošanu  

atkritumu apsaimniekotāja noteikšanai 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo daļu un Publisko 

iepirkumu likuma 8.pantu, 

 

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

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

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

 

1. Izveidot iepirkumu organizēšanas komisiju atkritumu apsaimniekotāja noteikšanai 

šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Aigars ORUPS – izpilddirektors, 

komisijas locekļi: Dainis CELMIŅŠ – domes deputāts, 

                             Inita KANTĀNE – vides pārvaldības speciāliste, 

                             Andris ZĀLĪTIS - domes deputāts. 

2. Uzdot komisijai organizēt atklātu konkursu un veikt Publisko iepirkumu likumā 

paredzētās iepirkuma procedūras, lai izvēlētos atkritumu apsaimniekotāju, kurš Skrīveru 

novada administratīvajā teritorijā veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu un uzglabāšanu. 

 

3. Komisijas sekretāra pienākumus uzdot pildīt ekonomistam Guntim RŪZEM. 
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12. 

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, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, G.Rūze, A.Skudra, 

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

 

1. Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 1.novembrim nomas līgumus 

ar šādām personām: 

1.1. Mariju Dunsku par zemes vienības Sila ielā 36B 0,08 ha platībā nomu; 

1.2. IK „Mildiņas” Ingu Vītolu par zemes vienības Pīlādžu ielā 2 0,005 ha platībā nomu; 

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

ar šādām personām: 

2.1. Meinardu Garanču par zemes vienības „Sprūdu kalns” 0,86 ha platībā nomu; 

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

ar šādām personām: 

3.1. Vandu Arntu-Laizāni par zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi” 0,03 ha 

platībā nomu; 

3.2. Zigrīdu Starku par zemes vienības „Apsēnu mazdārziņi” 0,12 ha platībā nomu; 

 

13.1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

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

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.A., personas kods XXX, nekustamā īpašuma, kas 

atrodas XXX, Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra Nr.3282 010 0407), nodokļa parādu par 

kopējo summu Ls 117,87 (viens simts septiņpadsmit lati 87 santīmi), t.sk., pamatparāds Ls 

84,57 (astoņdesmit četri lati 57 santīmi), nokavējuma nauda Ls 33,30 (trīsdesmit trīs lati 30 

santīmi), piedziņu vēršot uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumu.  

 

2. Nosūtīt lēmumu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Andželai Vaitovskai. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

13.2. 

Par J.Upīša iesniegumu par transporta izmantošanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 
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Izskatot Jāņa Upīša iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 5.punktu, 

 

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

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

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

 

Apmaksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti Vides attīstības un 

saimnieciskajai nodaļai, pašvaldības mikroautobusa FORD TRANSIT, reģ. Nr.HC 5860, 

transporta lietošanas izdevumus, lai Skrīveru novadā dzīvojošās politiski represētās personas 

un bijušie leģionāri š.g. 8.maijā varētu apmeklēt pasākumu Lestenes brāļu kapos. 

 

13.3. 

Par nekustamā īpašuma „Grantiņi” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

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

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

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Grantiņi”, kadastra Nr.3282 009 0061, kas atrodas 

Skrīveru novadā, zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma sadalīšanu 2 (divās) zemes 

vienībās. 

 

2. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282 009 0061  2,0 ha  platībā 

saglabāt esošo adresi „Grantiņi”, Skrīveru nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Jaungrantiņi” un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

 

Pielikumā: izkopējumu no zemes ierīcības projekta uz 1 lp. 

 

G.Lisenko ierosina mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību un darba 

kārtības 13.4.jautājumu izskatīt pēc 17.jautājuma. 

 

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

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

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

 

Piekrist G.Lisenko priekšlikumam un mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas 

secību. 

 

15. 

Par grozījumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumā 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, likuma "Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 8.punktu, 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

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

 

Izdarīt šādus grozījumus Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumā un 16.punkta 

otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

„Vispārējās vidējās izglītības programmās skolēns tiek uzņemts, ja, iegūstot 

pamatizglītību, ir saņemts vērtējums visos izglītības programmā noteiktajos mācību 

priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns atbrīvots), kas nav zemāks par četrām 

ballēm.” 

 

16. 

Par maksas noteikšanu par  

autobusa MERCEDES BENZ SPRINTER 516 izmantošanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, I.Kronberga. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) 

apakšpunktu,  

 

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

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

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

 

1. Noteikt, ka par autobusa MERCEDES BENZ SPRINTER 516 izmantošanu 

pašvaldības izglītības iestādēs savstarpējos norēķinos tiek aprēķināta maksa 0,25 Ls/km.  

 

2. Noteikt, ka par autobusa MERCEDES BENZ SPRINTER 516 izmantošanu Andreja 

Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnu un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu 

pārvadāšanai ārpus mācību procesa tiek iekasēta maksa 0,25 Ls/km.  

 

3. Autobusa izmantošanas maksā ir iekļauts PVN. 

 

4. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.maijā. 

 

17. 

Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2011.gada 21.aprīļa rīkojumu Nr.19 “Par 

parakstu vākšanas vietu noteikšanu” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 25.punktu un likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 7.panta 

pirmo un otro daļu,  

 

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

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

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

 

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu 

„Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 

2012.gadam”, „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, „Grozījumi 

likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” atcelšanu, Skrīveru novadā noteikt parakstu 
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vākšanas vietu Skrīveru kultūras centrā Andreja Upīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru nov., LV-

5125. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki, kas nav saistīti ar 13.4. darba kārtības jautājuma 

izskatīšanu, atstāj sēdes telpu. 

 

Saskaņā ar “Fizisko personu datu aizsardzības likuma” 2. un 6.pantu, “Informācijas 

atklātības likuma” 1. un 5.pantu un likuma “Par sociālo drošību” 16.pantu lēmuma 13.4. 

teksts satur ierobežotas pieejamības informāciju un tā saturs nav izpaužams. 

 

13.4. 

Par S.S. iesniegumu par sociālās aprūpes pakalpojuma maksu  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

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

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

 

1. Atbrīvot S.S. no maksas par tēvam XXX sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes 

pakalpojumiem uz laika periodu, uz kuru aizpildīta iztikas līdzekļu deklarācija – līdz 

2011.gada 31.augustam.  

2. Atbrīvojums no maksas tiek pagarināts, ja ģimenei normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā ir atjaunota iztikas līdzekļu deklarācija un ģimenes sociālā situācija nav uzlabojusies. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

18. 

Par I.Kronbergas iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, R.kazimirova, I.Biķerniece, I.Kronberga. 

 

Izskatot Ingunas Kronbergas iesniegumu, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un 

novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un ceturto daļu, 

 

I.Kronbergai balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

balsīm par (D.Celmiņš, P.Jansons, G.Lisenko, S.Ozola, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis), pret 

nav, atturas – 3 (I.Biķerniece, J.Brokāns, R.Kazimirova), nolemj: 

 

1. Izbeigt Skrīveru novada domes deputātes INGUNAS KRONBERGAS deputāta 

pilnvaras sakarā ar viņas personisko iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

14. 

Informācijas apmaiņa 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, A.Zālītis, S.Ozola. 

 

1. Par novada attīstības programmas izstrādes ietvaros izveidoto darba grupu darbību. 

2. Par bezmaksas akcijas dušas apmeklētājiem rezultātiem 
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3. Par globālās satelīta sistēmas uzlikšanu pašvaldības automašīnām – izmaksas 1 

mašīnai ap 500 latu (A.Zālītim esot cita informācija) 

4. Par 30 aprīļa talkas norises vietām 

5. Par lielgabarīta atkritumu izvešanu 12.maijā. 

6. Par atkritumu izgāztuves „Ramziņas” slēgšanu jūlijā vai septembrī. 

7. Pašvaldības finansētās aktivitātes rezultātu prezentēšana kultūras centrā gadatirgus 

dienā. 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 16.45. 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko  

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  


