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
2011.gada 25.augustā

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, Rasma Kazimirova, Gunta Lisenko,
Sandra Ozola, Danute Podvinska, Aldis Rakstiņš, Guntis Rūze, Aija Skudra,
Andris Zālītis.
Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:
Aigars Orups - izpilddirektors
Edgars Jansons - juriskonsults
Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre
Nepiedalās:
Dainis Celmiņš – sakarā ar aizņemtību darbavietā
Uldis Dzērve,– sakarā ar aizņemtību darbavietā
Pēteris Jansons – atrodas komandējumā
Uzaicinātās personas:
Astra Siliņa – Aizkraukles izglītības pārvaldes vadītāja
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Skrīveru novada pašvaldības 2011.gada budžetā
Ziņo – G.Rūze
2. Par dabas resursu līdzekļu izlietošanu
Ziņo – A.Orups
3. Par Dīvajas ielas posma rekonstrukcijas projekta realizāciju un satiksmes ierobežošanu
Ziņo – A.Orups
4. Par grozījumiem Skrīveru novada domes sēdes lēmumos „Par maksas noteikšanu par
pašvaldības transporta pakalpojumiem”
Ziņo – A.Orups
5. Par grozījumiem „Pedagogu atlases nolikumā”
Ziņo – G.Lisenko

6. Par grozījumiem PII „Sprīdītis” nolikumā
Ziņo – G.Lisenko
7. Par grozījumiem pašvaldības amatu katalogā un mēnešalgas noteikšanu pirmsskolas
iestādes māsai
Ziņo – G.Lisenko
8. Par amata likmes palielināšanu zemes lietu speciālistei
Ziņo – G.Lisenko
9. Par grozījumiem Skrīveru novada domes 26.05.2011. sēdes lēmumā Nr.8 „Par nekustamā
īpašuma Dzelzceļnieku iela 5 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”
Ziņo – G.Lisenko
10. Par grozījumiem Skrīveru novada domes 30.06.2011. sēdes lēmumā Nr.7 „Par zemes
vienības Dzelzceļnieku ielā 5A nodošanu pašvaldībai un SIA „Skrīveru saimnieks”
pamatkapitāla samazināšanu”
Ziņo – G.Lisenko
11. Par adresācijas objekta adreses likvidāciju
Ziņo – G.Lisenko
12. Par pašvaldības īpašuma Jāņa Purapuķes ielā 25 atsavināšanu
Ziņo – G.Lisenko
13. Par pašvaldības zemes iznomāšanu
Ziņo – G.Lisenko
14. Par iepirkuma komisijas izveidošanu projektu realizācijai
Ziņo – G.Lisenko
15. Iesniegumi
15.1. Par SIA „Latvijas energoceltnieks” iesniegumu par servitūta līguma nosacījumiem
15.2. Par Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas iesniegumu par atbalstu dokumentālās
filmas uzņemšanai
16. Informācija par izglītības pārvaldes darbu
Ziņo – A.Siliņa
17. Informācijas apmaiņa
G.LISENKO aicina apstiprināt darba kārtību.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt sēdes darba kārtību.
1.
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi 2011.gada 24.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, G.Rūze, J.Brokāns, A.Orups, A.Rakstiņš.
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.pantu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi
2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu
2011.gadam””.
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2. Pēc parakstīšanas triju darbadienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Reģionālās zināšanai.
3. Saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi 2011.gada 24.februāra ,saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada domes ēkā un publicējami
internetā pašvaldības mājas lapā.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.11 uz 2 lp.
2.
Par dabas resursu līdzekļu izlietošanu
-------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, A.Rakstiņš, A.Zālītis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 23. un 27.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
Izlietot dabas resursu līdzekļus, kas ieskaitīti Skrīveru novada domei kā dabas resursu
nodoklis, šādiem mērķiem:
1. apmaksāt izskaloto caurteku labošanas un attīrīšanas darbus Ls 818,62 (astoņi simti
astoņpadsmit lati 62 santīmi) apmērā;
2. apmaksāt topogrāfisko plānu izgatavošanu Dzelceļnieku un Sporta ielu apvidū,
izlietojot līdzekļus līdz Ls 2000 (divi tūkstoši lati).
3.
Par Dīvajas ielas posma rekonstrukcijas projekta realizāciju
un satiksmes ierobežošanu
---------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Orups.
Sakarā ar to, ka:
1. izsludinātajā konkursā “Dīvajas ielas posma rekonstrukcija starp Daugavas ielu un
Piekrastes ielu” pieteicās tikai viens pretendents un piedāvātā līgumcena pārsniedz
pašvaldības budžeta iespējas;
2. tilts pār Maizītes upi saskaņā ar ekspertu atzinumu ir bīstams ekspluatācijai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Publisko
iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, Ceļu satiksmes likuma 8.pantu un Ministru kabineta
1998.gada 15.decembra noteikumu Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un
kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi"
4.2.apakšpunktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Pārtraukt iepirkuma Nr. SND 2011/9 ELFLA “Dīvajas ielas posma rekonstrukcija
starp Daugavas ielu un Piekrastes ielu” procedūru un uzdot iepirkuma komisijai organizēt
atkārtotu iepirkumu.
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2. Uz laiku, kamēr nav veikta Maizītes upes tilta rekonstrukcija, ierobežot
transportlīdzekļu satiksmi Dīvajas ielas posmā starp Daugavas ielu un Piekrastes ielu, uzliekot
ceļa zīmi "Kravas automobiļiem braukt aizliegts".
4.
Par grozījumiem Skrīveru novada domes 22.12.2009. sēdes lēmumā
„Par maksas noteikšanu par pašvaldības transporta pakalpojumiem”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Orups.
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g)
apakšpunktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Skrīveru novada domes 22.12.2009. sēdes lēmumā Nr.7 „Par
maksas noteikšanu par pašvaldības transporta pakalpojumiem” un lēmuma 2.punktu izteikt
šādā redakcijā:
„2. Noteikt, ka skolēnu pārvadāšanas maršrutos no pieaugušām personām tiek iekasēta
braukšanas maksa Ls 0.30 par katru braucienu vai persona var iegādāties braukšanas karti
kārtējam mēnesim par Ls 5.00.”
2. Braukšanas karti var iegādāties pie autobusa vadītāja vai Skrīveru novada domes
kasē. Pieaugušās personas, kas brauc pašvaldības apmaksātā maršrutā Aizkraukle-Skrīveri un
Skrīveri-Aizkraukle, braukšanas karti kārtējam mēnesim par Ls 5.00 var iegādāties Skrīveru
novada domes kasē.
5.
Par grozījumiem “Pedagogu atlases nolikumā”
----------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumiem
Nr.270 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.998 "Noteikumi
par
darbības
programmas
"Cilvēkresursi
un
nodarbinātība"
papildinājuma
1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos"", pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumu Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos”” 65.1.2. apakšpunktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
Izdarīt šādus grozījumus Skrīveru novada pašvaldības „Pedagogu atlases
nolikumā”, kas apstiprināts ar Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra sēdes
lēmumu Nr.10:
1. Svītrot 5.punktā vārdus „darbam apvienotajās klasēs”.
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2. Papildināt 7.punktu aiz vārda „strādā” ar vārdiem „ir atbilstoša Noteikumiem”.
3. Papildināt nolikumu ar 91. punktu šādā redakcijā:
“9¹. Uz 3.aktivitātes
9¹.1. 4.pakāpi var pretendēt:
9¹.1.1. ja ir 10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs (secināms pēc Pedagogu
atlases komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV);
9¹.1.2. ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:
9¹.1.2.1. projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris – 2010.gada
februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:
1., 2. vai 3.pakāpē – 50 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases
komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV) ;
9¹.1.2.2. projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā
(2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris – aprīlis) un
novērtēšanā ieguvis:
 1. vai 2. pakāpē – 60 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases
komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV) ;
 3.pakāpē – 50 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai
iesniegtā projekta 5.posma CV);
91.2. 5.pakāpi var pretendēt:
91.2.1. ja ir 10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs (secināms pēc Pedagogu atlases
komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV);
91.2.2. ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:
9¹.2.2.1. projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris - 2010.gada
februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:
1., 2. vai 3.pakāpē – 60 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases
komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV);
9¹.2.2.2. projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā
(2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris – aprīlis) un
novērtēšanā ieguvis:
 1. vai 2.pakāpē – 70 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases
komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV);
 3.vai 4.pakāpē – 65 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases
komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV).”
4. Izteikt 11. – 12.punktus šādā redakcijā:
„11. Stipendijas pretendenta CV, pievienojot izglītības iestādes vadītāja izdotu
rīkojumu (kopiju) par kvalitātes pakāpes piešķiršanu, ja ir piedalījies iepriekšējos projekta
posmos.
12. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un
māca ne vairāk kā Noteikumos norādītās kontaktstundām nedēļā. Kontaktstundu skaitā
3.aktivitātē var tikt iekļauta mācību stunda, audzināšanas stunda (klases stunda), fakultatīvā
nodarbība, konsultācija, pulciņa nodarbība.”
5. Papildināt nolikumu ar 161. un 162. punktiem šādā redakcijā:
„16¹. 4.kvalitātes pakāpes pretendentiem dokumenti, kas apliecina pedagoga (vismaz
vienu no norādītajiem):
16¹.1. mentora darbību (sertifikāts, apliecība),
16¹.2. pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts,
līguma kopija),
16¹.3. lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu
tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un
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mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu
skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija,
uzrādot līguma priekšmetu),
16¹.4. multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);
Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris 2011.gada augusts).
16². 5.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildus iesniedzamie dokumenti:
16².1. kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):
16².1.1. mentora darbību (sertifikāts, apliecība),
16².1.2. pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts,
līguma kopija),
16².1.3. lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu
tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un
mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu
skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija,
uzrādot līguma priekšmetu),
16².1.4. multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);
Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris 2011.gada augusts);
16².2. kas apliecina pedagoga sadarbību ar valsts līmeņa institūcijām, izņemot darbību
attiecīgo institūciju īstenotajos projektos, izglītības jomā - ISEC/VISC, VIKNVA, PIC,
VJIC, KRIIC, IKVD:
16².2.1. sertifikāts, apliecība (eksperts, ārštata metodiķis, bērnu un jauniešu nometņu
vadītājs),
16².2.2. izziņa vai rīkojuma kopija par dalību komisijā, darba vai ekspertu grupā,
padomē, izraksts vai līguma kopija,
Attiecīgo dokumentu derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris 2011.gada augusts).
16².3. Izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija (3.aktivitātes 4. un 5.
pakāpes pretendentiem).

16².4. Darba devēja apliecinājums izglītības iestādes vadītājiem, kuriem šajā mācību
gadā nav kontaktstundu, ja pretendē uz 3. aktivitātes 4. vai 5. kvalitātes pakāpi un pēdējo 5
gadu laikā kādā no mācību gadiem ir bijušas 6 un vairāk kontaktstundas nedēļā, nodrošinot
iespēju atbalsta saņemšanas periodā (01.09.2011.-23.12.2011.) novadīt 3 mācību stundas.”
6. Papildināt 22.punktu aiz vārda „slodzi ” ar vārdiem „kas noteikta Noteikumos”.
7. Izteikt 22.punkta apakšpunktus šādā redakcijā:
„22.1. pirmo reizi pieteicies atbalsta saņemšanai projektā dalībai 3.aktivitātē;
22.2. pieteicies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai (3.aktivitāte)
uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi;
22.3. kuram mazāks kontaktstundu skaits, kā arī, ja ir citi ieņemamie amati (izglītības
iestādes vadītājs, izglītības iestādes vadītāja vietnieks, izglītības metodiķis, metodiskās
apvienības vadītājs, pedagoga palīgs, izglītības iestādes bibliotekārs, internāta skolotājs,
pagarinātās dienas grupas skolotājs, atbalsta personāls);
22.4. piedalījies projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma
izveide” darba grupas izstrādātā Pedagogu profesionālās karjeras attīstības modeļa aprobācijā
no 2007.gada oktobra līdz 2008.gada aprīlim un var to dokumentāli apliecināt.”
8. Papildināt nolikumu ar 27.punktu šādā redakcijā:
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„27. Visās aktivitātēs prioritāte tiem pedagogiem, kuri šajā projektā piedalās pirmo
reizi.”
6.
Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” nolikumā
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un
Vispārējās izglītības likuma 9.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” nolikumā
un 9.2.apakšpunktā svītrot vārdu „attīstības”.
7.
Par grozījumiem pašvaldības amatu katalogā
un mēnešalgas noteikšanu pirmsskolas iestādes māsai
------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Pamatojoties uz Skrīveru novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 35.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Skrīveru novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 1. pielikumā „Skrīveru novada pašvaldības amatu katalogs un atbilstošā mēnešalgu
grupa” un papildināt apakšsaimē 5.2. Aprūpe I B līmeni ar ierakstu „Pirmsskolas iestādes
māsa (PII)”.
2. Apstiprināt sertificētai pirmsskolas iestādes māsai mēnešalgu Ls 235.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.septembri.
8.
Par amata likmes palielināšanu zemes lietu speciālistei
---------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Sakarā ar to, ka zemes lietu speciālistei ir uzdots pārraudzīt pašvaldības iekārtotās ielu
tirdzniecības vietas un ir paplašinājies darba apjoms, pamatojoties uz Skrīveru novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.punktu un likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
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Izdarīt grozījumus pašvaldības administrācijas amatu sarakstā - palielināt par 0.25 amata
vienībām zemes lietu speciālistei darba apjomu un noteikt, ka no 2011.gada 1.septembra līdz
2011.gada 31.decembrim zemes lietu speciāliste strādā pilnu darba laiku.
9.
Par grozījumiem Skrīveru novada domes 26.05.2011. sēdes lēmumā Nr.8 „Par
nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku iela 5 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Skrīveru novada domes 26.05.2011. sēdes lēmumā Nr.8 „Par
nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku iela 5 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” un lēmuma
3.punktu izteikt šādā redakcijā:
„3. Jaunizveidotajai zemes vienībai (kadastra apzīmējums 3282 008 0289) 0,4548
ha platībā un ēkai, kas uz tā uzbūvēta, piešķirt adresi Dzelzceļnieku iela 5A, Skrīveri,
Skrīveru nov. un zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (1201).”
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.
10.
Par grozījumiem Skrīveru novada domes 30.06.2011. sēdes lēmumā Nr.7
„Par zemes vienības Dzelzceļnieku ielā 5A nodošanu pašvaldībai un
SIA „Skrīveru saimnieks” pamatkapitāla samazināšanu”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Saskaņā ar SIA „Skrīveru saimnieks” 2011.gada 21.marta iesniegumu par atteikšanos
no daļas zemes īpašuma Dzelzceļnieku ielā 5, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 21.panta otro daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību
kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42. un 45.pantu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Pārņemt Skrīveru novada domes lietojumā, valdījumā un īpašumā nekustamo īpašumu ar
kadastra apzīmējums 3282 008 0289, kas atrodas Dzelzceļnieku ielā 5A, Skrīveros, Skrīveru
novadā, un sastāv no 1949.gadā celta ūdenstorņa un zemes vienības 0,4548 ha platībā, kas
atdalīta no zemes īpašuma Dzelzceļnieku ielā 5, Skrīveros, Skrīveru novadā, kadastra
apzīmējums 3282 008 0663.
2. Uzdot zemes lietu speciālistei A.Krustai nostiprināt pašvaldības īpašuma tiesības
zemesgrāmatā un grāmatvedībai zemesgabalu un ēku uzņemt bilancē.
3. Pēc izmaiņu reģistrācijas zemesgrāmatā, izņemt no SIA „Skrīveru saimnieks”
pamatkapitāla no zemes īpašuma Dzelzceļnieku ielā 5 atdalīto daļu 0,4548 ha platībā un uz tā
atrodošos ēku un attiecīgi par Ls 317 (trīs simti septiņpadsmit lati) samazināt SIA „Skrīveru
saimnieks” pamatkapitālu.
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Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājam J.Zirnim sagatavot grozījumus
statūtos un veikt attiecīgus grozījumus komercreģistrā.
11.
Par adresācijas objekta adreses likvidāciju
----------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datu bāzē likvidēt nekustamā īpašuma ar
kadastra apzīmējumu 3282 007 0004 adresi Rīgas iela 3, Klidziņa, Skrīveru nov.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.
12.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Purapuķes ielā 25 atsavināšanu
-----------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Sakarā ar to, ka zemesgabals Jāņa Purapuķes ielā 25 nav nepieciešams pašvaldībai tās
funkciju veikšanai, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
pirmo un otro daļu un 8.panta otro un sesto daļu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Uzdot zemes lietu speciālistei veikt nepieciešamās darbības, lai sagatavotu pārdošanai
pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemesgabalu Jāņa Purapuķes ielā 25.
2. Nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanai pieaicināt sertificētu vērtētāju.
13.
Par pašvaldības zemes iznomāšanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
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 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.augusta līdz 2013.gada 1.novembrim nomas līgumu ar
VS par zemes vienības „Krampīšu pleķis” 2.27 ha platībā nomu.
14.
Par iepirkuma komisijas izveidošanu projektu realizācijai
--------------------------------------------------------------------------------------------------9

Uzstājas G.Lisenko.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 22.panta pirmo daļu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav,
atturas – 1 (S.Ozola), nolemj:
1. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs AIGARS ORUPS – Skrīveru novada domes izpilddirektors,
komisijas locekļi: PĒTERIS JANSONS – SAC „Ziedugravas” direktors,
ILGA BABRE - pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja,
SANDRA OZOLA - pirmsskolas izglītības iestādes „Saulēni” vadītāja,
DAINIS CELMIŅŠ – Skrīveru novada domes deputāts.
2. Uzdot iepirkuma komisijai organizēt iepirkumu procedūru projekta „Saules enerģija
siltajam ūdenim Skrīveru novadā” realizācijai un ielu apgaismojuma rekonstrukcijas
pabeigšanas projekta realizācijai.
3. Komisijas sekretāra pienākumus uzdot pildīt ekonomistam Guntim RŪZEM.
15.1.
Par SIA „Latvijas energoceltnieks” iesniegumu
par servitūta līguma nosacījumiem
------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro un ceturto
daļu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas
17.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus ar Skrīveru novada domes 2011.gada 26.maija sēdes lēmumu Nr.5
„Par līguma projekta ar „Latvijas Mobilais Telefons” SIA par servitūta nodibināšanu un tā
izlietošanas kārtību apstiprināšanu” apstiprinātajā līguma projektā par servitūta nodibināšanu
un piekrist SIA „Latvijas Energoceltnieks” 2011.gada 15.augusta vēstulē Nr.534/2011-SAK
izteiktajam priekšlikumam par atlīdzības samazināšanu par servitūta nodibināšanu un noteikt,
ka servitūta lietotājs „Latvijas Mobilais Telefons” SIA samaksā pašvaldībai vienreizēju
atlīdzību Ls 4000 (četri tūkstoši lati) + PVN.
2. Lietderības apsvērumu dēļ noraidīt SIA „Latvijas Energoceltnieks” izteikto
priekšlikumu par zemes gabala izpirkšanu un nenodot pašvaldībai piederošā zemes īpašuma
Dzelzceļnieku ielā 5A daļu atsavināšanai.
3. Sakarā ar to, ka pašvaldība piekrīt samazināt atlīdzību par servitūta nodibināšanu, lūgt
„Latvijas Mobilais Telefons” SIA izskatīt iespēju sniegt materiāli tehnisku atbalstu kādai no
pašvaldības izglītības iestādēm.
15.2.
Par Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas iesniegumu
par atbalstu dokumentālās filmas uzņemšanai
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Zālītis.
Izskatot Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas 2011.gada 10.augusta vēstuli Nr.72,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmo teikumu un 41.panta
pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns
R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
Piešķirt finansējumu Ls 50 (piecdesmit lati) Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijai
publicistiski dokumentālas filmas, kas atspoguļotu bāriņtiesu darbu, uzņemšanai.
16.
Informācija par izglītības pārvaldes darbu
-----------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Siliņa, R.Kazimirova, S.Ozola.
A.SILIŅA informē par izglītības pārvaldes darbu. Tiek sastādīts darba lplāns pusgadam
un pēc tam operatīvie plāni katram mēnesim, kurus izsūta pašvaldībām. Izglītības pārvadei ir
vairāki darbības virzieni: koordinē matodiskās apvienības; organizē olimpiādes; analizē
pārbaužu rezultātus un tad redz, kādas problēmas jārisina; pedagogu tālākizglītība,
medicīniskās komisijas darbs. Viņa informē arī par jauninājumiem izglītības sistēnā. Viņa
izsaka atzinību Skrīveru skolas vadībai par to, ka meklē iespējas, kā piesaistīt gan papildus
līdzekļus, gan skolēnus.
A.Rakstiņš lūdz atļauju atstāt sēdi un nepiedalās turpmākajā sēdes gaitā.
G.LISENKO informē, ka skolā ir licencēta tālmācības programma, kas ir pedagogu
vairāku gadu darba rezultāts.
S.OZOLA kā PII „Saulēni” vadītāja izsaka pateicību skolu pārvaldei par to, ka vienmēr
informē izglītības iestādes par jauninājumiem likumdošanā.
Skrīveru novada dome nolemj: pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
17.
Informācijas apmaiņa
-----------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Skudra, A.Zālītis, V.Vigovska, J.Brokāns, A.Orups.
1. Par LZ iesniegumu par atteikšanos no izīrētā dzīvokļa.
2. Par ĢPS uzstādīšanu 2 autobusiem izmēģinājuma režīmā
3. Par A.Albekeites iegūto skatītāju simpātiju balvu konkursā „Bērnu Jaunais Vilnis”
Sēdi slēdz pulksten 16.45.
Sēdes vadītāja

G.Lisenko

Protokolētāja

V.Vigovska
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