
 
 

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 

 

ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS 
 

Skrīveru  novadā  

 

2010.gada 6.augustā                                                                              Nr.8 

 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 09.00. 

Sēdi atklāj pulksten 09.05.  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris JANSONS. 

Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA. 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Jānis Brokāns, Dainis Celmiņš, Aivars Dronka, Pēteris Jansons, Inguna Kronberga,  

                 Gunta Lisenko, Sandra Ozola, Aldis Rakstiņš, Andris Zālītis. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ilze Rudzīte – sociālā dienesta vadītāja 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās 

Iveta Biķerniece - sakarā ar aizņemtību darba vietā 

Uldis Dzērve – sakarā ar aizņemtību darba vietā 

Rasma Kazimirova – neatrodas latvijā 

Aija Skudra – sakarā ar aizņemtību darba vietā  

 

Darba kārtība: 

1. Par finansējuma piešķiršanu skiču un tehniskā projekta izstrādei Maizītes upes tilta un 

Dīvajas ielas posma no Daugavas ielas līdz Piekrastes ielai rekonstrukcijai 

Ziņo – A.Orups  

2. Par iesaistīšanos darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 

1.4.1.2.4. apakšaktivitātē "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās 

aprūpesattīstība reģionos” otrajā kārtā 

Ziņo – I.Rudzīte 

3. Par iesaistīšanos darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.3.2.aktivitātē 

"Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana” 

Ziņo – A.Orups  

 

 

1. 



Par finansējuma piešķiršanu  

skiču un tehniskā projekta izstrādei Maizītes upes tilta un Dīvajas ielas posma  

no Daugavas ielas līdz Piekrastes ielai rekonstrukcijai  

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

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

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 

pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības 

budžetu 2010.gadam” 20.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

A.Dronka, P.Jansons, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), pret nav, 

atturas nav, nolemj: 

 

1. No pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoto neparedzētiem gadījumiem, piešķirt 

finansējumu Ls 2424.36 (divi tūkstoši četri simti divdesmit četri lati 36 santīmi) skiču un 

tehniskā projekta izstrādei Maizītes upes tilta un Dīvajas ielas posma no Daugavas ielas līdz 

Piekrastes ielai rekonstrukcijai. 

 

2. Skrīveru novada domes galvenai grāmatvedei un ekonomistam sagatavot attiecīgus 

grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada budžetā. 

 

2. 

Par iesaistīšanos darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātē "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām 

alternatīvu sociālās aprūpesattīstība reģionos” otrajā kārtā 

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

Uzstājas P.Jansons, I.Rudzīte, A.Orups, A.Zālītis, G.Lisenko, I.Kronberga, A.Rakstiņš. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

A.Dronka, P.Jansons, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), pret nav, 

atturas nav, nolemj: 

 

1. Izstrādāt projektu un piedalīties projektu konkursā darbības programmas 

"Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātē "Sociālās 

rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpesattīstība reģionos” otrajā kārtā. 

 

2. Projekta pieteikuma izstrādāšanai piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas 

ieplānoto neparedzētiem gadījumiem, līdz Ls 2000.-. 

 

3. Uzdot izpilddirektoram Aigaram Orupam organizēt projekta pieteikuma 

sagatavošanu. 

 

3. 

Par iesaistīšanos darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

1.5.3.2.aktivitātē "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību 

 attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 

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

Uzstājas P.Jansons, I.Rudzīte, A.Orups, A.Zālītis, G.Lisenko, I.Kronberga, A.Rakstiņš. 

 



Sakarā ar pašvaldības budžeta līdzekļu ierobežoto apjomu, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta otro daļu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš, 

A.Dronka, P.Jansons, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), pret nav, 

atturas nav, nolemj: 

 

Nepiedalīties projektu konkursā darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

1.5.3.2.aktivitātē "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana”. 

 

 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 09.30. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs          P.Jansons  

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  

 


