
 
 

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  

 

2017.gada 23.februārī                                                                                Nr.2 

Sēde sasaukta plkst. 15.00. 

Sēdi atklāj plkst. 15.02. 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Andris ZĀLĪTIS 

Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Ināra Dika, Uldis Dzērve, Sarmīte Jansone, 

                Udo Pērsis, Deniss Vigovskis, Andris Zālītis, Arnis Zitāns.  

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Kitija Boļšakova – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Inita Panteļejeva - ekonomiste 

Velta Vigovska - pārvaldes sekretāre 

Uzaicinātās personas:   

Gunta Zvaigzne – bāriņtiesas priekšsēdētāja (14.darba kārtības jautājuma izskatīšanā) 

Citas personas:   

Jānis Putniņš - portāla „Fakti.lv” pārstāvis, SIA “EKRO” pilnvarotā persona 

 

Darba kārtība: 

1. Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu pašvaldības izglītības iestādēs  

Ziņo – A.Zālītis 

2. Par sociālā pedagoga amata vienības pārcelšanu no sociālā dienesta uz skolu 

Ziņo – A.Zālītis 

3. Par pašvaldības iestāšanos biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija” 

Ziņo – A.Zālītis 

4. Par pašvaldības iestāšanos biedrībā “Latvijas Sporta veterānu – senioru savienība” 

Ziņo – A.Zālītis 

5. Par Skrīveru novada pašvaldības administrācijas maksas pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu 

Ziņo – A.Zālītis 

6. Par darba dienas pārcelšanu pašvaldības iestādēs 

Ziņo – A.Zālītis 

7. Par dzīvokļa “Labrenči” – 2 nodošanu Skrīveru sociālā dienesta lietošanā un atbildībā 

Ziņo – A.Zālītis 

8. Par adreses maiņu nekustamā īpašuma objektam 

Ziņo – A.Zālītis 
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9. Par ceļa servitūta tiesību nodibināšanu un līguma noslēgšanu ar AS “Latvijas Valsts 

meži” 

Ziņo – A.Zālītis 

10. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Krusta 

11. Iesniegumi 

11.1. Par pašvaldības zemes nomnieka iesniegumu par nomas maksas samazināšanu 

11.2. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

11.3. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

12. Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi 

Ziņo – A.Martinsons 

13. Informācijas apmaiņa 

 

Papildus darba kārtība 

14. Par bāriņtiesas pārskatu par darbību 2016.gadā  

 

A.ZĀLĪTIS ierosina iekļaut papildus darba kārtībā vienu jautājumu un to izskatīt kā 

pirmo. 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

Pieņemt A.Zālīša ierosinājumu iekļaut papildus darba kārtībā 14.jautājumu un to 

izskatīt kā pirmo 

14. 

Par bāriņtiesas pārskatu par darbību 2016.gadā 

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

Uzstājas A.Zālītis, G.Zvaigzne, U.Pērsis, J.Brokāns. 

 

[ . .] 

 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu  likuma 5.panta ceturto daļu, 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

Pieņemt zināšanai Skrīveru novada bāriņtiesas pārskata ziņojumu par darbību 2016.gadā. 

 

Pielikumā: Pārskata ziņojums uz 2 lp. 

 

Gunta Zvaigzne atstāj sēdes telpu. 

 

1. 

Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu pašvaldības izglītības iestādēs 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4. un 9.punktu,  
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Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

Apstiprināt šādas izmaksas viena izglītojamā uzturēšanai pašvaldības izglītības 

iestādēs: 

1. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 71.33 euro, 

2. pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 163.58 euro, 

3. pirmsskolas izglītības iestādē „ Saulēni” 186.17 euro. 

 

Pielikumā: Izmaksu aprēķins uz 01.01.2017. par vienu audzēkni uz 1 lp. 

 

2. 

Par sociālā pedagoga amata vienības pārcelšanu no sociālā dienesta uz skolu 

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

Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis. 

 

Izskatot Skrīveru sociālā dienesta vadītājas Sandras Indriksones 2017.gada 

8.februāra iesniegumu par sociālā pedagoga amata vienības likvidēšanu Skrīveru sociālajā 

dienestā un sociālā pedagoga amata ieviešanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, ņemot 

vērā vidusskolas direktora Alda Rakstiņa izteikto viedokli un Sociālo jautājumu komitejas 

un Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumus, pamatojoties uz Skrīveru novada 

pašvaldības atlīdzības noteikumu 9. un 32.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Izdarīt izmaiņas Skrīveru sociālā dienesta un Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

amatu sarakstos, pārceļot sociālā pedagoga amata vienību no Skrīveru sociālā dienesta uz 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu ar 2017.gadā noteikto mēnešalgu 585 euro mēnesī. 

Finansējumu amata vienībai līdz 2017.gada 31.augustam nodrošināt no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem, bet no 1.septembra – no pedagogu mērķdotācijām. 

 

2. Noteikt, ka līdz 2017.gada 31.augustam sociālā pedagoga amatu aprakstā jāsaglabā 

galvenie uzdevumi, kādi ir iekļauti pašreizējā sociālā pedagoga amata aprakstā. 

 

3. Izslēgt no Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības noteikumu 1.pielikuma amata 

vienību sociālais pedagogs. 

 

3. 

Par pašvaldības iestāšanos biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija” 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Lai veicinātu dzimtsarakstu nodaļas darbinieku profesionālās izaugsmes 

pilnveidošanu, darbinieku pieredzes apmaiņu un savstarpēju sadarbību, kā arī iesaistītos 

priekšlikumu sagatavošanā par dzimtsarakstu nodaļu darbības reglamentējošo normatīvo aktu 

pilnveidošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 15.punktu 

un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 
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Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Skrīveru novada domei iestāties biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku 

asociācija” par biedru. 

 

2. Par Skrīveru novada domes pārstāvi biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku 

asociācija” deleģēt Skrīveru novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Inesi Peļņiku. 

 

4. 

Par pašvaldības iestāšanos biedrībā “Latvijas Sporta veterānu – senioru savienība” 

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

Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis, S.Jansone. 

 

[ .. ] 

 

Lai veicinātu seniora sporta attīstību un nodrošinātu pašvaldības pārstāvniecību  

Latvijas Sporta veterānu – senioru savienībā (turpmāk – LSVS), kas ļautu piedalīties lēmumu 

pieņemšanā par LSVS rīkotajiem pasākumiem un sacensībām, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

Skrīveru novada domei iestāties biedrībā “Latvijas Sporta veterānu – senioru 

savienība” par biedru. 

 

5. 

Par Skrīveru novada pašvaldības administrācijas 

maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

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

Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis. 

 

Izskatot Skrīveru novada pašvaldības administrācijas iesniegto maksas 

pakalpojumu cenrāža projektu un maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķinus, saskaņā ar 

Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 16.februāra sēdes lēmumu, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu un Skrīveru novada domes 

2016.gada 31.marta noteikumu Nr.1 “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas 

metodika  un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 22.-24.punktu,  

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dzērve, 

S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret – 1 (J.Brokāns), atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas maksas pakalpojumu 

cenrādi. 

2. Maksājumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā „Par 

pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem. 

3. Lēmuma izpildi nodrošina Skrīveru novada domes izpilddirektors, kontroli par 

lēmuma izpildi uzdot domes galvenajai grāmatvedei.  
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Pielikumā: Skrīveru novada pašvaldības administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis uz 4 lp. 

 

6. 

Par darba dienu pārcelšanu pašvaldības iestādēs 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 15.jūnija rīkojumu Nr.342 „Par darba 

dienas pārcelšanu 2017.gadā”, lai saskaņotu Skrīveru novada domes un pašvaldības iestāžu 

darba laiku ar valsts pārvaldes institūcijām noteikto darba laiku,  

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Pārcelt Skrīveru novada domē un pašvaldības iestādēs darba dienu no piektdienas, 

2017.gada 5.maija, uz sestdienu, 2017.gada 13.maiju. 

 

2. Pašvaldības SIA „Skrīveru saimnieks” valdes loceklim A.Sprudzānam, nosakot 

darbinieku darba un atpūtas laiku, ņemt vērā darba laika racionālas izmantošanas iespējas. 

 

7. 

Par dzīvokļa “Labrenči” – 2 nodošanu Skrīveru sociālā dienesta lietošanā un atbildībā 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu un uz pašvaldības 2016.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.9 “Par 

sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā” 4.5.apakšpunktu un 47.punktu, 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Lai nodrošinātu pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9 “Par sociālo pakalpojumu 

sniegšanu Skrīveru novadā” izpildi un sniegtu iedzīvotājiem pagaidu dzīvojamās platības 

pakalpojumu, pašvaldības dzīvokli “Labrenči” – 2 nodot Skrīveru sociālā dienesta lietošanā 

un atbildībā. 

2. SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklim A.Sprudzānam nodot un Skrīveru 

sociālā dienesta vadītājai S.Indriksonei pieņemt lietošanā un atbildībā pašvaldības dzīvokli 

“Labrenči” – 2, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. 

 

3. Noteikt, ka  

3.1. elektrības abonēšanas līgumu ar elektroenerģijas piegādātāju slēdz SIA 

“Skrīveru saimnieks”; 

3.2. katru mēnesi SIA “Skrīveru saimnieks” iesniedz domei rēķinu par dzīvokļa 

apsaimniekošanas un elektrības patēriņa samaksu, Finanšu un grāmatvedības nodaļa 

sagatavo un nosūta rēķinu personai, kura saņem pagaidu dzīvojamās platības pakalpojumu. 

 

8. 

Par adreses maiņu nekustamā īpašuma objektam 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uzstājas A.Zālītis. 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

Mainīt nekustamā īpašuma “Jaunapsēni 2”, kadastra Nr.3282 005 0075, sastāvā 

ietilpstošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 3282 005 0759, un nedzīvojamai ēkai, 

kadastra apzīmējums 3282 005 0059 004, adresi no “Jaunapsēni 1”, Skrīveru nov. uz 

“Jaunapsēni 2, Skrīveru nov. (adresācijas objekta kods 108). 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

9. 

Par ceļa servitūta tiesību nodibināšanu un  

līguma noslēgšanu ar AS “Latvijas valsts meži” 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Noteikt apgrūtinājumu zemes vienībai „Luksti”, kadastra apzīmējums 3282 

001 0007, un nodibināt ceļa servitūtu 10 m platumā, 381 m garumā un 0,381 ha platībā 

par labu AS “Latvijas valsts meži” saskaņā ar pievienoto shēmu. Servitūta ceļu 

raksturojošie lielumi var tikt precizēti, izdarot instrumentālo uzmērīšanu. 

 

2.Uzdot domes priekšsēdētājam Andrim Zālītim noslēgt līgumu ar AS 

“Latvijas valsts meži” par reālservitūta nodibināšanu.  

 

3.Ar ceļa izbūvi, servitūta līguma noslēgšanu un ceļa servitūta reģistrēšanu 

Zemesgrāmatā saistītās izmaksas sedz AS “Latvijas valsts meži” 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lpp. 

 

10. 

Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu un racionālu 

apsaimniekošanu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1.Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.marta līdz 2019.gada 31.decembrim ar A.R. 

par pļavas nomu par zemes vienības “Jaunzemitānu pļava” daļu 2,58 ha platībā, kura ir 

atzīta par bioloģiski vērtīgu zālāju. 
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2.Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.marta līdz 2021.gada 31.decembrim ar A.R. 

par pļavas nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,06 ha platībā. 

 

3.Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.marta līdz 2031.gada 31.decembrim ar 

zemnieku saimniecību [..] par zemes vienības “Sprūdu kalns” ar kadastra apzīmējumu 3282 

007 0225 nomu 1,47 ha kopplatībā.  

 

11.1. 

Par pašvaldības zemes nomnieka iesniegumu par nomas maksas samazināšanu 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

[ .. ] 
 

Ņemot vērā iepriekš konstatēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu un Skrīveru novada domes 2010.gada 26.augusta saistošiem 

noteikumiem Nr.20 “Par pašvaldības zemes nomas maksas noteikšanu”, 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

Noraidīt V.S. lūgumu par nomas un nekustamā īpašuma nodokļa maksas 

samazinājumu. 

 

Anita Krusta atstāj sēdes telpu. 

 

11.2. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V.V. 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Atjaunot uz 6 (sešiem) mēnešiem V.V., sociālā dzīvokļa [..], Skrīveru novadā īres 

līgumu. 

2. Uzdot SIA “Skrīveru saimnieks” atjaunot īres līgumu ar V.V., uz 6 mēnešiem, 

ievērojot Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada 29.aprīlī pieņemto saistošo noteikumu Nr.9 

“Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Skrīveru novadā” nosacījumus par sociālā dzīvokļa izīrēšanu.  

3. V.V. mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu 

ar SIA “Skrīveru saimnieks”. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

11.3. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas A.Zālītis. 
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Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

1. Sakarā ar to, ka personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā, anulēt L.Ņ., personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīvesvietu [..], 

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

2. Uzdot lietvedības pārzinei I.Peļņikai saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

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

dzīvesvietu [..] anulēšanu L.Ņ. ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2017.gada 23.februāri. Par 

lēmuma pieņemšanu paziņot iesnieguma autorei un L.Ņ. uz viņas deklarēto dzīvesvietu. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

12. 

Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi 

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

Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons, J.Brokāns, I.Dika, D.Vigovskis, U.Pērsis, I.Biķerniece. 

 

A.MARTINSONS informē par lielākajiem darbiem, kas veikti februārī: 

1. Strādāts pie iepirkumu organizēšanas – izsludināti iepirkumi atkritumu 

apsaimniekošanai un internāta ēkas pārbūvei; trešais lielais iepirkums stadiona pārbūvei nav 

vēl izsludināts, jo komisija strādā pie kritērijiem, lai izvērtētu pēc saimnieciski izdevīgākā 

piedāvājuma. 

2. PII “Sprīdītis” jaunnedēļ pabeigs metodiskā kabineta remontu. 

3. Ir iesākts remonts sadzīves pakalpojumu ēkā. 

4. Tiek precizēti darba apjomi DAC – jāveic gan pārtrauktie darbi, gan pagrabstāva 

telpu remonts. 

5. Strādā pie autobusa specifikācijām, tiek apzinātas vajadzības. 

6. Par pārrobežu projekta virzību – izskatīšanas stadijā uz Lietuvu bija jānosūta 

precizējoša informācija, ir izsludināts iepirkums par vecā internāta ēkas būvprojekta izstrādi. 

7. Dzelzceļnieku ielas projektētāji strādā kopā ar būvniekiem, būvniekiem ir iedotas 

nepieciešamās korekcijas, domei vēl nekas nav iesniegts. Kad būs zināmas izmaksas, tad 

informēs deputātus. 

8. Par “Salapu” māju saņemta atbildes vēstule no VID, ka pašvaldībai jāvēršas 

VARAM. 

9. Par lauku ceļu projektu [..]. 

 

13. 

Informācijas apmaiņa 

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

Uzstājas A.Zālītis, I.Biķerniece, A.Martinsons, J.Brokāns, U.Pērsis. 

 

13.1. Par bērnu laukumu aprīkojumu 

 

13.2. Par palīdzību pensionārei dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

13.3. Par nepieciešamajiem grozījumiem SAC “Ziedugravas” budžetā sakarā ar 

virtuves inventāra bojājumiem 
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13.4 

Par finansējuma piešķiršanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai 

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

Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis. 

 

Izskatot Skrīveru novada domē 2017.gada 22.februārī saņemto Andreja Upīša 

Skrīveru vidusskolas direktora Alda Rakstiņa iesniegumu par finansējuma piešķiršanu 

siltummaiņa iegādei un nomaiņai skolas jaunajā korpusā, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

un uz 2017.gada 26.janvāra pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Par Skrīveru novada 

pašvaldības budžetu 2017.gadam” 20.punktu,  

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, 

nolemj: 

 

Sakarā ar to, ka ir bojāts un nolietojies siltummainis skolas jaunā korpusa 

siltummezglā, piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem 

gadījumiem, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai 700 (septiņi simti) euro jauna siltummaiņa 

iegādei un nomaiņai. 

 

[..] 

 

13.5. Par notikušo automašīnas GAZ 53 izsole – automašīna nosolīta par 1850 euro. 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 15.55. 

 

 

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs       A.Zālītis 

 

 

Protokolētāja                                                                                                  V.Vigovska 
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  Apstiprināts Skrīveru novada domes 
  2017.gada 23.februāra 

sēdē, 

 

  lēmums Nr.1, prot. Nr.2  

Izmaksu aprēķins uz 01.01.2017. par vienu 

audzēkni (EUR) 

   

Pēc 2016. gada naudas plūsmas    
     

Kods Rādītāji Andreja 

Upīša 

Skrīveru 

vidusskola 

PII 

Saulēni 

PII 

Sprīdītis 

1000 Atlīdzība                                                                                                                                                                                                171 689 74 364 206 261 

1100     Atalgojums (izņemot mērķdotācijas, prēmijas, 

naudas balvas un materiālo stimulēšanu (EKK 

1148), darba devēja piešķirtos labumus un 

maksājumus (EKK 1170)) 

138 918 59 790 163 970 

1200     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas (izņemot darba devēja 

VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju) 

32 771 14 574 42 291 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    142 813 14 980 41 035 

2100     Komandējumi un dienesta braucieni (izņemot 

ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumus, dienesta, darba braucienus 

(EKK 2120)) 

337 0 114 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              108 654 6 399 17 882 

2210     Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi                                                                                                                                                               3 130 337 653 

2220     Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem                                                                                                                                                                  77 856 2 876 9 182 

2230     Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 

pakalpojumi                                                                                                   

9 664 574 2 064 

2240     Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo 

remontu)                                                                                                           

12 447 2 426 5 966 

2250     Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi                                                                                                                                                                    212 0 0 

2260     Īre un noma (izņemot transportlīdzekļu nomas 

maksu (EKK 2262)) 

5 345 186 17 

2300     Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 

5000                                                                                                            

33 192 8 581 23 039 

2310     Biroja preces un inventārs                                                                                                                                                                               8 009 2 262 5 669 

2320     Kurināmais un enerģētiskie materiāli  (izņemot 

degvielas izdevumus (EKK 2322)) 

0 3 178 7 608 

2340     Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīnas instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana                                                                          

422 117 354 

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli                                                                                                                                                         15 474 1 487 5 238 

2360     Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana (izņemot ēdināšanas 

izdevumus (EKK 2363)) 

901 0 880 
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2370     Mācību līdzekļi un materiāli                                                                                                                                                                             8 386 1 537 3 290 

2400     Grāmatas un žurnāli                                                                                                                                                                                      630 0 0 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  4 851 0 0 

5233     Bibliotēku krājumi 4 851 0 0 

Kopā gadā 319 353 89 344 247 296 

Audzēkņu skaits uz 01.01.2017 373 40 126 

Izmaksas uz 1 audzēkni gadā 856 2234 1963 

Izmaksas uz 1 audzēkni mēnesī 71.33 186.17 163.58 
     
     
     
     

Domes priekšsēdētājs  A.Zālītis  
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