
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 26.novembrī                                                                                  Nr.9 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00.
Sēdi atklāj pulksten 15.05. 

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

Sēdē piedalās:
Deputāti  :   Aivars Dronka, Pēteris Jansons, Inguna Kronberga Gunta Lisenko, 
                Aldis Rakstiņš, Aija Skudra, Andris Zālītis.

Pašvaldības administrācijas darbini  eki  :  
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 Iveta Biķerniece – slima
              Jānis Brokāns – slims
              Dainis Celmiņš – sakarā ar aizņemtību darbavietā
              Uldis Dzērve – sakarā ar aizņemtību darbavietā
              Sandra Ozola – atrodas komandējumā

Darba kārtība:
1. Par pašvaldības SIA „Skrīveru saimnieks” pārreģistrāciju un pamatkapitāla palielināšanu

Ziņo – J.Zirnis 
2. Par Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Skrīveru sociālās aprūpes centrs 

„Ziedugravas”” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 
Ziņo – P.Jansons 

3. Par Skrīveru kultūras centra darbības uzsākšanu un nolikuma apstiprināšanu 
Ziņo – U.Dzērve 

4. Par grozījumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumā
Ziņo – G.Lisenko 



5. Par Civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu 
Ziņo – G.Lisenko 

6. Par funkciju deleģēšanu būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanai Skrīveru novada 
teritorijā
Ziņo – G.Lisenko 

7. Par funkciju deleģēšanu un piedalīšanos Aizkraukles sporta skolas uzturēšanā
Ziņo – G.Lisenko

8. Par funkciju deleģēšanu un piedalīšanos Aizkraukles izglītības pārvaldes uzturēšanā
Ziņo – G.Lisenko

9. Par piedalīšanos Aizkraukles pilsētas kā reģiona galvenās bibliotēkas līdzfinansēšanā
Ziņo – G.Lisenko

10. Par mācību maksas apstiprināšanu interešu un neformālās izglītības apgūšanai Skrīveru 
mūzikas un mākslas skolā 
Ziņo – G.Lisenko 

11. Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā 
Ziņo – G.Lisenko

12. Par finansējuma piešķiršanu no rezerves fonda
Ziņo – G.Lisenko

13. Par grozījumiem Skrīveru novada pašvadības 2009.gada budžetā 
Ziņo – G.Klinģerīte 
14. Par pašvaldības zemes iznomāšanu

Ziņo – A.Krusta
15. Par uzmērītās zemes platības precizēšanu 

Ziņo – A.Krusta 
16. Par zemes piekritību un adreses piešķiršanu 

Ziņo – A.Krusta
17. Iesniegumi
17.1. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 
17.2. Par I.Stulpiņa iesniegumu par zemes īpašuma „Okņas” sadalīšanas plānu 
17.3 Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 
18. Informācijas apmaiņa

G.LISENKO ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildus jautājumus. 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt  šādu papildus  darba  kārtību  un  izsludinātās  darba  kārtības  18.jautājumu 
izskatīt kā 20.jautājumu:

Papildus darba kārtība

17.4. Par A.Ozoliņa iesniegumiem par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām un zemesgabala 
nosaukuma maiņu 

17.5. Par tirdzniecības atļauju SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”
18. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai G.Lisenko
19. Par pagaidu maksas noteikšanu par publiskās dušas izmanošanu 

1.
Par pašvaldības SIA „Skrīveru saimnieks” pārreģistrāciju

 un pamatkapitāla palielināšanu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Uzstājas G.Lisenko, J.Zirnis .

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 iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, 
likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta trešo daļu, 
28.pantu,  31.panta  otro  daļu,  likuma  „Par  pašvaldībām”  14.panta  pirmās  daļas  1.punktu, 
21.panta  pirmās  daļas  8.punktu  un  saskaņā  ar  Ministru  kabineta  30.06.2009.  noteikumu 
Nr.690 "Noteikumi  par  valsts  un  pašvaldības  sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  tipveida 
statūtiem" 1.4.apakšpunktu, 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Skrīveru novada domei pārņemt Skrīveru pagasta padomes kapitāla daļas Aizkraukles 
rajona Skrīveru pagasta pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Skrīveru saimnieks”.

2.  Mainīt  pašvaldības  kapitālsabiedrības  „Aizkraukles  rajona  Skrīveru  pagasta 
pašvaldības  sabiedrībā  ar  ierobežotu  atbildību  „Skrīveru  saimnieks”  nosaukumu  uz 
nosaukumu  „Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  „Skrīveru  saimnieks””  (saīsināti  SIA 
„Skrīveru saimnieks”).

3.  Palielināt  SIA  „Skrīveru  saimnieks”  pamatkapitālu  par  Ls  158  620  (viens  simts 
piecdesmit astoņi tūkstoši seši simti divdesmit) daļām, veicot ieguldījumu naudas līdzekļos Ls 
150 000 (viens  simts  piecdesmit  tūkstoši  lati),  un,  veicot  mantisko  ieguldījumu Ls 8 620 
(astoņi tūkstoši seši simti divdesmit lati) vērtībā, ko veido šādi objekti:

3.1.  0.6221  ha  liels  zemes  īpašums  „Saimniecības  attīrīšanas  iekārtas”,  kas  atrodas 
Daugavas  ielā  150,  Skrīveros,  Skrīveru  novadā,  sastāv  no trīs  zemesgabaliem ar  kadastra 
Nr.3282 010 0446, Nr.3282 010 0562 un Nr.3282 010 0563, un kura vērtība ir Ls 370 (trīs 
simti septiņdesmit lati);

3.2.  0.9328  ha  liels  zemes  īpašums,  kadastra  Nr.3282  008  0663,  kas  atrodas 
Dzelzceļnieku  ielā  5,  Skrīveros,  Skrīveru  novadā,  un,  kura  vērtība  ir  Ls  650  (seši  simti 
piecdesmit lati);

3.3.  nedzīvojamā  ēka  un  0.4058  ha  liels  zemes  īpašums  „Artēziskā  aka  -  centrs”, 
kadastra Nr.3282 010 0492, kas atrodas Skrīveros, Skrīveru novadā, ar kopējo vērtību ir Ls 
7600 (septiņi tūkstoši seši simti lati).”

4. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā).

5.  Veikt  izmaiņas  Aizkraukles  rajona  Skrīveru  pagasta  pašvaldības  sabiedrības  ar 
ierobežotu  atbildību  „Skrīveru  saimnieks”  statūtos  un  apstiprināt  tos  jaunā  redakcijā 
(pielikumā).

Pielikumā: 1. SIA „Skrīveru saimnieks” pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz 1 lp.;
                  2. SIA „Skrīveru saimnieks” statūti uz 2 lp.

2.
Par Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Skrīveru sociālās aprūpes centrs

„Ziedugravas”” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, P.Jansons, R.kazimirova.
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Pamatojoties  uz  Publisko aģentūru likuma 23.pantu un 27.panta pirmo,  otro un trešo 
daļu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Skrīveru novada domes pārņemto Aizkraukles rajona pašvaldības aģentūru „Skrīveru 
sociālās aprūpes centrs” ar 2009.gada 1.decembri reorganizēt par Skrīveru novada pašvaldības 
aģentūru „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas””. 

2.  Noteikt,  ka  izveidotajai  Skrīveru  novada  pašvaldības  aģentūrai  „Sociālās  aprūpes 
centrs  „Ziedugravas””  juridiskā  adrese  ir  „Ziedugravas”,  Ziedugravas,  Skrīveru  nov.,  LV 
5125. 

3.  Apstiprināt  Skrīveru  novada  pašvaldības  aģentūras  „Sociālās  aprūpes  centrs 
„Ziedugravas”” nolikumu.

Pielikumā: nolikums uz 6 lp.

G.LISENKO ierosina  3.darba  kārtībā  iekļauto  jautājumu  izskatīt  tad,  kad  ieradīsies 
deputāte I.Kronberga un ziņos par Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas 
sagatavoto lēmuma projektu. 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

Izskatīt 3.darba kārtības jautājumu pēc 17. darba kārtības jautājuma.

4.
Par grozījumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumā

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

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

Izdarīt šādus grozījumus Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumā:

1. Izteikt 10.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.3.  speciālās  pamatizglītības  programmu  izglītojamiem  ar  garīgās  attīstības 
traucējumiem (kods 21015811)”; 

1. Izteikt 10.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.4. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem armācīšanās traucējumiem 

(kods 21015611);”

5.
Par Civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu 

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

Pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  ministru  kabineta  22.09.2009.  noteikumiem 
Nr.1072 „Par Civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Atcelt  Skrīveru  novada  domes  20.augusta  sēdes  lēmuma  Nr.10  „Par  Civilās 
aizsardzības komisijas izveidošanu” 1., 2. un 3.punktu.

2. Izveidot Skrīveru novada civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja – Skrīveru novada domes priekšsēdētāja GUNTA LISENKO,
komisijas  priekšsēdētājas  vietnieks  –  Valsts  ugunsdzēsības  un  glābšanas  dienesta

                                                                            amatpersona GUNTARS  LAUKAZĪLE.

3. Komisijas sastāvā iekļaut pārstāvjus no šādām institūcijām:
3.1. Skrīveru novada pašvaldības,
3.2. SIA „Skrīveru saimnieks”,
3.3 akciju sabiedrības "Latvenergo",
3.4. p/a „Skrīveru SAC „Ziedugravas””.

4. Uzdot komisijas priekšsēdētājai G.Lisenko līdz 2009.gada 10.decembrim apstiprināt 
komisijas sastāvu, sasaukt komisijas sēdi un apstiprināt un nolikumu.

6.
Par funkciju deleģēšanu būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanai

Skrīveru novada teritorijā 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko.

Lai Skrīveru  novada  administratīvajā  teritorijā  nodrošinātu  būvniecības  procesa 
tiesiskumu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļuun 15.panta 
pirmās daļas 14.punktu, Valsts pārvaldes likuma 40.panta pirmo un trešo daļu, Būvniecības 
likuma 7.pantu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Deleģēt Kokneses novada pašvaldībai veikt pašvaldības būvvaldes funkcijas Skrīveru 
novada administratīvajā teritorijā.

2. Piedalīties ar līdzfinansējumu Kokneses būvvaldes uzturēšanā.

3.  Uzdot  Skrīveru  novada  domes  priekšsēdētājai  Guntai  Lisenko  atbilstoši  pastāvošai 
likumdošanai noslēgt deleģēšanas līgumu.

7.
Par funkciju deleģēšanu un piedalīšanos Aizkraukles sporta skolas uzturēšanā 

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

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes 
likuma  40.panta  pirmo  un  trešo  daļu,  Izglītības  likuma  17.panta  pirmo  daļu,  trešās  daļas 
4.punktu un 18.panta trešo daļu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  6  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Deleģēt  Aizkraukles  novada pašvaldībai  veikt  pašvaldības  funkcijas izglītības  jomā, 
nodrošinot  Skrīveru novada  administratīvajā  teritorijā  dzīvojošajiem bērniem iespēju iegūt 
interešu izglītību Aizkraukles novada sporta skolā.

2.  Piedalīties  Aizkraukles  sporta  skolas  funkciju  īstenošanā  un  piedalīties  ar 
līdzfinansējumu sporta skolas uzturēšanā.

3.  Uzdot  Skrīveru  novada  domes  priekšsēdētājai  Guntai  Lisenko  atbilstoši  pastāvošai 
likumdošanai noslēgt deleģēšanas līgumu.

8.
Par funkciju deleģēšanu un piedalīšanos Aizkraukles izglītības pārvaldes uzturēšanā 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko.

Lai  īstenotu  pašvaldības  funkcijas  izglītības  jomā,  pamatojoties  uz  LR likuma  „Par 
pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu,  Valsts pārvaldes likuma 40.panta pirmo un trešo daļu, 
Izglītības likuma 18.pantu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Deleģēt Aizkraukles novada pašvaldībai veikt izglītības pārvaldes iestādes funkcijas.

2. Piedalīties ar līdzfinansējumu Aizkraukles izglītības pārvaldes uzturēšanā.

3.  Uzdot  Skrīveru  novada  domes  priekšsēdētājai  Guntai  Lisenko  atbilstoši  pastāvošai 
likumdošanai noslēgt deleģēšanas līgumu.

9.
Par piedalīšanos Aizkraukles pilsētas bibliotēkas 

kā reģiona galvenās bibliotēkas līdzfinansēšanā 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko.

Lai nodrošinātu Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas darbību, ņemot vērā 
vērā  Latvijas  Bibliotēku  padomes  2009.gada  13.oktobra  atzinumu un pamatojoties  uz  LR 
Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu un 17.panta piektās daļas 3.punktu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
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1.  Piekrist,  ka  Aizkraukles  pilsētas bibliotēkai  tiek  piešķirts  reģiona  galvenās 
bibliotēkas statuss.

2.  Lai  nodrošinātu  reģiona  galvenās  bibliotēkas  funkciju  izpildi  Skrīveru  novada 
pašvaldības  bibliotēkām,  piedalīties  ar  līdzfinansējumu  Aizkraukles  pilsētas  bibliotēkas 
darbības nodrošināšanai.

3. Uzdot Skrīveru novada domes priekšsēdētājai Guntai Lisenko noslēgt attiecīgu līgumu 
ar Aizkraukles novada pašvaldību.

10.
Par mācību maksas apstiprināšanu interešu un neformālās izglītības apgūšanai 

Skrīveru mūzikas un mākslas skolā 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Interešu  un  neformālās  izglītības  apgūšanai Skrīveru  mūzikas  un  mākslas  skolā 
apstiprināt skolotāja darba samaksu Ls 3.70 kontaktstundā.

2. Noteikt, ka skolotāja darba samaksa nav atkarīga no izglītojamo skaita grupā.

3. Mācību maksa izglītojamajam tiek aprēķināta, ņemot vērā grupas piepildījumu.

11.
Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā 

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

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Saskaņā  ar  personīgo  iesniegumu  atbrīvot  AIGARU  AŅISIMOVU  no  Skrīveru 
novada domes Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar š.g. 27.novembri.

2.  Apstiprināt  par  Administratīvās  komisijas  locekli  Skrīveru  novada  iedzīvotāju 
ILMĀRU KALNIETI.

12.
Par finansējuma piešķiršanu no rezerves fonda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, A.Rakstiņš, R.Kazimirova, A.Orups, A.Zālītis .

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 
pirmās  daļas  5.  un  7.punktu,  21.panta  pirmās  daļas  2.punktu  un  saskaņā  ar  Finanšu  un 
tautsaimniecības komitejas lēmumu,
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Skrīveru  novada dome, atklāti balsojot, ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Piešķirt  finanšu līdzekļus  šādiem mērķiem no pašvaldības  budžeta  līdzekļiem,  kas 
ieplānoti neparedzētiem gadījumiem:

1.1.  konkursa  sakoptākā  sēta  Skrīveru  novadā  2009.gadā”  noslēguma  pasākuma 
sarīkošanai un godalgoto vietu ieguvēju apbalvošanai Ls 637.-;

1.2. projekta „Jauna dienas aprūpes centra izveide Skrīveru novadā” izstrādei Ls 995.-; 
1.3. Jaungada paciņu iegādei Ls 1600.-;
1.4.  sabiedriskās  tualetes  aprīkojuma  iegādei  un  signalizācijas  uzstādīšanai  un 

abonēšanai 2009.gadā Ls 657.-;
1.5.  automašīnas  CITROEN  BERLINGO  sagatavošanai valsts  transportlīdzekļu 

tehniskajai apskatei Ls 263.-.

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

3. Noteikt, ka, sastādot 2010.gada budžetu, kā prioritāte līdzekļu iedalīšanai atzīstama 
gatavošanās skolēnu dziesmu un deju svētkiem. 

13.
Par grozījumiem Skrīveru novada pašvaldības 2009.gada budžetā

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, G.Klinģerīte, A.Skudra, P.Jansons, A.Orups, A.Zālītis, A.Dronka 

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Apstiprināt  Skrīveru  novada  pašvaldības  saistošos  noteikumus  Nr.12  „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.12 „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.12 uz 2 lp.

14.
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,
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Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.Noslēgt uz laiku līdz 2019.gada 30.novembrim nomas līgumu ar Mārīti Mālnieci par 
zemes nomu ēkas uzturēšanai „Garāžās Mazauto” 0,01 ha platībā.

2.Noslēgt uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim nomas līgumu ar Aurēliju Sovāni par 
meža zemes nomu „Bundzē” 0,5 ha platībā.

3.Noslēgt  uz  laiku  līdz  2010.gada  30.novembrim  nomas  līgumu  ar  IU  „Ceriņi” 
īpašnieci Ināru Hapovu par zemes nomu 150 kv.m platībā tirdzniecības kioska uzturēšanai 
zemes gabalā „Stāvlaukums”, Pīlādžu ielā 2. Nomas maksu noteikt mēnesī Ls 20,- + PVN un 
nomaksāt līdz katra tekošā mēneša 15.datumam.

15.1.
Par uzmērītās zemes platības apstiprināšanu

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt dabā noteiktā un uzmērītā zemes īpašuma Sprīdīša iela, Skrīveros, Skrīveru 
novadā platību:

1. zemes vienībai ar kadastra Nr.3282 010 0424 platību 0,3778 ha, 
2. zemes vienībai ar kadastra Nr.3282 010 0523 platību 0,3401 ha.

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

15.2.
Par uzmērītās zemes platības apstiprināšanu

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Apstiprināt dabā noteiktās un uzmērītās zemes vienības „Saimniecības mazdārziņi”, 
Skrīveros, Skrīveru novadā, kadastra Nr.3282 010 0448, platību 2,4489 ha.

2.  Skrīveru novada pašvaldības  zemes  īpašumā „Saimniecības  mazdārziņi”,  kadastra 
Nr.3282 010 0448, izveidot 4,5 m platu ceļa servitūtu par labu nekustamajiem īpašumiem 
„Ozoliņi”, kadastra Nr.3282 010 0113, un „Straumītes”, kadastra Nr.3282 010 0112.

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

15.3.
Par uzmērītās zemes platības apstiprināšanu

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
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Apstiprināt dabā noteiktās un uzmērītās zemes vienības „Lielkažoki-Stūrīši”, Skrīveru 
novadā, kadastra Nr.3282 009 0143, platību 4,79 ha.

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

15.4.
Par uzmērītās zemes platības apstiprināšanu

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt dabā noteiktā un uzmērītā zemes īpašuma Pīlādžu iela, Skrīveros, Skrīveru 
novadā platību:

1. zemes vienībai ar kadastra Nr.3282 010 0421 platību 0,3191 ha;
2. zemes vienībai ar kadastra Nr.3282 010 0514 platību 0,2482 ha;
3. zemes vienībai ar kadastra Nr.3282 010 0515 platību 0,6439 ha.

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

15.5.
Par uzmērītās zemes platības apstiprināšanu

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt  dabā  noteiktās  un  uzmērītās  zemes  vienības  Robežu  iela, Skrīveros, 
Skrīveru novadā, kadastra Nr.3282 010 0416, platību 0,4888 ha.

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

15.6.
Par uzmērītās zemes platības apstiprināšanu

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.Apstiprināt  dabā  noteiktās  un  uzmērītās  zemes  vienības  „Amatnieku  parks”, 
Skrīveros, Skrīveru novadā, kadastra Nr.3282 008 0542, platību 0,5031 ha.

2.Skrīveru novada pašvaldības zemes īpašumā „Amatnieku parks”,  kadastra Nr.3282 
008 0542, izveidot 4,5 m platu ceļa servitūtu par labu nekustamajam īpašumam Dārza iela 4, 
kadastra Nr.3282 008 0010.

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

16.
Par zemesgabala Kalna iela 62B piekritību

------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta.
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Sakarā ar to, ka uz zemes vienības  Kalna iela 62B, kadastra Nr.3282 008 0738, kas 
atrodas  Skrīveros,  Skrīveru  novadā,  atrodas  AS  „Latvenergo”  piederoša  būve  – 
transformatoru  apakšstacija  -,  pamatojoties  uz likuma  “Par  valsts  un  pašvaldību  zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”  4.1 panta pirmās daļas 3.punktu, kas 
nosaka, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā 
piekrīt  valstij  un  ierakstāma  zemesgrāmatās  uz  valsts  vārda,  ja  uz  šīs  zemes  ir  valsts 
kapitālsabiedrībai piederošas ēkas (būves), 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Atzīt,  ka  zemes  vienība  Kalna  ielā  62B,  Skrīveros,  Skrīveru  nov.,  kadastra 
Nr.3282 008 0738, platība 0.03 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā pēc uzmērīšanas 
ir valstij piekrītoša zeme un ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda.

2. Izdarīt grozījumus Skrīveru pagasta padomes 25.09.2008.sēdes lēmumā Nr.4.6. 
un 27.10.2008.sēdes lēmumā Nr.2 un no lēmumiem izslēgt punktu:

Kalna iela 62B, kadastra Nr.3282-008-0738, platība 0,03 ha. 

17.1.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

Mainīt  zemes  vienības  “Mācītājmāja”,  kadastra  Nr.3282  007  0049,  daļai  0,4798  ha 
platībā, ar kadastra apzīmējumu 3282 007 0049 8005, kas atrodas “Zemkopības institūtā 15”, 
Zemkopības  institūtā,  Skrīveru  novadā,  nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķi  no  zeme,  uz 
kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir  lauksaimniecība (kods  0101)  uz  -  izglītības  un 
zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901).

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

17.2.
Par I.Stulpiņa iesniegumu par zemes īpašuma „Okņas” sadalīšanas plānu 

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Noraidīt  Ivo  Stulpiņa  lūgumu  par  pašvaldībai  iesniegtā  nekustamā  īpašuma 
„Birztalas” atdalīšanas plāna no nekustamā īpašuma „Okņas” apstiprināšanu.

2. Lai veiktu zemesgabala „Birztalas” atdalīšanu no zemes īpašuma „Okņas”, kadastra 
Nr. 3282 007 0042, ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Pielikumā izvērsts lēmums uz 2 lpp.

17.3.1.
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Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 
----------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko.

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

17.3.2.
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

17.4.1.
Par pirmpirkuma tiesībām

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 2,43 ha lielu zemes gabalu, kadastra Nr.3282 007 
0005, kas atdalīts no zemes īpašuma  „Valteri 1”,  kadastra Nr.3282 007 0240, kas atrodas 
Skrīveru novadā, un ko                             pārdod par                         kā kopīpašumu         

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

17.4.2.
Par nosaukuma maiņu zemes gabalam

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Mainīt no zemes īpašuma „Valteri 1”, kadastra Nr.3282 007 0240, atdalītajam zemes 
gabalam, kadastra Nr.3282 007 0005, nosaukumu no „Valterīši” uz „Dižozoli”.

2. Sakarā ar to, ka atdalītā zemes vienība ar kadastra Nr.3282 007 0005 ir paredzēta 
apbūvei un līdz ar to atbilst adresācijas objekta statusam -  adresācijas objekta kods 108 -, 
piešķirt zemes gabalam ar kadastra Nr.3282 007 0005 adresi „Dižozoli”, Skrīveru nov., LV-
5125. 

3. Lēmumu 5 dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam reģistrācijai 
Valsts adrešu reģistrā.

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

17.5.
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Par tirdzniecības atļauju SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko.

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Atļaut  sabiedrībai  ar  ierobežotu  atbildību  “Rīgas  kombinētās  lopbarības  rūpnīca” 
tirgoties  ar  rūpnīcā  ražoto  produkciju  -  visa  veida  kombinēto  spēkbarību,  izejvielām, 
vitamīniem un barību suņiem - vienu reizi mēnesī no automašīnas Pīlādžu ielā 2, Skrīveros, 
Skrīveru novadā.

2.  Noteikt,  ka  pirms  ikreizējās  tirdzniecības  uzsākšanas  SIA  “Rīgas  kombinētās 
lopbarības rūpnīca” samaksā pašvaldības nodevu Ls 3.00. 

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp.

Sēdes vadību pārņem domes priekšsēdētājas vietnieks P.Jansons.

18.
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai G.Lisenko

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas P.Jansons, A.Dronka.

G.Lisenko, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nepiedalās lēmuma pieņemšanā.

Pamatojoties uz personīgo iesniegumu un likumu „Par pašvaldībām” 63.panta trešo daļu 
likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 
5.pantu 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  6  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1.  Piešķirt  novada  domes  priekšsēdētājai  GUNTAI  LISENKO  ikgadējo  apmaksāto 
atvaļinājumu  2  kalendāra  nedēļas  no  2009.gada  1.decembra  līdz  14.decembrim  par  laika 
periodu no 2009.gada 3.jūlija līdz 2010.gada 2.janvārim.

2. Uzdot novada domes priekšsēdētājas vietniekam PĒTERIM JANSONAM G.Lisenko 
atvaļinājuma  laikā  no  2009.gada  1.decembra  līdz  14.decembrim  pildīt  novada  domes 
priekšsēdētāja pienākumus. 

3. Sakarā ar darba nepieciešamību domes priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā 50% no 
mēnesī paredzētā degvielas patēriņa izlietot Pēterim Jansonam un 50% Guntai Lisenko.

Sēd turpina vadīt domes priekšsēdētāja G.Lisenko.
Ierodas I.Kronberga un piedalās turpmākajā sēdes gaitā.

3.
Par Skrīveru kultūras centra darbības uzsākšanu un nolikuma apstiprināšanu 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, I.Kronberga
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Pamatojoties  uz  LR  likuma  “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu 
un Skrīveru novada pašvaldības nolikuma 5.6.apakšpunktu un saskaņā ar Izglītības, kultūras, 
sporta un tūrisma jautājumu komitejas lēmumu,

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  par  (A.Dronka,  P.Jansons, 
R.Kazimirova, G.Lisenko, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Noteikt, ka ar 2010.gada 4.janvāri savu darbību uzsāk Skrīveru kultūras centrs.

2.  Skrīveru  kultūras  centrs  ir  Skrīveru  novada  domes  izveidota  iestāde,  kas  ir 
reorganizētās  pašvaldības  iestādes  -  Skrīveru  kultūras  nams  -  tiesību,  saistību  un  mantas 
pārņēmēja, ar adresi Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125.

3. Apstiprināt Skrīveru kultūras centra nolikumu.

4.  Sakarā  ar  iestādes  reorganizāciju  uzdot  personāla  vadītājai  un  kultūras  nama 
direktorei sagatavot attiecīgus grozījumus Skrīveru kultūras nama darbinieku darba līgumos 
amatu aprakstos.

Pielikumā: nolikums kopā ar pielikumu uz 6 lp.

Sēdi slēdz pulksten 16.20.

Sēdes vadītāja G.Lisenko 
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