LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Skrīveru novadā
2009.gada 16.jūlijā

Nr.2

Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.30.
Sēdi atklāj pulksten 15.30.
Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta LISENKO.
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA.
Sēdē piedalās:
Deputāti: Iveta Biėerniece, Jānis Brokāns, Dainis CelmiĦš, Aivars Dronka, Uldis Dzērve,
Rasma Kazimirova, Inguna Kronberga Gunta Lisenko,
Sandra Ozola, Aldis RakstiĦš, Aija Skudra, Andris Zālītis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Inita Kantāne – vides pārvaldes speciāliste
Guntis Rūze – ekonomists
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre
Novada iedzīvotāja Maruta Mīlīga
Nepiedalās deputāts Pēteris Jansons – personīgu iemeslu dēĜ.
Darba kārtība:
1. Par Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas izveidošanu
ZiĦo – G.Lisenko
2. Par Finanšu un tautsaimniecības komitejas nolikuma apstiprināšanu
ZiĦo – V.Vigovska
3. Par Sociālo jautājumu komitejas nolikuma apstiprināšanu
ZiĦo – V.Vigovska
4. Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
ZiĦo – A.RakstiĦš
5. Par konkursa „Sakoptākā sēta Skrīveru novadā 2009.gadā” organizēšanu
ZiĦo – G.Lisenko
6. Par darba samaksas noteikšanu domes priekšsēdētājai
ZiĦo – V.Vigovska
7. Par darba samaksas noteikšanu domes deputātiem
ZiĦo – G.Lisenko
8. Par deputātu apliecību izgatavošanu
ZiĦo – G.Lisenko
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9. Par pārstāvja izvirzīšanu Zemgales plānošanas reăiona attīstības padomes vēlēšanām
ZiĦo – V.Vigovska
10. Par „Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības” projekta realizācijas
vadītāja vietnieku
ZiĦo – G.Lisenko
11. Par projekta izstrādi Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vecā un jaunā korpusa ārsienu un
pamatu siltināšanai
ZiĦo – G.Lisenko
12. Par pašvaldības līdzekĜu piešėiršanu Futbola svētku organizēšanai
ZiĦo – G.Lisenko
13. Iesniegumi
13.1. Par uzmērītās zemes Birzes ielā 47 platības apstiprināšanu
14. Informācijas apmaiĦa
1.
Par Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas izveidošanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.RakstiĦš, A.Dronka, I.Kronberga, R.Kazimirova, J.Brokāns,D.CelmiĦš
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 50., 51. un 55.pantu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns,
D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola,
A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Skrīveru novada domes 01.07.2009. sēdes lēmuma Nr.4. „Par
deputātu pastāvīgo komiteju izveidošanu” 1.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
„1. Izveidot Skrīveru novada domē šādas pastāvīgās komitejas:
• Finanšu un tautsaimniecības komiteja,
• Sociālo jautājumu komiteja,
• Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komiteja.”
2. Atcelt Skrīveru novada domes 01.07.2009. sēdes lēmuma Nr.4. „Par deputātu
pastāvīgo komiteju izveidošanu” 4. punktu.
3. Apstiprināt Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komiteju 6 locekĜu
sastāvā: IVETA BIĖERNIECE, JĀNIS BROKĀNS, ULDIS DZĒRVE, RASMA
KAZIMIROVA, INGUNA KRONBERGA, SANDRA OZOLA.
2.
Par Finanšu un tautsaimniecības komitejas nolikuma apstiprināšanu
----------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, A.Dronka.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas
2.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns,
D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola,
A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt Finanšu un tautsaimniecības komitejas nolikumu.
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Pielikumā: Nolikums uz 3 lp.
3.
Par Sociālo jautājumu komitejas nolikuma apstiprināšanu
----------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, A.Skudra
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas
2.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns,
D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola,
A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
2. Apstiprināt Sociālo jautājumu komitejas nolikumu.
Pielikumā: Nolikums uz 3 lp.
4.
Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
----------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.RakstiĦš.
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 2.pielikuma
90.punktu un Pārejas noteikumu 13.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā
novadā iekĜauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārĦēmēja,
un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daĜas 8.punktu,
A.RakstiĦam balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns, D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova,
I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Noteikt, ka Andreja Upīša Skrīveru vidusskola ir Skrīveru novada domes izveidota
iestāde ar juridisko adresi Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125.
2. Apstiprināt Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikumu.
Pielikumā: Nolikums ar 1 pielikumu kopā uz 8 lp.
5.
Par konkursa „Sakoptākā sēta Skrīveru novadā 2009.gadā” organizēšanu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, I.Kantāne, I.Biėerniece .
Lai veicinātu pagasta teritorijas sakoptību, pamatojoties uz LR likuma “Par
pašvaldībām” 61.pantu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns,
D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola,
A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Atbalstīt Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas lēmuma projektu par
konkursa “Sakoptākā sēta Skrīveru novadā 2009.gadā” rīkošanu.
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2. Apstiprināt konkursa organizēšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja
Iveta Biėerniece, komisijas locekĜi Rita GabaliĦa, Jānis ĪviĦš, Inita Kantāne, Daiga
Martinsone, Sanita Prūse, Juris Zirnis.
3. Uzdot konkursa organizēšanas komisijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Izglītības,
kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejā konkursa nolikuma projektu un tāmi
izdevumiem, kas nepieciešami konkursa organizēšanai, uzvarētāju apbalvošanai un noslēguma
pasākumam.
6.
Par darba samaksas noteikšanu domes priekšsēdētājai
---------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, J.Brokāns.
G.Lisenko paziĦo, ka viĦa, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieĦemšanas ierobežojumus, nepiedalās lēmuma
pieĦemšanā.
Lai nodrošinātu likuma “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzību 2009.gadā” 4.pantā noteikto atlīdzības samazinājumu pašvaldības institūcijās
2009.gadā , pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 13.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns,
D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.RakstiĦš, A.Skudra,
A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Noteikt Skrīveru novada domes priekšsēdētājai algas likmi 896.- lati mēnesī.
7.
Par darba samaksas noteikšanu domes deputātiem
un priekšsēdētājas vietniekam
---------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, J.Brokāns, A.Dronka, D.CelmiĦš, A.Zāslītis.
Lai ievērotu likuma “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzību 2009.gadā” prasības, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daĜas 12. un 13.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns,
D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola,
A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Skrīveru novada domes deputātiem par deputāta pienākumu pildīšanu un piedalīšanos
domes un pastāvīgo komiteju sēdēs ar š.g. 1.jūliju noteikt darba samaksu 80.- lati mēnesī.
2. Deputātiem, kuri darbojas 2 komitejās, noteikt piemaksu 20 lati mēnesī.
3. Komiteju priekšsēdētājiem, izĦemot Finanšu un tautsaimniecības komiteju, noteikt
piemaksu 15 lati mēnesī.
4. Domes priekšsēdētājas vietniekam noteikt darba samaksu 215.- lati mēnesī līdz
izpilddirektora iecelšanai amatā. Par priekšsēdētājas aizvietošanu atvaĜinājuma laikā papildus
piemaksu nenoteikt.
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8.
Par deputātu apliecību izgatavošanu
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, A.Dronka, D.CelmiĦš.
Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma”
18.pantu un Ministru kabineta 14.06.1994. noteikumiem Nr.116 „Par pilsētas domes, rajona
padomes un pagasta padomes deputāta apliecību”
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns,
D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola,
A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Izgatavot Skrīveru novada domes deputātu apliecības pēc Ministru kabineta noteiktā
parauga.
2. Deputātiem līdz š.g. 1.augustam iesniegt kancelejā 2.5 x 3 cm izmēru fotokartiĦas vai
atsūtīt fotokartiĦas elektroniski.
9.
Par pārstāvja izvirzīšanu
Zemgales plānošanas reăiona attīstības padomes vēlēšanām
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, A.Dronka, D.CelmiĦš.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Zemgales plānošanas reăiona 29.06.2009. vēstuli
Nr.1-6/202 un Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu,
G.Lisenko balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (I.Biėerniece, J.Brokāns, D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga,
S.Ozola, A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Izvirzīt Skrīveru novada domes priekšsēdētāju GUNTU LISENKO kā novada pārstāvi
Zemgales plānošanas reăiona attīstības padomē.
10.
Par „Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības”
projekta realizācijas vadītāja vietnieku
------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, J.Brokāns.
SaskaĦā ar JāĦa Porieša personīgo iesniegumu un pašvaldības SIA „Skrīveru saimnieks”
iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 1.punktu un 21.panta pirmās daĜas 23.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns,
D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola,
A.RakstiĦš, A.Skudra), pret nav, atturas – 1 (A.Zālītis), nolemj:
1. Atcelt Skrīveru pagasta padomes 27.11.2008. sēdes lēmumu Nr.3.2. „Par darba
līguma noslēgšanu ar J.Porieti” un atĜaut JĀNIM PORIETIM iespēju robežās sabiedriskā
kārtā piedalīties projekta „Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība”
ieviešanā.
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2. Noslēgt darba līgumu uz projekta „Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība” realizācijas laiku ar LAIMONI NEIJU, personas kods --------, par projekta
ieviešanas vadītāja vietnieka darba pienākumu pildīšanu sākot ar š.g. 1.jūliju.
3. Noteikt LAIMONIM NEIJAM darba samaksu 200 lati mēnesī.
4. Uzdot personāldaĜas vadītājai sagatavot darba līgumu un grāmatvedībai katru mēnesi
aprēėināt un izmaksāt darba algu no pašvaldības budžeta līdzekĜiem.
11.
Par projekta izstrādi Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas
vecā un jaunā korpusa ārsienu un pamatu siltināšanai
-----------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.RakstiĦš.
A.RakstiĦš paziĦo, ka viĦš, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieĦemšanas ierobežojumus, nepiedalās lēmuma
pieĦemšanā.
ĥemot vērā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktora A.RakstiĦa ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 3.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns,
D.CelmiĦš, A.Dronka, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra,
A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Skrīveru novada pašvaldībai piedalīties ar Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vecā
un jaunā korpusa ārsienu un pamatu siltināšanas projektu LR Vides ministrijas projektu
konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkās”.
2. Uzdot skolas direktoram Aldim RakstiĦam organizēt ēku energoauditu, tehniskā
projekta izstrādi un projekta pieteikuma sagatavošanu.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Skrīveru novada pašvaldības
līdzfinansējumu 15 % apmērā no projekta kopējām izmaksām.
12.1.
Par pašvaldības līdzekĜu piešėiršanu Futbola svētku organizēšanai
-----------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.RakstiĦš, J.Brokāns, A.Dronka, A.Zālītis, A.Skudra, D.CelmiĦš.
A.DRONKA lūdz atĜauju un atstāj sēdes telpu, un turpmākajā sēdes gaitā nepiedalās.
G.Lisenko paziĦo, ka viĦa, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieĦemšanas ierobežojumus, nepiedalās lēmuma
pieĦemšanā, jo viĦas vīrs ir pasākuma organizators.
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns,
D.CelmiĦš, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
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1. Piešėirt no pašvaldības budžeta līdzekĜiem Futbola svētku organizēšanai
1210,- latus, t.sk., 250 latus no Aizkraukles rajona padomes mērėdotācijas un 960 latus no
tradīcijām paredzētiem līdzekĜiem.
2. LīdzekĜus izlietot, apmaksājot rēėinus par koncertu un balli.
12.2.
Par Futbola svētku rīkošanas atĜauju
-----------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.RakstiĦš, J.Brokāns, A.Zālītis.
G.Lisenko paziĦo, ka viĦa, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieĦemšanas ierobežojumus, nepiedalās lēmuma
pieĦemšanā, jo viĦas vīrs ir pasākuma organizators.
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns,
D.CelmiĦš, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.RakstiĦš, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. AtĜaut AIVARAM LISENKO organizēt Futbola svētkus š.g. 25.-26.jūlijā Andreja
Upīša Skrīveru vidusskolas sporta laukumā.
2. Turpmāk pirms publisko pasākumu organizēšanas atĜauju izsniegšanas, pieprasīt
organizatoram iesniegt pasākuma norises projektu un to izskatīt Izglītības, kultūras, sporta un
tūrisma jautājumu komitejā.
13.1.
Par uzmērītās zemes Birzes ielā 47 platības apstiprināšanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biėerniece, J.Brokāns,
D.CelmiĦš, U.Dzērve, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.RakstiĦš,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt dabā noteiktā un uzmērītā nekustamā īpašuma Birzes ielā 47, Skrīveros,
Skrīveru novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3282 010 0260 platību 0,1765 ha.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz lp.
14.
Informācijas apmaiĦa
-----------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, D.CelmiĦš, J.Brokāns, A.RakstiĦš, U.Dzērve.
Sēdi slēdz pulksten 17.30.
Sēdes vadītāja

G.Lisenko

Protokolētāja

V.Vigovska

