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Godina uzņēmējus

A

izvadītās nedēļas nogalē Rundāles
pilī notika Zemgales Plānošanas
reģions (ZPR) un tā struktūrvienības Uz
ņēmējdarbības centra rīkotais uzņēmēju
godināšanas pasākums.
Atbilstīgi nolikumam, ko apstiprinā
jusi Zemgales Attīstības padome, katra
no divdesmit divām Zemgales plānošanas
reģionā ietilpstošajām pašvaldībām iz
raudzīja vienu titula “Gada uzņēmējs
Zemgalē 2018” ieguvēju. Skrīveru novadā
balvu saņēma IK “Radošā darbnīca Dau
gava” (RADADA) izveidotāja Monta
Nāburga.
Katrs nominants saņēma diplomu, 500
eiro naudas balvu un īpašu piemiņas zīmi,
uz kuras attēlots pasākuma idejiskais sim
bols – vējdzirnavas.
Šādu atzinību var saņemt vidējo un
mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņē
mums reģistrēts vai veic saimniecisko
darbību konkrētās pašvaldības teritorijā.

Turklāt pretendentiem nedrīkst būt no
dokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpu

Skrīveros jauns uzņēmums –
sulu ražotne

S

krīveros sācis darboties jauns uzņē
mums, kas ražo augļu un dārzeņu sulas.
SIA “Zeme.LAB” ar Eiropas lauk
saimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības
virzīta vietējā attīstības stratēģija) apa

kšpasākuma “Uzņēmumu izveidošana un
attīstība” līdzfinansēto projektu Nr.17-04AL08-A019.2101-000026 ir iegādājusies
koka karkasa ēku un sulu ražošanas līniju.
Šogad uzņēmums ir uzsācis savu darbību
gan ražojot dažādas augļu un dārzeņu sulas,
gan piedāvājot sulu spiešanas pakalpojumu.
Pakalpojuma sniegšana šajā gadā ir noslē

Imanta Kaziļuna foto
mu darba tiesisko attiecību un darba aiz
sardzības jomā.

gusies, taču ir iespēja iegādāties saražoto
produkciju vai pasūtīt svaigi spiestas sulas.
Jaunizveidotā ražotne nākamgad būs
pieejama arī kā jauns tūrisma objekts gar
dēžu iecienītajā galamērķī – Skrīveros, jo
uz vietas būs iespēja degustēt saražoto pro
dukciju, kā arī iegādāties to līdzņemšanai
un redzēt sulu ražošanas procesu.
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Saņem ziedojumu

D

omes sēdē deptāti vienbalsīgi at
balstīja Skrīveru novada pašvaldī
bas aģentūras “Sociālās aprūpes centrs
“Ziedugravas” lūgumu, atļaut pieņemt dā
vinājumu (ziedojumu) no Latviešu labdarī
bas organizācijas “Daugavas Vanagi”. Zie
dojums – 2788,74 eiro – paredzēts “Ziedu
gravas” darba organizācijas un tehniskā
nodrošinājuma uzlabošanai.

Apstiprina darbības
stratēģiju

D

eputāti domes sēdē vienbalsīgi ap
stiprināja SIA “Skrīveru saimnieks”
vidēja termiņa darbības stratēģiju no 2019.
līdz 2021. gadam.

Paaugstina tarifu

S

krīveru novada domes sēdē deputāti
izskatīja SIA “Ķilupe” 2018. gada 29.
oktobra iesniegumu par atkritumu apsaim
niekošanas tarifa izmaiņām. Izmaiņas plā

notas saistībā ar to, ka no 2019. gada 1. jan
vāra paaugstinās dabas resursu nodokli no
35 eiro uz 43 eiro par tonnu par sadzīves
atkritumu noglabāšanu. Līdz ar to domes
sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma ar 2019.
gada 1. janvāri noteikt maksu par nešķirotu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrī
veru novada administratīvajā teritorijā 11,79 eiro par 1 m3 (bez PVN), iepriekš
Skrīveru novadā maksa bija 10,67 euro/m3
(bez PVN).

Izmaiņas komisijas sastāvā

I

zskatot Skrīveru novada domes 2018.
gada 27. septembrī izveidotās iepirku
mu komisijas locekļa Dzintara Kauliņa
2018. gada 20. novembra iesniegumu par
atteikšanos no iepirkumu komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas, deputāti vienbalsīgi
atbalstīja atbrīvot Dzintaru Kauliņu no
konkursa “Elektroenerģijas piegāde Skrī
veru novada pašvaldības un tās iestāžu va
jadzībām” iepirkuma komisijas locekļa pie

nākumu pildīšanas. Lai nodrošinātu iepir
kuma komisijas kompetenci, komisijas
priekšsēdētājam nepieciešamības gadījumā
pieaicināt Dzintaru Kauliņu komisijas dar
bā kā ekspertu.

Slēgs deleģēšanas līgumu

Ņ

emot vērā iepriekšējo gadu veik
smīgo sadarbību, lai īstenotu paš
valdības funkcijas izglītības jomā un no
drošinātu Skrīveru novada administratīva
jā teritorijā dzīvojošajiem bērniem iespēju
iegūt interešu izglītību Aizkraukles novada
sporta skolā, Skrīveru novada domes depu
tāti vienbalsīgi nolēma piekrist Aizkraukles
novada pašvaldības ierosinājumam un, sā
kot ar 2019. gadu, noslēgt uz 3 gadiem de
leģēšanas līgumus ar Aizkraukles novada
pašvaldību par pārvaldes uzdevumu dele
ģēšanu izglītības un sporta jomā: veikt paš
valdības izglītības pārvaldes iestādes funk
cijas un veikt pašvaldības sporta skolas
funkcijas.

