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 30.jūnijā

Nr.8

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 (sākot ar 13.1.jautājumu),
Uldis Dzērve, Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, Gunta Lisenko, Sandra Ozola,
Danute Podvinska, Guntis Rūze, Aija Skudra.
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 komandējumā
Andris Zālītis – iemesls nav zināms
Darba kārtība:
1. Par pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu
Ziņo – A.Orups
2. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi 2011.gada 24.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”
Ziņo - G.Rūze
3. Par projekta pieteikumu alternatīvo pakalpojumu attīstībai Skrīveru SAC
Ziņo – G.Lisenko
4. Par ietves posma Daugavas ielā rekonstrukciju
Ziņo – A.Orups
5. Par projekta pieteikuma sagatavošanu ielu apgaismojuma rekonstrukcijai
Ziņo – A.Orups
6. Par sadarbības līgumu noslēgšanu dzelzceļa būvdarbu izpildes laikā
Ziņo – G.Lisenko

7. Par zemes vienības Dzelzceļnieku ielā 5A nodošanu pašvaldībai un SIA „Skrīveru
saimnieks” pamatkapitāla samazināšanu
Ziņo – G.Lisenko
8. Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma objektiem
Ziņo – G.Lisenko
9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu pastāvīgiem zemes lietotājiem
Ziņo – A.Krusta
10. Par atsevišķu zemes vienību statusu
Ziņo – A.Krusta
11. Par pašvaldības zemes iznomāšanu
Ziņo – A.Krusta
12. Par tiesvedības uzsākšanu par sociālās aprūpes maksājumu parāda piedziņu
Ziņo – E.Jansons
13. Iesniegumi
13.1. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
14. Informācijas apmaiņa
G.LISENKO aicina papildināt izsludināto darba kārtību ar trīs jautājumiem un mainīt
darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt šādu papildus darba kārtību:
Papildus darba kārtība
13.2. Par D.Podvinskas iesniegumu par finansējuma piešķiršanu
13.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
15. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai G.Lisenko
2. Mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību un papildus darba kārtības
jautājumus izskatīt pēc darba kārtības 13.1.jautājuma.
1.
Par pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, V.Vigovska
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu,
„Likuma par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada
5.maija noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 3.un 12.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu.
2. Uzdot pārvaldes sekretārei mēneša laikā nosūtīt publisko pārskatu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā un nodot katrai
pašvaldības bibliotēkai 1 eksemplāru publiskai lietošanai.
3. Publicēt publisko pārskatu internetā Skrīveru mājas lapā.
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2.
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi 2011.gada 24.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, G.Rūze, A.Orups.
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.pantu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi
2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu
2011.gadam””.
2. Pēc parakstīšanas triju darbadienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Reģionālās zināšanai.
4. Saistošie noteikumi Nr.10 „Grozījumi 2011.gada 24.februāra ,saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada domes ēkā un publicējami
internetā pašvaldības mājas lapā.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.10 ar 1.pielikumu kopā uz 7 lp.
3.
Par projekta pieteikumu alternatīvo pakalpojumu attīstībai Skrīveru SAC
--------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Izstrādāt projektu „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešanu sociālās
aprūpes centrā „Ziedugravas” un piedalīties Eiropas Sociālā fonda izsludinātā atklātā projektu
konkursā darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.
apakšaktivitātē "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstībā reģionos” 2.kārtas 2.apakšaktivitātē.
2. Projekta pieteikuma sagatavošanu apmaksāt no sociālās aprūpes centra „Ziedugravas”
budžeta līdzekļiem.
4.
Par ietves posma Daugavas ielā rekonstrukciju
------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Orups.
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
pašvaldības 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par Skrīveru novada pašvaldības
budžetu 2011.gadam” 18.punktu,
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Veikt gājēju ietves posma Daugavas ielā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz ēkai
Daugavas ielā 96 rekonstrukciju 2500 latu apmērā.
2. Būvdarbu veikšanai izlietot nekustamo īpašumu izsolēs iegūtos līdzekļus Ls 1910 un
iztrūkstošo daļu Ls 590 apmērā finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoto
neparedzētiem gadījumiem.
3. Skrīveru novada domes galvenajai grāmatvedei un ekonomistam sagatavot attiecīgus
grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2011.gada budžetā.
5.
Par projekta pieteikuma sagatavošanu ielu apgaismojuma rekonstrukcijai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, R.Kazimirova.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu un pašvaldības 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par
Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011.gadam” 18.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Izstrādāt projektu ielu apgaismojuma rekonstrukcijas pabeigšanai Daugavas, Ozolu,
Artūra Piegāza, Dīvajas, Ošu, Piekrastes, Mazās Piekrastes un Kalna ielās un piedalīties
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefektu
gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā".
2. Projekta pieteikuma izstrādāšanai piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas
ieplānoti neparedzētiem gadījumiem Ls 1220.-.
3. Uzdot
sagatavošanu.

izpilddirektoram

Aigaram

Orupam

organizēt

projekta

pieteikuma

6.
Par sadarbības līgumu noslēgšanu dzelzceļa būvdarbu izpildes laikā
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Orups .
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Iznomāt SIA RKF „Transceltnieks” pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Tirgus
laukums”, kas atrodas Birzes ielā 2A, Skrīveros, Skrīveru novadā, dzelzceļa virsbūves
materiālu nokraušanai objekta „2.dzelzceļa sliežu ceļa celtniecība posmā Skrīveri-Krustpils”
celtniecības laikā.
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2. Sakarā ar to, ka nomnieks par saviem līdzekļiem uzbūvēs žogu, vienoties par nomas
maksu atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības zemes nomas
maksas noteikšanu”.
7.
Par zemes vienības Dzelzceļnieku ielā 5A nodošanu pašvaldībai
un SIA „Skrīveru saimnieks” pamatkapitāla samazināšanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Saskaņā ar SIA „Skrīveru saimnieks” 2011.gada 21.marta iesniegumu par atteikšanos
no daļas zemes īpašuma Dzelzceļnieku ielā 5, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 21.panta otro daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību
kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42. un 45.pantu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Pārņemt Skrīveru novada domes lietojumā, valdījumā un īpašumā zemes vienību
0,4548 ha platībā, kadastra apzīmējums 3282 008 0289, kas atrodas Dzelzceļnieku ielā 5A,
Skrīveros, Skrīveru novadā, un, kas atdalīta no zemes īpašuma Dzelzceļnieku ielā 5,
Skrīveros, Skrīveru novadā, kadastra apzīmējums 3282 008 0663.
2. Uzdot zemes lietu speciālistei A.Krustai nostiprināt pašvaldības īpašuma tiesības
zemesgrāmatā un grāmatvedībai zemesgabalu uzņemt bilancē.
3. Pēc izmaiņu reģistrācijas zemesgrāmatā, izņemt no SIA „Skrīveru saimnieks”
pamatkapitāla no zemes īpašuma Dzelzceļnieku ielā 5 atdalīto daļu 0,4548 ha platībā un
attiecīgi par Ls 317 (trīs simti septiņpadsmit lati) samazināt SIA „Skrīveru saimnieks”
pamatkapitālu.
Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājam J.Zirnim sagatavot grozījumus
statūtos un veikt attiecīgus grozījumus komercreģistrā.
8.
Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma objektiem
----------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrētām telpu grupām adreses saskaņā ar pielikumu.
2. Sakarā ar to, ka dzīvojamā māja „Dzidras”, Skrīveru nov., kadastra apzīmējums 3282
005 0005 001, ir nodegusi un dabā ir saglabājušies tikai ēkas pamati, izslēgt no Valsts zemes
dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistra telpu grupas ar
kadastra apzīmējumiem 3282 005 0005 001 001, 3282 005 0005 001 002, 3282 005 0005 001
003, 3282 005 0005 001 004, 3282 005 0005 001 005, 3282 005 0005 001 006.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lpp.
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9.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
pastāvīgiem zemes lietotājiem
-------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Sakarā ar to, ka nav izpildīti „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 1.-3.punkta
noteikumi, no 2011.gada 1.jūlija izbeigt zemes lietošanas tiesības šādām personām:
1.1. XXX, personas kods xxx, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „ĶIRŠI”, Skrīveru
nov., kadastra Nr.3282 003 0026, 5,2 ha platībā;
1.2. XXX, personas kods xxx, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi “SVARU MĀJA”,
Skrīveru nov., 2 zemes gabalos, kadastra Nr.3282 009 0120, 0,3 ha platībā un Nr. 3282 009
0121, 0,4 ha platībā;
1.3. XXX, personas kods xxx, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi “ROŢKALNI”,
Skrīveru nov., 2 zemes gabalos, kadastra Nr. 3282 003 0032, 2,1 ha platībā un Nr. 3282 003
0033, 3,0 ha platībā;
1.4. XXX personas kods xxx, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „MEŢSĒTAS”,
Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 007 0126, 5,1 ha platībā;
1.5. XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „MEŢA LEJNIEKI”, Skrīveru nov.,
kadastra Nr.3282 007 0127, 4,0 ha platībā;
1.6. XXX, personas kods xxx, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „LEJNIEKI”,
Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 007 0129, 5,3 ha platībā;
1.7. XXX, personas kods xxx, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „OZOLKALNI”,
Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 007 0145, 0,4 ha platībā;
1.8. XXX personas kods xxx, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „JAUNKAKTIŅI”,
Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 009 0094, 0,3055 ha platībā;
2. Atzīt, ka Skrīveru novada pašvaldībai piekrīt šādas zemes vienības:
2.1. “ĶIRŠI”, Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 003 0026, 5,2 ha platībā;
2.2. “SVARU MĀJA”, Skrīveru nov., 2 zemes gabalos, kadastra Nr.3282 009 0120, 0,3
ha platībā un Nr. 3282 009 0121, 0,4 ha platībā;
2.3. “ROŽKALNI”, Skrīveru nov., 2 zemes gabalos, kadastra Nr. 3282 003 0032, 2,1 ha
platībā un Nr. 3282 003 0033, 3,0 ha platībā;
2.4. „MEŽSĒTAS”, Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 007 0126, 5,1 ha platībā;
2.5. „LEJNIEKI”, Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 007 0129, 5,3 ha platībā;
2.6. „OZOLKALNI”, Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 007 0145, 0,4 ha platībā;
2.7. „JAUNKAKTIŅI”, Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 009 0094, 0,3055 ha platībā;
3. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību „MEŽA LEJNIEKI”, Skrīveru nov.,
kadastra Nr.3282 007 0127, 4,0 ha platībā;
4. 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 lpp.
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10.
Par atsevišķu zemes vienību statusu
--------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra),
pret nav, atturas nav, nolemj:
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra),
pret nav, atturas nav, nolemj:
Izslēgt no Valsts zemes dienesta datu bāzes šādus adresācijas objektus sakarā ar to, ka tie
dabā neeksistē:
1. Rīgas iela 1, Klidziņa, Skrīveru nov.
2. Daugavas iela 147, Skrīveri, Skrīveru nov.
3. Daugavas iela 59A, Skrīveri, Skrīveru nov.
4. „Jaundoķi”, Skrīveru nov.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.
11.
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 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 1.novembrim nomas līgumu ar
Lauri Linku par zemes vienību „Apsēnu mazdārziņos” 0,20 ha platībā nomu;
2. Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 1.novembrim nomas līgumu ar
Induli Dzērvi par zemes vienības „Oglenieki” 0,59 ha platībā nomu;
3. Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 1.novembrim nomas līgumu ar
Sandru Trakinu par zemes vienības „Irbju laukā” 0,20 ha platībā nomu.
12.
Par tiesvedības uzsākšanu par sociālās aprūpes maksājumu parāda piedziņu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, E.Jansons, J.Brokāns.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam 8.pantu un LR
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
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pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta ” 3. un 4.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Uzdot juriskonsultam EDGARAM JANSONAM sagatavot prasības pieteikumu tiesai
par sociālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no J.S. par viņa tēvam A.S. sniegtajiem
sociālās aprūpes pakalpojumiem sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas”.
2. Valsts nodevu apmaksāt no pašvaldības administrācijai ieplānotajiem budžeta
līdzekļiem.
Ierodas deputāts Dainis Celmiņš un piedalās turpmākajā sēdes gaitā.
13.1.
Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze,
A.Skudra), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut G.R. atdalīt no zemes īpašuma „GRANTIŅI”, kadastra Nr.3282 009 0061.
atsevišķā īpašumā 2.zemes vienību, kadastra Nr.3282 009 0137, 1.3 ha platībā
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „VECGRANTIŅI” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0101).
3. Zemes vienības atdalīšanai nav nepieciešama ne zemes ierīcības projekta, ne
detālplānojuma izstrādāšana.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.
13.2.
Par D.Podvinskas iesniegumu par finansējuma piešķiršanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, D.Podvinska, P.Jansons, J.Brokāns, A.Orups, R.Kazimirova,
I.Biķerniece, U.Dzērve.
D.Podvinskai balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10
balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, D.Celmiņš, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova,
G.Lisenko, S.Ozola, G.Rūze, A.Skudra), pret nav, atturas nav, nolemj:
Sakarā ar Agates Albekeites dalību Krievijas rīkotajā konkursā „Jaunais vilnis”
apmaksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas paredzēti aktivitāšu pieteikumiem, 3
aviobiļetes uz Jaltu (pēc attaisnojošu dokumentu iesniegšanas) un izsniegt pašvaldības
suvenīrus.
13.3.
Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, R.Kazimirova .
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze,
A.Skudra), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA „Mans Mansards”, reģistrācijas Nr.42103034234,
nekustamā īpašuma, kas atrodas „Zemkopības institūtā 23”, Zemkopības institūta ciemā,
Skrīveru novadā (kadastra Nr.3282 507 0019), nodokļa parādu par kopējo summu Ls 151.40
(viens simts piecdesmit viens lats 40 santīmi), t.sk., pamatparāds Ls 121.53 (viens simts
divdesmit viens lats 53 santīmi), nokavējuma nauda Ls 29.87 (divdesmit deviņi lati 87
santīmi), piedziņu vēršot uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumu.
2. Nosūtīt lēmumu maksātnespējas procesa administratores Sigitai Krūzkopai.
Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.
Sēdes vadību pārņem domes priekšsēdētājas vietnieks P.Jansons.
15.
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai G.Lisenko
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons, V.Vigovska.
Pamatojoties uz personīgo iesniegumu un likumu „Par pašvaldībām” 63.panta trešo
daļu,
G.Lisenko balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm
par (I.Biķerniece, J.Brokāns, D.Celmiņš, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, S.Ozola,
D.Podvinskai, G.Rūze, A.Skudra), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Piešķirt novada domes priekšsēdētājai GUNTAI LISENKO ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu no 2011.gada 11.jūlija līdz 24.jūlijam un no 8.augusta līdz 14.augustam par
laika periodu no 2011.gada 3.janvāra līdz 2011.gada 2.oktobrim.
2. Uzdot novada domes priekšsēdētājas vietniekam PĒTERIM JANSONAM G.Lisenko
atvaļinājuma laikā no 2011.gada 11.jūlija līdz 24.jūlijam un no 8.augusta līdz 14.augustam
pildīt novada domes priekšsēdētāja pienākumus.
Sēdes vadību turpina domes priekšsēdētāja G.Lisenko.
14.
Informācijas apmaiņa
-----------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, D.Celmiņš.
1. Par skolēnu atskaitīšanu no A.Upīša Skrīveru vidusskolas.
2. Par „Ramziņu” izgāztuves slēgšanu un atļauju vest atkritumus bez maksas.
3. Par Daugavas ielas ietves izbūvi – būvdarbi notiek veiksmīgi, ar iedzīvotājiem notiek
sarunas un pārsvarā gadījumu panāk vienošanos.
4. Par saules kolektoru uzstādīšanas projekta apstiprināšanu 1.kārtā.
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5. Par elektrības demontēto stabu izmantošanu „Kaktiņu” ceļa apgaismojumam.
6. Par gājēju ietves veco apmaļu izmantošanu pašvaldības vajadzībām.
7. Par atkrituma poligona „Dziļā Vāda” atvēršanu un iesniegto lūgumu pagarināt
„Ramziņu” izgāztuves lietošanas atļauju.

Sēdi slēdz pulksten 16.00.
Sēdes vadītāja

G.Lisenko

Protokolētāja

V.Vigovska
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