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Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00.
Sēdi atklāj pulksten 15.00.
Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta LISENKO.
Sēdi protokolē lietvedības pārzine Velta VIGOVSKA
Sēdē piedalās:
Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Uldis Dzērve, Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova,
Gunta Lisenko, Sandra Ozola, Danute Podvinska, Guntis Rūze, Aija Skudra,
Andris Zālītis, Arnis Zitāns
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:
Aldis Rakstiņš – atrodas konferencē
Darba kārtība:
1. Par Skrīveru novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam nodošanu
atzinumam Zemgales plānošanas reģionam
Ziņo – G.Lisenko
2. Par grozījumiem Skrīveru novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmuma Nr.9 „Par projektu
pieteikumu iesniegšanu pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un iepirkumu komisijas
izveidošanu” 1.2.punktā
Ziņo – G.Lisenko
3. Par nekustamā īpašuma Stacijas laukumā 3 domājamās daļas pirkšanu
Ziņo – G.Lisenko
4. Par minimālo dividendēs izmaksājamo pašvaldības kapitālsabiedrības peļņas daļas
noteikšanu
Ziņo – G.Lisenko
5. Par adreses maiņu nekustamā īpašuma objektiem
Ziņo – G.Lisenko

6. Par ēkas „Pavasari” meliorācijas projekta realizāciju
Ziņo – A.Orups
7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu pastāvīgiem zemes lietotājiem
Ziņo – A.Krusta
8. Par pašvaldības zemes iznomāšanu
Ziņo – A.Krusta
9. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai G.Lisenko
Ziņo – V.Vigovska
10. Iesniegumi
10.1. Par dzīvojamās mājas „Stirnas” apsaimniekošanu un pārvaldnieka iecelšanu
10.2. Par SAC „Ziedugravas” attīrīšanas iekārtām
10.3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
11. Informācijas apmaiņa
Papildus darba kārtība
12. Par grozījumiem Skrīveru novada domes 28.06.2012. sēdes lēmumā Nr. 20 „Par
nekustamā īpašuma „Guļbūves” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”
G.LISENKO ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildus 12.jautājumu un to izskatīt
pēc darba kārtības 10.jautājuma.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve,
P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis,
A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt sēdes papildus darba kārtību un darba kārtības 12.jautājumu
izskatīt pēc darba kārtības 10.jautājuma.
Ierodas deputāte Iveta Biķerniece un piedalās turpmākajā sēdes gaitā.
1.
Par „Skrīveru novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
līdz 2030.gadam” nodošanu atzinumam Zemgales plānošanas reģionam
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Pamatojoties likuma "Teritorijas attīstības plānošanas likums" 11.panta 3. punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra,
A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
1.
Nodot „Skrīveru novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam"
Zemgales plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai par stratēģijas projekta atbilstību
plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām.
2.
Publicēt paziņojumu tīmeklī pašvaldības vietnē www.skriveri.lv par „Skrīveru
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam” nodošanu Zemgales plānošanas
reģionam atzinuma sniegšanai.
3.

Lēmuma kontroli uzdot izpilddirektoram Aigaram Orupam.
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2.
Par grozījumiem domes 2012.gada 28.jūnija lēmuma Nr.9
„Par projektu pieteikumu iesniegšanu pasākumam „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un iepirkumu komisijas izveidošanu” 1.2.apakšpunktā
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra,
A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Skrīveru novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmuma Nr.9 „Par
projektu pieteikumu iesniegšanu pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un iepirkumu
komisijas izveidošanu” un 1.2.apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā:
„1.2. „Ielu tirdzniecības vietas izbūve Skrīveru novadā” ar kopējām izmaksām
Ls 18005,58 ar PVN, kur:
 attiecināmās izmaksas līdz Ls 11273,87;
t.sk. 90 % ELFLA finansējums līdz Ls 10146,48;
10 % pašvaldības līdzfinansējums līdz Ls 1127,39;
 neattiecināmās izmaksas (PVN 21%) līdz Ls 6731,71 sedz no pašvaldības
budžeta līdzekļiem;”
3.
Par nekustamā īpašuma Stacijas laukumā 3 domājamās daļas pirkšanu
----------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra,
A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Atcelt Skrīveru novada domes 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmumu Nr.12 „Par ēkas
Stacijas laukumā 3 domājamās daļas pirkšanu”.
2. Atpirkt no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts” nekustamā īpašuma (kadastra
apzīmējums 3282 008 0599), kas atrodas Stacijas laukumā 3, Skrīveros, Skrīveru novadā, un
kura sastāvā ir zemesgabals ar platību 742 m2, divstāvu administratīvā ēka (kadastra
apzīmējums 3282 008 0599 001), inženierkomunikāciju un labiekārtojuma kopums, 40/264
(četrdesmit / divi simti sešdesmit četras) domājamās daļas par Ls 1212,- (viens tūkstotis divi
simti divpadsmit lati).
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.
4.
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Par minimālo dividendēs izmaksājamo
pašvaldības kapitālsabiedrības peļņas daļas noteikšanu
-------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova.
Ņemot vērā kapitālsabiedrību, kurās Skrīveru novada domes pašvaldībai pieder
kapitāla daļas, izveidošanas un darbības mērķi, pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3. un 37.pantu, Komerclikuma 180.pantu
un likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otro daļu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra,
A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
1.
Skrīveru novada domes pašvaldības kapitālsabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„Skrīveru saimnieks”, noteikt dividendes 5 % apmērā, no tīrās pārskata gada peļņas.
2.
Noteikt, ka:
2.1. konkrēto dividenžu apmēru Skrīveru novada domes pašvaldības
kapitālsabiedrībām un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām saskaņā ar
revidētiem gada pārskatiem nosaka kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet ne mazāku par lēmuma
1.punktā minēto dividenžu apmēru;
2.2. pēc kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas tiesiski un ekonomiski pamatota
priekšlikuma kapitāla daļu turētāja pārstāvis var noteikt atšķirīgu minimālo dividendēs
izmaksājamo peļņas daļu par attiecīgo pārskata gadu, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu
draudus komercdarbības ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai;
2.3. nesadalītā peļņa tiek novirzīta iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai. vai
kapitālsabiedrības attīstībai, ja šādi ilgtermiņa vai īstermiņa ieguldījumi nepieciešami
kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ilgtspējīgai attīstībai un
konkurētspējas saglabāšanai, ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības stratēģijā vai darbības
plānā noteiktos kapitālsabiedrības mērķus.
3.
Noteikt, ka kapitālsabiedrībai, sagatavojot un iesniedzot kārtējai dalībnieku
sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu, jānorāda konkrēti peļņas izlietošanas mērķi, kā
arī jāiesniedz detalizēta informācija par iepriekšējā gada nesadalītās peļņas izlietošanu
atbilstoši noteiktajiem mērķiem.
4.
Dividendes ieskaitāmas Skrīveru novada pašvaldības pamatbudžeta kontā ne
vēlāk kā sešu mēnešu laikā no lēmuma par peļņas sadali pieņemšanas dienas.
5.
Noteikt, ka šajā lēmumā noteiktās dividendes piemēro, sākot ar 2012.gada
pārskata gadu.
6.

Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt domes izpilddirektoram.

5.
Par adreses maiņu nekustamā īpašuma objektiem
-------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra,
A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282 002 0012 un uz tās esošām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 3282 002 0012 001, 3282 002 0012 002, 3282 002 0012 003, 3282
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002 0012 004, 3282 002 0012 005, 3282 002 0012 007 un 3282 002 0012 008 mainīt
nosaukumu no „Veibēni 2” uz „Veibēni” un mainīt adresi no „Veibēni 2”, Skrīveru novads uz
„Veibēni”, Skrīveru novads.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.
6.
Par ēkas „Pavasari” meliorācijas projekta realizāciju
--------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, I.Biķerniece, A.Zālītis, P.Jansons, J.Brokāns, U.Dzērve,
R.Kazimirova, A.Skudra, G.Rūze.
Lai realizētu Skrīveru dienas aprūpes centra ēkas pamatu nosusināšanas projektu,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta pirmo un otro daļu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra,
A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs AIGARS ORUPS - izpilddirektors,
komisijas locekļi: EDGARS JANSONS – juriskonsults,
ILZE RUDZĪTE - sociālā dienesta vadītāja,
ANDRIS ZĀLĪTIS - domes deputāts,
2. Uzdot iepirkuma komisijai organizēt iepirkumu būvdarbu izpildītāja noteikšanai.
3. Komisijas darbā pieaicināt ekspertu, komisijas sekretāra pienākumus uzdot pildīt
ekonomistam Guntim RŪZEM.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, P.Jansons,
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra), pret nav, atturas – 4
(J.Brokāns, U.Dzērve, A.Zālītis, A.Zitāns), nolemj:
4. Iepirkuma nolikumā paredzēt, ka pašvaldība par izpildītiem darbiem norēķinus veic
2013.gadā.
7.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu pastāvīgiem zemes lietotājiem
--------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra,
A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Sakarā ar to, ka nav izpildīti „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punkta noteikumi, no
2012.gada 1.janvāra izbeigt zemes lietošanas tiesības šādām personām:
1.1.A.P., personas kods [..], uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi [..], Skrīveru nov.,
kadastra Nr.3282 002 0029, 1,25 ha platībā;
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1.2.V.S., personas kods [..], uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi [..], Skrīveros,
Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 007 0223, 0,3843 ha platībā;
1.3.J.V., personas kods [..], uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi [..], Skrīveros,
Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 008 0320, 0,2311 ha platībā;
1.4.I.B., personas kods [..], uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi [..], Skrīveru nov.,
kadastra Nr.3282 005 0054, 2,04 ha platībā;
1.5.V.J. personas kods [..], uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi [..], Skrīveros, Skrīveru
nov., kadastra Nr.3282 010 0290, 0,23 ha platībā;
1.6.J.B., personas kods [..], uz ¼ domājamo daļu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi [..],
Skrīveros, Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 010 0389, 0,1565 ha platībā;
1.7.P.B., personas kods [..], uz ¼ domājamo daļu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi [..],
Skrīveros, Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 010 0389, 0,1565 ha platībā;
1.8.R.S., personas kods [..], uz ¼ domājamo daļu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi [..],
Skrīveros, Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 010 0389, 0,1565 ha platībā;
1.9.V.B., personas kods [..], uz ¼ domājamo daļu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi [..],
Skrīveros, Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 010 0389, 0,1565 ha platībā;
1.10.I.Ž., personas kods [..], uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi [..], Skrīveros,
Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 010 0551, 0,0985 ha platībā;
2.Atzīt, ka Skrīveru novada pašvaldībai piekrīt šādas zemes vienības:
2.1. [..] Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 002 0029, 1,25 ha platībā;
2.2. [..] Skrīveros, Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 007 0223, 0,3843 ha platībā;
2.3. [..] Skrīveros, Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 008 0320, 0,2311 ha platībā;
2.4. [..] Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 005 0054, 2,04 ha platībā;
2.5. [..] Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 010 0290, 0,23 ha platībā;
2.6. [..] Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 010 0389, 0,1565 ha platībā;
2.7. [..], Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 010 0551, 0,0985 ha platībā;
3. Uzdot zemes lietu speciālistei A.Krustai Ministru kabineta 30.08.2005.noteikumos
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” noteiktajā kārtībā veikt nepieciešamās darbības, lai noslēgtu
zemes nomas līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem, kuriem lēmuma 1.punktā izbeigtas
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 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,
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra,
A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
1.Noslēgt nomas līgumu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim ar
Eduardu Plukšu par zemes vienības „Institūta mazdārziņi 3” daļas 0,5 ha platībā nomu.
2.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim ar
Vizmu Gailīti par zemes vienības „Mazdārziņi” daļas 0,07 ha platībā nomu.
Sēdes vadību pārņem domes priekšsēdētājas vietnieks P.Jansons.
9.
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai G.Lisenko
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons, V.Vigovska.
Pamatojoties uz personīgo iesniegumu un uz Skrīveru novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 42.1, 49., 56. un 63.2 punktu,
G.Lisenko balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola,
D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Piešķirt novada domes priekšsēdētājai GUNTAI LISENKO ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu 1 kalendāra nedēļu no 2012.gada 26.septembra līdz 2.oktobrim par laika periodu
no 2012.gada 3.oktobra līdz 2013.gada 2.janvārim.
2. Uzdot novada domes priekšsēdētājas vietniekam PĒTERIM JANSONAM G.Lisenko
atvaļinājuma laikā no 2012.gada 26.septembra līdz 2.oktobrim pildīt novada domes
priekšsēdētāja pienākumus.
Sēdes vadību turpina G.Lisenko.
10.1.
Par nekustamā īpašuma „Stirnas” apsaimniekošanu un pārvaldīšanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, J.Brokāns, A.Orups, V.Vigovska.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra,
A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Iecelt SIA „Skrīveru saimnieks” par dzīvojamās mājas „Stirnas” norīkoto
pārvaldnieku sākot ar 2012.gada 3.septembri sakarā ar to, ka netiek veikta mājas „Stirnas”
pārvaldīšana atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.pantā un Dzīvokļu īpašuma
likuma 10.pantā minētājām prasībām uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim.
2. Uzlikt par pienākumu SIA „Skrīveru saimnieks” veikt visas nepieciešamās darbības,
lai organizētu mājas „Stirnas”, Skrīveru novadā pārvaldīšanas procesu atbilstoši Dzīvokļa
īpašuma likuma un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma tiesību normām un piedzīt no
dzīvojamās mājas „Stirnas” dzīvokļu īpašniekiem mājas bojājumu novēršanā ieguldītos
līdzekļus.
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3. Uzdot Skrīveru novada domes grāmatvedībai līdz 2012.gada beigām pārskaitīt SIA
„Skrīveru saimnieks” Ls 785,85, lai segtu ēkas bojājumu novēršanā ieguldītos līdzekļus
proporcionāli pašvaldībai piederošajām domājamajām daļām dzīvojamā mājā „Stirnas”.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.
10.2.
Par SAC „Ziedugravas” attīrīšanas iekārtām
----------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, J.Brokāns.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra,
A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
Pieaicināt konsultantus, lai uzsāktu priekšizpētes darbus Skrīveru novada pašvaldības
aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai un
apkārtējās vides piesārņojuma novēršanai.
10.3.1.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
----------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Izvērtējot iestāžu vadītāju I.Biķernieces un P.Jansona iesniegumus, pamatojoties uz LR
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un pašvaldības 2012.gada
26.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012.gadam”
18.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra,
A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus šādiem mērķiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas
ieplānoti neparedzētiem gadījumiem:
1.1. Skrīveru mūzikas un mākslas skolai piešķirt Ls 267 ansambļa vadītājas
atalgojumam;
1.2. Skrīveru novada pašvaldības aģentūrai „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” Ls
225, lai kompensētu izdevumus, kas radušies sakarā ar vasaras nometnes dalībnieku
ēdināšanu.
2. Skrīveru novada domes galvenai grāmatvedei un ekonomistei sagatavot attiecīgus
grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada budžetā.
10.3.2.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
-----------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Izvērtējot biedrības „Sporta klubs „Skrīveri”” iesniegumu un ņemot vērā Skrīveru
novada pašvaldības 2012.gada budžeta līdzekļu plānoto izlietojumu, saskaņā ar Izglītības,
kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas un Finanšu un tautsaimniecības komitejas
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lēmumiem, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra,
A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Piešķirt biedrības „Sporta klubs „Skrīveri”” vīriešu rokasbumbas komandai
2012.gadā finansējumu šādiem mērķiem:
1.1. reģistrācijai Ls 110;
1.2. dalības maksai Ls 250;
1.3. spēlētāju licencēšanai Ls 140;
1.4. biedru naudas samaksai Ls 50 (ja kopā ar Skrīveru sieviešu rokasbumbas komandu);
1.5. mājas spēļu sporta zāles īrei Ls 225;
1.6. transporta izdevumiem uz izbraukuma spēlēm Ls 180;
1.7. inventāra un medikamentu iegādei Ls 100;
1.8. trenera atalgojumam (atbilstoši kvalifikācijai) līdz Ls 96 mēnesī.
2. Par finansējuma piešķiršanu 2013.gadā lemt, plānojot pašvaldības 2013.gada budžetu.
12.
Par grozījumiem Skrīveru novada domes 28.06.2012. sēdes lēmumā Nr. 20 „Par
nekustamā īpašuma „Guļbūves” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”
----------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra,
A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Skrīveru novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmuma Nr.20 „Par
nekustamā īpašuma „Guļbūves” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” 3. un 4.punktā un
izteikt tos šādā redakcijā:
„3. Jaunizveidotajai zemes vienībai 0,18 ha platībā, uz kuras atrodas 1 ēka ar kadastra
apzīmējumu 3282 009 0031 008, piešķirt nosaukumu „Guļbūves 2” un piešķirt adresi
„Guļbūves 2”, Skrīveru nov., un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskā
ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
Mainīt ēkai ar kadastra apzīmējumu 3282 009 0031 008 nosaukumu no „Guļbūves” uz
„Guļbūves 2”, kā arī mainīt adresi no „Guļbūves”, Skrīveru nov. uz „Guļbūves 2”, Skrīveru
nov.
4. Jaunizveidotajai zemes vienībai 0,7119 ha platībā, uz kuras atrodas 2 ēkas ar kadastra
apzīmējumiem 3282 009 0031 014 un 3282 009 0188 001, piešķirt nosaukumu „Guļbūves 1”
un piešķirt adresi „Guļbūves 1”, Skrīveru nov., un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – rūpnieciskā ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
Mainīt ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3282 009 0031 014 un 3282 009 0188 001
nosaukumu no „Guļbūves” uz „Guļbūves 1”, kā arī mainīt adresi no „Guļbūves”, Skrīveru
nov. uz „Guļbūves 1”, Skrīveru nov.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.
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Sēdi slēdz pulksten 16.45.

Sēdes vadītāja

G.Lisenko

Protokolētāja

V.Vigovska
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