
 
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

SKRĪVERU  NOVADA  DOME 
Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, 

tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: skriveri1@apollo.lv 

 

ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS 
 

Skrīveru  novadā  

 

2009.gada 22.decembrī                                                                                  Nr.10  

 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 17.00. 

Sēdi atklāj pulksten 17.00.  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta LISENKO. 

Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA. 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Dainis Celmiņš, Pēteris Jansons, Gunta Lisenko,  

                Rasma Kazimirova, Sandra Ozola, Aldis Rakstiņš, Aija Skudra, Andris Zālītis. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Gita Klinģerīte – galvenā grāmatvede 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās   

deputāti Aivars Dronka – sakarā ar aizņemtību darbavietā  

              Uldis Dzērve – sakarā ar aizņemtību darbavietā 

              Inguna Kronberga – sakarā ar aizņemtību darbavietā 

Uzaicinātās personas:   

Juris Zirnis – SIA „Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājs 

 

Darba kārtība: 

1. Par „Mežvekteri 3” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Ziņo – G.Lisenko  

2. Par ceļa servitūta noteikšanu zemes īpašumam „Jaunviesturi” 

Ziņo – G.Lisenko  

3. Par skolēnu brīvpusdienu un vakariņu apmaksu  

Ziņo – G.Lisenko  

4. Par ēdināšanas maksām pirmsskolas izglītības iestādēs  

Ziņo – G.Lisenko  

5. Par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem  

Ziņo – G.Lisenko  

6. Par maksas noteikšanu par pašvaldības telpu lietošanu  

Ziņo – G.Lisenko 

7. Par maksas noteikšanu par pašvaldības transporta pakalpojumiem  

Ziņo – G.Lisenko 
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8. Par Sociālā aprūpes centra ”Ziedugravas” maksas pakalpojumiem  

Ziņo – G.Lisenko 

9. Par privātā transporta nomu pašvaldības darba vajadzībām  

Ziņo – G.Lisenko  

10. Par mobilo tālruņu sarunu limitu noteikšanu 

Ziņo – G.Lisenko 

11. Par dzīvojamās mājas Daugavas ielā 94 neprivatizētās daļas apsaimniekošanu un īres 

maksas apstiprināšanu 

Ziņo – G.Lisenko  

12. Par pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu 

Ziņo – U.Dzērve  

13. Par pašvaldības saistošo noteikumu „Par pašvaldības cita veida pabalstiem Skrīveru 

pagastā” atcelšanu  

Ziņo – A.Skudra  

14. Par dāvinājuma līguma „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh” akceptēšanu 

Ziņo – G.Lisenko  

15. Par grozījumiem Skrīveru novada pašvaldības 2009.gada budžetā  

Ziņo – G.Klinģerīte  

16. Iesniegumi 

16.1. Par M.Freimanes iesniegumu par nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu 

16.2. Par A.Zībarta iesniegumu par atļauju nodot ekspluatācijā saimniecības ēku 

17. Izpilddirektora informācija 

18. Informācijas apmaiņa 

 

1. 

Par „Mežvekteri 3”zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mežvekteri 3”, kadastra Nr.3282 005 0026 un 

Nr.3282 005 0029, , kas atrodas Skrīveru novadā, zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma 

sadalīšanu 6 (sešās) zemes vienībās. 

2. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282 005 0029 5.0 ha platībā 

saglabāt esošo nosaukumu „Mežvekteri 3 ” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

lauksaimniecības zeme (kods 0101). 

3. Jaunizveidotajām zemes vienībām piešķirt šādus nosaukumus un noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi: 

3.1. zemes vienībai ar kārtas Nr.2 4.5 ha platībā piešķirt nosaukumu „Mežvekteri 4” un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme (kods 0101); 

3.2. zemes vienībai ar kārtas Nr.3 3.6 ha platībā piešķirt nosaukumu „Mežvekteri 5” un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme (kods 0101); 

3.3. zemes vienībai ar kārtas Nr.4 2.8 ha platībā piešķirt nosaukumu „Mežvekteri 6” un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme (kods 0101); 

3.4. zemes vienībai ar kārtas Nr.5 3.0 ha platībā piešķirt nosaukumu „Mežvekteri 7” un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme (kods 0101); 

3.5. zemes vienībai ar kārtas Nr.6 3.4 ha platībā piešķirt nosaukumu „Mežvekteri 8” un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme (kods 0201); 
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās 

dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās 

adreses). 

 

Pielikumā izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

2 

Par ceļa servitūta nodibināšanu zemes īpašumam „Jaunviesturi” 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Noteikt, ka pašvaldībai piekrītošam zemes īpašumam „Jaunviesturi”, kadastra Nr.3282 

009 0116, ir nodibināms braucamā ceļa servitūts par labu nekustamajam īpašumam 

„Lielviesturi”, kadastra Nr.3282 009 0111. 

 

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

3. 

Par skolēnu brīvpusdienu un vakariņu apmaksu  

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

Uzstājas G.Lisenko 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un uz 

Skrīveru novada pašvaldības 29.10.2009. saistošo noteikumu Nr.7 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Skrīveru novadā” 8.punktu, 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Noteikt pabalsta brīvpusdienas skolās apmēru vienai dienai Ls 0.80. 

 

2. Noteikt Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas internātā dzīvojošiem skolēniem 

maksu par vakariņām Ls 0.90. 

 

3. Lēmums ir spēkā līdz tā atcelšanai vai jauna lēmuma pieņemšanai 

 

4.1. 

Par bērnu ēdināšanas maksām  

Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Ņemot vērā reālās izmaksas un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt šādas vecāku maksas par bērnu ēdināšanu : 

1.1. pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”: 

1.1.1. dienas grupā         1.-   Ls/dienā 

1.1.2. diennakts grupā pēc bāriņtiesas un/vai sociālā dienesta ierosinājuma 1.30 Ls/dienā 

1.1.3. diennakts grupā pēc vecāku iniciatīvas     1.60 Ls/dienā 

1.1.4. atsevišķi par vakariņām      0.30 Ls/dienā. 

1.2. pirmsskolas izglītības iestādē “Saulēni” dienas grupā   1.-   Ls/dienā 

 

2. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām nākošā mēneša pirmajā darba dienā iesniegt 

grāmatvedībā bērnu ikdienas apmeklējumu uzskaites tabulu. 

 

3. Maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā 

„Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem. 

 

4. Lēmuma izpildi nodrošina iestāžu vadītāji, kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes 

galvenai grāmatvedei.  

 

4.2. 

Par ēdināšanas maksas noteikšanu darbiniekiem 

Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Ņemot vērā reālās izmaksas un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Noteikt, ka darbinieki Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

maksā par ēdināšanu 1,- Ls/ darba dienā. 

 

2. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām nodrošināt darbinieku ēdināšanas uzskaiti, 

nākošā mēneša pirmajā darba dienā iesniegt grāmatvedībā darbinieku ēdināšanas uzskaites 

sarakstu un nodrošināt iekasētās naudas iemaksu kasē. 

 

3. Maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā 

„Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem. 

 

4. Lēmuma izpildi nodrošina iestāžu vadītāji, kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes 

galvenai grāmatvedei.  

 

5.1. 

Par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

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

Uzstājas G.Lisenko. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) 

apakšpunktu, 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Noteikt šādu maksu par Skrīveru novada domes un pašvaldības iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem, kas saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” nav pašvaldības 

nodevu objekti: 

 

1.1. Biroja tehnikas lietošana  

1.1.1. Kopēšana  

1.1.1.1. A4 formāts 1 lapas puse     Ls 0.07 

1.1.1.2. A4 formāts abas lapas puses    Ls 0.10 

1.1.1.3. A3 formāts 1 lapas puse    Ls 0.10 

1.1.1.4. A3 formāts abas lapas puses    Ls 0.15 

1.1.1.5. kopiju apstiprināšana     Ls 0.03 

1.1.2. Laminēšana 
1.1.2.1. A4 formāts      Ls 0.50 

1.1.2.2. A5 formāts       Ls 0.30 

1.1.2.3. A6 formāts        Ls 0.25 

1.1.2.4. 65 x 95 mm       Ls 0.25 

1.1.3. Drukāšana (printēšana) 

1.1.3.1. Teksts 1 lpp.  

  melnbalts      Ls 0.07 

  krāsains      Ls 0.15 

1.1.3.2. Attēls  

  melnbalts      Ls 0.15 

  krāsains        

  ¼ lpp.       Ls 0.25 

  ½ lpp.       Ls 0.50 

  ¾ lpp.       Ls 0.75 

  1 lpp.       Ls 1.00 

1.1.4. Skenēšana 1 lpp.      Ls 0.20 

1.1.5. Faksa nosūtīšana 

1.1.5.1. Latvijas teritorijā  

  1.lapa        Ls 0.40 

  katra nākošā lapa     Ls 0.20 

1.1.5.2. uz Eiropas valstīm 

  1.lapa        Ls 2.50 

  katra nākošā lapa     Ls 0.50 

1.1.5.3. uz pārējām valstīm 

  1.lapa        Ls 3.00 

  katra nākošā lapa     Ls 1.00 

1.1.6. Faksa saņemšana 

  1 lapa       Ls 0.10 

 

1.2. Sadzīves pakalpojumi Stacijas laukumā 2 A 

1.2.1. tualetes lietošana       Ls 0.10 
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1.2.2. dušas lietošana līdz 30 min (1 personai)   Ls 2.00  

1.2.3. veļas mazgāšana       Ls 1.50 

1.2.4. veļas mazgāšana un žāvēšana    Ls 2.00 

 

2. Maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā 

„Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem. 

 

3. Maksa iekasējama no fiziskām un juridiskām personām, kuras izmanto minētos 

pašvaldības pakalpojumus.  

 

4. Ar domes izpilddirektora rīkojumu var noteikt atsevišķas dienas, kad 2.2 – 2.4. 

apakšpunktos minētie pakalpojumi tiek sniegti par pazeminātām cenām. 

 

5. Lēmums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.  

 

6. Lēmuma izpildi nodrošina iestāžu vadītāji, kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes 

galvenai grāmatvedei.  

 

5.2. 

Par maksas pakalpojumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 

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

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

 

A.Rakstiņš paziņo, ka viņa, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nepiedalās lēmuma 

pieņemšanā. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3 punktu un 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu, 

 

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

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, 

atturas nav, nolemj: 

 

1. Noteikt Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas internātā dzīvojošajiem skolēniem par 

veļas viena komplekta (palags, spilvendrāna, segas pārvalks) izmantošanu maksu mēnesī  Ls 1. 

2. Noteikt šādu maksu diennaktī par gultasvietas izmantošanu internāta istabiņās : 

2.1. bez gultas veļas      Ls 1,50 

2.2. ar internāta gultasveļu     Ls 2,50 

3. Noteikt skolas internāta ,,viesu istabas” izmantošanas maksu – Ls 5 diennaktī.. 

4. Noteikt šādu maksu par telpu īri (nomu): 

4.1. sporta zāles īre (noma)     Ls 15,00 stundā; 

4.2. sarīkojumu zāles īre (noma)    Ls 10,00 stundā; 

4.3. atsevišķu mācību telpu īre (noma)   Ls   3.50 stundā. 

5. Noteikt skolēniem šādu maksu par mācību materiālu kopēšanu individuālām 

vajadzībām: 

5.1. A4 formāts 1 lapas puse     Ls 0.05 

5.2. A4 formāts abas lapas puses   Ls 0.07 

5.3. A3 formāts 1 lapas puse    Ls 0.10 

6. No telpu īres maksas ir atbrīvoti visi skolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki, 

skolēnu sporta pulciņu dalībnieki, dalībnieki, kuri pārstāv Skrīveru novadu starpnovadu vai  
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valsts mēroga sacensībās, ja par atbrīvojumu ir lēmusi Skrīveru novada domes Izglītības, 

kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komiteja. 

7. Lēmums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.  

8. Lēmuma izpildi nodrošina skolas direktors. 

 

6. 

Par maksas noteikšanu par pašvaldības telpu lietošanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3 punktu un 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu, 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Noteikt šādu maksu par Skrīveru novada pašvaldības telpu lietošanu un sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem, kas saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” nav pašvaldības 

nodevu objekti: 

 

1.1. Par Skrīveru kultūras centra telpu lietošanu (nomu vai īri) 

 

1.1.1. telpu noma vieskoncertiem, viesizrādēm u.c pasākumiem  10%-15%  

                                                                                                                       no kopējā ieņēmuma; 

1.1.2. telpu noma vieskoncertiem, viesizrādēm u.c pasākumiem bērniem 5%  

                                                                                                                       no kopējā ieņēmuma; 

1.1.3. lielās zāles noma (īre)      Ls 10.- stundā 

1.1.4. lielās zāles noma (īre) ar garderobes pakalpojumiem  Ls 12.- stundā 

1.1.5. lielās zāles īre atpūtas sarīkojumiem ar banketu    Ls 20.- stundā 

1.1.6. lielās zāles īre atpūtas sarīkojumiem ar banketu un garderobi Ls 25.- stundā 

1.1.7. mazās zāles noma        Ls   3.- stundā 

1.1.8. mazās zāles īre banketiem      Ls   5.- stundā 

1.1.9. mazās zāles īre banketiem ar garderobes pakalpojumiem Ls 10.- stundā 

1.1.10. spoguļzāles noma       Ls   4.- stundā 

1.1.11. kursu telpas noma       Ls   2.- stundā 

1.1.12. kabinetu noma        Ls   2.- stundā 

1.1.13. telpu (lielā zāle, spoguļzāle, kursu telpa un foajē) noma  

         pulciņu nodarbībām juridiskām un fiziskām personām   Ls 1,50 stundā 

 

1.2. Par kultūras centra inventāra īri īslaicīgās telpu nomas (īres) līguma darbības 

laikā  
1.2.1. video projektora īre       Ls 6,- stundā 

1.2.2. ekrāna īre         Ls 2,- stundā 

1.2.3. radio mikrofona īre      Ls 4,- stundā 

1.2.4. disku atskaņotāja īre      Ls 4,- stundā 

 

1.3. Par tirdzniecības vietu kultūras centrā pašvaldības organizēto pasākumu 

norises laikā: 

1.3.1. tirdzniecība ar nepārtikas precēm (CD, grāmatas, suvenīri u.tml.)  

1.3.1.1. līdz 2 stundām        Ls 3.50 

1.3.1.2. par katru nākamo stundu      Ls 1.00 

1.3.2. tirdzniecība ar pārtikas precēm  
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1.3.2.1. līdz 2 stundām        Ls 5.00 

1.3.2.2. par katru nākamo stundu      Ls 2.00 

1.3.3. tirdzniecība ar alkoholu 

1.3.3.1. līdz 2 stundām        Ls 10.00 

1.3.3.2. par katru nākamo stundu      Ls 2.00 

1.3.4. tirdzniecība amatniecības darba veicējiem, realizējot savu produkciju 

1.3.4.1. līdz 2 stundām        Ls 2.00 

1.3.4.2. par katru nākamo stundu      Ls 1.00 

 

1.2. Par Skrīveru mūzikas un mākslas skolas telpu lietošanu (nomu vai īri) Ls 1 

stundā. 

 

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

pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem. 

 

3. No telpu un inventāra nomas (īres) maksas atbrīvota novada dome, tās izveidotas 

iestādes un institūcijas.  

 

4. No telpu un inventāra nomas (īres) maksas par nodarbībām atbrīvoti tautas un 

amatiermākslas kolektīvu vadītāji un dalībnieki, kā arī biedrības un citas institūcijas, ja par 

atbrīvojumu ir lēmusi Skrīveru novada domes Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu 

komiteja. 

 

5. Lēmums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.  

 

6. Lēmuma izpildi nodrošina iestāžu vadītāji, kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes 

galvenai grāmatvedei.  

 

7. 

Par maksas noteikšanu  

par pašvaldības transporta pakalpojumiem  

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

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska, J.Brokāns. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) 

apakšpunktu,  

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Noteikt šādu maksu par Skrīveru novada pašvaldības transporta līdzekļu 

izmantošanu:  

 

1.1. Mikroautobusa FORD TRANSIT (8 vietīgs)   izmantošana  

1.1.1. pašvaldības iestāžu vajadzībām   0,25 Ls/km  

1.1.2. citām organizācijām     0,30 Ls /km +PVN  

1.1.3. stāvēšana ilgāk par 3 stundām    2,50 Ls/stundā +PVN 

 

1.2. Mikroautobusa FORD TRANSIT (16 vietīgs) izmantošana  

1.2.1. pašvaldības iestāžu vajadzībām   0,30 Ls/km  

1.2.2. citām organizācijām     0,35 Ls /km +PVN 

1.2.3. stāvēšana ilgāk par 3 stundām    2,50 Ls/stundā +PVN 
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1.3. Autobusa MERCEDES BENZ 0303 (42 vietīgs), izmantošana  

1.3.1. pašvaldības iestāžu vajadzībām   0,45 Ls/km  

1.3.2. citām organizācijām     0,50 Ls /km +PVN 

1.3.3. stāvēšana ilgāk par 3 stundām    2,50 Ls/stundā +PVN 

 

2. Noteikt, ka skolēnu pārvadāšanas maršrutos no pieaugušām personām tiek iekasēta 

braukšanas maksa Ls 0.30. 

3. Maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā 

„Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem. 

4. Lēmuma izpildi nodrošina iestāžu vadītāji, kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes 

galvenai grāmatvedei.  

5. Lēmums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī. 

6. Atzīt par spēku zaudējušiem visus Skrīveru pagasta padomes pieņemtos lēmumus par 

transporta līdzekļu izmantošanu. 

 

8.1. 

Par personu uzturēšanās maksas Sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas” apstiprināšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

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

kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

13.punktu,  

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Apstiprināt šādu izmaksu tāmi vienas personas uzturēšanai Skrīveru novada pašvaldības 

aģentūrā „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” 2010.gadā: 

 

Izdevumu veids 

 

Summa, 

Ls 

Atalgojums un darba devēja VSAOI 

medicīniskajam personālam 

0.46 

 

Atalgojums un darba devēja VSAOI 

aprūpes personālam 

4.22 

 

Ēdināšana 1.45 

Medikamenti 0.25 

Inkontinences preces 0.58 

Apkure, degviela 0.51 

Elektrība, sakari, atkritumu izvešana, 

noma 

1.70 

 

Kopā izdevumi diennaktī 1 personas 

uzturēšanai  

9.90 

 

Kopā izdevumi mēnesī 1 personas 

uzturēšanai  

298.00 
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8.2. 

Par Sociālā aprūpes centra ”Ziedugravas” maksas pakalpojumiem  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3 punktu un 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu, 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Noteikt šādu maksu par Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes 

centrs „Ziedugravas”” telpu lietošanu un sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas saskaņā ar 

likumu „Par nodokļiem un nodevām” nav pašvaldības nodevu objekti: 
 

1.1. Par transporta līdzekļu izmantošanu:  

1.1.1. Mikroautobusa FORD TRANSIT 8 vietīgs (aprīkots ar pacēlāju) izmantošana  

1.1.1.1. iestādes darbiniekiem (2 braucieni) 

pa maršrutu Skrīveri– institūts – SAC  0.50 Ls/dienā 

1.1.1.2. citām organizācijām    0.45 Ls /km  

1.1.1.3. stāvēšana ilgāk par 3 stundām  2.50 Ls/stundā 

1.1.2. Vieglās automašīnas VW Transporter (ar kravas kasti) izmantošana  

1.1.2.1. citām organizācijām    0.35 Ls /km 

1.1.2.2. stāvēšana ilgāk par 3 stundām  2.50 Ls/stundā  

1.1.3. Traktora T-40 izmantošna    11.00 Ls/stundā 

1.2. Par dzīvojamo telpu īri un komunāliem pakalpojumiem: 

1.2.1. 4. korpusa dzīvojamās telpas īre  0.14 Ls/m 2 

1.2.2. ūdens un kanalizācijas lietošana  0.91 Ls/m 3 

1.2.3 asenizācijas pakalpojumi   0.40 Ls/mēnesī 

1.3. Par gultasvietas izmantošanu: 

1.3.1. ar savu gultasveļu    2.00 Ls/diennaktī 

1.3.2. ar iestādes gultasveļu    3.00 Ls/diennaktī 

1.3.3. viesnīcas telpās     5.00 Ls/diennaktī 

1.4. Par ēdināšanu (1 ēdienreize):  

1.4.1. darbiniekiem 

1.4.1.1. brokastis     0.45 Ls 

1.4.1.2. vakariņas     0.40 Ls 

1.4.1.3. pusdienas     0.60 Ls 

          t.sk., pirmais ēdiens ½ porcija   0.10 Ls 

          t.sk., otrais, trešais ēdiens   0.50 Ls 

1.4.2. citām personām 

1.4.2.1. brokastis     0.45 Ls 

1.4.2.2. vakariņas     0.40 Ls 

1.4.2.3. pusdienas     2.10 Ls 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.  

 

3. Lēmuma izpildi nodrošina aģentūras vadītājs. 
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9. 

Par privātā transporta nomu pašvaldības darba vajadzībām 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Ņemot vērā reālās izmaksas un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 4.pantu, 

15.panta pirmo daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Noteikt transporta līdzekļu nomas maksu par privātajā īpašumā izmantotajām 

automašīnām Skrīveru novada pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai 0,12 lati par katru 

nobraukto kilometru. 

 

2. Atļaut Skrīveru novada domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram slēgt transporta 

nomas līgumus ar iestāžu, nodaļu vadītājiem un atļaut iestāžu vadītājiem slēgt transporta 

nomas līgumus ar iestāžu darbiniekiem par viņu īpašumā vai valdījumā esošo transporta 

līdzekļu izmantošanu dienesta funkciju izpildes nodrošināšanai apstiprinātā budžeta un 

sekojošu nobraukto kilometru limitu ietvaros: 

2.1. domes priekšsēdētājs, izpilddirektors – līdz 25 000 km gadā; 

2.2. iestāžu, struktūrvienību vadītāji, to vietnieki – līdz 9 000 km gadā; 

2.3. iestāžu darbinieki – līdz 6 000 km gadā. 

 

10. 

Par mobilo tālruņu sarunu limita noteikšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3 punktu, 21.panta 

pirmās daļas 23.punktu un saskaņā Skrīveru novada pašvaldības nolikuma 50.punktu  

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Skrīveru novada domes priekšsēdētājai, izpilddirektoram un Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolas direktoram noteikt dienesta mobilajiem tālruņiem pieslēguma izmantošanas 

(sarunas, īsziņas) limitu Ls 25 mēnesī.  

 

2. Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vadātājiem noteikt dienesta mobilajiem 

tālruņiem šādu pieslēguma izmantošanas (sarunas, īsziņas) limitu: 

2.1. līdz Ls 20 mēnesī  p/a „SAC „Ziedugravas””, kultūras centram, mūzikas un 

mākslas skolai 

2.2. līdz Ls 15 mēnesī  pirmsskolas izglītības iestādēm, sociālajam dienestam, 

bāriņtiesai 

2.3. līdz Ls 10 mēnesī  bibliotēkām 

 

3. Darbinieku pieslēguma izmantošanas limitus nosaka iestādes vadītājs atbilstoši 

darbinieka darba specifikai. 
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4. Par sarunām un īsziņām, kas pārsniedz noteikto limitu, darbinieks, kura lietošanā 

nodots tālrunis, iemaksā domes kasē grāmatvedības aprēķināto summu.  

 

5. Iestāžu vadītāji ir atbildīgi par lēmuma izpildi un tālruņu lietošanas kārtības 

ievērošanu. 

 

11. 

Par dzīvojamās mājas Daugavas ielā 94 neprivatizētās daļas 

 apsaimniekošanu un īres maksas apstiprināšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, J.Brokāns, J.Zirnis. 

 

Lai nodrošinātu dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu, ņemot vērā 

pašvaldības dzīvokļu apsaimniekotāja SIA “Skrīveru saimnieks” saskaņā ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 29.01.2002. noteikumiem „Dzīvojamās telpas īres maksā 

ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika” veiktos aprēķinus, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3 punktu 

un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu un 111.panta 

pirmo daļu, 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Nodot pašvaldības īpašumā pārņemtās dzīvojamās mājas Daugavas ielā 94, Skrīveros, 

Skrīveru nov., neprivatizēto daļu, t.sk., dzīvokļus Nr.4 un Nr.6 pašvaldības SIA “Skrīveru 

saimnieks” valdījumā un apsaimniekošanā.  

 

2. Skrīveru novada pašvaldībai piederošos dzīvokļos dzīvojamā mājā Daugavas ielā 94 

noteikt īres maksu 0.40 Ls/ m2  . 

 

3. Uzdot pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājam Jurim ZIRNIM 

likumdošanā paredzētajā kārtībā brīdināt dzīvokļu īrniekus par īres maksas paaugstināšanu un 

pārslēgt īres līgumus. 

 

12. 

Par pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu 

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

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

 

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

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības Ētikas kodeksu. 

 

Pielikumā: Ētikas kodekss uz 3 lp. 
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13. 

Par pašvaldības saistošo noteikumu  

„Par pašvaldības cita veida pabalstiem Skrīveru pagastā” atcelšanu 

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

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska. 

 

Sakarā ar izdarītajiem grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

35.panta trešajā daļā, kas nosaka, ka pašvaldība, ja ir apmierināts iedzīvotāju pieprasījums pēc 

pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, ir tiesīga 

no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt citus pabalstus ģimenei (personai) tikai 

pamatvajadzību apmierināšanai pēc ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanas, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta otro daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 35.panta trešo daļu, 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Atzīt par spēku zaudējušiem Skrīveru pagasta pašvaldības 2008.gada 30.oktobra 

saistošos noteikumus Nr.15 „Par pašvaldības cita veida pabalstiem Skrīveru pagastā”. 

 

14. 

Par dāvinājuma līguma „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh” akceptēšanu  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Skudra. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā 

Skrīveru novada pašvaldības nolikuma 50.punktu,  

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Akceptēt starp biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” un Skrīveru novada domi 

2009.gada 8.decembrī noslēgto dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.57 par 140 dāvanu karšu 

„Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh” dāvināšanu Skrīveru novada pašvaldībai, lai tā šīs 

dāvanu kartes nodotu trūcīgajām mājsaimniecībām.  

 

15. 

Par grozījumiem Skrīveru novada pašvaldības 2009.gada budžetā 

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

Uzstājas G.Lisenko, G.Klinģerīte, P.Jansons A.Skudra, P.Jansons, A.Orups, A.Zālītis, A.Dronka  

 

P.JANSONS ierosina atļaut grāmatvedei saistošajos noteikumos iekļaut nepieciešamos 

grozījumus ienākumu un izdevumu daļā atbilstoši faktiskajam stāvoklim. 

 

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

46.pantu,  

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 
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1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi 

31.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 

2009.gadam”“. 

 

2. Pēc parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 

 

3. Saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi 31.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2009.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada domes ēkā. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.13 uz 2 lp. 

 

16.1. 

Par M.Freimanes iesniegumu par nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Skudra, V.Vigovska, J.Brokāns. 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Atzīt M.FREIMANI, personas kods XXX, par tiesīgu saņemt Skrīveru novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

2. Reģistrēt M.FREIMANI Skrīveru novada pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas 

palīdzības reģistra grupā, kurā iekļautās personas ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām 

kārtām. 

3. Ņemt vērā M.FREIMANES lūgumu segt izdevumus par dzīvojamās telpas īri, ja viņa 

nepārtraukti turpina mācības Saldus 2.vidusskolā, un nodrošināt viņu ar dzīvojamo telpu pēc 

vidusskolas pabeigšanas. 

 

Pielikumā izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

16.2. 

Par A.Zībarta iesniegumu par  

atļauju nodot ekspluatācijā saimniecības ēku  

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

Uzstājas G.Lisenko. 

 

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

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

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Atļaut AIVARAM ZĪBARTAM sakārtot dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un nodot ekspluatācijā šķūni, kas uzbūvēts zemes īpašumā „Cepļi”, Klidziņas ciemā, 

Skrīveru novadā. 

 

Pielikumā izvērsts lēmums uz 1 lp. 
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17. 

Izpilddirektora informācija  

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups. 

 

A.ORUPS sniedz pārskatu par 2 mēnešos, ko viņš strādājis kā izpilddirektors, paveikto 

un informē, ka pieņemtie domes lēmumi ir izpildīti. Kā galvenos paveiktos uzdevumus viņš 

uzskata Sociālā aprūpes centra „Ziedugravas” pārņemšanu un vecā korpusa renovācijas 

projekta sagatavošanu un iesniegšanu projektu konkursam, veikta darbība skolas siltināšanas 

projekta realizācijā un izsludināts konkurss būvdarbu izpildītāja noteikšanai, ir uzmetums 

2010.gada budžetam, veikti priekšdarbi attīstības un saimnieciskās nodaļas izveidošanai un 

kultūras centra izveidē, ir sagatavoti lēmumu projekti par pašvaldības maksas pakalpojumiem. 

 

18. 

Informācijas apmaiņa 

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

Uzstājas G.Lisenko, A.Skudra, J.Brokāns, A.Orups, A.Rakstiņš, V.Vigovska   . 

 

1. Par ģimenes ārstu konferences rīkošanu Skrīveru kultūras centrā – izīrēt telpas 

saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem. 

 

2. Par deputātu pieņemšanas laikiem. 

 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 17.40. 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko  

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  

 


