
 
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
SKRĪVERU  NOVADA  DOME 

Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, 
tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: dome@skriveri.lv 

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

Skrīveru  novadā  
 

2010.gada 27.maijā                                                                                Nr.5 
 
 
Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00. 
Sēdi atklāj pulksten 15.00.  
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris JANSONS. 
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA. 
 
Sēdē piedalās: 
Deputāti: Iveta Biķerniece (1.un 4.darba kārtības jautājuma izskatīšanā) Jānis Brokāns, Dainis 
                Celmiņš, Aivars Dronka, Uldis Dzērve, Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, Inguna 
                Kronberga, Sandra Ozola, Aldis Rakstiņš, Aija Skudra, Andris Zālītis. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   
Aigars Orups - izpilddirektors 
Inita Kantāne – vides pārvaldes speciāliste  
Anita Krusta – zemes lietu speciāliste  
Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Uzaicinātās personas (1., 2.,3. darba kārtības jautājuma izskatīšanā) 
Ināra Dika – administratīvās komisijas priekšsēdētāja 
Ilmārs Kalnietis - administratīvās komisijas loceklis 
Māris Mārtiņš - administratīvās komisijas loceklis, policijas inspektors 

Nepiedalās 
Domes priekšsēdētāja Gunta Lisenko 
 
Darba kārtība: 
1. Par Skrīveru novada pašvaldības administratīvās komisijas darbības pārskatu 

Ziņo – I.Dika 
2. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību 

Skrīveru novada administratīvajā teritorijā” 
Ziņo – A.Orups  

3. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru 
novadā” 
Ziņo – A.Orups  

4. Par „Skrīveru mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumu” saskaņošanu 
Ziņo – I.Biķerniece 

5. Par diennakts grupas slēgšanu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 
Ziņo – A.Orups  
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6. Par pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbību vasaras sezonā  
Ziņo – A.Orups 

7. Par dabas resursu līdzekļu izlietošanu  
Ziņo – P.Jansons   

8. Par dalību projektu konkursā apakšaktivitātē „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās 
vietās ārpus Rīgas” 
Ziņo – A.Orups  

9. Iesniegumi 
9.1. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
9.2. Par N.Berkmaņa iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļu rindā 
10. Izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu izpildi 
11. Informācijas apmaiņa 
 

P.JANSONS ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut 2 papildus jautājumus un mainīt darba 
kārtības jautājumu izskatīšanas secību. 
 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, D.Celmiņš, 
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), 
pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Apstiprināt šādu papildus darba kārtību.  

Papildus darba kārtība  
12. Par nekustamā īpašuma Reinholda ielā 16 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  
13. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

2. Mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību un kā pirmo izskatīt 4.darba 
kārtības jautājumu. 

 
Ierodas deputāts Aivars Dronka un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 
4. 

Par „Skrīveru mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu uzņemšanas noteikumu” saskaņošanu  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Uzstājas P.Jansons, I.Biķerniece, I.Kronberga, R.Kazimirova. 

 
Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 27.panta devīto daļu un Skrīveru mūzikas 

un mākslas skolas nolikuma 11.punktu, 
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, D.Celmiņš, 

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 
A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Saskaņot Skrīveru mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumus Nr.1-

19/1.  
Ierodas deputāts Jānis Brokāns un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 
 

1. 
Par Skrīveru novada pašvaldības administratīvās komisijas darbības pārskatu  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas P.Jansons, I.Dika, A.Dronka, A.Krusta, R.Kazimirova, A.Skudra, A.Orups, A.Zālītis,  
              M.Mārtiņš, U.Dzērve, I.Kronberga, S.Ozola. 
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A.DRONKA ierosina balsot par neuzticības izteikšanu administratīvajai komisijai, tās 
atlaišanu un jaunas komisijas izveidošanu. 

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 1 balsi par (A.Dronka), pret 9 (I.Biķerniece, 

D.Celmiņš, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, 
A.Zālītis), atturas – 2 (J.Brokāns, P.Jansons), nolemj: 

 
A.Dronka ierosinājums par neuzticības izteikšanu Skrīveru novada pašvaldības 

administratīvajai komisijai netiek atbalstīts. 
 
Deputāte Iveta Biķerniece atstāj sēdes telpu un nepiedalās turpmākajā sēdes gaitā. 
 

2. 
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību 

 un sanitāro tīrību Skrīveru novada administratīvajā teritorijā” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas P.Jansons, A.Orups, U.Dzērve, V.Vigovska, A.Dronka, D.Celmiņš, S.Ozola. 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.,5. un 6.punktu, 
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), 
pret – 1 (A.Dronka), atturas nav, nolemj: 

 
1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12 „Par sabiedrisko 

kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru novada administratīvajā teritorijā”. 

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.12 uz 4 lp. 

 
3. 

Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem  
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Uzstājas P.Jansons, A.Orups, A.Dronka, V.Vigovska, D.Celmiņš, A.Rakstiņš, S.Ozola, 
               R.Kazimirova, J.Brokāns, I.Kantāne, I.kronberga. 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, 43.panta 
trešo daļu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma  9.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, 

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), 
pret – 1 (A.Dronka), atturas nav, nolemj: 

 
1. Izdarīt sagatavotajā saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Skrīveru novadā” projektā ierosinātos labojumus un nosūtīt projektu LR Vides ministrijai 
atzinuma saņemšanai.  

2. Publicēt saistošo noteikumu projektu mājas lapā, lai iedzīvotāji izteiktu savus 
priekšlikumus pirms noteikumu pieņemšanas nākošajā domes sēdē. 
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5.1. 

Par diennakts grupas slēgšanu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas P.Jansons, A.Orups, A.Dronka, S.Ozola. 
 
Sakarā ar to, ka bērnu skaita samazināšanās dēļ zudusi nepieciešamību uzturēt diennakts 

grupu pirmsskolas izglītības iestādē, pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma 
komitejas un Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumiem, un saskaņā ar 21.05.2010. 
apsekošanas aktu, 

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 
A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Slēgt diennakts grupu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” ar š.g. 1.jūliju. 
 

5.2. 
Par diennakts grupas slēgšanu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas P.Jansons, A.Orups, A.Dronka, J.Brokāns, D.Celmiņš, A.Zālītis. 

 
Sakarā ar to, ka bērnu skaita samazināšanās dēļ tiek slēgta diennakts grupa pirmsskolas 

izglītības iestādē „Sprīdītis”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, A.Zālītis), 
pret – 1 (A.Dronka), atturas nav, nolemj: 

 

Diennakts grupas uzturēšanai ieplānotos līdzekļus atļaut izlietot pirmsskolas izglītības 
iestādes „Sprīdītis” 46.telpas grīdas pamatnes un seguma renovācijai 35.6 m2 platībā. 

 
6. 

Par pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu vasaras periodā  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas P.Jansons, A.Orups. 
 
Lai taupītu pašvaldības budžeta līdzekļus un visi darbinieki varētu izmantot ikgadējos 

atvaļinājumus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmo teikumu, 
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 
A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Vasaras periodā noteikt šādu darba režīmu Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs: 
1. slēgt pirmsskolas izglītības iestādi “ Saulēni” no 01.06.2010. līdz 30.06.2010.; 
2. slēgt pirmsskolas izglītības iestādi “ Sprīdītis” no 01.07.2010. līdz 31.07.2010.; 
3. laikā, kad iestāde ir slēgta, tās audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt otru – 

darbojošos - pirmsskolas izglītības iestādi. 
 

7. 
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Par dabas resursu līdzekļu izlietošanu  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas P.Jansons. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 
A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Apmaksāt rēķinu par zivju mazuļu iegādi „Līču” ūdenskrātuves zivju resursu atjaunošanai 

par kopējo summu Ls 242,00 (divi simti četrdesmit divi lati) no pašvaldības budžetā 
ieskaitītajiem dabas resursu nodokļa līdzekļiem. 

 
8. 

Par dalību projektu konkursā apakšaktivitātē  
„Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Uzstājas P.Jansons, A.Orups, A.Dronka, D.Celmiņš . 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra,), 
pret – 1 (A.Zālītis), atturas nav, nolemj: 

 
1. Izstrādāt gājēju ietves no Gaismas prospekta (vai dzelzceļa sliedēm) līdz Sprīdīša ielai 

izbūves tehnisko projektu un piedalīties projektu konkursā darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1. apakšaktivitātē „Satiksmes drošības 
uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”. 

2. Tehniskā projekta un projekta pieteikuma izstrādāšanai piešķirt no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem līdz Ls 5500.-. 

3. Uzdot izpilddirektoram Aigaram Orupam organizēt tehniskā projekta izstrādi un 
projekta pieteikuma sagatavošanu. 

 
9.1. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas P.Jansons, V.Vigovska . 
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 
A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

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

,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 ------------- ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2010.gada 27.maiju. 
Par lēmuma pieņemšanu paziņot ----------. 

 



 6 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
 

9.2. 
Par N.Berkmaņa iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļu rindā  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas P.Jansons, V.Vigovska, A.Dronka. 

 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 
A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Atzīt NIKOLAJU BERKMANI, personas kods -----------, par tiesīgu saņemt Skrīveru 

novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

2. Reģistrēt NIKOLAJU BERKMANI Skrīveru pagasta pašvaldības dzīvojamo telpu 
izīrēšanas palīdzības reģistra grupā, kurā iekļautās personas ar dzīvojamo telpu nodrošināmas 
vispārējā kārtībā. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
10. 

Izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu izpildi  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas P.Jansons, A.Orups, A.Dronka, A.Zālītis, A.Rakstiņš, J.Brokāns, D.Celmiņš. 
 
A.ORUPS informē par pieņemto lēmumu izpildi un atbild uz deputātu jautājumiem:  
1. Jauno darba samaksas sistēmu nevar apstiprināt, jo nav pieņemti attiecīgie grozījumi 

Ministru kabineta noteikumos, jūnija mēnesī atkal strādās pie nolikuma projekta. 
2. Par Kalna ielas apgaismojuma rekonstrukciju – notiek projektu saskaņošana. 
3. Par personīgā tranporta lietošanu darba vajadzībām ikvienam, kurš noslēdzis līgumu, 

tiek atmaksāti Ls 0.12 par nobraukto km, kā noteikts lēmumā. 
4. Ar Valsts kasi ir parakstīti aizdevuma līgumi. 
5. Par būvuzraugu izvēli pašvaldības pasūtīto projektu izpildē – galvenie izvēles kritēriji ir 

darba pieredze objektos un atsauksmes par darbu, nevar izvēlēties būvuzraugu, kuram 
dzīvesvieta deklarēta Skrīveros, bet kurš ikdienā strādā citus un objektā nevar savlaicīgi 
ierasties. 

6. Par Skrīveru SAC un skolas vieglās automašīnas lietošanu – ierosinājums automašīnas 
nodot domei netiek atbalstīts, jo mašīnas tiek lietotas iestādes darba vajadzībām, tās nav tikai 
direktora pārvietošanās līdzeklis. 

 
12. 

Par nekustamā īpašuma Reinholda iela 16 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas P.Jansons, A.Krusta. 
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 
A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Reinholda iela 16, kadastra Nr.3282 008 0070, kas 

atrodas Skrīveros, Skrīveru novadā, zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma sadalīšanu 2 
(divās) zemes vienībās. 
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2. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282 008 0070   0,6251 ha  platībā 
saglabāt esošo adresi Reinholda iela 16, Skrīveri, Skrīveru nov. un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai piešķirt adresi Kalna iela 32, Skrīveri, Skrīveru nov. 
(adresācijas objekta kods 108) un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 
 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lpp. 
 

13. 
Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas P.Jansons, A.Krusta. 

 
Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu un racionālu 

apsaimniekošanu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 
 
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 
A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
Noslēgt uz laiku no 2010.gada 1.maija līdz 2014.gada 1.novembrim nomas līgumu ar 

Ligitu Dāvidnieci par mazdārziņa nomu 0,05 ha platībā „Institūta mazdārziņos 3”. 
 

11. 
Informācijas apmaiņa 

------------------------------------------------ 
Uzstājas P.Jansons, A.Rakstiņš, A.Orups, J.Brokāns, R.Kazimirova, S.Ozola.  

 
1. Par darba organizāciju Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 29. un 30.maijā: 29.maijā – skolas 

attīstības plāna izstrāde, 30.maijā – konsultācijas skolēniem, kuri saņēmuši nepietiekamu vērtējumu 
mācībās. 

2. Par 93 skolēnu dalību skolēnu dziesmu un deju svētkos. 

3. J.Brokāns ierosina Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē izskatīt jautājumu par to, lai 
deputātiem, kuri nepiedalās komiteju un domes sēdēs, nemaksātu darba samaksu. 

4. Par Futbola svētku organizēšanu – kultūras centrs ir iesniedzis tāmi, kas pārsniedz budžetā 
ieplānoto summu Ls 1500. jāmeklē iespējas samazināt izdevumus. 

 
 

Sēdi slēdz pulksten 17.25. 
 
 
 
Sēdes vadītājs          P.Jansons  
 
 
Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  
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