
LATVIJAS  REPUBLIKA
SKRĪVERU  NOVADA  DOME

Reģistrācijas 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 29.oktobrī                                                                                   Nr.7 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00.
Sēdi atklāj pulksten 15.00. 
Sēde notiek Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas”.

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,
                Pēteris Jansons, Inguna Kronberga Gunta Lisenko, 
                Sandra Ozola, Aldis Rakstiņš, Aija Skudra, Andris Zālītis.

Pašvaldības administrācijas darbinieki:  
Aigars Orups - izpilddirektors
Gita Klinģerīte – galvenā grāmatvede
Inita Kantāne – vides pārvaldes speciāliste
Ilze Rudzīte – sociālā dienesta vadītāja
Guntis Rūze - ekonomists
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Nepiedalās  deputāte Rasma Kazimirova – atrodas atvaļinājumā

Darba kārtība:

1. Iepazīšanās ar Skrīveru sociālās aprūpes centru
2. Par Aizkraukles rajona pašvaldības aģentūras „Skrīveru sociālās aprūpes centrs” 

pārņemšanu 
Ziņo – G.Lisenko 

3. Par saistošo noteikumu „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā” izdošanu 
Ziņo – I.Rudzīte

4. Par saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā” izdošanu 
Ziņo – I.Rudzīte

5. Par saistošo noteikumu „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā” izdošanu 
Ziņo – I.Rudzīte



6. Par saistošo noteikumu „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem” izdošanu 
Ziņo – I.Rudzīte

7. Par Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu
Ziņo – I.Rudzīte

8. Par saistošo noteikumu „Par izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību 
Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” izdošanu 
Ziņo – S.Ozola

9. Par noteikumu „Par interešu un neformālās izglītības programmu īstenošanu Skrīveru 
Mūzikas un mākslas skolā” izdošanu un grozījumiem skolas nolikumā 
Ziņo – I.Biķerniece 

10. Par projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas 
apstākļos” realizāciju un pedagogu atlases nolikuma apstiprināšanu
Ziņo – G.Lisenko

11. Par 18.novembra koncerta „Mazu brīdi pirms…” apmaksu
Ziņo – G.Lisenko 

12. Par finansējuma piešķiršanu projekta „Ejam droši! (Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve 
gar Jāņa Purapuķes ielu Skrīveros” precizēšanai un iepirkuma organizēšanas komisijas 
izveidošanu
Ziņo – G.Lisenko

13. Par finansējuma piešķiršanu publiskās tualetes būvdarbu pabeigšanai un labiekārtošanai
Ziņo – G.Lisenko 

14. Par finansējuma piešķiršanu deju kopas „Aiva” biedru naudas nomaksai 
Ziņo – G.Lisenko 

15. Par finansējuma piešķiršanu Jaungada paciņu pasūtīšanai
Ziņo – G.Lisenko 

16. Par grozījumiem Skrīveru novada pašvadības 2009.gada budžetā 
Ziņo – G.Klinģerīte 
17. Par pašvaldības ceļu un ielu sarakstu apstiprināšanu 

Ziņo – I.Kantāne
18. Par pašvaldības zemes iznomāšanu

Ziņo – A.Krusta
19. Par zemes piekritību un piederību Skrīveru novadā 

Ziņo – A.Krusta 
20. Par Skrīveru kultūras centra izveidi

Ziņo – U.Dzērve 
21. Par pagaidu kārtības noteikšanu pašvaldības telpu lietošanai 

Ziņo – G.Lisenko
22. Par izpilddirektora paraksta tiesībām 

Ziņo – G.Lisenko
23. Par automašīnas patapinājuma līguma noslēgšanu ar izpilddirektoru A.Orupu 
Ziņo – G.Lisenko 
24. Par mobilā tālruņa sarunu limita noteikšanu izpilddirektoram
Ziņo – G.Lisenko
25. Iesniegumi
25.1. Par uzmērītās zemes platības precizēšanu 
25.2. Par E.Tiltiņa iesniegumu par atļauju nodot ekspluatācijā saimniecības ēku 
25.3 Par SIA “SP KLUBS” piedāvājumu 2010.gada sagaidīšanas pasākuma rīkošanai
25.4. Par J.Muižnieka iesniegumu par zemes vienības ar kadastra Nr.3282 008 0718 izpirkšanu 
īpašumā 
29. Informācijas apmaiņa

G.LISENKO ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildus jautājumus. 
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Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  P.Jansons,  I.Kronberga,  G.Lisenko, S.Ozola,  A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt  šādu papildus  darba  kārtību  un  izsludinātās  darba  kārtības  26.jautājumu 
izskatīt kā 29.jautājumu:

Papildus darba kārtība

26. Par iepirkuma organizēšanu projekta  „Energoefektivitātes paaugstināšana Andreja Upīša 
Skrīveru vidusskolas ēkā” būvdarbu izpildītāja noteikšanai 

27. Par iesaistīšanos projektu konkursā „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu 
pieejamības attīstībai”

28. Par adreses piešķiršanu publiskās tualetes ēkai
25.4. Par SIA „Skrīveru sēklkopības sabiedrība” iesniegumu par atteikumu no pirmpirkuma 

tiesībām

1.
Iepazīšanās ar Skrīveru sociālās aprūpes centru 

----------------------------------------------------------------------------------------

Skrīveru sociālās aprūpes centra direktors Pēteris Jansons kopā ar deputātiem apmeklē 
visus sociālās aprūpes centra korpusus un iepazīstināti deputātus ar iestādes darbu.

2.
Par Aizkraukles rajona pašvaldības aģentūras 
„Skrīveru sociālās aprūpes centrs” pārņemšanu

----------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, A.Dronka, P.Jansons, A.Rakstiņš.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.09.2008. noteikumu Nr.713 
„Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība” 22., 24. un 28.punktiem un saskaņā ar Ministru 
kabineta  30.06.2009.  noteikumiem Nr.680 „Noteikumi  par  Aizkraukles  rajona  pašvaldības 
reorganizāciju”, 

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

1.  Lai  izpildītu  Ministru  kabineta  noteikumus  sakarā  ar  Aizkraukles  rajona  padomes 
reorganizāciju,  izveidot  komisiju  Aizkraukles  rajona  pašvaldības  aģentūras  „Skrīveru 
sociālās aprūpes centrs” pārņemšanai ar 2009.gada 30.novembri:

komisijas priekšsēdētājs   AIGARS ORUPS – Skrīveru novada domes izpilddirektors;
komisijas locekļi: GITA KLINĢERĪTE - Skrīveru novada domes galvenā grāmatvede,

   VELGA SPRUKTE - Skrīveru novada domes vecākā grāmatvede.
2.  Komisijai  līdz  2009.gada  10.decembrim  sagatavot  un  iesniegt  aktus  par  materiālo 

vērtību pārņemšanu.

3. Izveidot Aizkraukles rajona pašvaldības aģentūras „Skrīveru sociālās aprūpes centrs” 
reorganizācijas komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs   AIGARS ORUPS – Skrīveru novada domes izpilddirektors;
komisijas locekļi: PĒTERIS JANSONS - Skrīveru sociālās aprūpes centra direktors,
                             ILZE RUDZĪTE - Skrīveru sociālā dienesta vadītāja,

3



                             AIJA SVĒTIŅA - Skrīveru sociālās aprūpes centra sociālās nodaļas
                                                                       vadītāja,

                             ANDRIS ZĀLĪTIS - Skrīveru novada domes deputāts.
4. Uzdot reorganizācijas komisijai sniegt priekšlikumus par pārņemtās iestādes turpmāko 

statusu  un  nosaukumu,  sagatavot  nolikuma  projektu  un  iesniegt  to  apstiprināšanai  domes 
kārtējā sēdē novembra mēnesī.

5.  Reorganizācijas  komisijai,  sagatavot  un  iesniegt  apstiprināšanai  Finanšu  un 
tautsaimniecības  komitejā  un domes kārtējā sēdē novembra mēnesī  iestādes  amatu  sarakstu 
budžetu decembra mēnesim.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Skrīveru novada domes priekšsēdētājai GUNTAI 
LISENKO.

3.
Par saistošo noteikumu „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā” izdošanu 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, I.Rudzīte.

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,  P.Jansons,  I.Kronberga,  G.Lisenko, S.Ozola,  A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6  „Par ģimenes  vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”.

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.6 uz 3 lp.

4.
Par saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Skrīveru novadā” izdošanu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, I.Rudzīte.

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,  P.Jansons,  I.Kronberga,  G.Lisenko, S.Ozola,  A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Pieņemt  Skrīveru  novada  pašvaldības  saistošos  noteikumus  Nr.7  „Par  sociālās 
palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”.
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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.7 uz 5 lp.

5.
Par saistošo noteikumu „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu

Skrīveru novadā” izdošanu 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, I.Rudzīte.

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,  P.Jansons,  I.Kronberga,  G.Lisenko, S.Ozola,  A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Pieņemt  Skrīveru  novada  pašvaldības  saistošos  noteikumus  Nr.8  „Par  sociālo 
pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā”.

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.8 uz 7 lp.

6.
Par saistošo noteikumu „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem

 un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” izdošanu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, I.Rudzīte.

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,  P.Jansons,  I.Kronberga,  G.Lisenko, S.Ozola,  A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Pieņemt  Skrīveru  novada  pašvaldības  saistošos  noteikumus  Nr.9  „Par  pašvaldības 
palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”.

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.
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Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.9 uz 3 lp.

7.
Par Skrīveru sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, I.Rudzīte, A.Dronka, A.Rakstiņš.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu un likuma "Par pašvaldībām" 
21.panta pirmās daļas 8.punktu,

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

Apstiprināt Skrīveru sociālā dienesta nolikumu.

Pielikumā: Nolikums uz 4 lp.

8.
Par saistošo noteikumu „Par izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas 

kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” izdošanu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Dronka.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.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,  P.Jansons,  I.Kronberga,  G.Lisenko, S.Ozola,  A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10  „Par izglītojamo 
reģistrācijas,  uzņemšanas  un atskaitīšanas  kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs”.

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.10 uz 6 p.

9.
Par noteikumu „Par interešu un neformālās izglītības programmu

 īstenošanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā” izdošanu
 un grozījumiem skolas nolikumā 

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

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, likuma "Par pašvaldībām" 
21.panta pirmās daļas 8.punktu un Izglītības likuma 46. un 47.pantu,

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

1.  Apstiprināt  noteikumus  Nr.2  „Par  interešu  un  neformālās  izglītības  programmu 
īstenošanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā”.

2.  Izdarīt  grozījumus  Skrīveru  Mūzikas  un  mākslas  skolas  nolikuma  10.punktā  un 
izteikt to šādā redakcijā:

„10.  Skola  īsteno  licencētas  profesionālās  ievirzes  izglītības  programmas,  tās 
saskaņojot ar Skrīveru novada domi. Skola var īstenot interešu izglītības un neformālās 
programmas, tās saskaņojot ar Skrīveru novada domi.”

Pielikumā: Nolikums uz 2 lp.

10.
Par projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” realizāciju
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, A.Rakstiņš.

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

Pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas Ministru  kabineta  01.09.2009.  noteikumiem 
Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
1.2.2.1.5.apakšaktivitāti  "Pedagogu  konkurētspējas  veicināšana  izglītības  sistēmas 
optimizācijas apstākļos””, 

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

1.  Skrīveru  novada  pašvaldībai  iesaistīties  Eiropas  Sociālā  fonda  finansētā  darbības 
programmas  "Cilvēkresursi  un  nodarbinātība"  papildinājuma  1.2.prioritātes  "Izglītība  un 
prasmes"  1.2.2.pasākuma  "Mūžizglītības  attīstība  un  izglītībā  un  mūžizglītībā  iesaistīto 
institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana" 1.2.2.1.aktivitātes "Mūžizglītības attīstība" 
1.2.2.1.5.apakšaktivitātē  "Pedagogu  konkurētspējas  veicināšana  izglītības  sistēmas 
optimizācijas apstākļos".

2.  Apstiprināt  par  projekta  koordinatori  SILVIJU  AGITU  BRĪGERI,  par  atbildīgo 
grāmatvedi HELĒNU CEDRIŅU.

3. Izveidot stipendijas/mērķstipendijas pretendentu atlases komisiju šādā sastāvā:
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komisijas  priekšsēdētājs  ALDIS RAKSTIŅŠ -  Andreja  Upīša Skrīveru  vidusskolas  
                                                                                           direktors;

komisijas locekļi:   SILVIJA AGITA BRĪGERE – projekta koordinatore,
                                      RAISA SKRIMBLE – Latvijas Izglītības un zinātnes
                                                                           darbinieku arodbiedrības pārstāve.

4.  Skrīveru  novada  pašvaldības  budžetā  paredzēt  līdzekļus  projekta  koordinatores 
Silvijas Brīgeres darba samaksai 75 Ls/mēnesī.

5. Apstiprināt „Pedagogu atlases nolikumu”.

Pielikumā: Nolikums uz 3 lp.
11.

Par 18.novembra koncerta „Mazu brīdi pirms…” apmaksu 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko.

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas 
lēmumu,

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

1.  Atbalstīt  pašvaldības  sadarbības  līguma  noslēgšanu  ar  SIA  „APVIENĪBA  ARS 
NOVA”  par  K.Zadovskas  un  I.Pētersona  koncerta  apmaksu  par  summu  Ls  1500.- 
18.novembrī, lai koncertu pasniegtu iedzīvotājiem kā dāvanu valsts svētkos.

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

12.
Par finansējuma piešķiršanu projekta „Ejam droši! 

(Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve gar Jāņa Purapuķes ielu Skrīveros”
precizēšanai un iepirkuma organizēšanas komisijas izveidošanu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, G.Klinģerīte, A.Dronka, A.Zālītis, A.Rakstiņš,A.Orups.

Pamatojoties  uz  LR  likuma  “Par  pašvaldībām”  15.panta  pirmās  daļas  2.punktu  un 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 22.pantu , 
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,  P.Jansons,  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, 
Ls 1197,90, t.sk., 207,90 PVN projekta „Ejam droši! (Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve 
gar Jāņa Purapuķes ielu Skrīveros” precizēšanai. 

2. Skrīveru novada domes galvenai grāmatvedei un ekonomistam sagatavot attiecīgus 
grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2009.gada budžetā.
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3.  Izveidot atklāta konkursa „Apvienotā gājēju un veloceliņa gar Jāņa Purapuķes ielu 
izbūve, 1. un 2.kārta” organizēšanas komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs: Pēteris JANSONS,
komisijas locekļi: Aivars DRONKA,
                             Inita KANTĀNE.
Komisijas darbā kā ekspertu pieaicināt Rolandu ŠTEINBERGU.

4. Noteikt maksu Ls 5.- (pieci lati) par konkursa dokumentācijas saņemšanu. 

5.  Pēc  iepirkuma  procedūras  pabeigšanas  izskatīt  jautājumu  par  pašvaldības 
finansiālajām iespējām uzsākt projekta realizāciju.

13.
Par finansējuma piešķiršanu 

publiskās tualetes būvdarbu pabeigšanai un labiekārtošanai 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, P.Jansons, I.Kronberga, G.Klinģerīte, A.Zālītis.

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  11  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  P.Jansons,  I.Kronberga,  G.Lisenko, S.Ozola,  A.Rakstiņš, 
A.Skudra), pret -1 (A.Zālītis), atturas nav, nolemj:

1. Piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, 
Ls 17760.- publiskās tualetes būvdarbu pabeigšanai un labiekārtošanai. 

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

14.
Par finansējuma piešķiršanu deju kopas „Aiva”biedru naudas nomaksai

-------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, P.Jansons, A.Skudra, U.Dzērve, A.Dronka, A.Orups.

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas 
lēmumu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  U.Dzērve,  P.Jansons,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš,  A.Zālītis), 
pret - 2 (A.Dronka, A.Skudra), atturas nav, nolemj:

1. Atbalstīt  Skrīveru pensionāru biedrības iesniegumu par Ls 216.- piešķiršanu senjoru 
deju  kopas  „Aiva”  2010.gada  biedru  naudas  nomaksai  Latvijas  senjoru  deju  apvienībai. 
Līdzekļus ieskaitīt Skrīveru pensionāru biedrības kontā.

2. Skrīveru novada domes galvenai grāmatvedei un ekonomistam sagatavot attiecīgus 
grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2009.gada budžetā.
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3.  Pirms  2010.gada  budžeta  plānošanas,  izstrādāt  noteikumus,  lai  noteiktu  vienotu 
kārtību par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu no tradīciju konta dažādām biedrībām, 
nodibinājumiem un kolektīviem.

15.
Par finansējuma piešķiršanu Jaungada paciņu pasūtīšanai

-------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, A.Dronka, A.Rakstiņš, I.Biķerniece.

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

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

1. Veikt pasūtījumu par Jaungada paciņu piegādi Skrīveru novada pašvaldībai, nosakot 
maksu 2.00 (divi) lati par paciņu.

2. Jaungada paciņas pasniegt visiem bērniem, kas apmeklē Skrīveru novada pašvaldības 
pirmsskolas  izglītības  iestādes,  Andreja  Upīša  Skrīveru  vidusskolu,  pirmsskolas  vecuma 
bērniem, kuru dzīvesvietas  ir  deklarētas  Skrīveru novadā,  bet  kuri  neapmeklē  pirmsskolas 
izglītības iestādes „Sprīdītis” un „Saulēni”,  kā arī bērniem, kuru dzīvesvietas ir deklarētas 
Skrīveru novadā un kuri mācās specializētajās mācību iestādēs.

16.
Par grozījumiem Skrīveru novada pašvaldības 2009.gada budžetā

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, G.Klinģerīte.

Pamatojoties  uz  LR  likuma  “Par  pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas  2.punktu  un 
46.pantu, 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  11  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  P.Jansons,  I.Kronberga,  G.Lisenko, S.Ozola,  A.Rakstiņš, 
A.Skudra), pret -1 (A.Zālītis), atturas nav, nolemj:

1.  Apstiprināt  Skrīveru  novada  pašvaldības  saistošos  noteikumus  Nr.11  „Grozījumi 
31.08.2009.  saistošajos  noteikumos  Nr.3  „Par  Skrīveru  novada  pašvaldības  budžetu 
2009.gadam”“.

2.  Pēc  parakstīšanas  triju  dienu  laikā  nosūtīt  elektroniski  saistošos  noteikumus 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.

3. Saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi 31.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 
Skrīveru  novada  pašvaldības  budžetu  2009.gadam””  stājas  spēkā  nākamajā  dienā  pēc  to 
parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada domes ēkā.

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.11 uz 1 lp.

17.
Par pašvaldības ceļu un ielu sarakstu apstiprināšanu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Uzstājas G.Lisenko, I.Kantāne.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta  19.10.2004. noteikumu Nr.871 „Noteikumi par 
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to kontroli” 4.punktu,

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

Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldībai piederošo ceļu un ielu sarakstus.

Pielikumā: 1. pašvaldības ceļu saraksts uz 1 lp;
                  2. pašvaldības ielu saraksts uz 1 lp.

18.
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,  P.Jansons,  I.Kronberga,  G.Lisenko, S.Ozola,  A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.Noslēgt uz laiku līdz 2013.gada 1.novembrim nomas līgumu ar Ludmilu Agafonovu 
par mazdārziņu nomu 0,09 ha platībā pašvaldībai piederošā zemesgabalā „Slavešānu pļavas”.

2.Noslēgt uz laiku no 2010.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 1.novembrim nomas līgumu 
ar  Viju Ieleju  par mazdārziņu  nomu ” 0,12 ha platībā  pašvaldībai  piederošā zemesgabalā 
„Sprūdu kalns.

19.1.
Par Skrīveru novada pašvaldībai piekrītošo lauku apvidus zemi 

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

Pamatojoties  uz likuma  “Par  valsts  un  pašvaldību  zemes  īpašuma  tiesībām  un  to 
nostiprināšanu  zemesgrāmatās”  41.panta  otrās  daļas  4.punktu,  kas  nosaka,  ka  pašvaldībai 
piekrīt  zemes  vienība,  uz  kuras  atrodas  dzīvojamā  māja,  kurā  esošie  dzīvokļi  privatizēti 
saskaņā  ar  likumu „Par  lauksaimniecības  uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”, 
pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” Pārejas noteikumu 
3.punkta  3.apakšpunktu  un  Ministru  kabineta  2009.gada  1.septembra  noteikumu  Nr.996 
“Kārtība,  kādā nosaka valstij  un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,  kura turpmāk 
izmantojama  zemes  reformas  pabeigšanai,  kā  arī  valstij  un  pašvaldībām  piederošo  un 
piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktu un 11.punktu, 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  U.Dzērve,  P.Jansons,  I.Kronberga,  G.Lisenko, S.Ozola,  A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
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Atzīt, ka Skrīveru novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība  „Jaunviesturi”, kadastra 
Nr.3282-009-0116, platība 1,1 ha.

19.2.
Par zemes reformas pabeigšanai izmantojamo 

lauku apvidu zemi Skrīveru novadā 
------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta.

Pamatojoties  uz likuma  “Par  valsts  un  pašvaldību  zemes  īpašuma  tiesībām  un  to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta trešās daļas … 6.panta pirmo un sesto daļu, Ministru 
kabineta  2009.gada  1.septembra  noteikumu  Nr.996  “Kārtība,  kādā  nosaka  valstij  un 
pašvaldībām  piekrītošo  lauku  apvidu  zemi,  kura  turpmāk  izmantojama  zemes  reformas 
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 4. un 11.punktu,

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

Zemes reformas pabeigšanai nodot šādas neapbūvētas zemes vienības:

2.1.„Pie cepļiem”, kadastra Nr.3282-007-0252, platība 0,3 ha;
2.2.„Pašvaldības mežs”, kadastra Nr.3282-001-0012, platība 0,7 ha.

19.3.
Par valstij piekrītošo lauku apvidu zemi Skrīveru novadā 
------------------------------------------------------------------------------

Pamatojoties  uz Civillikuma  416.,  417.,  930.pantiem,  Ministru  kabineta  2009.gada 
1.septembra noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku 
apvidu  zemi,  kura  turpmāk  izmantojama  zemes  reformas  pabeigšanai,  kā  arī  valstij  un 
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 2. un 11.punktu un ņemot vērā Skrīveru novada 
teritorijas plānojumu, 

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

Atzīt,  ka  šāda  zemes  vienība,  kas  atrodas  Zemkopības  institūta  ciemā,  Skrīveru  novadā, 
piekrīt valstij:

„Noliktava”, kadastra Nr.3282-008-0637, platība 0,2 ha.

20.
Par Skrīveru kultūras centra izveidi 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, U.Dzērve, A.Rakstiņš, J.Brokāns, A.Skudra.

A.Dronka  paziņo,  ka  viņš,  pildot  likumā  „Par  interešu  konflikta  novēršanu  valsts 
amatpersonu  darbībā”  noteiktos  lēmumu  pieņemšanas  ierobežojumus,  nepiedalās  lēmuma 
pieņemšanā, jo kultūras nama direktore ir viņa sieva.
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Pamatojoties  uz  LR  likuma  “Par  pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas  8.punktu  un 
saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas lēmumu,

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

Reorganizēt Skrīveru kultūras namu par Skrīveru kultūras centru.

21.
Par pagaidu kārtības noteikšanu pašvaldības telpu lietošanai

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

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un saskaņā 
ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas lēmumu,

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

1. Atļaut dažādiem pulciņiem, interešu un neformālās izglītības apmācības grupām līdz 
2009.gada  31.decembrim  lietot  Skrīveru  novada  pašvaldībai  piederošas  telpas,  neiekasējot 
maksu par telpu lietošanu. 

2. Uzdot Skrīveru novada domes izpilddirektoram Aigaram Orupam kopā ar pašvaldības 
iestāžu  vadātājiem  līdz  decembra  mēneša  domes  sēdei  izstrādāt  vienotus  telpu  lietošanas 
noteikumus pašvaldībai piederošās ēkās.

22.
Par Skrīveru novada domes izpilddirektora paraksta tiesībām

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

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 69.panta pirmās daļas 2., 6. un 8.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,  P.Jansons,  I.Kronberga,  G.Lisenko, S.Ozola,  A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Skrīveru novada domes izpilddirektoram ir tiesības parakstīt šādus dokumentus:
1.1. rīkojumus pamatdarbības jautājumos un par ārzemju komandējumiem;
1.2. rīkojumus personāla jautājumos;
1.3.  uzņēmuma  un  citus  saimnieciskos  līgumus  domes  piešķirto  budžeta  līdzekļu 

ietvaros, tai skaitā, iepirkuma līgumus, ja par līguma slēgšanu nav pieņemts atsevišķs domes 
lēmums;

1.4. maksājumu uzdevumus, kases izdevumu orderus, rēķinu apmaksas vīzēšana;
1.5. materiālo vērtību uzņemšanas un norakstīšanas aktu apstiprinšāna;
1.6. darba līgumus, pašvaldības sarakstes, izziņu un citus dokumentus atbilstoši savai 

kompetencei saskaņā ar amata aprakstu un darba līgumu.
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2. Izpilddirektoram ir otrās personas pirmā paraksta tiesības bankas dokumentos.

3. Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 1.novembri un tas darbojas līdz janvāra mēneša 
kārtējā domes sēdē, izdarot grozījumus, Skrīveru novada pašvaldības nolikumā netiek noteikta 
cita kārtība.

23.
Par automašīnas patapinājuma līguma noslēgšanu

 ar izpilddirektoru A.Orupu 
-----------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko.

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

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

Sakarā  ar  to,  ka  izpilddirektora  darbā  ikdienas  lietošanā  ir  nepieciešams  izmantot 
transporta līdzekli, noslēgt ar AIGARU ORUPU patapinājuma līgumu par viņam piederošās 
vieglās  automašīnas  Opel  “Zafira”,  reģistrācijas  Nr.FU  3103,  lietošanu  pašvaldības 
vajadzībām. Apstiprināt patapinājuma līguma projektu.

Pielikumā: patapinājuma līguma projekts uz 2 lpp.

24.
Par mobilā tālruņa sarunu limita noteikšanu izpilddirektoram 

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

Pamatojoties uz Skrīveru novada  pašvaldības nolikuma 49.punktu,

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

noteikt  Skrīveru  novada  domes  izpilddirektoram  AIGARAM  ORUPAM  maksimālo 
dienesta sarunu ilgumu mobilajam tālrunim 300 minūtes mēnesī.

25.1.1.
Par uzmērītās zemes platības 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,  P.Jansons,  I.Kronberga,  G.Lisenko, S.Ozola,  A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

apstiprināt dabā noteiktās un uzmērītās zemes vienības  Gaismas prospekts, Skrīveros, 
Skrīveru novadā, kadastra apzīmējums 3282 010 0429, platību 0,4622 ha.

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.
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25.1.2.
Par uzmērītās zemes platības 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,  P.Jansons,  I.Kronberga,  G.Lisenko, S.Ozola,  A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

apstiprināt dabā noteiktās un uzmērītās zemes vienības Andreja Upīša iela 2, Skrīveros, 
Skrīveru novadā, kadastra apzīmējums 3282 008 0543, platību 0,4078 ha.

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

25.1.3.
Par uzmērītās zemes platības 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,  P.Jansons,  I.Kronberga,  G.Lisenko, S.Ozola,  A.Rakstiņš, 
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

apstiprināt  zemes vienības  Miera iela, Skrīveros, Skrīveru novadā,  kadastra Nr.3282 
008 0529, platību 0,4482 ha.

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

25.1.4.
Par uzmērītās zemes platības apstiprināšanu

un adreses maiņu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta.

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

1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra Nr.3282 008 0675 adresi no Miera iela 4, Skrīveri, 
Skrīveru nov. uz adresi Miera iela 6, Skrīveri, Skrīveru nov.

2.  Apstiprināt  zemes  vienības  Miera  iela  6, Skrīveros,  Skrīveru  novadā,  kadastra 
Nr.3282 008 0675, platību 1,1040 ha.

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

25.2.
Par E.Tiltiņa iesniegumu par atļauju 

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

Uzstājas G.Lisenko.

15



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

Atļaut  EIŽENAM  TILTIŅAM  sakārtot  dokumentāciju  atbilstoši  normatīvo  aktu 
prasībām  un  nodot  ekspluatācijā  šķūni,  kas  uzbūvēts  zemes  īpašumā  „Akoti”,  Skrīveru 
novadā.

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

25.3.
Par SIA “SP KLUBS” piedāvājumu 

2010.gada sagaidīšanas pasākuma rīkošanai 
-------------------------------------------------------------------------------------------

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

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas 
lēmumu,

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

1.  Atbalstīt  Uno  Annuškāna  iesniegto  SIA  “SP  KLUBS”  piedāvājumu  2010.gada 
sagaidīšanas pasākuma rīkošanai skolas sporta laukumā, noslēdzot savstarpēju līgumu.

2. Piešķirt pasākumam pašvaldības finansējumu salūta apmaksai Ls 500 apmērā, atļaut 
lietot pašvaldības elektrības pieslēgumu, nodrošināt pasākumu ar pārvietojamām tualetēm un 
atkritumu konteineriem.

25.4.
Par J.Muižnieka iesniegumu par zemes vienības 

ar kadastra Nr.3282 008 0718 izpirkšanu īpašumā 
-----------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska .

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

Noraidīt  JĀŅA MUIŽNIEKA ierosinājumu par Skrīveru novada pašvaldībai piederoša 
zemes īpašuma „Meteostacijas mazdārziņi” 2.zemes vienības ar  kadastra Nr.3282 008 0718, 
atsavināšanu.

Pielikumā izvērsts lēmums uz 2 lpp.

25.5.
Par pirmpirkuma tiesībām

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

atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „VEIBĒNI 1”, sastāvošu no 
7,7 ha liela zemes gabala ar kadastra Nr.3282 002 0146 un trīs ēkām, kas atrodas Skrīveru 
novadā, un ko           pārdod par         .

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

26.
Par iepirkuma organizēšanu projekta

 „Energoefektivitātes paaugstināšana Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ēkā” 
būvdarbu izpildītāja noteikšanai

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

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

Pamatojoties uz “Publisko iepirkumu likuma” 22.pantu, 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  D.Celmiņš, 
A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis), pret 
nav, atturas nav, nolemj:

1.  Organizēt  atklātu  konkursu  projekta  „Energoefektivitātes  paaugstināšana  Andreja 
Upīša Skrīveru vidusskolas ēkā” būvdarbu izpildītāja noteikšanai.

2. Izveidot konkursa  organizēšanas komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāj  s  : Aigars ORUPS – Skrīveru novada domes izpilddirektors,
komisijas locekļi: Aldis RAKSTIŅŠ – A.Upīša Skrīveru vidusskolas direktors, 
                             Jānis BROKĀNS - Skrīveru novada domes deputāts.

3.  Komisijas  darbā  pieaicināt  būvniecības  ekspertu,  kuram  par  sniegtajiem 
pakalpojumiem paredzēt samaksu Ls 500 + PVN un noteikt papildus samaksu Ls 300 + PVN, 
ja jāpārstāv pašvaldība Iepirkumu uzraudzības biroja sēdēs pretendentu sūdzību gadījumos.

4. Noteikt maksu Ls 7.-  (septiņi lati) par konkursa dokumentācijas saņemšanu. 

27.
Par iesaistīšanos projektu konkursā

 „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”
------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, U.Dzērve, A.Zālītis, A.Rakstiņš, A.Skudra   . 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta 
pirmās daļas 7.punktu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  11  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  U.Dzērve,  P.Jansons,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš,  A.Skudra, 
A.Zālītis), pret nav, atturas – 1 (A.Dronka), nolemj:
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1. Skrīveru  novada pašvaldībai  piedalīties  ar  sociālā  dienas  centra  izveides  Skrīveru 
sociālās  aprūpes  centra  ēkā  projektu konkursā  darbības  programmas  „Infrastruktūra  un 
pakalpojumi”  papildinājuma 3.1.4.4.  aktivitātē „Atbalsts  alternatīvās  aprūpes  pakalpojumu 
pieejamības attīstībai”.

2. Piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, 
Ls 1500.- projekta izstrādāšanai. 

3.  Uzdot  izpilddirektoram  Aigaram  Orupam  organizēt  projekta  izstrādi  un  projekta 
pieteikuma sagatavošanu.

4.  Projekta  apstiprināšanas  gadījumā  nodrošināt  Skrīveru  novada  pašvaldības 
līdzfinansējumu 15 % apmērā no projekta kopējām izmaksām. 

28.
Par adreses piešķiršanu nedzīvojamai ēkai

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

Sakarā  ar  to,  ka  uz  VAS „Latvijas  dzelzceļš”  tiesiskā  lietošanā  esoša  zemes  gabala 
„Latvijas  dzelzceļš”  ar  kadastra  Nr.3282  008  0607,  kura  daļa  170  m2 platībā  iznomāta 
Skrīveru  pašvaldībai,  kā  patstāvīgs  īpašuma  objekts  ir  uzbūvēta  publiskās  tualetes  ēka, 
pamatojoties  uz  Latvija  Republikas  Ministru  kabineta  27.08.2002.  noteikumu  Nr.384 
“Adresācijas noteikumi” 3.4. un 8.2.apakšpunktu un 11. un 23.punktu

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

Piešķirt pastāvīgam nekustamā īpašuma objektam – nedzīvojamai ēkai, kas uzbūvēta uz 
zemes  gabala  ar  kadastra  Nr.3282 008 0607 -  adresi  STACIJAS LAUKUMS 2A,  Skrīveri, 
Skrīveru novads.

29.
Informācijas apmaiņa

------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, U.Dzērve, A.Krusta, J.Brokāns, A.Orups, .

Sēdi slēdz pulksten 18.00.

Sēdes vadītāja G.Lisenko 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 
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