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SĒDES  PROTOKOLS
Skrīveru  novadā 

2009.gada 20.augustā                                                                                     Nr.4

Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00.
Sēdi atklāj pulksten 15.05. 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta LISENKO.
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA.

Sēdē piedalās:
Deputāti  :   Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Dainis Celmiņš, Aivars Dronka, Rasma 
Kazimirova,
                Inguna Kronberga Gunta Lisenko, Sandra Ozola, Aija Skudra, Andris Zālītis.

Pašvaldības administrācijas darbinieki:  
Gita Klinģerīte – galvenā grāmatvede
Anita Krusta – zemes lietu speciāliste
Guntis Rūze – ekonomists
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Nepiedalās   :  

Deputāti: Uldis Dzērve- sakarā ar aizņemtību darba vietā
Pēteris Jansons – atrodas komandējumā
Aldis Rakstiņš – neatrodas Latvijā

Darba kārtība:
1. Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

ēkā” apstiprināšanu 
Ziņo – G.Lisenko 

2. Par noteikumu „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Andreja Upīša Skrīveru 
vidusskolas pedagogiem” apstiprināšanu
Ziņo – G.Lisenko 

3. Par interešu izglītības programmu īstenošanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā
Ziņo – I.Kronberga

4. Par darba samaksas noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem 
Ziņo – G.Lisenko 

5. Par grozījumiem pašvaldības iestāžu darba samaksas aprēķināšanas sistēmā
Ziņo – G.Lisenko 



6. Par darba samaksu bāriņtiesas un pastāvīgi darbojošos komisiju locekļiem 
Ziņo – G.Lisenko 

7. Par saistošo noteikumu izdošanu par Skrīveru novada teritoriālo plānojumu 
Ziņo – G.Lisenko 

8. Par Administratīvās komisijas priekšsēdētāja iecelšanu
Ziņo – G.Lisenko 

9. Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izveidošanu un priekšsēdētāja iecelšanu  
Ziņo – G.Lisenko 

10. Par Civilās aizsardzības komisijas izveidošanu 
Ziņo – G.Lisenko 

11. Par pašvaldības zemes iznomāšanu
Ziņo – A.Krusta

12. Par zemes gabala „Jaunviesturi” piekritību 
Ziņo – A.Krusta 

13. Par zemes īpašuma „Mežvekteri 3” sadalīšanu 
Ziņo – A.Krusta 

14. Iesniegumi
14.1. Par apbūvi Kalna ielā 73A 
14.2. Par iesniegumiem par maksas samazināšanu par īpašumā izpērkamo zemi
14.3. Par pašvaldības telpu nodošanu apakšnomā
14.4. Par V.Litovskas iesniegumu par finansiālu atbalstu
15. Informācijas apmaiņa

Papildus darba kārtība:
14.5. Par uzmērītās zemes platības precizēšanu 
14.6. Par SIA „Dinārs IR” iesniegumu par finansiālu atbalstu

1.
Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ēkā” apstiprināšanu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
1.teikumu, 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  8  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
A.Dronka, R.Kazimirova,  G.Lisenko, S.Ozola,  A.Skudra, A.Zālītis),  pret nav,  atturas nav, 
nolemj:

1.  Iesniegt  projekta  „Energoefektivitātes  paaugstināšana Andreja Upīša Skrīveru 
vidusskolas  ēkā”  pieteikumu  Vides  ministrijas  izsludinātajā  Klimata  pārmaiņu  finanšu 
instrumenta  finansēto  projektu  atklātajā  konkursā  „Energoefektivitātes  paaugstināšana 
pašvaldību ēkās”.

2.  Apstiprināt  projektu  „Energoefektivitātes  paaugstināšana  Andreja  Upīša 
Skrīveru vidusskolas ēkā” par kopējo attiecināmo izmaksu summu Ls  241 055 (divi simti 
četrdesmit  viens  tūkstotis  piecdesmit  pieci  lati),  kas  sastāv  no  finanšu  instrumenta 
finansējuma Ls 154 275, jeb 64%, un Skrīveru novada domes līdzfinansējuma Ls 86 780, jeb 
36%.

3.  Projekta  apstiprināšanas  gadījumā  nodrošināt  Skrīveru  novada  domes 
līdzfinansējumu un projekta realizāciju.
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2.
Par noteikumu „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagogiem” apstiprināšanu 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu un LR Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumu Nr.837 „Kārtība, kādā 
aprēķina  un  sadala  valsts  budžeta  mērķdotāciju  pašvaldību  vispārējās  pamatizglītības  un 
vispārējās  vidējās  izglītības  iestāžu  pedagogu  darba  samaksai  un  valsts  sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 10.punktu ,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  8  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
A.Dronka, R.Kazimirova,  G.Lisenko, S.Ozola,  A.Skudra, A.Zālītis),  pret nav,  atturas nav, 
nolemj:

Apstiprināt noteikumus Nr.1. Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Andreja 
Upīša Skrīveru vidusskolas pedagogiem”.

Pielikumā: Noteikumi uz 2 lp.

Ierodas INGUNA KRONBERGA un piedalās turpmākajā sēdes gaitā.

3.
Par interešu izglītības programmu īstenošanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, I.Kronberga, A.Skudra. 

Izvērtējot  Andreja  Upīša  Skrīveru  vidusskolas  izstrādātās  interešu  izglītības 
programmas  un  to  realizācijai  nepieciešamo  stundu  skaitu  nedēļā,  ņemot  vērā  Izglītības, 
kultūras,  sporta  un  tūrisma  jautājumu  komitejas  lēmumu,  pamatojoties  uz  likuma  “Par 
pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas  1.teikumu  un  saskaņā  ar  LR  Ministru  kabineta 
28.08.2001. noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  9  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis),  pret nav, 
atturas nav, nolemj:

Apstiprināt  interešu izglītības  programmas,  kuras Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 
tiek  finansētas  no  valsts  piešķirtām mērķdotācijām,  un  apstiprināt  programmu realizācijai 
nepieciešamo stundu skaitu nedēļā saskaņā ar pievienoto sarakstu.

Pielikumā:  Andreja  Upīša  Skrīveru  vidusskolas  interešu  izglītības  pulciņu  saraksts  
                             2009./2010. mācību gadā uz 1 lp.

4.
Par darba samaksas noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko. 

I.Biķerniece  un  S.Ozola paziņo,  ka  viņas,  pildot  likumā  „Par  interešu  konflikta 
novēršanu  valsts  amatpersonu  darbībā”  noteiktos  lēmumu  pieņemšanas  ierobežojumus, 
nepiedalās lēmuma pieņemšanā.
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Ņemot  vērā  izglītojamo  skaitu  izglītības  iestādē,  pamatojoties  uz  likuma  “Par 
pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas  13.punktu  un  LR  Ministru  kabineta  28.07.2009. 
noteikumu Nr.836 „Par darba samaksas noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem” 5.punktu, 
7.1.apakšpunktu

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  6  balsīm  par  (J.Brokāns,  A.Dronka, 
R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, A.Zālītis), pret– 1 (A.Skudra), atturas nav, nolemj:

Skrīveru  novada  domes  izglītības  iestāžu  vadītājiem,  sākot  ar  šā  gada  1.septembri, 
noteikt šādu darba samaksu :

Amata nosaukums Amata algas likme 
Ls/ mēnesī

Piemaksa
Ls/ mēnesī

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 
direktoram

508 100

Skrīveru mūzikas un mākslas skolas 
direktorei

430

Skrīveru novada pirmsskolas 
izglītības iestādes „Sprīdītis” 
vadītājai

460

Skrīveru novada pirmsskolas 
izglītības iestādes „Saulēni” vadītājai

400

5.
Par grozījumiem pašvaldības iestāžu darba samaksas aprēķināšanas sistēmā

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko. 

R.Kazimirova  paziņo, ka viņa, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu  darbībā”  noteiktos  lēmumu  pieņemšanas  ierobežojumus,  nepiedalās  lēmuma 
pieņemšanā.

Ņemot  vērā  ekonomisko  situāciju  valstī  un  to,  ka  2009.gada  2.pusgadā  būtiski 
samazinājušies  ienākumi  pašvaldības  budžeta  ieņēmu  daļā,  pamatojoties  uz  likuma  “Par 
pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas  13.punktu  un  41.pantu  un  likuma  „Par  valsts  un 
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 8.punktu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
A.Dronka,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Zālītis),  pret –  1  (A.Skudra),  atturas nav, 
nolemj:

1.  Visiem  pašvaldības  iestāžu  darbiniekiem,  kuriem  darba  algu  likmes  nosaka  pēc 
koeficientu sistēmas, sākot ar 1.septembri, aprēķināt darba algas pēc šādas shēmas:

Amatalgas koeficients Koeficients,  
no kura aprēķina amatalgu, Ls

1,0 180
1,1 170
1,2 160
1,3 150

1,4 un lielāks 140
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2. 1.punkta noteikumus attiecināt arī uz pašvaldības SIA „Skrīveru saimnieks” valdes 
priekšsēdētāja amata algu.

6.
Par darba samaksu bāriņtiesas un pastāvīgi darbojošos komisiju locekļiem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 61.panta 
otro daļu, 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  9  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis),  pret nav, 
atturas nav, nolemj:

1.  Noteikt  atalgojumu  bāriņtiesas  locekļiem,  pastāvīgi  darbojošos  komisiju 
priekšsēdētājiem  un  komisiju  locekļiem  atbilstoši  nostrādāto  stundu  skaitam,  ja  darbs 
komisijās nav saistīts ar tiešo darba pienākumu pildīšanu pašvaldībā, nosakot 1 stundas likmi 
Ls 3.00.

2. Uzdot komisiju sekretārēm reģistrēt  komisiju locekļu un priekšsēdētāju nostrādāto 
stundu  skaitu  un  komisiju  priekšsēdētājiem  un  bāriņtiesas  priekšsēdētājai  katra  mēneša 
pirmajā darba dienā iesniegt grāmatvedībā sarakstus par iepriekšējā mēnesī nostrādāto stundu 
skaitu.

3. Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 1.septembri.

7.
Par Skrīveru pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un

saistošo noteikumu Nr.2. „Skrīveru novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska. 

Izvērtējot  bijušā  Aizkraukles  rajona  Skrīveru  pagasta,  kas  veido  Skrīveru  novadu, 
teritorijas  plānojumu,  pamatojoties  uz  likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas 
3.punktu, 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 1.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta 
sesto  daļu  un  Pārejas  noteikumu  13.punktu  un  Ministru  kabineta  2004.gada  19.oktobra 
noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  9  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis),  pret nav, 
atturas nav, nolemj:

1.  Apstiprināt Aizkraukles rajona Skrīveru pagasta teritorijas plānojumu par Skrīveru 
novada teritorijas plānojumu.

2. Izdot saistošos noteikumus Nr.2 „Skrīveru novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

3.  Lēmumu un saistošos noteikumus Nr.2. nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijai un Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomei.

4.  Lēmumu  publicēt  informatīvajā  izdevumā  „Skrīveru  Vārds”,  laikrakstā  „Latvijas 
Vēstnesis” un ievietot pašvaldības mājas lapā.

.
8.

5



Par Administratīvās komisijas priekšsēdētāja iecelšanu 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko. 

Ņemot  vērā  Administratīvās  komisijas  priekšlikumus  un  saskaņā  ar Administratīvās 
komisijas nolikumu un Latvijas  administratīvo pārkāpumu kodeksa" 207.pantu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  9  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis),  pret nav, 
atturas nav, nolemj:

Apstiprināt  INĀRU  DIKU  par  Skrīveru  novada  domes Administratīvās  komisijas 
priekšsēdētāju.

9.
Par dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izveidošanu 

----------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko. 

Lai  pabeigtu  dzīvojamo  māju  privatizācijas  procesu  un  sakārtotu  dokumentāciju 
nodošanai valsts glabāšanā, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 
61.pantu, likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 60.panta otro daļu 
un  saskaņā  ar  Latvijas  Republikas  Ministru  kabineta  1995.gada  5.septembra  noteikumu 
Nr.267 “Pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums” 1. un 
6.punktu, 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  9  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis),  pret nav, 
atturas nav, nolemj:

1. Izveidot Skrīveru novada dzīvojamo māju privatizācijas komisiju šādā sastāvā:
• Gunta BRĒDIĶE – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas sekretāre,
• Līga GARANČA – pašvaldības SIA "Skrīveru saimnieks" grāmatvede,
• Sarmīte STEPIŅA – LR VZD Vidusdaugavas reģionālās nodaļas juriste, 
• Velta VIGOVSKA – Skrīveru novada domes pārvaldes sekretāre
• Juris ZIRNIS –pašvaldības SIA "Skrīveru saimnieks" valdes priekšsēdētājs,

2. Apstiprināt Juri ZIRNI par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāju.

Ierodas DAINIS CELMIŅŠ un piedalās turpmākajā sēdes gaitā.

10.
Par Civilās aizsardzības komisijas izveidošanu 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko. 

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta  26.06.2007. noteikumiem Nr.423 „Pašvaldības, 
komersanta  un  iestādes  civilās  aizsardzības  plāna  struktūra,  tā  izstrādāšanas  un 
apstiprināšanas kārtība” 3.5.1. un 3.5.2. apakšpunktiem

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj:
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1. Izveidot Skrīveru novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
Aivars Alekna – darba aizsardzības speciālists, 
Gunta Lisenko – domes priekšsēdētāja,
Juris Zirnis – pašvaldības SIA „Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājs,
Inita Kantāne – vides pārvaldes speciāliste.

2. Pēc apstiprināšanas amatā komisijas sastāvu papildināt ar izpilddirektoru.
3. Uzdot komisijas priekšsēdētājas pienākumus pildīt domes priekšsēdētājai GUNTAI 

LISENKO.
4. Noteikt, ka darba aizsardzības speciālists AIVARS ALEKNA pašvaldībā ir atbildīgā 

persona par civilo aizsardzību

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, 
D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Noslēgt pašvaldības zemes nomas līgumus saskaņā ar pievienoto sarakstu.
2.  Noraidīt  SIA  „DEMO.METĀLS  &  A”  valdes  locekļa  Arno  Špora  lūgumu  par 

pašvaldības  zemes  „Tirgus  laukums”  iznomāšanu  sakarā  ar  to,  ka  zemesgabalas  uz 
ūdenssaimniecības projekta realizācijas laiku ir nodots lietošanā citām personām.

Pielikumā: nomnieku saraksts uz 1 lp.

12.1.
Par zemes gabala „Jaunviesturi” piekritību

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta. 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj:

1.Atcelt  Skrīveru  pagasta  padomes  2007.gada  22.februāra  lēmuma  Nr.5  (protokols 
Nr.2) 1.26.punktu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Antonidai Garkušai uz pastāvīgā 
lietošanā  piešķirto  zemi  „Jaunviesturi  1”,  kadastra  Nr.3282  009  0116,  0,8  ha  platībā  un 
1.27.punktu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Guntai Zvirgzdiņai uz pastāvīgā lietošanā 
piešķirto zemi „Jaunviesturi 2”, kadastra Nr.3282 009 0114, 0,3 ha platībā.

2.  Apvienot  zemesgabalus  „Jaunviesturi  1”  un  „Jaunviesturi  2”  vienā  zemesgabalā, 
kuram piešķirt nosaukumu „Jaunviesturi”.

3. Noteikt, ka zemesgabals „Jaunviesturi” piekrīt Skrīveru novada pašvaldībai, iemērīt 
uz  Skrīveru  novada  pašvaldības  vārda  zemesgabalu  „Jaunviesturi”  1,1  ha  platībā  ēkas 
uzturēšanai. Pēc zemes īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā to nodot īpašumā bez atlīdzības 
par lauksaimniecības pajām privatizēto dzīvokļu īpašniekiem.

4. Noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
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Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lpp.

13.
Par zemes īpašuma „Mežvekteri 3” sadalīšanu

--------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta, D.Celmiņš. 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Atļaut SIA „Mežinvests” sadalīt zemes īpašumu „Mežvekteri 3”, kadastra Nr.3282 
005 0026 un Nr.3282 005 0029, kas atrodas Skrīveru novadā, 6  atsevišķos zemes īpašumos 
saskaņā ar pievienoto shēmu, ievērojot nosacījumu, ka neviena zemes vienība nedrīkst būt 
mazāka par 2 ha. 

2. Zemes īpašuma „Mežvekteri 3”, kadastra Nr.3282 005 0026 un Nr.3282 005 0029, 
sadalīšana  ir  atļauta,  izstrādājot  zemes ierīcības  projektu,  detālplānojuma izstrādāšana  nav 
nepieciešama.

3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.

Pielikumā: izvērsts lēmums ar pielikumiem kopā uz 4 lpp.

14.1.
Par apbūvi Kalna ielā 73A

--------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, A.Krusta, D.Celmiņš, D.Brokāns. 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Pieņemt zināšanai Aizkraukles rajona pašvaldību būvvaldes amatpersonu J.Korola un 
G.Kursītes sniegtos paskaidrojumus.

2.  Pašvaldības  atbildīgajām  amatpersonām  turpmāk  pievērst  lielāku  uzmanību 
būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanai Skrīveru novada administratīvajā teritorijā.

3.  Uzdot  pārvaldes  sekretārei  V.Vigovskai  nosūtīt  lēmumu  iesnieguma  autoram 
Z.Priežčiekuram un sagatavot atbildes vēstuli Ekonomikas ministrijai. 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lp.

14.2.1.
Par P.Bišofas iesniegumu par maksas samazināšanu

par īpašumā izpērkamo zemi
------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko. 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj:

Samazināt  PĀRSLAI  BIŠOFAI,  VIJAI  BIŠOFAI un  JĀNIM BIŠOFAM  aprēķināto 
samaksu  par  īpašumā  izpērkamo  zemi  BĒRZU  IELĀ  21,  katram  par  25 %,  ņemot  vērā 
lauksaimniecībā nostrādātos darba gadus.
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Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.

14.2.2.
Par R.Babra iesniegumu par maksas samazināšanu

par īpašumā izpērkamo zemi 
------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko. 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj:

Samazināt RAIMONDAM BABRIM aprēķināto samaksu par īpašumā izpērkamo zemi 
„BABRI”, kadastra Nr.3282 009 0118, par 26 %, t.sk., par 11%, ņemot vērā zemes lietošanas 
laiku, un par 15 %, ņemot vērā nepilngadīgo bērnu skaitu.

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.

14.3.
Par pašvaldības telpu nodošanu apakšnomā 

------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībā” 4.pantu un 21.panta otro daļu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj:

Atļaut pašvaldības telpas Daugavas ielā  88A nomniecei  Inetai  Mellei  nodot nomātās 
frizētavas  telpas  daļu  apakšnomā  uz  vienu  gadu  Ivetai  Kazākai  manikīra  pakalpojumu 
veikšanai.

14.4.
Par V.Litovskas iesniegumu par finansiālu atbalstu 

------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko. 

Sakarā  ar  to,  ka  pašvaldībai  nepietiek  budžeta  līdzekļi,  pamatojoties  uz  Finanšu  un 
tautsaimniecības  komitejas  lēmumu un uz likuma „Par  pašvaldībā”  21.panta  pirmās  daļas 
2.punktu un otro daļu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj:

Noraidīt  IK  „Litva”  īpašnieces  Valentīnas  Litovskas  lūgumu  par  finanšu  līdzekļu 
piešķiršanu elektrības pieslēguma pārkārtošanai.

14.5.1.
Par uzmērītās zemes Artūra Piegāza ielā 27 platības precizēšanu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko. 
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S.Ozola paziņo,  ka  viņa,  pildot  likumā  „Par  interešu  konflikta  novēršanu  valsts 
amatpersonu  darbībā”  noteiktos  lēmumu  pieņemšanas  ierobežojumus,  nepiedalās  lēmuma 
pieņemšanā.

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  9  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, 
atturas nav, nolemj:

Apstiprināt  dabā  noteiktā  un  uzmērītā  nekustamā  īpašuma  Artūra  Piegāza  ielā  27, 
Skrīveros, Skrīveru novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3282 010 0387 platību 
1026 m2.

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.

14.5.2.
Par uzmērītās zemes Artūra Piegāza ielā 27A platības precizēšanu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko. 

S.Ozola paziņo,  ka  viņa,  pildot  likumā  „Par  interešu  konflikta  novēršanu  valsts 
amatpersonu  darbībā”  noteiktos  lēmumu  pieņemšanas  ierobežojumus,  nepiedalās  lēmuma 
pieņemšanā.

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  9  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, 
atturas nav, nolemj:

Apstiprināt  dabā noteiktā  un uzmērītā  nekustamā īpašuma  Artūra Piegāza ielā  27A, 
Skrīveros, Skrīveru novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3282 010 0361 platību 
981 m2.

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.

14.6.
Par SIA „Dinārs IR” iesniegumu par finansiālu atbalstu 

------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko. 

Sakarā  ar  to,  ka  pašvaldībai  nepietiek  budžeta  līdzekļi,  pamatojoties  uz  Finanšu  un 
tautsaimniecības  komitejas  lēmumu un uz likuma „Par  pašvaldībā”  21.panta  pirmās  daļas 
2.punktu un otro daļu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj:

Noraidīt  SIA  „Dinārs  IR”  valdes  locekles  Diānas  Pēterfeldes  lūgumu  par  finanšu 
līdzekļu piešķiršanu fitnesa kluba atbalstam.

Sēdi slēdz pulksten 15.55.

Sēdes vadītāja G.Lisenko 
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Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 

11


	Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana 
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ēkā” apstiprināšanu 
	Par noteikumu „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju 
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagogiem” apstiprināšanu 
	3.
	Par interešu izglītības programmu īstenošanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā
	4.
	Par darba samaksas noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem
	5.
	Par grozījumiem pašvaldības iestāžu darba samaksas aprēķināšanas sistēmā
	Par darba samaksu bāriņtiesas un pastāvīgi darbojošos komisiju locekļiem
	Par Skrīveru pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un
saistošo noteikumu Nr.2. „Skrīveru novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu
	Par Administratīvās komisijas priekšsēdētāja iecelšanu 
	Par dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izveidošanu 
	Par Civilās aizsardzības komisijas izveidošanu 
	Par pašvaldības zemes iznomāšanu 
	Par zemes gabala „Jaunviesturi” piekritību
	Par zemes īpašuma „Mežvekteri 3” sadalīšanu
	Par uzmērītās zemes Artūra Piegāza ielā 27 platības precizēšanu
	Par uzmērītās zemes Artūra Piegāza ielā 27A platības precizēšanu

