
 
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
SKRĪVERU  NOVADA  DOME 

Reăistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, 
tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: skriveri1@apollo.lv 

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

Skrīveru  novadā  
 

2009.gada 30.jūlij ā                                                                                      Nr.3 
 
 
Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00. 
Sēdi atklāj pulksten 15.05.  
 
Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta LISENKO. 
Sēdi protokol ē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA. 
 
Sēdē piedalās: 

Deputāti: Iveta Biėerniece, Jānis Brokāns, Dainis CelmiĦš, Aivars Dronka, Uldis Dzērve,  
                Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, Inguna Kronberga Gunta Lisenko,  
                Sandra Ozola, Aldis RakstiĦš, Aija Skudra, Andris Zālītis. 

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

Pašvaldības iestāžu vadītāji :   
Karmena Ulpe – A.Upīša Skrīveru bibliotēkas vadītāja 
Sandra Trakina – bērnu bibliotēkas vadītāja 
Ilga Babre – pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja 

 
Darba kārt ība: 
 
1. Par Skrīveru novada pašvaldības nolikuma un pārvaldes struktūras shēmas apstiprināšanu 

ZiĦo – G.Lisenko  
2. Par Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas nolikuma apstiprināšanu 

ZiĦo – U.Dzērve  
3. Par Skrīveru novada apašvaldības iestāžu nolikumu apstiprināšanu 

ZiĦo – U.Dzērve, iestāžu vadītājas  
4. Par Skrīveru novada dzimtsarakstu nodaĜas izveidošanu  

ZiĦo – G.Lisenko  
5. Par konkursa „Sakoptākā sēta Skrīveru novadā 2009.gadā” nolikuma apstiprināšanu 

ZiĦo – I.Biėerniece   
6. Par administratīvās komisijas izveidošanu  

ZiĦo – G.Lisenko  
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7. Par grozījumiem 30.10.2008. saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Skrīveru pagastā” 
ZiĦo – A.Skudra  

8. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 
ZiĦo – A.Krusta 

9. Par Skrīveru sociālās aprūpes centra pārĦemšanu  
ZiĦo – G.Lisenko  

10. Par izpilddirektora amata aprakstu un sludinājuma ievietošanu laikrakstos 
ZiĦo – G.Lisenko  

11. Iesniegumi 
11.1. Par dzīvokĜa „Zemkopības institūts 16” -11 pirkšanu 
11. 2. Par ziĦu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 
11.3. Par A.Veides iesniegumu par maksas samazināšanu par īpašumā izpērkamo zemi 
12. Informācijas apmaiĦa 
 

Papildus darba kārt ība: 

11.4. Par SIA „Soranti” iesniegumu par atĜauju rīkot pasākumu  
 

1. 
Par Skrīveru novada pašvaldības nolikuma un 
pārvaldes struktūras shēmas apstiprināšanu  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas G.Lisenko, A.Dronka, V.Vigovska, P.Jansons,  A.Skudra.  
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 
1.punktu un 24.pantu,  

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Atbalstīt G.Lisenko un A.Dronkas priekšlikumus par grozījumiem un 

papildinājumiem sagatavotajā saistošo noteikumu projektā. 

2. PieĦemt pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības 
nolikums” (Pielikumā).  

3. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā 
veidā nosūtīt Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 

Pielikumā: Nolikums kopā ar struktūrshēmu uz 13 lp. 
 

2. 
Par Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas 

nolikuma apstiprināšanu  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, U.Dzērve. 
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 

2.punktu, 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
2. Apstiprināt Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas nolikumu. 
 

Pielikumā: Nolikums uz 3 lp. 
3.1. 

Par Skrīveru mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, U.Dzērve. 
 
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 2.pielikuma 

90.punktu un Pārejas noteikumu 13.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā 
novadā iekĜauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārĦēmēja, 
un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daĜas 8.punktu,  

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 

1. Noteikt, ka Skrīveru mūzikas un mākslas skola ir Skrīveru novada domes izveidota 
iestāde ar adresi Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125. 

 
2. Apstiprināt Skrīveru mūzikas un mākslas skolas nolikumu. 

 
Pielikumā: Nolikums ar 1 pielikumu kopā uz 5 lp. 

 
3.2. 

Par Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” 
nolikuma apstiprināšanu  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas G.Lisenko, U.Dzērve, I.Babre, A.RakstiĦš. 

 
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 2.pielikuma 

90.punktu un Pārejas noteikumu 13.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā 
novadā iekĜauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārĦēmēja, 
un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daĜas 8.punktu,  

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 

1. Noteikt, ka Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” ir Skrīveru 
novada domes izveidota iestāde ar adresi Sprīdīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125. 

 
2. Apstiprināt Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” nolikumu. 

 
Pielikumā: Nolikums uz 4 lp. 

 
3.3. 

Par Skrīveru novada apašvaldības iestāžu nolikumu apstiprināšanu  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 4 
Uzstājas G.Lisenko, U.Dzērve, S.Ozola. 

 
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 2.pielikuma 

90.punktu un Pārejas noteikumu 13.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā 
novadā iekĜauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārĦēmēja, 
un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daĜas 8.punktu,  

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 

1. Noteikt, ka Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saulēni” ir Skrīveru 
novada domes izveidota iestāde ar adresi „Zemkopības institūts 15”, Zemkopības institūts, 
Skrīveru novads, LV-5125. 

 
2. Apstiprināt Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saulēni” nolikumu. 

 
Pielikumā: Nolikums uz 3 lp. 

 
3.4. 

Par Andreja Upīša Skrīveru bibliot ēkas nolikuma apstiprināšanu  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, U.Dzērve. 
 
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 2.pielikuma 

90.punktu un Pārejas noteikumu 13.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā 
novadā iekĜauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārĦēmēja, 
un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daĜas 8.punktu,  

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 

1. Noteikt, ka Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka ir Skrīveru novada domes izveidota 
iestāde ar adresi Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125. 

 
2. Apstiprināt Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas  nolikumu. 

 
Pielikumā: Nolikums uz 3 lp. 

 
3.5. 

Par Skrīveru bērnu bibliot ēkas nolikuma apstiprināšanu  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, U.Dzērve. 
 
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 2.pielikuma 

90.punktu un Pārejas noteikumu 13.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā 
novadā iekĜauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārĦēmēja, 
un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daĜas 8.punktu,  

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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1. Noteikt, ka Skrīveru bērnu bibliotēka ir Skrīveru novada domes izveidota iestāde ar 
adresi Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125. 

 
2. Apstiprināt Skrīveru bērnu bibliotēkas  nolikumu. 

 
Pielikumā: Nolikums uz 3 lp. 

4. 
Par Skrīveru novada dzimtsarakstu nodaĜas izveidošanu 

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

 
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 2.pielikuma 

90.punktu un Pārejas noteikumu 13.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā 
novadā iekĜauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārĦēmēja, 
un pamatojoties uz „CivilstāvokĜa aktu likuma” 2.panta trešo daĜu un 3.panta pirmo un ceturto 
daĜu, 

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Noteikt, ka ar 2009.gada 31.jūliju beidz pastāvēt Skrīveru pagasta dzimtsarakstu 

nodaĜa un ar 2009.gada 1.augustu uzsāk darbu Skrīveru novada dzimtsarakstu nodaĜa. 
 
2. ĥemot vērā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta saskaĦojumu, iecelt 

INESI PEěĥIKU, personas kods --------, par Skrīveru novada dzimtsarakstu nodaĜas vadītāju. 
 
3. Iecelt Skrīveru novada domes pārvaldes sekretāri VELTU VIGOVSKU, personas 

kods ------------, par Skrīveru novada dzimtsarakstu nodaĜas vadītājas vietnieci un noteikt, ka 
viĦa pilda dzimtsarakstu nodaĜas vadītājas pienākumus CivilstāvokĜa aktu likuma 3.panta 
ceturtajā daĜā noteiktajos gadījumos un I.PeĜĦikas prombūtnes laikā. 

 
5. 

Par konkursa „Sakoptākā sēta Skrīveru novadā 2009.gadā” organizēšanu  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas G.Lisenko, I.Biėerniece, P.Jansons, U.Dzērve, D.CelmiĦš, I.Kantāne. 
 
Lai veicinātu pagasta teritorijas sakoptību, pamatojoties uz LR likuma “Par 

pašvaldībām” 61.pantu, 
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. IekĜaut nolikumā papildus punktu par to, ka personām, kas piedalās konkursā, 

jāuzrāda līgums ar atkritumu apsaimniekotāju.  

2. Apstiprināt konkursa “Sakoptākā sēta Skrīveru novadā 2009.gadā” nolikumu.  
 

Pielikumā: Nolikums uz 3 lp. 
 
Ierodas A.ZĀLĪTIS un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 
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6. . 
Par Skrīveru novada domes Administratīvās komisijas izveidošanu 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova, A.Dronka, D.CelmiĦš. 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daĜu un saskaĦā ar 
“Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa" 207.pantu, 

 
1. Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Izveidot Skrīveru novada domes Administratīvo komisiju  4  locekĜu sastāvā: 
 
2. Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar balsu vairākumu nolemj:  
 
Apstiprin āt Administrat īvo komisiju  šādā sastāvā: 

1. Aigars AĦisimovs – novada iedzīvotājs 
2. Ināra Dika – novada iedzīvotāja, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolotāja 
3. Anita Krusta – novada iedzīvotāja, domes administrācijas darbiniece 
4. Māris MārtiĦš – valsts policijas darbinieks 

 
7. 

Par grozījumiem Skrīveru pagasta padomes 30.10.2008. saistošajos noteikumos  
Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru pagastā” 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas G.Lisenko, A.Skudra, A.RakstiĦš. 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 7.punktu, 43.panta 
trešo daĜu un 45.panta otrotrešo, ceturto un piekto daĜu, 

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. PieĦemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi Skrīveru 

pagasta pašvaldības 30.10.2008. saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Skrīveru pagastā””. 

 

2. Uzdot pārvaldes sekretārei pēc parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt saistošos 
noteikumus rakstveidā un elektroniski Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 
atzinuma sniegšanai. Publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Skrīveru Vārds” un pēc 
atzinuma saĦemšanas no RAPLM ievietot Skrīveru mājas lapā un izvietot Skrīveru novada 
domes ēkā pie ziĦojumu dēĜa. 

 
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.1 uz 1 lp; 

 
8. 

Par pašvaldības zemes iznomāšanu  
----------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta.  
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Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu un racionālu 
apsaimniekošanu, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 
3.punktu,  

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Noslēgt pašvaldības zemes nomas līgumus saskaĦā ar pievienoto sarakstu. 

 
Pielikumā: nomnieku saraksts uz 1 lp. 

 
9. 

Par Skrīveru sociālās aprūpes centra pārĦemšanu  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas G.Lisenko, A.RakstiĦš, J.Brokāns, A.Dronka, A.Zālītis, A.Skudra, D.CelmiĦš.  
 
Sakarā ar to, ka  
1. Aizkraukles rajona padomes plānotā budžeta ieĦēmumu daĜu ik mēnesi tiek 

samazināta par Ls 50 000 un rajona padome nevarēs izpildīt 29.jūnijā pieĦemto lēmumu par 
Ls 200 000 novirzīšanu Skrīveru sociālās aprūpes centra ēkas būvniecībai Ħemtā kredīta 
atmaksai; 

2. līdz 2009.gada beigām Skrīveru sociālās aprūpes centra ēkas būvniecībai Ħemtā 
kredīta pamatsumma paredzēto Ls 500 000 vietā (Ls 300 000 saskaĦā ar Ministru kabineta 
30.06.2009. sēdes protokola Nr.45 lēmumu Nr.42.§ + Ls 200 000 saskaĦā ar Aizkraukles 
rajona padomes lēmumu) tiks dzēsta tikai par Ls 300 000;  

3. Skrīveru novada domei pārĦemot Aizkraukles rajona pašvaldības aăentūru „Skrīveru 
sociālās aprūpes centrs” kopā ar Ls 260 000 lielu pamatparāda summu + procentu likme, viena 
iemītnieka uzturēšanas izmaksas mēnesī palielināsies par ~ Ls 50 un tās būs vienas no 
augstākajām valstī, kas novedīs pie iemītnieku skaita samazināšanās, un aăentūrai 
pašfinansēšanās apstākĜos nebūs iespējams pastāvēt; 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas pirmo teikumu un otro 
daĜu,  

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Uzdot domes priekšsēdētājai G.Lisenko un Skrīveru sociālās aprūpes centra 

direktoram P.Jansonam meklēt papildus iespējas jaunā korpusa būvniecībai Ħemtā kredīta 
pamatsummas dzēšanai.  

2. Akceptēt LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai nosūtāmās vēstules tekstu par 
papildus līdzekĜu iedalīšanu Skrīveru novada domei. 

 
10. 

Par izpilddirektora amata aprakstu un sludinājuma ievietošanu laikrakstos  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, S.Ozola, A.Dronka .  
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 1.teikumu un 
11.punktu,  
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Apstiprināt Skrīveru novada domes izpilddirektora amata aprakstu un akceptēt 

laikrakstos ievietojamā sludinājuma tekstu par prasībām amata kandidātiem. 
 

11.1. 
Par dzīvokĜa „Zemkopības institūts 16” -11 pirkšanu 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Uzstājas G.Lisenko, A.Dronka, J.Brokāns.  

 
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu 21.panta 

pirmās daĜas 17.punktu,  
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Noslēgt pirkuma līgumu par dzīvokĜa īpašuma Nr.11, sastāvoša no 2795/90403 

kopīpašuma domājamām daĜām no daudzdzīvokĜu mājas un 6769 kv.m liela zemes gabala, kas 
atrodas „Zemkopības institūtā 16”, Zemkopības institūta ciemā, Skrīveru novadā, pirkšanu no 
Ilgas Lapsas par savstarpēju vienošanās cenu Ls 9 (deviĦi lati). 

 
2. Pirkuma līgumā iekĜaut punktu par to, ka pašvaldība uzĦemas saistības apmaksāt 

dzīvokĜa pašreizējai īpašniecei Ilgai Lapsai līdz mūža galam Skrīveru sociālās aprūpes centra 
sniegtos pakalpojumus. 

 
3. Pašvaldībai apmaksāt visus izdevumus, kas saistīti ar pirkuma līguma noslēgšanu un 

īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. 
 

11.2. 
Par ziĦu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

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

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Zālītis), pret nav, atturas – 1 (A.Skudra), nolemj: 

 
1. Sakarā ar to, ka zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, anulēt ---------, 

ziĦas par deklarēto dzīvesvietu ------------- ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu - lēmuma 
pieĦemšanas brīdi.  

2. Uzdot lietvedības pārzines pienākumu izpildītājai V.Vigovskai saskaĦā ar 
“Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta otro un sesto daĜu aktualizēt Iedzīvotāju reăistrā 
datus par ziĦu par deklarēto dzīvesvietu -------------- anulēšanu ----------- ar lēmuma 
pieĦemšanas brīdi 2009.gada 30.jūliju. Par lēmuma pieĦemšanu paziĦot ---------. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
11.3. 

Par A.Veides iesniegumu par maksas samazināšanu 
par īpašumā izpērkamo zemi  



 9 
 

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

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 
D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Samazināt AUSMAI VEIDEI aprēėināto samaksu par īpašumā izpērkamo zemi 

SPORTA IELĀ 29, kadastra Nr.3282 008 0407, par 31,6 %, t.sk., par 25%, Ħemot vērā zemes 
lietošanas laiku, un par 6,6 %, Ħemot vērā lauksaimniecībā nostrādātos darba gadus. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz lp. 

 
11.4. 

Par SIA „Soranti” iesniegumu par atĜauju r īkot pasākumu  
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, U.Dzērve, I.Kronberga.  
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. AtĜaut SIA „Soranti” rīkot kluba „LAIKS” sporta spēles, dīdžeju festivālu-konkursu 

š.g. 14. - 16.augustā zemnieka saimniecības „Palātas”, kas atrodas Skrīveru novadā, teritorijā.  
2. AtĜaut SIA „Soranti” pasākuma norises laikā no plkst. 20.00 14.augustā līdz plkst. 

06.00 15.augustā un no plkst. 09.00 15.augustā līdz plkst. 06.00 16.augustā veikt izbraukuma 
tirdzniecību ar atspirdzinošiem dzērieniem, siltiem dzērieniem, aukstajām uzkodām, gataviem 
fasētiem ēdieniem un konditorejas izstrādājumiem, ievērojot attiecīgo preču tirdzniecības 
noteikumus. 

3. Lai gādātu par pasākuma dalībnieku drošību, pasākuma norises vietā un laikā SIA 
„Soranti” atĜaut tirgoties ar alkoholiskajiem dzērieniem, kuros absolūtais spirta daudzums 
nepārsniedz 12 tilpumprocentus. 

4. Tirdzniecība ir atĜauta, ja ir samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās 
vietās, ko apliecina Skrīveru novada domes izsniegta kvīts. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz lp. 

 
12.1. 

Par vēlēšanu komisijas izveidošanu  
------------------------------------------------------------ 

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, A.Dronka, P.Jansons . 
 

Pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkĦu 
komisiju likuma” 1.panta pirmo daĜu un 9.pantu,  

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, 

D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 
A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Izveidot Skrīveru novada vēlēšanu komisiju 7 locekĜu sastāvā. Noteikt vēlēšanu 

komisijas locekĜu kandidātu pieteikšanas termiĦu līdz š.g. 21.augustam. 
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Sēdi slēdz pulksten 18.10. 
 
 
Sēdes vadītāja         G.Lisenko  
 
 
Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  


