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ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS 
 

Skrīveru  novadā  

 

2013.gada 18.aprīlī                                                                                                Nr.5 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 16.30. 

Sēdi atklāj pulksten 16.40.  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta RĪDŪZE. 

Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA. 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Jānis Brokāns, Rasma Kazimirova, Gunta Rīdūze, Sandra Ozola, Danute Podvinska, 

                Aldis Rakstiņš, Guntis Rūze, Andris Zālītis, Arnis Zitāns. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās: 

Iveta Biķerniece - sakarā ar aizņemtību darbavietā 

Uldis Dzērve - sakarā ar aizņemtību darbavietā 

Pēteris Jansons – atrodas komandējumā 

Aija Skudra - sakarā ar aizņemtību darbavietā 

 

Darba kārtība: 

1. Par dalību projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” 

standarta īstenošanai izglītības iestādēs” 

Ziņo – A.Rakstiņš 

2. Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas iesaistīšanos projektu konkursa „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārtā 

Ziņo – A.Rakstiņš 

 

1. 

Par dalību projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” 

standarta īstenošanai izglītības iestādēs” 

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

Uzstājas G.Rīdūze, A.Rakstiņš, R.Kazimirova. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (J.Brokāns, R.Kazimirova, 

G.Rīdūze, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas 

nav, nolemj: 
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Akceptēt Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dalību projektu konkursā „Sporta 

inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” un 

projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu. 

 

2. 

Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas iesaistīšanos projektu konkursa  

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārtā  

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

Uzstājas G.Rīdūze, A.Rakstiņš, A.Orups. 

 

A.RAKSTIŅŠ informē par konkursa nosacījumiem un par to, ka tikko viņš ir saņēmis 

skaidrojumus par projekta realizācijas rezultātā iegūstamajiem energoefektivitātes 

ietaupījumiem. Veicot provizoriskus aprēķinus, ar paredzētajām lampu nomaiņām ar LED 

lampām, ir konstatēts, ka nevarēs iegūt nepieciešamo ietaupījumu. Tādēļ viņš uzskata, ka skola 

nevar startēt šajā projektu konkursa kārtā. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (J.Brokāns, R.Kazimirova, 

G.Rīdūze, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas 

nav, nolemj: 

 

Neveikt sagatavošanas darbus un skolai neiesaistīties projektu konkursa „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārtā. 

 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 17.00. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Rīdūze 

 

 

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  


