
 
 

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 26.augustā                                                                               Nr.9 

 

 

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, Dainis Celmiņš, Aivars Dronka,  

                Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, Gunta Lisenko,  

                Sandra Ozola, Aldis Rakstiņš, Aija Skudra, Andris Zālītis 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Gita Klinģerīte – galvenā grāmatvede 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Guntis Rūze - ekonomists 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās 

Uldis Dzērve – sakarā ar aizņemtību darba vietā 

Inguna Kronberga – sakarā ar aizņemtību darba vietā  

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrīveru novada bāriņtiesas priekšsēdētājas un locekļu vēlēšanām 

Ziņo – V.Vigovska, A.Skudra  

2. Par noteikumu „Par Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu novada 

iedzīvotāju aktivitāšu atbalstīšanai” apstiprināšanu un līdzekļu piešķiršanu 2010.gadā 

Ziņo – G.Lisenko 

3. Par noteikumu „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestāžu un Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagogiem” darbības termiņa 

pagarināšanu  

Ziņo – G.Lisenko 

4. Par grozījumiem Pedagogu atlases nolikumā 

Ziņo – G.Lisenko 

5. Par grozījumiem nolikumā „Par Skrīveru mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 

uzturēšanas maksu” 

Ziņo – G.Lisenko 
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6. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību 

Skrīveru novada administratīvajā teritorijā” 

Ziņo – A.Krusta 

7. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības zemes nomas maksas 

noteikšanu” 

Ziņo – A.Krusta 

8. Par Skrīveru novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu 

Ziņo – A.Orups  

9. Par domes deputātiem apmaksājamo darba stundu skaitu un stundas likmi  

Ziņo – G.Lisenko  

10. Par līdzekļu piešķiršanu skiču un tehniskā projekta izstrādei Maizītes upes tilta un Dīvajas 

ielas posma rekonstrukcijai  

Ziņo – A.Orups  

11. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”  

Ziņo – G.Rūze  

12. Par grozījumiem kultūras centra pašdarbības kolektīvu vadītāju amatu algas likmēs un 

darba līgumos  

Ziņo – G.Lisenko 

13. Iesniegumi 

13.1. Par nekustamā īpašuma „Akmentiņi” atsavināšanu  

13.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no IK „Kraukļakmens” 

13.3. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

14. Informācijas apmaiņa 

 

G.LISENKO aicina papildināt izsludināto darba kārtību ar 1 jautājumu. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt šādu papildus darba kārtību:  

Papildus darba kārtība  

15. Par projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Skrīveru novadā" 
izpildes nodrošinājumu 
 

2. Mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību un darba kārtības 

15.jautājumu izskatīt pēc darba kārtības 13.jautājuma. 

 

1.1. 

Par Skrīveru novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vēlēšanām  

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

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, R.Kazimirova. 

 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 
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Ievēlēt INTU RINMANI, personas kods ……., par Skrīveru novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāju. 

 

1.2. 

Par Skrīveru novada bāriņtiesas locekļu vēlēšanām  

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

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, A.Zālītis. 

 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 7.pantu un 9.panta pirmo daļu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Noteikt, ka Skrīveru novada bāriņtiesā tiek ievēlēti 4 locekļi. 

2. Ievēlēt par Skrīveru novada bāriņtiesas locekļiem šādas personas: 

 INGU KOKAINI, personas kods ….. , 

 MĀRU KRŪMIŅU, personas kods…….., 

 SVETLANU KVJATKOVSKU, personas kods ……, 

 GITU MELNI, personas kods …….. 

 

2. 

Par noteikumu „Par Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu novada 

iedzīvotāju aktivitāšu atbalstīšanai” apstiprināšanu un līdzekļu piešķiršanu 2010.gadā  

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

Uzstājas G.Lisenko.  

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 

21.panta pirmās daļas 23.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Apstiprināt noteikumus Nr.2 „Par Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu novada iedzīvotāju aktivitāšu atbalstīšanai” un 1.pielikumu „Aktivitātes 

pieteikuma veidlapa”. 

 

Pielikumā: 1. noteikumi Nr.2 uz 3 lp.; 

                  2. Aktivitātes pieteikuma veidlapa uz 3 lp. 

 

3. 

Par noteikumu „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestāžu un Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagogiem” 

darbības termiņa pagarināšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu un LR Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumu Nr.837 „Kārtība, kādā 

aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un 
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vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 10.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus ar Skrīveru novada domes 2010.gada 28.janvāra sēdes lēmumu 

Nr.3 (protokols Nr.1) apstiprinātajos noteikumos Nr.1. Kārtība, kādā sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolas pedagogiem” un 12.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„12. Šie noteikumi ir spēkā no 2010.gada 1.janvāra un darbojas uz nenoteiktu laiku.” 

 

4. 

Par grozījumiem “Pedagogu atlases nolikumā”  

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.998 

„Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 

1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”” 65.1.1. un 65.1.2. apakšpunktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Zālītis), 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar   balsīm par, pret    , atturas    , nolemj: 

 

Izdarīt šādus grozījumus „Pedagogu atlases nolikumā”, kas apstiprināts ar Skrīveru 

novada domes 2009.gada 29.oktobra sēdes lēmumu Nr.10.: 

1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: 

„7. Stipendiju var saņemt pedagogs, kurš var zaudēt darbu izglītības iestādē izglītības 

sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ – pedagoga darba slodze ir 12 vai mazāk par 12 

kontaktstundām nedēļā kopā visās izglītības iestādēs, kurās pedagogs strādā, ar nosacījumu, 

ka pedagogs nestrādā citā darba vietā ārpus izglītības iestādes.” 

2. Izteikt 9.punktu  šādā redakcijā: 

„9. Mērķstipendiju var saņemt pedagogs, kurš strādā vispārējās vai profesionālās 

izglītības iestādē, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādē ar darba slodzi, 

kas noteikta Noteikumos īstenojot izglītības programmu, un kurš iesaistījies savas 

profesionālās darbības novērtēšanā, tādējādi veicinot pedagogu profesionālās darbības 

novērtēšanas sistēmas ieviešanu un tās tālāku attīstību.” 

3. Izteikt 12.punktu  šādā redakcijā: 

„12. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un 

māca 12 vai mazāk par 12 kontaktstundām nedēļā.” 

4. Izteikt 14. – 17.punktus šādā redakcijā: 

„14. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un 

māca atbilstoši Noteikumos noteikto kontaktstundu nedēļā.  

15.Izglītības iestādes izsniegta izziņa par konkrētā pedagoga apmācību nodrošināšanu. 

16.Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultanta apliecinājumu par konsultāciju.  

17. Pieteikšanās laiku stipendijai vai mērķstipendijai nosaka ar novada domes rīkojumu, 

un tas atbilstoši Noteikumiem, ir divas nedēļas. Pēc noteiktā laika iesniegtie dokumenti 

izvērtēšanas procesā nepiedalās.” 
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5. Izteikt 21. un 22.punktus šādā redakcijā: 

„21. Stipendijas saņemšanai pedagogam, kurš izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu 

dēļ ir nonācis vai nonāks jaunos darba apstākļos un paredzēto pienākumu veikšanai viņam 

trūks attiecīgas profesionālas kvalifikācijas, prioritāte tiek noteikta pēc dokumentu 

iesniegšanas secības. 

22. Mērķstipendijas saņemšanā pedagogam, kurš strādā vispārējās vai 

profesionālāsizgītības iestādē, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādē ar 

darba slodzi 6 vai vairāk kontaktstundas nedēļā un īsteno izglītības programmu, un kurš 

iesaistījies savas profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā, tādējādi veicinot pedagogu 

profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešanu un tālāku attīstību, prioritāte ir tam 

pedagogam, kurš:” 

6. Izslēgt 22.
1
 punktu. 

7. Izteikt 23. un 24.punktus šādā redakcijā: 

„23. Vienāda vērtējuma gadījumā var ievērot iesniegumu saņemšanas secību. 

24. Atbalstu nav paredzēts piešķirt pedagogam, kas ieguvis bezdarbnieka statusu un 

saņem bezdarbnieka pabalstu vai saņemt līdzvērtīgu atbalstu (mērķstipendiju vai atbalstu 

komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, vai apmācībām citas specialitātes vai 

kvalifikācijas ieguvei) citās Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs.” 

8. Papildināt nolikumu ar 25. un 26.punktu šādā redakcijā: 

„25. Pedagogs nedrīkst vienlaicīgi saņemt vairākus 1.2.2.1.5.apakšaktivitātē „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” paredzētos atbalsta 

veidus. 

26. Pedagogu atlases komisijai ir saistošas projekta vadības grupas izmaiņas un 

papildus nosacījumi projekta īstenošanas laikā.” 

 

Ierodas deputāte Aija Skudra un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 

5. 

Par grozījumiem nolikumā „Par Skrīveru mūzikas un mākslas skolas 

audzēkņu uzturēšanas maksu” 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā 

ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas un Finanšu un tautsaimniecības 

komitejas lēmumiem,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus ar Skrīveru pagasta padomes 2005.gada 29.septembra 

lēmumu Nr.4.2 (protokols Nr.10) apstiprinātajā nolikumā „Par Skrīveru mūzikas un mākslas 

skolas audzēkņu uzturēšanas maksu”: 

1.1. visā tekstā aizstāt vārdus „Skrīveru pagasta padome” ar vārdiem „Skrīveru novada 

dome” attiecīgajā locījumā; 

1.2. 6.punktā vārdus „pedagoģiskā padome” aizstāt ar vārdu „direktore”; 

1.3. 7.punktā vārdus „pedagoģiskajai padomei” aizstāt ar vārdu „direktorei”. 

 

2. Atstāt negrozītu iepriekš noteikto Skrīveru mūzikas un mākslas skolas viena 

audzēkņa uzturēšanas maksu 5 (pieci) lati mēnesī. 
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6. 

Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību 

 un sanitāro tīrību Skrīveru novada administratīvajā teritorijā” 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta, A.Rakstiņš. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4., 6.un 11.punktu un 

45.pantu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 30.07.2010. sniegto 

atzinumu Nr.2.2-13/6684/4634 atcelts Skrīveru novada domes 27.05.2010. sēdes lēmumu Nr.2 

par pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 „Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru 

novada administratīvajā teritorijā” pieņemšanu. 

2. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19 „Par sabiedrisko 

kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru novada administratīvajā teritorijā”. 

3. Uzdot pārvaldes sekretārei pēc parakstīšanas triju darba 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.19 uz 3 lp. 

 

7. 

Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem  

„Par pašvaldības zemes nomas maksas noteikšanu” 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 45.pantu un Ministru 

kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 

18.punktu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 12.08.2010. sniegto 

atzinumu Nr.2.2-13/7766/4948 atcelts Skrīveru novada domes 28.06.2010. sēdes lēmumu Nr.4 

par pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības zemes nomas maksas noteikšanu” 

pieņemšanu. 

2. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.20 „Par pašvaldības 

zemes nomas maksas noteikšanu”. 

3. Uzdot pārvaldes sekretārei pēc parakstīšanas triju darba 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. 
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Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.20 uz 1 lp. 

 

Skrīveru novada dome vienbalsīgi nolemj atbalstīt A.Dronka izteikto ierosinājumu un 

darba kārtības 12.jautājumu skatīt kopā ar 8.jautājumu. 

 

8. 

Par Skrīveru novada pašvaldības darba samaksas 

 un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Biķerniece, A.Zālītis,  

                V.Vigovska, P.Jansons, S.Ozola. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu saskaņā ar 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru 

kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” 

1., 20.
1
, 20.

2
 un 20.

3
 punktiem un Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumiem Nr.500 „Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu 

un nolikuma 1. un 2.pielikumu. 

Pielikumā: 1. nolikums uz 6 lp.; 

                  2. 1.pielikums uz 22 lp.;  

                  3. 2.pielikums uz 1 lp.  

 

12. 

Par grozījumiem kultūras centra pašdarbības kolektīvu vadītāju  

amatu algas likmēs un darba līgumos  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, A.Dronka, R.Kazimirova, I.Biķerniece, A.Zālītis, A.Rakstiņš, 

                J.Brokāns, A.Skudra, V.Vigovska, D.Celmiņš, S.Ozola. 
 

Saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas lēmumu un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 

1. Skrīveru kultūras centra pašdarbības kolektīvu vadītājiem un citiem amatiem, kuri 

iekļauti Skrīveru novada pašvaldības amatu kataloga 33.saimē, noteikt šādas mēnešalgas: 

1.1. 6.mēnešalgas grupā iekļautiem amatiem noteikt mēnešalgu par normālu darba laiku 

Ls 240.-; 

1.2. 8.mēnešalgas grupā iekļautiem amatiem noteikt mēnešalgu par normālu darba laiku 

Ls 400.-. 

2. Izdarīt grozījumus noslēgtajos darba līgumos un turpmāk darba līgumus ar 

pašdarbības kolektīvu vadītājiem noslēgt uz noteiktu laiku par kolektīvu sagatavošanu dalībai 

kultūras pasākumos, norādot konkrētus darba uzdevumus. 
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3. Kultūras centra direktorei informēt darbiniekus par grozījumiem darba līgumos. 

 

9. 

Par domes deputātiem apmaksājamo darba stundu skaitu un stundas likmi  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz Skrīveru novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikuma 3.nodaļu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Noteikt, ka deputāti saņem šādu Skrīveru novada pašvaldības darba samaksas un 

garantiju nolikuma  19.punktā minēto mēnešalgu: 

1.1. deputāti, kuri ievēlēti vienā pastāvīgā komitejā, saņem mēnešalgu par 14 darba 

stundām;  

1.2. deputāti, kuri ievēlēti divās pastāvīgajās komitejās, saņem mēnešalgu par 16 darba 

stundām;  

1.3. deputāti, kuri darbojas un ievēlēti vienā komitejā par priekšsēdētāju, saņem 

mēnešalgu par 18 darba stundām.  

 

2. Apstiprināt deputātu vienas darba stundas apmaksas likmei Ls 4.- (četri lati). 

 

10. 

Par līdzekļu piešķiršanu  

skiču un tehniskā projekta izstrādei Maizītes upes tilta  

un Dīvajas ielas posma rekonstrukcijai  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, A.Rakstiņš. 

 

Pamatojoties uz SIA „SKA projekts” 2010.gada 16.augusta vēstuli par atteikšanos no 

līguma slēgšanas un 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 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Atcelt Skrīveru novada domes 2010.gada 6.augusta sēdes lēmumu Nr.1 „Par 

finansējuma piešķiršanu skiču un tehniskā projekta izstrādei Maizītes upes tilta un Dīvajas 

ielas posma no Daugavas ielas līdz Piekrastes ielai rekonstrukcijai”.  

 

2. Ņemot vērā izsludinātā iepirkuma rezultātus, no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas 

ieplānoto neparedzētiem gadījumiem, piešķirt finansējumu Ls 3623,95 (trīs tūkstoši seši simti 

divdesmit trīs lati 95 santīmi) skiču un tehniskā projekta izstrādei Maizītes upes tilta un 

Dīvajas ielas posma no Daugavas ielas līdz Piekrastes ielai rekonstrukcijai. 

 

3. Skrīveru novada domes galvenai grāmatvedei un ekonomistam sagatavot attiecīgus 

grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada budžetā. 

 

11. 
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Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2010.gadam” 

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

Uzstājas G.Lisenko, G.Klinģerīte, A.Orups. 

 

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

46.pantu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

A.Dronka, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi 

2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 

2010.gadam””. 

2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 

3. Saistošie noteikumi Nr.18 „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada domes ēkā. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.18 kopā ar 1.pielikumu uz 2 lp. 

 

13.1. 

Par nekustamā īpašuma „Akmentiņi” atsavināšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un 

otro daļu un 8.panta otro un sesto daļu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Veikt nepieciešamās darbības, lai sagatavotu pārdošanai pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu „Akmentiņi”.  

2. Nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai pieaicināt sertificētu vērtētāju. 

 

13.2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda  

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā  

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Piedzīt no IK „Kraukļakmens”, reģistrācijas Nr. 45402013369, nekustamā īpašuma, 

kas atrodas Stacijas laukumā 6, Skrīveros, Skrīveru novadā nodokļa parādu par kopējo summu 

Ls 81,98 (astoņdesmit viens lats 98 santīmi), t.sk.: 
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1.1. pamatparāds 60,14 (sešdesmit lati 14 santīmi); 

1.2. nokavējuma nauda Ls 21,84 (divdesmit viens lats 84 santīmi). 

2. Piedziņu vērst uz parādniekam piederošiem: 

2.1. naudas līdzekļiem kredītiestādēs, 

2.2. kustamo mantu, 

2.3. nekustamo mantu. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

13.3. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, 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 …….., Skrīveros, 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 26.augustu. Par 

lēmuma pieņemšanu paziņot …… un ……… 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

15. 

Par projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība  

Skrīveru novadā" izpildes nodrošinājumu  

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

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

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, A.Dronka, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Iesniegt projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Skrīveru 

novadā" pieteikumu projektu konkursā darbības programmas "Cilvēkresursi un 

nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātē "Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpesattīstība reģionos”. 

 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Skrīveru novada dome apņemas nodrošināt 

projekta "Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Skrīveru novadā" sociālo 

pakalpojumu sniegšanu vismaz 13 mēnešus pēc projekta noslēguma. 

 

14. 

Informācijas apmaiņa 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, A.Dronka, J.Brokāns, A.Rakstiņš, U.Dzērve, R.Kazimirova. 
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1. Par brīviem pašvaldības dzīvokļiem. 

2. Par LR Vides ministrijas rīkoto izbraukuma semināru A.Upīša Skrīveru vidusskolā 

15.septembrī. 

3. Par VAS „Latvijas dzelzceļš” sniegto atbildi par otrās dzelzceļa pārbrauktuves 

ierīkošanu Skrīveros. 

4. Par PII „Sprīdītis” ēkas siltināšanas projekta izstrādi. 

5. Par gājēju celiņa gar Daugavas ielu izbūves projektu. 

6. Par gājēju pāreju pār dzelzceļu pretī Bērzu ielai. 

7. Par uzbūvētās atdzelžošanas stacijas un ūdens ņemšanas vietas Dzelceļnieku ielā 

apskati deputāti dodas apskatīt ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros uzbūvēto 

objektu. 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 14.35. 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko  

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  

 


