
 
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

SKRĪVERU  NOVADA  DOME 
Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, 

tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: dome@skriveri.lv 

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

Skrīveru  novadā  

 

2010.gada 30.septembrī                                                                             Nr.10 

 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00. 

Sēdi atklāj pulksten 15.00.  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta LISENKO. 

Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA. 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Dainis Celmiľš, Aivars Dronka,  

                Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, Inguna Kronberga, Gunta Lisenko,  

                Sandra Ozola, Aldis Rakstiľš, Aija Skudra, Andris Zālītis. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Gita Kliľģerīte – galvenā grāmatvede 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikaţāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Guntis Rūze - ekonomists 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās 

Uldis Dzērve – sakarā ar aizľemtību darba vietā 

 

Darba kārtība: 

1. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budţetu 2010.gadam”  

Ziľo – G.Klinģerīte  

2. Par skolēnu pārvadāšanas autobusa iegādi  

Ziľo – G.Lisenko 

3. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” ēkas renovācijas tehniskā projekta izstrādi 

Ziľo – A.Orups 

4. Par ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projekta realizāciju  

Ziľo – A.Orups 

5. Par atkritumu izgāztuves „Ramziľas” rekultivācijas projekta pieteikuma sagatavošanu 

Ziľo – A.Orups 

6. Par remontdarbu veikšanu neizīrētos pašvaldības dzīvokļos 

Ziľo – G.Lisenko 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmentiľi” atsavināšanu 

Ziľo – G.Lisenko 
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8. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziľo – A.Krusta 

9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu noslēgšanu  

Ziľo – A.Krusta 

10. Par adreses piešķiršanu saimnieciskai darbībai paredzētai ēkai  

Ziľo – G.Lisenko   

11. Par grozījumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumā 

Ziľo – A.Rakstiľš  

12. Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagogu pieredzes apmaiľas braucienu un 

skolotāju dienas atzīmēšanu 

Ziľo – G.Lisenko  

13. Par grozījumiem PII “Sprīdītis” amata vienību sarakstā  

Ziľo – G.Lisenko 

14. Iesniegumi 

14.1. Par Aizkraukles ev.-luteriskās draudzes priekšnieka iesniegumu par finansējuma  

         piešķiršanu  

14.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu  

14.3. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

14.4. Par uzľemšanu dzīvokļu rindā 

14.5. Par ziľu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

15. Informācijas apmaiľa 

 

G.LISENKO aicina papildināt izsludināto darba kārtību ar 3 jautājumiem. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiľš, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt šādu papildus darba kārtību:  

Papildus darba kārtība  
16. Par pašvaldības aizľēmumu atmaksas nosacījumu pārskatīšanu  

17. Par L.Meţaraupes iesniegumu par mantiskā zaudējuma atlīdzināšanu 

18. Par A.Upīša Skrīveru vidusskolas direktora A.Rakstiľa iesniegumu par izmaiľām skolas 

budţetā 

 

2. Mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību un darba kārtības 16.jautājumu 

izskatīt pēc 1.darba kārtības jautājuma un 15.jautājumu izskatīt kā pēdējo. 

 

1.1. 

Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2010.gadam” 

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

Uzstājas G.Lisenko, G.Klinģerīte, J.Brokāns, A.Dronka, A.Skudra, A.Zālītis, A.Rakstiľš, 

               A.Orups, I.Kronberga. 

 

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

46.pantu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (A.Dronka, U.Dzērve, 

P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Rakstiľš,), pret – 3 

(I.Biķerniece, J.Brokāns, A.Zālītis), atturas nav, nolemj: 
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1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi 

2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budţetu 

2010.gadam””. 

2. Pārskatīt pašvaldības 2010.gada budţeta ieľēmumu un izdevumu daļu un nākošajā 

domes sēdē izskatīt iespējas līdzekļu novirzīšanai rezerves fondā. 

3. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 

4. Saistošie noteikumi Nr.21 „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budţetu 2010.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada domes ēkā. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.21 kopā ar 1.pielikumu uz 2 lp. 

 

1.2. 

Par amatperonu atbildību par pieļauto kļūdu budžeta plānošanā 

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

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

               A.Orups. 

 

G.Lisenko balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm 

par (I.Biķerniece, J.Brokāns, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, 

S.Ozola, A.Zālītis), pret – 2 (A.Skudra, A.Rakstiľš), atturas nav, nolemj: 

Amatpersonām, kas atbildīgi par budţeta plānošanu (domes priekšsēdētājai, 

izpilddirektoram, galvenajai grāmatvedei, ekonomistam), uzrakstīt paskaidrojumus un 

nākošajā domes sēdē izskatīt jautājumu par amatpersonu atbildību. 

 

16. 

Par pašvaldības aizņēmumu atmaksas nosacījumu pārskatīšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, G.Klinģerīte, I.Kronberga, A.Dronka, A.Zālītis. 

 

Lai sabalansētu pašvaldības budţetu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 19.punktu, 

 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Lūgt Latvijas Republikas Valsts kasi mainīt Skrīveru novada pašvaldībai izsniegto 

aizdevumu pamatsummas un aizdevuma procentu atmaksas likmi no latiem uz eiro, 

piemērojot Valsts kases noteikto mainīgo procentu likmi, šādiem aizdevumiem līdz 

aizdevuma atmaksas termiľa beigām: 

1. 19.07.2004. aizdevuma līgums Nr.A2/1/04/863 par aizdevumu ēkas renovācijai 

pašvaldības sociālā centra izveidošanai, garderobju izbūvei A.Upīša Skrīveru vidusskolā, logu 

un durvju nomaiľai PII „Sprīdītis” ēkai; 

2. 14.03.2005. aizdevuma līgums Nr.A2/1/05/123 par aizdevumu ēdnīcas telpu 

renovācijai A.Upīša Skrīveru vidusskolā, PII ēkas Zemkopības institūtā 15 renovācijai, logu 

un durvju nomaiľai ambulances ēkai; 

3. 11.05.2006. aizdevuma līgums Nr.A2/1/06/189 par aizdevumu logu un durvju 

nomaiľai un dabaszinātľu kabineta renovācijai A.Upīša Skrīveru vidusskolā; 

4. 11.05.2006. aizdevuma līgums Nr.A2/1/06/190 par aizdevumu kultūras nama jumta 

un tualetes remontam; 
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5. 24.10.2007. aizdevuma līgums Nr.A2/1/07/557 par aizdevumu infrastruktūras 

attīstībai; 

6. 26.03.2008. aizdevuma līgums Nr.A2/1/08/347 par aizdevumu ielu apgaismojuma 

ierīkošanai. 

 

2. 

Par skolēnu pārvadāšanas autobusa iegādi 

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

Uzstājas G.Lisenko, R.Kazimirova, A.Rakstiľš. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.09.2010. rīkojuma Nr.539 

„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai” 

1.punktu un 5.1.apakšpunktu un pamatojoties uz vienošanās Nr.1.2/PB/11/47/143, kas 

noslēgta 22.09.2010. starp Skrīveru novada domi un Valsts reģionālās attīstības aģentūru, 3.1 

un 3.2 apakšpunktu, 

 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu ne mazāk kā 10% apmērā no valsts 

pamatbudţeta programmas 29.00.00 „Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana” 

piešķirtajiem līdzekļiem Ls 35 000 skolēnu pārvadāšanas autobusa iegādei. 

2. Skrīveru novada pašvaldības 2011.gada budţetā paredzēt līdzekļus autobusa iegādes 

līdzfinansējumam. 

3. Izveidot autobusa iepirkuma organizēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Aigars Orups, 

komisijas locekļi:  Aldis Rakstiľš, Aivars Dronka. 

Komisijas sekretāra pienākumus uzdot veikt ekonomistam Guntim Rūzem. 

4. Uzdot komisijai organizēt iepirkumu 18-22 vietīga autobusa iegādei. 

 

3. 

Par pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” ēkas 

renovācijas tehniskā projekta izstrādi  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, D.Celmiľš. 

 

A.Rakstiľš ir atstājis sēdes telpu. 

 

Saskaľā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Uzdot izpilddirektoram A.Orupam organizēt pirmsskolas izglītības iestādes 

“Sprīdītis” ēkas renovācijas tehniskā projekta izstrādi, iepriekš veicot objekta energoauditu un 

ēkas tehnisko apsekojumu ēkas renovācijas aspektā. 

 

2. Uzdevuma izpildei nepieciešamos līdzekļus ieplānot 2010.gada budţetā. 
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4. 

Par ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projekta realizāciju 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, D.Celmiľš, A.Dronka . 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 

21.panta pirmās daļas 2.punktu un saskaľā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Vienlaikus ar AS „Latvenergo” elektrolīniju rekonstrukciju veikt ielu apgaismojuma 

rekonstrukciju Daugavas, Ozolu, Artūra Piegāza, Dīvajas, Ošu, Piekrastes un Mazās piekrastes 

ielās, paredzot kabeļu un apgaismojuma stabu pamatu izbūvi.  

2. Par līdzekļu iedalīšanu un konkrēto summu, kas nepieciešama ielu apgaismojuma 

rekonstrukcijai, lēmt nākošajā sēdē.  

 

5. 

Par atkritumu izgāztuves „Ramziņas” rekultivācijas projekta 

pieteikuma sagatavošanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, A.Zālītis, V.Vigovska. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumu Nr.490 „Noteikumi 

par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 

3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija" 

12.1.apakšpunktu,  

 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Sagatavot normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Skrīveru novada atkritumu 

izgāztuves „Ramziľas” rekultivācijas projekta pieteikumu iesniegšanai izsludinātajā darbības 

programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes 

“Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”” projektu konkursā 

 

2. Projekta pieteikuma sagatavošanai izlietot Ls 605 (seši simti pieci lati), tai skaitā 21% 

pievienotās vērtības nodokli Ls 105 (viens simts pieci lati) speciālā budţeta līdzekļus no dabas 

resursu nodokļa ieľēmumiem  

 

6. 

Par remontdarbu veikšanu pašvaldības dzīvokļos 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, A.Skudra, S.Ozola. 

 

Saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 

lēmumu un pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Par sociālajam dienestam 2010.gadā ieplānotajiem budţeta līdzekļiem veikt 

remontdarbus neizīrētos pašvaldības dzīvokļos Daugavas ielā 11 - 5 un Kastaľu ielā 1-19, 

kuriem paredzēts piešķirt sociālā dzīvokļa statusu, par summu līdz Ls 4000. 

 

7. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmentiņi” atsavināšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko,  A.Skudra. 

 

Pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 4.panta otro daļu, 

5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu un 10.pantu  

 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu 

“Akmentiņi”, ar kadastra apzīmējumu Nr.3282 002 0135, kas atrodas Skrīveru novadā. 

2. Noteikt objekta nosacīto cenu Ls 4 400.- (četri tūkstoši četri simti lati) un apstiprināt 

izsoles noteikumus. 

3. Izveidot izsoles organizēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētājs un izsoles vadītājs Uldis DZĒRVE - Skrīveru novada domes 

deputāts; 

 komisijas locekļi: Aigars ORUPS – Skrīveru novada domes izpilddirektors; 

Pēteris JANSONS - Skrīveru novada domes deputāts.  

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi uz 3 lp. 
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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, nolemj: 

 

1.Noslēgt uz laiku no 2010.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 31.decembrim nomas līgumu 

ar Visvaldi Krūmiľu par „Bundzes” meţa nomu 0,30 ha platībā. 

 

9. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu noslēgšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko,  A.Krusta. 

 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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1. Sakarā ar to, ka nav izpildīti „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 3.punkta 

noteikumi, no 2010.gada 1.jūnija izbeigt zemes lietošanas tiesības 

 

1.1. XXX, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „ŢAGATAS”, 

Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 007 0070, 3,9 ha platībā; 

1.2. XXX, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „JAUNŠĶILIĽI”, 

Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 004 0036, 0,34 ha platībā; 

1.3. XXX, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „CĪRULĪŠI”, 

Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 002 0096, 7,21 ha platībā; 

1.4. XXX, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „LĪČI 5”, Līči, 

Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 004 0022, 0,3 ha platībā; 

1.5. XXX, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi KALNA IELA 

77A, Skrīveri, Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 008 0683, 0,1122 ha platībā; 

1.6. XXX, personas kods XXX uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi ZAĻĀS ZEMES 

IELA 6, Skrīveri, Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 010 0358, 0,2309 ha platībā; 

1.7. XXX, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „RAMZIĽAS”, 

Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 002 0027, 7,2 ha platībā; 

1.8. XXX, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „PILSKALNI”, 

Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 002 0028, 5,9 ha platībā; 

1.9. XXX, personas kods XXX, uz 1/3 domājamo daļu pastāvīgā lietošanā piešķirto 

zemi „JAUNAPSĒNI 2”, Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 005 0075, 0,1845 ha platībā; 

1.10. XXX, personas kods XXX, uz 1/3 domājamo daļu pastāvīgā lietošanā piešķirto 

zemi „JAUNAPSĒNI 2”, Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 005 0075, 0,1845 ha platībā; 

1.11. XXX, personas kods XXX, uz 1/3 domājamo daļu pastāvīgā lietošanā piešķirto 

zemi „JAUNAPSĒNI 2”, Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 005 0075, 0,1845 ha platībā; 

1.12. XXX, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „PUĶES”, 

Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 008 0605, 0,0269 ha platībā; 

1.13. XXX, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi REINHOLDA 

IELA 20, Skrīveri, Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 008 0679, 0,2716 ha platībā; 

1.14. XXX, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „NORIEŠI”, 

Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 009 0039, 0,5 ha platībā; 

1.15. XXX, reģistrācijas Nr.40003052786, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 

STACIJAS LAUKUMS 5, Skrīveri, Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 008 0659, 0,0059 ha 

platībā; 

1.16. XXX, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 

DZELZCEĻNIEKU IELA 21, Skrīveri, Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 008 0356, 0,1103 ha 

platībā; 

1.17. XXX, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi JĀĽA 

PURAPUĶES IELA 6, Skrīveri, Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 008 0398, 0,1571 ha 

platībā; 

1.18. XXX, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi BIRZES IELA 

46, Skrīveri, Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 010 0547, 0,38 ha platībā; 

1.19. XXX, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi PIEKRASTES 

IELA 2, Skrīveri, Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 010 0265, 0,56 ha platībā; 

 

2. Uzdot zemes lietu speciālistei A. Krustai Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumos 

Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību” noteiktajā kārtībā veikt nepieciešamās darbības, lai noslēgtu 

zemes nomas līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem, kuriem lēmuma 1.punktā izbeigtas 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lp. 
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10. 

Par adreses piešķiršanu saimnieciskai darbībai paredzētai ēkai 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiľš, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Piešķirt saimnieciskai darbībai paredzētai ēkai, kas tiek būvēta uz zemes vienības Birzes 

ielā 21, Skrīveros, Skrīveru novadā, kadastra Nr.3282 010 0076, un kas nav funkcionāli 

saistīta ar iepriekš uzbūvētām ēkām, adresi Birzes iela 21A, Skrīveri, Skrīveru nov. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lp. 

 

11. 

Par grozījumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumā 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Rakstiľš.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 

Vispārējās izglītības likuma 8.pantu 

 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Izdarīt šādus grozījumus Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumā:  

1. Izslēgt 10.2. apakšpunktu. 

2. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā: 

„11. Skola izglītības programmas licencē un akreditē ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā.” 

3. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā: 

„16. Skolēnu uzľemšana skolā notiek atbilstoši Vispārējās izglītības likumam, Ministru 

kabineta noteikumiem un skolā licencētajām un īstenotajām izglītības programmām. 

Skolēnu uzľemšanu vispārējās vidējās izglītības programmās nosaka „Kārtība, kādā 

skolēni tiek uzľemti Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vispārējās vidējās izglītības 

programmās”.” 

4. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā: 

„19. Skolēnu pārcelšana nākošajā klasē un atskaitīšana no skolas notiek saskaľā ar 

Ministru kabineta noteikumiem.” 

5. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā: 

„22. Fakultatīvās, individuālā darba nodarbības (konsultācijas) un pagarinātās dienas 

grupas nodarbības, tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta, ko apstiprina skolas direktors. Tās 

ir bezmaksas un tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu. Fakultatīvās un pagarinātās 

dienas grupas nodarbības tiek organizētas, balstoties uz skolēnu vēlmēm, vecāku 

iesniegumiem un skolas iespējām.”  

6. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā: 
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„24. Papildus brīvdienas 1.klases skolēniem, projektu nedēļas laiku un norises kārtību 

iesaka metodiskā padome un ar rīkojumu nosaka skolas direktors.” 

7. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā: 

„37. Skolēnu tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā un iekšējās kārtības 

noteikumos.” 

8. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā: 

„53. Valsts budţeta mērķdotācijas pedagogu algām sadales kārtību nosaka pastāvošā 

likumdošana un Skrīveru novada domes noteikumi „Kārtība, kādā sadala valsts budţeta 

mērķdotāciju pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāţu un Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolas pedagogiem”.” 

9. Izslēgt 55.punktu. 

10.  Izteikt 68.punktu šādā redakcijā: 

„68. Darba drošība skolā tiek nodrošināta atbilstoši Darba aizsardzības likumam un darba 

drošības un elektrodrošības noteikumiem. Ugunsdrošība skolā tiek nodrošināta atbilstoši 

Ugunsdzēsības un ugunsdrošības likumam un ugunsdrošības noteikumiem, ar civilās 

aizsardzības plānu.” 

11. Izteikt 69.punktu šādā redakcijā: 

„69. Skola savā darbībā ievēro higiēnas normas un noteikumus saskaľā ar pastāvošajiem 

normatīvajiem aktiem.” 

12. Izteikt 70.punktu šādā redakcijā: 

„70. Skolēnu drošība skolā un tās organizētajos pasākumos tiek nodrošināta Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā.” 

 

12.1. 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagogu pieredzes apmaiņas braucienu 

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

Uzstājas G.Lisenko.  

 

Izskatot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktora A.Rakstiľa iesniegumu un  

saskaľā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

 

A.Rakstiľam balsošanā nepiedaloties,  

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Atļaut Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagogiem š.g. 1.oktobrī organizēt 

izglītojošus pieredzes apmaiľas braucienus un noteikt, ka mācību plānā paredzētā viela 

audzēkľiem jāapgūst mācību gada laikā. 

2. Direktoram Aldim Rakstiľam nodrošināt mācību plānā paredzētās viela apguvi  

mācību gada laikā 

 

12.2. 

Par skolotāju dienas atzīmēšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko.  
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Izskatot izglītības iestāţu direktoru A.Rakstiľa un I.Biķernieces un pirmsskolas 

izglītības iestāţu „Sprīdītis” un „Saulēni” vadītāju I.Babres un S.Ozolas iesniegumus, saskaľā 

ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Lai atzīmētu skolotāju dienu, atļaut katrai izglītības iestādei 2010.gadā piešķirto budţeta 

līdzekļu ietvaros izlietot summu, rēķinot 5 latus uz vienu pedagogu. 

 

13. 

Par grozījumiem PII “Sprīdītis” amata vienību sarakstā  

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

Uzstājas G.Lisenko.  

 

Izskatot izglītības pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas I.Babres 

iesniegumu, saskaľā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” izveidot jaunu amata vienību elektriķis ar 

nepilna darba laiku (0.25 amata vienības), nosakot mēnešalgu Ls 51. 

2. Atalgojumu izmaksāt no iestādei 2010.gadā paredzētajiem budţeta līdzekļiem. 

 

14.1. 

Par Aizkraukles ev.-luteriskās draudzes priekšnieka iesniegumu 

 par finansējuma piešķiršanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups.   

 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Sakarā ar to, ka Aizkraukles luterāľu baznīca neatrodas Skrīveru novada 

administratīvajā teritorijā, kā arī ľemot vērā Aizkraukles ev.-luteriskās draudzes priekšnieka 

destruktīvo attieksmi sadarbībā ar Skrīveru novada pašvaldības institūcijām, noraidīt lūgumu 

par finansējuma piešķiršanu mālu piegādei Aizkraukles luterāľu baznīcai. 

 

14.2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā  

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

Uzstājas G.Lisenko.   

 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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1. Piedzīt no Māras NĀBURGAS, personas kods XXX, nekustamā īpašuma, kas atrodas 

Andreja Upīša ielā 3, Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra nr.3282 008 0406), nodokļa 

parādu par kopējo summu Ls 23.70 (divdesmit trīs lati 70 santīmi), t.sk.: 

1. pamatparāds Ls 20.70 (divdesmit lati 70 santīmi); 

2. nokavējuma nauda Ls 3.00 (trīs lati). 

2. Nosūtīt lēmumu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Rigmontai Grīgai. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

14.3. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu XXX 

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

Uzstājas G.Lisenko.   

 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Pagarināt uz 6 (sešiem) mēnešiem XXX, personas kods XXX, sociālā dzīvokļa 

„Plostnieki” – 9, Klidziľas ciemā, Skrīveru novadā īres līgumu. 

2. Uzdot pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājam Jurim Zirnim 

pagarināt īres līgumu ar XXX, ievērojot Skrīveru novada pašvaldības 29.04.2010. pieľemto 

saistošo noteikumu Nr.9 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Skrīveru novadā” nosacījumus par 

sociālā dzīvokļa izīrēšanu. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

14.4. 

Par L.Zirnītes iesniegumu par nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu  

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

Uzstājas G.Lisenko.   

 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Atzīt LINDU ZIRNĪTI, personas kods XXX, par tiesīgu saľemt Skrīveru novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

2. Reģistrēt LINDU ZIRNĪTI Skrīveru novada pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas 

palīdzības reģistra grupā, kurā iekļautās personas ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām 

kārtām. 

3. Piedāvāt LINDAI ZIRNĪTEI īrēt pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu pēc mācību 

iestādes pabeigšanas 2011.gadā. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

14.5.1. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko.   

 



 12 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

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

personas kods XXX, ziľas par deklarēto dzīvesvietu Artūra Piegāza ielā 16, Skrīveros, 

Skrīveru novadā ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu - lēmuma pieľemšanas brīdi.  

 

2. Uzdot lietvedības pārzinei I.Peļľikai saskaľā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 

12.panta otro un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā datus par ziľu par deklarēto 

dzīvesvietu Artūra Piegāza ielā 16 anulēšanu XXXi ar lēmuma pieľemšanas brīdi 2010.gada 

30.septembri Par lēmuma pieľemšanu paziľot XXX uz viľas deklarēto dzīvesvietu un XXX. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

14.5.2. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko.   

 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

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

personas kods XXX, ziľas par deklarēto dzīvesvietu Daugavas ielā 11-8, Skrīveros, Skrīveru 

novadā ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu - lēmuma pieľemšanas brīdi.  

 

2. Uzdot lietvedības pārzinei I.Peļľikai saskaľā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 

12.panta otro un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā datus par ziľu par deklarēto 

dzīvesvietu Daugavas ielā 11-8 anulēšanu XXX ar lēmuma pieľemšanas brīdi 2010.gada 

30.septembri Par lēmuma pieľemšanu paziľot XXX.  

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

14.5.3. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko.   

 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

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

personas kods 300959-11883, ziľas par deklarēto dzīvesvietu Daugavas ielā 11-8, Skrīveros, 

Skrīveru novadā ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu - lēmuma pieľemšanas brīdi.  

2. Uzdot lietvedības pārzinei I.Peļľikai saskaľā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 

12.panta otro un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā datus par ziľu par deklarēto 

dzīvesvietu Daugavas ielā 11-8 anulēšanu XXX ar lēmuma pieľemšanas brīdi 2010.gada 

30.septembri Par lēmuma pieľemšanu paziľot XXX.  

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
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18. 

Par A.Upīša Skrīveru vidusskolas direktora A.Rakstiņa iesniegumu 

par izmaiņām skolas budžetā  

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

Uzstājas G.Lisenko.   

 

Sakarā ar to, ka skolēnu deju kolektīvi darbojas kultūras centrā, pamatojoties uz Andreja 

Upīša Skrīveru vidusskolas direktora A.Rakstiľa iesniegumu, 

 

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

D.Celmiľš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, 

A.Rakstiľš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

Izdarīt grozījumus pašvaldības budţetā un finansējumu, kas ieplānots vidusskolas deju 

kolektīva koncertmeistara 4 mēnešu darba samaksai Ls 298 apmērā, pārcelt no Andreja Upīša 

Skrīveru vidusskolas budţeta uz Skrīveru kultūras centra budţetu. 

 

15. 

Informācijas apmaiņa 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, A.Rakstiľš, A.Dronka, I.kronberga, A.Zālītis, S.Ozola 

 

1. Par Maizītes tilta un Dīvajas ielas gājēju celiľa izbūves projekta tāmi. 

2. Par Daugavas ielejas dabas parka padomes izveidošanu. 

3. Par Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdi un domes sēdi novembra mēnesī (25. 

un 29.novembrī). 

4. Par gājēju un veloceliľa izbūves pabeigšanu līdz 15.oktobrim. 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 17.05. 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko  

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  


