
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 

2010.gada 25.februārī                                                                                 Nr.2 

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  :   Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Dainis Celmiņš, Aivars Dronka, Uldis Dzērve,
                Rasma Kazimirova, Inguna Kronberga, Gunta Lisenko Sandra Ozola, Aldis Rakstiņš.

Pašvaldības   centrālās administrācijas darbinieki  :  
Aigars Orups - izpilddirektors
Gita Klinģerīte – galvenā grāmatvede
Ilze Rudzīte –sociālā dienesta vadītāja
Guntis Rūze - ekonomists
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 
Inta Rinmane – bāriņtiesas priekšsēdētāja (2. un 3.jautājuma izskatīšanā)
Inita Kantāne – vides pārvaldes speciāliste (15. jautājuma izskatīšanā)
Anita Krusta – zemes lietu speciāliste (12. un 18.4.jautājuma izskatīšanā)

Uzaicinātās personas:  
Guntars Brils– SIA „Bauštelle” pārstāvis
Ināra Mikažāne

Nepiedalās deputāti
Pēteris Jansons - slims
Aija Skudra – sakarā ar aizņemtību darbavietā 
Andris Zālītis – iemesls nav zināms

Darba kārtība:
1. Informācija par „Ģeotelpiskās informācijas likuma” tiesību normu izpildes nodrošināšanas 

iespējām pašvaldībā 
Ziņo – G.Brils

2. Par Skrīveru novada bāriņtiesas pārskatu par 2009.gadu 
Ziņo – I.Rinmane

3. Par Skrīveru novada bāriņtiesas nolikumu
Ziņo – I.Rinmane



4. Par Skrīveru novada pašvaldības administrācijas nolikumu 
Ziņo – G.Lisenko 

5. Par Lietvedības nodaļas reglamentu 
Ziņo – G.Lisenko

6. Par Dzimtsarakstu nodaļas reglamentu 
Ziņo – G.Lisenko

7. Par Administratīvā komisijas nolikumu 
Ziņo – G.Lisenko

8. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā” 
Ziņo – V.Vigovska 

9. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas 
pakalpojumiem Skrīveru novadā” 
Ziņo – V.Vigovska 

10. Par laikraksta „Skrīveru Vārds” pārreģistrāciju 
Ziņo – G.Lisenko

11. Par grozījumiem “Pedagogu atlases nolikumā” un pretendentu atlases komisijas sastāvā 
Ziņo – G.Lisenko 

12. Par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemesgabalu platību precizēšanu
Ziņo – A.Krusta

13. Par skolēnu apmācības un audzēkņu uzturēšanas izdevumu tāmju pašvaldības izglītības 
iestādēs apstiprināšanu
Ziņo – G.Lisenko 

14. Par pašvaldības aizņēmumu atmaksas nosacījumu pārskatīšanu 
Ziņo – G.Lisenko 

15. Par speciālā budžeta – autoceļu fonda – ieņēmumu-izdevumu plāna 2010.gadam 
apstiprināšanu
Ziņo – I.Kantāne

16. Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 2010.gada finanšu plānu un tāmju precizēšanu un 
apstiprināšanu 
Ziņo – A.Orups
17. Informācija  par  gājēju  un  velosipēdistu  celiņa  gar  J.Purapuķes  ielu  izbūves  projektu

Ziņo – A.Orups
18. Iesniegumi
18.1. Par tirdzniecības atļauju SIA „Aizkraukles sabiedrība” specializētā autoveikalā
18.2. Par transporta izdevumu apmaksu handbola komandai „Skrīveru-seniori”
18.3. Par XXXXXX iesniegumu par maksas samazināšanu par īpašumā izpērkamo zemi
18.4. Par zemes īpašuma Reinholda ielā 16 sadalīšanu
18.5. Par XXXXXX iesniegumu par trūcīgas personas statusa piešķiršanu
18.6. Par XXXXXX iesniegumu par līguma „Par sociālo pakalpojumu apmaksu” izbeigšanu
18.7. Par XXXXXX iesniegumu par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
19. Izpilddirektora informācija
20. Informācijas apmaiņa

G.LISENKO  ierosina  sēdes darba  kārtībā  iekļaut  papildus  jautājumu  „Par  atļauju 
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktoram A.Rakstiņam iesaistīties ESF projektā”. 

A.Rakstiņam  balsošanā  nepiedaloties,  Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  8 
balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns,  D.Celmiņš,  U.Dzērve,  A.Dronka,  R.Kazimirova, 
G.Lisenko, S.Ozola), pret nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt šādu papildus darba kārtību:

Papildus darba kārtība



18.9. Par atļauju Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktoram A.Rakstiņam iesaistīties 
ESF projektā 

1.
Informācija par „Ģeotelpiskās informācijas likuma” tiesību normu

 izpildes nodrošināšanas iespējām pašvaldībā 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, G.Brils, A.Orups, A.Dronka, D.Celmiņš.

Skrīveru novada dome vienojas:

Pieņemt zināšanai G.Brila sniegto informāciju.

2.
Par Skrīveru novada bāriņtiesas pārskatu par 2009.gadu

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, I.Rinmane.

Skrīveru novada dome vienbalsīgi nolemj pieņemt zināšanai I.Rinmanes sniegto ziņojumu.

Pielikumā: pārskats uz 2 lp.

3.
Par Skrīveru novada bāriņtiesas nolikumu 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, I.Rinmane.

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt Skrīveru novada bāriņtiesas nolikumu.

Pielikumā: Nolikums uz 4 lp.

4.
Par Skrīveru novada pašvaldības administrācijas nolikumu 

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt iestādes „Skrīveru novada pašvaldības administrācija” nolikumu.

Pielikumā: Nolikums uz 3 lp.

5.
Par Lietvedības nodaļas reglamentu 

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



Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas Lietvedības nodaļas reglamentu.

Pielikumā: Reglaments uz 2 lp.

6.
Par Dzimtsarakstu nodaļas reglamentu 

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt  Skrīveru  novada  pašvaldības  administrācijas  Dzimtsarakstu  nodaļas 
reglamentu.

Pielikumā: Reglaments uz 3 lp.

7.
Par Administartīvās komisijas nolikumu

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt Skrīveru novada domes Administartīvās komisijas nolikumu.

Pielikumā: Nolikums uz 4 lp.

8.
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem

„Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska.

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

1. Pieņemt  Skrīveru  novada  pašvaldības  saistošos  noteikumus  Nr.4  „Par  pašvaldības 
nodevām Skrīveru novadā”.

2.  Uzdot  pārvaldes  sekretārei  pēc  parakstīšanas  triju  dienu  laikā  nosūtīt  saistošos 
noteikumus  rakstveidā  un elektroniski  Reģionālās  attīstības  un pašvaldību  lietu  ministrijai 
atzinuma sniegšanai.  Pēc  atzinuma saņemšanas  no RAPLM publicēt  saistošos noteikumus 
laikrakstā „Skrīveru Vārds”, ievietot Skrīveru mājas lapā un izvietot Skrīveru novada domes 
ēkā pie ziņojumu dēļa.



Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.4 uz 3 lp.

9.
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem

„Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska.

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5  „Par valsts nodevu 
atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā”.

2.  Uzdot  pārvaldes  sekretārei  pēc  parakstīšanas  triju  dienu  laikā  nosūtīt  saistošos 
noteikumus  rakstveidā  un elektroniski  Reģionālās  attīstības  un pašvaldību  lietu  ministrijai 
atzinuma sniegšanai.  Pēc  atzinuma saņemšanas  no RAPLM publicēt  saistošos noteikumus 
laikrakstā „Skrīveru Vārds”, ievietot Skrīveru mājas lapā un izvietot Skrīveru novada domes 
ēkā pie ziņojumu dēļa.

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.5 uz 1 lp.

10.
Par laikraksta „Skrīveru Vārds” pārreģistrāciju

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

Veikt  uz  Skrīveru  pagasta  padomes  vārda  reģistrētā  laikraksta  „Skrīveru  Vārds” 
pārreģistrāciju  Latvijas  Republikas  Uzņēmumu reģistrā,  kā  dibinātāju  un  izdevēju  norādot 
Skrīveru novada domi.

11.
Par grozījumiem “Pedagogu atlases nolikumā” un

pretendentu atlases komisijas sastāvā 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko.

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

1.  Izdarīt  šādus  grozījumus  „Pedagogu  atlases  nolikumā”,  kas  apstiprināts  ar 
Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra sēdes lēmumu Nr.10.:

1.1. Izteikt 22.punkta apakšpunktus šādā redakcijā:
„22.1. 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;
22.2.  aktīvāk  īstenojis   tālākizglītību  (iesniegtas  kursu  apliecību  kopijas  par  pēdējiem  3  
gadiem);



22.3. pretendē uz projekta stipendiju, mērķstipendiju pirmo reizi.
1.2. Papildināt nolikumu ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

„22.1  Vienāda vērtējuma gadījumā var ievērot iesniegumu saņemšanas secību.”

2.  Izdarīt  šādus  grozījumus  stipendijas/mērķstipendijas  pretendentu  atlases 
komisijas sastāvā:

2.1. izslēgt no komisijas sastāva RAISU SKRIMBLI uz personīgā iesnieguma pamata,
2.2.  iekļaut  komisijas  sastāvā  JEĻENU  DEINI  kā  Latvijas  Izglītības  un  zinātnes 

darbinieku arodbiedrības pārstāvi.

12.1.
Par Skrīveru pagasta padomes un Skrīveru novada domes 

lēmumu par lauku apvidu zemes precizēšanu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta, A.Dronka, D.Celmiņš.

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

1.Precizēt  Skrīveru  pagasta  padomes  2008.gada  25.septembra  sēdes  lēmumu Nr.4.4. 
„Par  zemes  reformas  pabeigšanai  izmantojamo  lauku  apvidu  zemi  Skrīveru  pagastā”  un 
izslēgt 10.punktu:
„10.”Ziemlauki 1”, kadastra Nr.3282 002 0115, platība 1,6 ha;”.

2.Papildināt Skrīveru pagasta padomes 2008.gada 25.septembra sēdes lēmumu Nr.4.5. 
„Par valstij piekrītošo lauku apvidu zemi Skrīveru pagastā” ar 13.punktu šādā redakcijā:
„13.”Ziemlauki 1”, kadastra Nr.3282 002 0115, platība 1,6 ha.”.

3.Papildināt Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra sēdes lēmumu Nr.19.2. „Par 
zemes reformas pabeigšanai izmantojamo lauku apvidu zemi Skrīveru novadā” ar 3.punktu 
šādā redakcijā:
„3.”Brūveri”, kadastra Nr.3282 007 0154, platība 3,5 ha;”.

12.2.
Par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību platību apstiprināšanu

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt  zemes  reformas  pabeigšanai  paredzēto  zemes  vienību  platības  atbilstoši 
pievienotajam sarakstam, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība 
var tikt precizēta.

Pielikumā: Skrīveru novada zemes vienību saraksts uz 1 lp.

13.1.
Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas izdevumu tāmes

2010.gadam apstiprināšanu
---------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko.



Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt  šādu  izmaksu  tāmi  viena  skolēna  apmācībai  Andreja  Upīša  Skrīveru 
vidusskolā 2010.gadā:

Izdevumu veids Kods Summa, 
Ls

Atalgojums 1100 86614
Darba devēja VSAOI 1200 20867
Komandējumi un dienesta braucieni 2100 300
Pakalpojumu apmaksa 2200 94704
Materiāli, energoresursi, ūdens, inventārs 2300 12770
Grāmatu un žurnālu iegāde 2400 2000
Pavisam izdevumi kopā  217255

Skolēnu skaits 499
Izmaksas uz 1 skolēnu gadā 435.38
Izmaksas uz 1 skolēnu mēnesī 36.28

13.2.
Par PII „Sprīdītis” izdevumu tāmes 2010.gadam apstiprināšanu
---------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko.

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt šādu izmaksu tāmi viena audzēkņa uzturēšanai Skrīveru novada pirmsskolas 
izglītības iestādē „Sprīdītis” 2010.gadā:

Izdevumu veids Kods Summa, 
Ls

Atalgojums 1100 98597
Darba devēja VSAOI 1200 23753
Komandējumi un dienesta braucieni 2100 50
Pakalpojumu apmaksa 2200 9483
Materiāli, energoresursi, ūdens, inventārs 2300 16833
Pavisam izdevumi kopā  148716

Audzēkņu skaits 110
Izmaksas uz 1 audzēkni gadā 1351.96
Izmaksas uz 1 audzēkni mēnesī 112.66

13.3.
Par PII „Saulēni” izdevumu tāmes 2010.gadam apstiprināšanu

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



Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt šādu izmaksu tāmi viena audzēkņa uzturēšanai Skrīveru novada pirmsskolas 
izglītības iestādē „Saulēni” 2010.gadā:

Izdevumu veids Kods Summa, 
Ls

Atalgojums 1100 36688
Darba devēja VSAOI 1200 8839
Komandējumi un dienesta braucieni 2100 50
Pakalpojumu apmaksa 2200 2645
Materiāli, energoresursi, ūdens, inventārs 2300 9130
Pavisam izdevumi kopā  57352

Audzēkņu skaits 46
Izmaksas uz 1 audzēkni gadā 1246.78
Izmaksas uz 1 audzēkni mēnesī 103.90

14.
Par pašvaldības aizņēmumu atmaksas nosacījumu pārskatīšanu 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, G.Rūze, A.Orups, I.Kronberga, A.Dronka, J.Brokāns.

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

Lūgt  Latvijas  Republikas  Valsts  kasi  mainīt  Skrīveru  pagasta  pašvaldībai  izsniegto 
aizdevumu  pamatsummas  un  aizdevuma  procentu  atmaksas  likmi  no  latiem  uz  eiro, 
piemērojot Valsts kases noteikto mainīgo procentu likmi, šādiem aizdevumiem:

1. 26.03.2008. aizdevuma līgums Nr.A2/1/08/346 par aizdevumu pašvaldības iestāžu 
(PII „Sprīdītis”, kultūras nama, mūzikas un mākslas skolas) ēku remontdarbu un teritorijas 
labiekārtošanas darbu projektēšanai un izpildei;

2.  03.09.2008.  aizdevuma  līgums  Nr.A2/1/08/749  par  aizdevumu  infrastruktūras 
sakārtošanai (Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vecā korpusa renovācijai, mēbeļu iegādei 
vidusskolas kabinetiem un publiskās tualetes projektēšanai un celtniecībai);

3.  28.10.2008.  aizdevuma  līgums  Nr.A2/1/08/874  par  aizdevumu  SIA  „Skrīveru 
saimnieks”  pamatkapitāla  palielināšanai  sakarā  ar  ūdenssaimniecības  attīstības  projekta 
realizāciju.

15.
Par speciālā budžeta – autoceļu fonda – ieņēmumu-izdevumu 

plāna 2010.gadam apstiprināšanu 
---------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, I.Kantāne, R.Kazimirova, A.Orups.

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības speciālā budžeta – autoceļu fonda – ieņēmumu-
izdevumu plāna 2010.gadam. 



Pielikumā: autoceļu fonda ieņēmumu-izdevumu plāna 2010.gadam uz 1 lp.

16.
Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 2010.gada finanšu plānu un tāmju 

precizēšanu un apstiprināšanu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, A.Dronka, J.Brokāns, 

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības  iestāžu un struktūrvienību 2010.gada finanšu 
plānu. 

17.
Informācija par gājēju un velosipēdistu celiņa gar J.Purapuķes ielu izbūves projektu 

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

Skrīveru novada dome vienojas:

Pieņemt  zināšanai  sniegto  informāciju,  to  izvērtēt  un  nākošajā  domes  sēdē  pieņemt 
lēmumu par gājēju un velosipēdistu celiņa gar J.Purapuķes ielu izbūves projekta realizāciju vai 
atteikšanos no projekta.

18.1.
Par tirdzniecības atļauju SIA “Aizkraukles sabiedrība” specializētā autoveikalā

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

Skrīveru  novada dome,  atklāti  balsojot,  ar 10 balsīm par (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

Atļaut  SIA “Aizkraukles  sabiedrība”,  ievērojot  normatīvajos  aktos  noteiktās  prasības, 
tirgoties  ar  pārtikas  precēm,  rūpniecības  precēm,  alkoholiskiem  dzērieniem  un  tabakas 
izstrādājumiem  specializētajā  autoveikalā  MERCEDES  BENZ  SPRINTER  312  D,  valsts 
reģistrācijas Nr.HK 1070, saskaņā ar iepriekš apstiprinātu grafiku.

Pielikumā izvērsts lēmums uz 2 lpp.

18.2.
Par transporta izdevumu apmaksu handbola komandai „Skrīveru seniori”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzstājas G.Lisenko, A.Orups.

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  9  balsīm  par  (I.Biķerniece,  D.Celmiņš, 
A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret nav,  atturas 
nav, nolemj:

1. Lai atbalstītu handbola komandas „Skrīveru seniori” dalību Baltijas čempionāta divās 
spēlēs, kas notiks Lietuvas Republikā Viļņā un Elektrēnos,  apmaksāt transporta izdevumus 
abiem braucieniem, rēķinot Ls 0.16  par nobraukto kilometru.



2.  Izdevumus  segt  no  Attīstības  un  saimniecības  nodaļai  ieplānotajiem  izdevumiem 
transporta pakalpojumiem, līdzekļu izlietojumu pēc faktiskās izpildes pārlikt uz kultūras centra 
izdevumu tāmi.

18.3.
Par maksas samazināšanu par īpašumā izpērkamo zemi Pīlādžu ielā 3

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

Skrīveru  novada dome,  atklāti  balsojot,  ar 10 balsīm par (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

Samazināt XXXXXX aprēķināto samaksu par īpašumā izpērkamo zemi Pīlādžu ielā 3, 
Skrīveros,  Skrīveru  novadā,  kadastra  Nr.3282  010  0390,  par  7,7  %,  ņemot  vērā  zemes 
lietošanas laiku.

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.

18.4.
Par zemes īpašuma Reinholda ielā 16 sadalīšanu

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

Skrīveru  novada dome,  atklāti  balsojot,  ar 10 balsīm par (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

1. Atļaut  XXXXXX sadalīt zemes īpašumu Reinholda ielā 16, kadastra Nr.3282 008 
0070, kas atrodas  Skrīveros,  Skrīveru novadā,  divos zemes gabalos  saskaņā ar pievienoto 
shēmu, ievērojot nosacījumu, ka neviena zemes vienība nedrīkst būt mazāka par 2000 m2.

2. Zemes īpašuma Reinholda ielā 16, kadastra Nr.3282 008 0070, sadalīšana ir atļauta, 
izstrādājot zemes ierīcības projektu, detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama.

3. Apstiprināt pievienotos zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.

Pielikumā: izvērsts lēmums kopā ar pielikumiem uz 3 lp.

18.5.
Par XXXXX iesniegumu par trūcīgas personas statusa piešķiršanu

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

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  10  balsīm par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

Atteikt  piešķirt  XXXXXX,  personas  kods  XXXXX,  trūcīgas  ģimenes  (personas) 
statusu sakarā ar to, ka viņš neatbilst trūcīgas personas statusam, jo viņa sociālā situācija 
neatbilst  kritērijiem,  kas  nosaka  labvēlīgākus  nosacījumus  uz  atsevišķiem  parādsaistību 
veidiem,  lai  persona tiktu  atzīta  par  trūcīgu,  un viņa tiesiskajā  valdījumā ir  nekustamais 
īpašums, kuru var izmantot papildus ienākumu gūšanai.



Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lpp.

18.6.
XXXXX iesniegumu par līguma

„Par sociālo pakalpojumu apmaksu” izbeigšanu 
------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, I.Rudzīte, I.Kronberga, D.Celmiņš.

Skrīveru  novada dome,  atklāti  balsojot,  ar 10 balsīm par (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

1. Izbeigt starp Skrīveru pagasta padomi un XXXXXX 2007.gada 8.oktobrī noslēgto 
līgumu Nr.3-47.3/230 „Par sociālo pakalpojumu apmaksu” ar š.g 1.martu.

2. Skrīveru sociālajam dienestam organizēt  sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
un pakalpojumu apmaksu XXXXX normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.

18.7.
Par XXXXXX iesniegumu par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

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

Skrīveru  novada dome,  atklāti  balsojot,  ar 10 balsīm par (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš,  A.Dronka,  R.Kazimirova,  I.Kronberga,  G.Lisenko,  S.Ozola,  A.Rakstiņš),  pret 
nav, atturas nav, nolemj:

1.  Atzīt  XXXXXX  atteikšanos  no  piedāvātā  dzīvokļa  XXXXXX  īrēšanas  par 
nepamatotu.

2. Atteikt XXXXX, personas kods XXXXXX, segt ar dzīvojamās telpas īri saistītos 
ikmēneša izdevumus.

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.

18.9.
Par atļauju Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktoram 

A.Rakstiņam iesaistīties ESF projektā 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, A.Dronka, A.Rakstiņš .

Skrīveru  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  9  balsīm  par  (I.Biķerniece,  J.Brokāns, 
D.Celmiņš, U.Dzērve, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola), pret nav, 
atturas nav, nolemj:

Atļaut  Andreja  Upīša  Skrīveru  vidusskolas  direktoram  ALDIM  RAKSTIŅAM 
iesaistīties  Eiropas  Sociālā  fonda  līdzfinansētā  projekta  „Atbalsta  pasākumu  īstenošana 
Andreja  Upīša  Skrīveru  vidusskolas  bērnu  un  jauniešu  sociālās  atstumtības  riska  grupu 
integrācijai  izglītībā”  Nr.2009/0277/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/048  vadīšanā  un 
īstenošanā laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.maijam, veicot projekta 
vadītāja pienākumus un veicot 4 stundas nedēļā sporta nodarbību pedagoga pienākumus.



Sēdi slēdz pulksten 17.40.

Sēdes vadītāja G.Lisenko 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 



APSTIPRINU
Skrīveru novada domes
priekšsēdētāja

_______________/G.Lisenko/

2010.gada 25. februārī

Skrīveru novada pašvaldības speciālā budžeta 
autoceļu fonda ieņēmumu - izdevumu plāns 2010.gadam

Ieņēmumi – izdevumi
Autoceļu fondā ieskaitītie

un izlietotie līdzekļi 
Ls

Naudas atlikums uz 01.01. 3142,-
Tekošā gada ieņēmumi 30 080,-
Ieņēmumi kopā 33 222.-

Izdevumi kopā 30 222,-
t.sk. atalgojums -----------
sociālais nodoklis -----------
Pakalpojumu apmaksa

  t.sk. ziemas periodam(janvāris, februāris, marts,
                                      novembris, decembris)
          asfatbetona seguma remonts,
          jaunu ceļa zīmju iegāde,
          grants seguma ceļu un ielu planēšana,
          ceļa malu izpļaušana,
          grants seguma ceļu un ielu labošana

29722,-

20 542,-

4000,-
200,-

3100,-
880,-

1000,-

Materiālu un energoresursu. iegāde neparedzētiem 
darbiem un avārijas situācijās

500,-

Kapitālie ieguldījumi -----------

Atlikums uz gada beigām 3000.-

Sagatavoja I.Kantāne
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