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ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS
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Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00.
Sēdi atklāj pulksten 15.50.

Sēde notiek Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā

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

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

Pašvaldības administrācijas darbinieki:  
Gita Klinģerīte – galvenā grāmatvede
Inita Kantāne – vides pārvaldes speciāliste
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Nepiedalās  deputāts Pēteris Jansons  – neatrodas Latvijā

Darba kārtība:

1. Par Skrīveru novada vēlēšanu komisijas vēlēšanām 
Ziņo – G.Lisenko 

2. Par Skrīveru novada domes izpilddirektora iecelšanu amatā
Ziņo – G.Lisenko 

3. Par Skrīveru novada ģerboņa apstiprināšanu 
Ziņo – G.Lisenko

4. Par ielu apgaismojuma rekonstrukciju
Ziņo – G.Lisenko, I.Kantāne 

5. Par Andreja Pumpura ielas posma remontu 
Ziņo – G.Lisenko, I.Kantāne

6. Par dzīvības apdrošināšanu A.Upīša Skrīveru vidusskolas pirmās klases skolniekiem 
Ziņo – G.Lisenko 



7. Par finansiālu atbalstu Skrīveru kultmeiteņu saksofonu kvarteta videoklipu 
veidošanas projektam
Ziņo – G.Lisenko 

8. Par handbola komandas „HK S&A” finansiālu atbalstu 
Ziņo – G.Lisenko 

9. Par medicīnas aparatūras piegādi no Vācijas 
Ziņo – G.Lisenko 

10. Par izmaiņu izdarīšanu Skrīveru mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikācijas 
sarakstā 
Ziņo – G.Lisenko 
11. Par pašvaldības iestāžu vadītāju un deputātu amatu savienošanu

Ziņo – G.Lisenko 
12. Par Skrīveru kultūras nama reorganizāciju 

Ziņo – U.Dzērve 
13. Par grozījumiem 30.10.2008. saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības cita veida 

pabalstiem Skrīveru pagastā”
Ziņo – A.Skudra  

14. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim „Plostnieki” – 9
Ziņo – A.Skudra  

15. Par pašvaldības zemes iznomāšanu
Ziņo – A.Krusta

16. Par zemes īpašuma „Valteri 1” sadales projekta apstiprināšanu 
Ziņo – A.Krusta 

17. Par pašvaldības iestāžu pedagogu pieredzes apmaiņas braucieniem 
Ziņo – G.Lisenko

18. Par automašīnas patapinājuma līguma noslēgšanu ar novada domes priekšsēdētāju 
G.Lisenko 
Ziņo – V.Vigovska 
19. Iesniegumi
19.1. Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu
19.2. Par SIA „Prieciņš” iesniegumu par tirdzniecības atļauju 
19.3. Par J.Beļaunieka iesniegumu par atļauju nodot ekspluatācijā saimniecības ēku
19.4. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 
20. Informācijas apmaiņa

1.
Par Skrīveru novada vēlēšanu komisijas vēlēšanām 

-------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, J.Brokāns, V.Vigovska, A.Dronka, J.Zālītis.

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

Vēlēšanu komisiju ievēlēt, balsojot atklāti par katru kandidatūru atsevišķi. 

A.Dronka, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, balsošanā nepiedalās.

Atklāti balsojot par katru Skrīveru novada vēlēšanu komisijas kandidātu atsevišķi, katrs 
kandidāts ir ieguvis šādu balsu skaitu:

Gunta Brēdiķe 11
Baiba Dronka 10
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Lidija Ieriķe 3
Selga Kazāka 8
Ilvija Līvmane 8
Ansis Martinsons 11
Dzintra Skuja 9
Gunta Šustere 11
Jānis Znotiņš 10

Atkārtoti  balsojot  par  kandidātiem  Selgu  Kazāku  un  Ilviju  Līvmani,  kuri  ieguvuši 
vienādu balsu skaitu, ar 6 balsīm par, pret - 5, atturas – 1 (A.Skudra) par vēlēšanu komisijas 
7.locekli tiek ievēlēta Selga Kazāka.

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likuma 5.panta pirmo daļu, 6.pantu un 10.panta pirmo, otro daļu un trešo daļu un 
saskaņā  ar  Skrīveru  novada  domes  30.07.2009.  sēdes  lēmumu  Nr.12.1  „Par  vēlēšanu 
komisijas izveidošanu”, 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  11  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Ievēlēt  Skrīveru  novada  vēlēšanu  komisiju  šādā  7  locekļu  sastāvā:  GUNTA 
BRĒDIĶE (par - 11, pret  nav,  atturas nav), BAIBA DRONKA (par -  10, pret -  1,  atturas 
nav) , SELGA KAZĀKA (par - 8, pret -3,  atturas nav), ANSIS MARTINSONS (par – 11, 
pret nav,  atturas nav  ),  DZINTRA  SKUJA  (par  –  9,  pret  -  2,  atturas nav),  GUNTA 
ŠUSTERE (par -  11, pret  nav,  atturas nav), JĀNIS ZNOTIŅŠ (par -  10, pret -  1,  atturas 
nav).

2.  Iekļaut  Skrīveru  novada  vēlēšanu  komisijas  locekļu  kandidātu  sarakstā  ILVIJU 
LĪVMANI.

2.
Par Skrīveru novada domes izpilddirektora iecelšanu amatā

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

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 68.pantu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  8  balsīm  par  (D.Celmiņš,  U.Dzērve, 
R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš,  A.Skudra),  pret –  4 
(I.Biķerniece, J.Brokāns, A.Dronka, A.Zālītis), atturas nav, nolemj:

Iecelt AIGARU ORUPU, personas kods     par Skrīveru novada domes izpilddirektoru.

3.
Par Skrīveru novada ģerboņa apstiprināšanu

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

Pamatojoties  uz LR likuma “Par  pašvaldībām” 21.panta  pirmās  daļas  27.punktu  un 
likuma „Par Latvijas valsts ģerboni” 7.pantu, 

3



Skrīveru  novada dome, atklāti balsojot, ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Apstiprināt  mākslinieka  J.Ivanova  sagatavoto  Skrīveru  novada  ģerboņa  attēlu  un 
noslēgt autoratlīdzības līgumu ar Juri Ivanovu par ģerboņa skiču izgatavošanu un reģistrāciju 
Heraldikas komisijā.

2. Piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, 
380.- latus, autoratlīdzībai J.Ivanovam.

3. Skrīveru novada domes galvenai grāmatvedei un ekonomistam sagatavot attiecīgus 
grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2009.gada budžetā.

4.
Par ielu apgaismojuma rekonstrukciju 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, D.Celmiņš, A.Dronka, A.Rakstiņš.

Pamatojoties  uz  LR  likuma  “Par  pašvaldībām”  15.panta  pirmās  daļas  2.punktu  un 
21.panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, 
1.1. ielu apgaismojuma rekonstrukcijai Sporta ielā 452,54 latus, t.sk., PVN;
1.2. ielu apgaismojuma rekonstrukcijai Daugavas ielā 7918,03 latus, t.sk., PVN;
1.3. ielu apgaismojuma rekonstrukcijai Pīlādžu ielā 2  967,24 latus, t.sk., PVN.

2. Skrīveru novada domes galvenai grāmatvedei un ekonomistam sagatavot attiecīgus 
grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2009.gada budžetā.

5.
Par Andreja Pumpura ielas posma remontu 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, D.Celmiņš, A.Dronka, J.Brokāns, A.Zālītis, I.Kantāne.

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemjS:

1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par līdzekļu piešķiršanu Andreja Pumpura ielas posma un 
Ziedu ielas posma remontam. 

2. Lai noskaidrotu nepieciešamo uzbēruma biezumu, sagatavot papildus dokumentāciju 
ielu izbūvei, ietverot ģeoloģisko izpēti.

6.
Par dzīvības apdrošināšanu A.Upīša Skrīveru vidusskolas

pirmās klases skolniekiem 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, A.Rakstiņš.
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Pamatojoties  uz  LR  likuma  “Par pašvaldībām”  12.pantu  un  21.panta  pirmās 
daļas 2.punktu un saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, 
204.- latus dzīvības apdrošināšanai 34 skolniekiem, kas mācās A.Upīša Skrīveru vidusskolas 
1.klasē.

2. Skrīveru novada domes galvenai grāmatvedei un ekonomistam sagatavot attiecīgus 
grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2009.gada budžetā.

7.
Par finansiālu atbalstu Skrīveru kultūras nama 

meiteņu saksofonu kvarteta videoklipu veidošanas projektam 
----------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko.

Pamatojoties  uz  LR  likuma  “Par  pašvaldībām”  15.panta  pirmās  daļas  5.punktu  un 
21.panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, 
100.- latus Skrīveru kultūras nama meiteņu saksofonu kvartetam videoklipu veidošanai.

2. Skrīveru novada domes galvenai grāmatvedei un ekonomistam sagatavot attiecīgus 
grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2009.gada budžetā.

8.
Par handbola komandas „HK S&A” finansiālu atbalstu 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, A.Rakstiņš.

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu 
un  21.panta  pirmās  daļas  2.punktu  un  saskaņā  ar  Finanšu  un  tautsaimniecības  komitejas 
lēmumu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, 
725.- latus, lai apmaksātu handbola komandas „HK S&A” dalību Latvijas čempionātā.

2. Skrīveru novada domes galvenai grāmatvedei un ekonomistam sagatavot attiecīgus 
grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2009.gada budžetā.

9.
Par medicīnas aparatūras piegādi no Vācijas
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------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, A.Skudra, A.Zālītis.

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu 
un  21.panta  pirmās  daļas  2.punktu  un  saskaņā  ar  Finanšu  un  tautsaimniecības  komitejas 
lēmumu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Iedalīt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, 
450.- latus, lai no Vācijas atvestu medicīnisko aparatūru, ar kuru ģimenes ārsti var uzņemt 
kardiogrammas  un  ehokardiogrammas. Pēc  aparatūras  piegādes  risināt  jautājumu  par 
pašvaldības  un  ģimenes  ārstu  sadarbību  aparatūras  izmantošanā  Skrīveru  iedzīvotāju 
interesēs.

2.  Iedalīto  finansējumu  izlietot  degvielas  iegādei,  naktsmītņu  apmaksai  un 
komandējuma naudas izmaksai novada domes šoferim Normundam Krievānam.

3. Skrīveru novada domes galvenai grāmatvedei un ekonomistam sagatavot attiecīgus 
grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2009.gada budžetā. 

10.
Par izmaiņu izdarīšanu Skrīveru mūzikas un mākslas skolas 

pedagogu tarifikācijas sarakstā 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko.

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

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu 
un  21.panta  pirmās  daļas  2.punktu  un  saskaņā  ar  Finanšu  un  tautsaimniecības  komitejas 
lēmumu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  11  balsīm  par  (J.Brokāns,  D.Celmiņš, 
A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 
A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Sakarā  ar  to,  ka  mainoties  audzēkņu  skaitam,  mainās  pedagoga  slodze,  atļaut 
Skrīveru mūzikas un mākslas skolas tarifikācijas sarakstos mainīt pedagogu slodzes atbilstoši 
skolēnu skaitam domes apstiprinātā darba algas fonda ietvaros.

2. Tarifikācijas sarakstus domes sēdē apstiprināt uz 1.janvāri un 1.septembri.

11.1.
Par atļauju A.Upīša Skrīveru vidusskolas direktoram A.Rakstiņam

savienot pašvaldības iestādes vadītāja un deputāta amatu
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, A.Dronka, J.Brokāns, R.Kazimirova, V.Vigovska.
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A.Rakstiņš  paziņo,  ka  viņa,  pildot likumā  „Par  interešu  konflikta  novēršanu 
valsts  amatpersonu  darbībā”  noteiktos  lēmumu  pieņemšanas  ierobežojumus,  nepiedalās 
lēmuma pieņemšanā.

Iepazīstoties  ar  Andreja  Upīša  Skrīveru  vidusskolas  direktora  ALDA  RAKSTIŅA 
2009.gada 16.septembra iesniegumu, ņemot vērā, to, ka deputāta amata pienākumu pildīšana 
netraucē  pildīt  viņa  tiešos  darba  pienākumus,  pamatojoties  uz  LR  likuma  “Par  interešu 
konflikta  novēršanu  valsts  un  amatpersonu  darbībā”  4.panta  pirmās  daļas  16.punktu  un 
7.panta piektās daļas 4.punktu,

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

Atļaut ALDIM RAKSTIŅAM Andreja  Upīša  Skrīveru  vidusskolas  direktora  amatu 
savienot ar Skrīveru novada domes deputāta amatu.

11.2.
Par atļauju Skrīveru mūzikas un mākslas skolas direktorei I.Biķerniecei

savienot pašvaldības iestādes vadītājas un deputātes amatu
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko.

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

Iepazīstoties  ar  Skrīveru  mūzikas  un  mākslas  skolas  direktores  IVETAS 
BIĶERNIECES  2009.gada  15.septembra  iesniegumu,  ņemot  vērā,  to,  ka  deputāta  amata 
pienākumu  pildīšana  netraucē  pildīt  viņas  tiešos  darba  pienākumus,  pamatojoties  uz  LR 
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 
16.punktu, 7.panta piektās daļas 4.punktu un 81.panta piekto daļu,

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

Atļaut IVETAI BIĶERNIECEI savienot Skrīveru mūzikas un mākslas skolas direktores 
amatu ar Skrīveru novada domes deputātes amatu.

11.3.
Par atļauju pirmsskolas izglītības iestādes „Saulēni” vadītājai S.Ozolai

savienot pašvaldības iestādes vadītājas un deputātes amatu
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko.

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

Iepazīstoties ar  Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saulēni” vadītājas 
SANDRAS OZOLAS 2009.gada 21.septembra iesniegumu, ņemot vērā, to, ka deputāta amata 
pienākumu  pildīšana  netraucē  pildīt  viņas  tiešos  darba  pienākumus,  pamatojoties  uz  LR 
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likuma  “Par  interešu  konflikta  novēršanu valsts  un  amatpersonu  darbībā”  4.panta 
pirmās daļas 16.punktu, 7.panta piektās daļas 4.punktu un 81.panta piekto daļu,

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

Atļaut SANDRAI OZOLAI savienot  Skrīveru novada pirmsskolas  izglītības  iestādes 
„Saulēni” vadītājas  amatu ar Skrīveru novada domes deputātes amatu.

12.
Par Skrīveru kultūras nama reorganizāciju

-------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, U.Dzērve, D.Celmiņš, A.Skudra, I.Biķerniece, J.Brokāns, V.Vigovska.

A.Dronka  paziņo,  ka  viņš,  pildot  likumā  „Par  interešu  konflikta  novēršanu  valsts 
amatpersonu  darbībā”  noteiktos  lēmumu  pieņemšanas  ierobežojumus,  nepiedalās  lēmuma 
pieņemšanā.

Skrīveru  novada  domei,  atklāti  balsojot,  ar  5  balsīm  par  (D.Celmiņš,  U.Dzērve,  , 
G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš,),  pret –  6  (I.Biķerniece,  J.Brokāns,  R.Kazimirova, 
I.Kronberga, A.Skudra A.Zālītis), atturas nav, 

Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas iesniegtais lēmuma projekts 
par Skrīveru kultūras nama reorganizāciju netiek pieņemts.

13.
Par grozījumiem 30.10.2008. saistošajos noteikumos 

Nr.15 „Par pašvaldības cita veida pabalstiem Skrīveru pagastā”
-------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, A.Skudra.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta 
trešo daļu, 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

Pamatojoties  uz  LR  likuma  “Par  pašvaldībām”  15.panta  pirmās  daļas  7.punktu  un 
43.panta trešo daļu, 

1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Skrīveru 
pagasta  pašvaldības  30.10.2008.  saistošajos  noteikumos  Nr.15 „Par  pašvaldības  cita  veida 
pabalstiem Skrīveru pagastā”.

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

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.5 uz 1 lp.

14.
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Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Plostnieki” - 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 
2.panta pirmo daļu un 4.panta pirmo daļu un trešās daļas 1.punktu 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Noteikt neizīrētam pašvaldībai piederošam dzīvoklim  „Plostnieki” – 9, kas atrodas 
Klidziņas ciemā, Skrīveru novadā, sociālā dzīvokļa statusu.

2.  Noteikt,  ka turpmāk dzīvoklis  „Plostnieki”  –  9  tiek  izīrēts  pašvaldības  2007.gada 
28.jūnijā  izdotajos  saistošajos  noteikumos  Nr.6  „Par  sociālo  dzīvokļu  izīrēšanu  Skrīveru 
pagastā” noteiktajā kārtībā.

15.
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  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

Noslēgt pašvaldības zemes nomas līgumus saskaņā ar pievienoto sarakstu.

Pielikumā: nomnieku saraksts uz 1 lp.

16.1.
Par Skrīveru pagasta padomes 30.06.2005. sēdes lēmuma Nr.2.4. atcelšanu

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Atcelt Skrīveru pagasta padomes 2005.gada 25.augusta sēdes lēmumu Nr.2.4 „Par 
zemes gabala atdalīšanu”.

2.  Atstāt  spēkā Skrīveru pagasta  padomes  2005.gada 30.jūnija  lēmumu Nr.2.4.  „Par 
zemes gabala atdalīšanu”.

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.

16.2.
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Par zemes īpašuma „Valteri 1” sadales projekta apstiprināšanu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta. 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Atzīt,  ka Jadvigas Uškures iesniegtais  dokuments  “Zemes robežu shēma – zemes 
vienības „VALTERI 1”, kadastra apzīmējums 3282 007 0240, sadales projekts” ir uzskatāms 
par zemes vienības sadales projektu un nav nepieciešams ierosināt zemes ierīcības projekta 
izstrādi zemes vienības „VALTERI 1” dalīšanai. 

2. Apstiprināt iesniegto nekustamā īpašuma „VALTERI 1” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3282 007 0240, kas atrodas Skrīveru novadā, sadales projektu, kurš izstrādāts 
saskaņā ar Skrīveru pagasta padomes 2005.gada 30.jūnija lēmumu Nr.2.4. „Par zemes gabala 
atdalīšanu”.

Pielikumā: zemes vienības „VALTERI 1” sadales projekts uz 1 lp.

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lpp.

17.
Par pašvaldības iestāžu pedagogu pieredzes apmaiņas braucieniem
-----------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, A.Rakstiņš, J.Brokāns, A.Dronka, I.Kronberga 

I.Biķerniece,  S.Ozola  un  A.Rakstiņš  paziņo,  ka  viņi,  pildot  likumā  „Par  interešu 
konflikta  novēršanu  valsts  amatpersonu  darbībā”  noteiktos  lēmumu  pieņemšanas 
ierobežojumus, nepiedalās lēmuma pieņemšanā.

Pamatojoties uz izglītības iestāžu direktoru A.Rakstiņa un I.Biķerniece iesniegumiem 
un Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu,

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

1. Atļaut  Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagogiem š.g. 2.oktobrī un Skrīveru 
mūzikas un mākslas skolas pedagogiem 9.oktobrī organizēt izglītojošus pieredzes apmaiņas 
braucienus un noteikt,  ka mācību plānā paredzētā viela audzēkņiem jāapgūst mācību gada 
laikā.

2.  Direktoriem  Aldim  Rakstiņam  un  Ivetai  Biķerniecei  nodrošināt  mācību  plānā 
paredzētās viela apguvi mācību gada laikā.

3.  Sakarā ar Skolotāju dienu  iedalīt  no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti 
neparedzētiem gadījumiem, katrai pašvaldības izglītības iestādei papildus līdzekļus, rēķinot 5 
latus uz vienu pedagogu.

18.
Par automašīnas patapinājuma līguma noslēgšanu

 ar novada domes priekšsēdētāju G.Lisenko 
-----------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas V.Vigovska, A.Rakstiņš, J.Brokāns, A.Dronka, R.Kazimirova
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G.Lisenko jautājuma izskatīšanas laikā atstāj sēdes telpu.

Pamatojoties  uz  Skrīveru  novada  pašvaldības  nolikuma  49.punktu  un  Finanšu  un 
tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  11  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  S.Ozola,  A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Sakarā  ar  to,  ka  domes  priekšsēdētāja  lieto  personīgo  automašīnu  dienesta 
vajadzībām, noslēgt ar GUNTU LISENKO patapinājuma līgumu par viņai piederošās vieglās 
automašīnas  Honda  CRV,  reģistrācijas  Nr.GH21,  lietošanu  pašvaldības  vajadzībām. 
Apstiprināt patapinājuma līguma projektu.

2. Pilnvarot domes priekšsēdētājas vietnieku Pēteri Jansonu pašvaldības vārdā parakstīt 
patapinājuma līgumu.

Pielikumā: patapinājuma līguma projekts uz 2 lpp.

19.1.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu ……….

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Pagarināt  uz 6 (sešiem) mēnešiem ……..,  personas kods  ……., sociālā  dzīvokļa 
„Zemkopības institūtā 18” - 8, Zemkopības institūtā, Skrīveru novadā īres līgumu.

2. Uzdot pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājam Jurim Zirnim 
pagarināt  īres  līgumu  ar  ………., ievērojot  Skrīveru  pagasta  pašvaldības  28.06.2007. 
pieņemto  saistošo  noteikumu  Nr.6  “Par  sociālo  dzīvokļu  izīrēšanu  Skrīveru  pagastā” 
nosacījumus par sociālā dzīvokļa izīrēšanu.

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.

19.1.2.
Par sociālā dzīvokļa „Plostnieki” – 9 izīrēšanu ……..

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Izīrēt  uz  6  (sešiem)  mēnešiem ……,  personas  kods  ………,  Skrīveru  novada 
pašvaldības sociālo dzīvokli „Plostnieki” – 9, kas atrodas Klidziņas ciemā, Skrīveru novadā.

2. Uzdot pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājam Jurim Zirnim 
noslēgt īres līgumu ar …….., ievērojot Skrīveru pagasta pašvaldības 28.06.2007. pieņemto 
saistošo noteikumu Nr.6 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Skrīveru pagastā” nosacījumus par 
sociālā dzīvokļa izīrēšanu.
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Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.

19.2.
Par SIA „Prieciņš” iesniegumu par tirdzniecības atļauju 

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš,  A.Zālītis), 
pret -1 (R.Kazimirova), atturas – 1 (A.Skudra), nolemj:

Saskaņot SIA „Prieciņš” veikala – kafejnīcas „Rančo 77.km” atvēršanu un tirdzniecību 
ar  alkoholiskajiem  dzērieniem  un  tabakas  izstrādājumiem ………  piederošā  īpašumā 
„Liepas”, Klidziņas ciemā, Skrīveru novadā.

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.

19.3.
Par J.Beļaunieka iesniegumu par 

atļauju nodot ekspluatācijā saimniecības ēku 
----------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko.

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

Atļaut  JĀNIM  BEĻAUNIEKAM  sakārtot  dokumentāciju  atbilstoši  normatīvo  aktu 
prasībām un  nodot  ekspluatācijā  šķūni,  kas  uzbūvēts  zemes  īpašumā  „Lūciņi”,  Klidziņas 
ciemā, Skrīveru novadā.

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.

19.4.
Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola, 
A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Sakarā ar to, ka zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, anulēt …….., 
personas  kods ……..,  ziņas  par  deklarēto dzīvesvietu  …….. ar  šī  lēmuma spēkā stāšanās 
dienu - lēmuma pieņemšanas brīdi. 

2. Uzdot lietvedības pārzinei I.Peļņikai saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 
12.panta  otro  un  sesto  daļu  aktualizēt  Iedzīvotāju  reģistrā  datus  par  ziņu  par  deklarēto 
dzīvesvietu  ………anulēšanu ……..ar  lēmuma  pieņemšanas  brīdi  2009.gada  28.septembri, 
par lēmuma pieņemšanu paziņot …….. un……...

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.
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