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
2011.gada 27.janvārī

Nr.1

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, Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova,
Inguna Kronberga, Gunta Lisenko, Sandra Ozola, Aldis Rakstiņš, Guntis Rūze,
Aija Skudra, Andris Zālītis.
Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:
Aigars Orups - izpilddirektors
Edgars Jansons – juriskonsults
Gita Klinģerīte – galvenā grāmatvede
Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste
Inese Pivare – teritorijas plānotāja
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre
Uzaicinātās personas
Ilze Rudzīte – sociālā dienesta vadītāja
Nepiedalās
Uldis Dzērve – sakarā ar aizņemtību darbavietā
Darba kārtība:
1. Par Skrīveru novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu
Ziņo – I.Pivare
2. Par grozījumiem 29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”
Ziņo – I.Rudzīte
3. Par AS „Latvenergo” dāvanu karšu „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh” izsniegšanu
maznodrošinātām mājsaimniecībām
Ziņo – I.Rudzīte
4. Par personas uzturēšanās „Skrīveru p/a „SAC „Ziedugravas” izmaksu tāmes
apstiprināšanu
Ziņo – P.Jansons

5. Par pašvaldības saistošo noteikumu „Skrīveru p/a „SAC „Ziedugravas” maksas
pakalpojumi” pieņemšanu
Ziņo – V.Vigovska
6. Par grozījumiem Skrīveru p/a „SAC „Ziedugravas” nolikumā
Ziņo – V.Vigovska
7. Par grozījumiem Skrīveru novada pašvaldības nolikumā
Ziņo – V.Vigovska
8. Par grozījumiem pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā
Ziņo – V.Vigovska
9. Par grozījumiem domes 26.08.2010. sēdes lēmumā Nr.9 „Par domes deputātiem
apmaksājamo darba stundu skaitu un stundas likmi”
Ziņo – V.Vigovska
10. Par amatpersonu (darbinieku) transportlīdzekļu izmantošanu darba pienākumu izpildes
nodrošināšanai
Ziņo – A.Orups
11. Par piedalīšanos projektu konkursā par saules kolektoru uzstādīšanu siltā ūdens
sagatavošanai pašvaldības iestādēs
Ziņo – A.Orups
12. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu neizīrētiem pašvaldības dzīvokļiem
Ziņo – G.Lisenko
13. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Noliktava” un tā pārņemšanu pašvaldības
īpašumā
Ziņo – A.Krusta
14. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu pastāvīgiem zemes lietotājiem
Ziņo – A.Krusta
15. Par pašvaldības zemes iznomāšanu
Ziņo – A.Krusta
16. Par pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi
Ziņo – G.Klinģerīte
17. Informācijas apmaiņa
G.LISENKO aicina papildināt izsludināto darba kārtību ar 1 jautājumu.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš,
P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra,
A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt šādu papildus darba kārtību:
Papildus darba kārtība
18. Par grozījumiem domes 22.12.2009. sēdes lēmumā Nr.10 „Par mobilo tālruņu sarunu
limita noteikšanu”
2. Mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas secību un darba kārtības 18.
jautājumu izskatīt pēc darba kārtības 16.jautājuma.
Ierodas deputāte Iveta Biķerniece un piedalās turpmākajā sēdes gaitā.
1.
Par Skrīveru novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, I.Pivare.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Reģionālās
attīstības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktu un 13.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada
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13.oktobra noteikumu Nr.1178 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas
noteikumi” 28.un 29.punktu
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Uzsākt Skrīveru novada attīstības programmas izstrādi.
2. Par atbildīgo amatpersonu noteikt izpilddirektoru Aigaru Orupu.
3. Projekta izstrādes vadību uzdot teritorijas plānotājai Inesei Pivarei.
2.1.
Par grozījumiem 29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, I.Rudzīte.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta
trešo daļu, 43.1panta pirmo daļu un 45.pantu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi
29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”” kopā ar paskaidrojuma rakstu.
2. Uzdot pārvaldes sekretārei pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā nosūtīt saistošos
noteikumus un paskaidrojuma rakstu rakstveidā un elektroniski Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā – VARAM) atzinuma sniegšanai. Pēc
atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Skrīveru Vārds”
un ievietot Skrīveru mājas lapā.
Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.1 uz 1 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 2 lp.
2.2.
Par pašvaldības 29.10.2009. saistošo noteikumu Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Skrīveru novadā” piemērošanu 2011.gadā
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, I.Rudzīte, A.Skudra.
Sakarā ar to, ka Skrīveru novada pašvaldības budžetā 2011.gadā ievērojami ir
samazinājusies ienākumu daļa, līdz ar to būtiski jāsamazina pašvaldības kopējie izdevumi, lai
atbilstoši budžeta iespējām nodrošinātu vienmērīgu budžeta līdzekļu izlietojumu un
nodrošinātu pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu un palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem visu
2011.gadu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma trešo daļu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
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1. Noteikt, ka sākot ar 2011.gada 26.janvāri Skrīveru novada pašvaldības 2009.gada
29.oktobra saistošajos noteikumu Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”
7., 10., 11., 12. un 15.punktā noteiktos pabalstus piešķir un izmaksā tikai trūcīgām ģimenēm
(personām).
2. Atsevišķos gadījumos, individuāli izvērtējot sociālo situāciju ģimenē, sociālais
dienests ir tiesīgs piešķirt 1.punktā minētos pabalstus arī maznodrošinātām ģimenēm
(personām).
3.
Par AS „Latvenergo” dāvanu karšu „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh”
izsniegšanu maznodrošinātajām mājsaimniecībām
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, I.Rudzīte.
Sakarā ar to, ka katru mēnesi izsniegto AS "Latvenergo" dāvinājuma karšu "Elektrības
norēķinu karte 500 kWh" apjoms ir būtiski samazinājies, bet dāvinājuma kopējais apjoms vēl
nav izlietots, pamatojoties uz 2009.gada 8.decembrī starp Latvijas Pašvaldību savienību un
Skrīveru novada domi noslēgtā dāvinājuma (ziedojuma) līguma Nr.57 3.2.punktu, kas
nosaka, ka gadījumos, ja sociālās atbalsta kampaņas ietvaros saņemto dāvanu karšu skaits
pārsniedz trūcīgo mājsaimniecību skaitu, dāvinājuma kartes ir atļauts izsniegt arī
maznodrošinātām mājsaimniecībām.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Ja ir apmierināts Skrīveru novada trūcīgo ģimeņu (personu) pieprasījums, sākot ar
2011.gada 1.februāri izsniegt AS "Latvenergo" dāvinājuma kartes "Elektrības norēķinu karte
500 kWh" maznodrošināto ģimeņu (personu) mājsaimniecībām.
4.
Par personas uzturēšanās „Skrīveru p/a „SAC „Ziedugravas”
izmaksu tāmes apstiprināšanu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, P.Jansons .
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. un
13.1 punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt šādu izmaksu tāmi vienas personas uzturēšanai Skrīveru novada pašvaldības
aģentūrā „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” 2011.gadā:
Izdevumu veids
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumi, kas attiecas uz pakalpojuma nodrošināšanu
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Summa, Ls
5.09
1.23
0.03

Pasta, telefona, citu sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Iestādes administratīvie izdevumi un izdevumi iestādes darbības
nodrošināšanai
Remontdarbi un iestādes uzturēšanas pakalpojumi
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi, kas saistīti ar sociālā
pakalpojuma nodrošināšanu
Īres un nomas maksa, kas saistīta ar sociālā pakalpojuma
nodrošināšanu
Biroja preces un inventārs saistībā ar sociālā pakalpojuma
nodrošināšanu
Kurināmais, enerģētiskie materiāli
Zāles un medicīniskās ierīces sociālā pakalpojuma nodrošināšanai
Kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē esošu personu uzturēšanas izdevumi
Kopā izdevumi diennaktī vienas personas uzturēšanai

0.07
0.05
0.04
0.11
0.02
0.09
0.03
0.57
0.20
0.09
1.98
9.60

5.
Par pašvaldības saistošo noteikumu „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras
„Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi” pieľemšanu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas
7.punktu un 43.panta trešo daļu, 43.1panta pirmo daļu un 45.pantu, Publisko aģentūru likuma
2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Skrīveru novada
pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi” kopā ar
paskaidrojuma rakstu.
2. Uzdot pārvaldes sekretārei pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā nosūtīt saistošos
noteikumus un paskaidrojuma rakstu rakstveidā un elektroniski Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā – VARAM) atzinuma sniegšanai. Pēc
atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Skrīveru Vārds”
un ievietot Skrīveru mājas lapā.
Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.2 uz 1 lp.
2. Saistošo noteikumu pielikums „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras
„Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lp.;
3. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
6.
Par grozījumiem Skrīveru novada pašvaldības aģentūras
„Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas” nolikumā
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska.
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Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Publisko
aģentūru likuma 16.panta otro daļu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Izdarīt
šādus
grozījumus
Skrīveru
„Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas” nolikumā:

novada

pašvaldības

aģentūras

1. Izteikt nolikuma izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdots saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 16.panta otro daļu”
2. Izteikt 8.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.6. nodrošināt finanšu līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu, kā arī
nodrošināt budžeta un projektu sagatavošanas, realizācijas un pārraudzības procesa
pasākumu izpildi;”
3. Aizstāt 9.3. apakšpunktā vārdu „likumiem” ar vārdiem „pastāvošajiem normatīvajiem
aktiem”.
„Izdots saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 16.panta otro daļu”
4. Izteikt 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.5. saņemt maksu par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem fiziskām
un juridiskām personām, kuru uzskaitījumu un izcenojumus saistošo noteikumu veidā
apstiprina Skrīveru novada dome pēc aģentūras direktora priekšlikuma, ja Latvijas
Republikas normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība;
5. Izslēgt 24.1.3. apakšpunktu.
6. 27. punktā izslēgt vārdus „un pārvaldes līgumā”.
7. Izslēgt 31.-35. punktus.
8. Izteikt 36.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„36.1. nodrošina Publisko aģentūru likumā un aģentūras nolikumā paredzēto
aģentūras uzdevumu un funkciju, kā arī aģentūras darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo
rādītāju izpildi;”
9. Aizstāt 36.9. apakšpunktā vārdus „pārvaldes līgumā” ar vārdu „domes”.
10. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:
„42Lai kontrolētu aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu un atbilstību šim
nolikumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, likumā „Par pašvaldībām”
noteiktajā kārtībā aģentūrā tiek veikts zvērināta revidenta audits.”
7.
Par grozījumiem 30.07.2009. pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska .
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu, 24.pantu un 43.1panta pirmo daļu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”” .
2. Uzdot pārvaldes sekretārei pēc parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt saistošos
noteikumus un paskaidrojuma rakstu rakstveidā un elektroniski Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā – VARAM) zināšanai, saistošos noteikumus
publicēt Skrīveru mājas lapā.
Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.3 uz 1 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
8.
Par grozījumiem pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, V.Vigovska .
Sakarā ar to, ka ar Skrīveru novada domes 2010.gada 30.decembra sēdes lēmumu Nr.18
visiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuru mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros
ir mazāka par 200 latiem, sākot ar 2011.gada 1.janvāri ir noteikta mēneša darba alga 200 lati,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Skrīveru novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 2. pielikumā „Skrīveru novada pašvaldības amatu katalogs un atbilstošā mēnešalgu
grupa” un apstiprināt to jaunā redakcijā (pielikumā):
Pielikumā: Skrīveru novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
2.pielikums uz 1 lp.
9.
Par grozījumiem domes 26.08.2010. sēdes lēmumā Nr.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,
G.Rūzem balsošanā nepiedaloties,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, ,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
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Izdarīt grozījumus Skrīveru novada domes 26.08.2010. sēdes lēmumā Nr.9 „Par domes
deputātiem apmaksājamo darba stundu skaitu un stundas likmi” un papildināt lēmumu ar
3.punktu šādā redakcijā:
„3. Noteikt, ka deputāts, kurš ir pašvaldības darbinieks un kura amata pienākumi ir
saistīti materiālu sagatavošanu domes un komiteju sēdēm, lēmuma 1.punkta apakšpunktos
minēto mēnešalgu saņem 50% apmērā.”
10.
Par amatpersonu (darbinieku) transportlīdzekļu izmantošanu
darba pienākumu izpildes nodrošināšanai
------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Orups.
I.Biķerniece, G.Lisenko un S.Ozola paziņo, ka viņas, pildot likumā „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas
ierobežojumus, nepiedalās lēmuma pieņemšanā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu „Noteikumi par
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 62. un
65.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (J.Brokāns, D.Celmiņš,
P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis), pret nav,
atturas nav, nolemj:
1. Ja amatpersonai (darbiniekam) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai nav
iespējams izmantot pašvaldības valdījumā esošu transportlīdzekli vai sabiedrisko transportu,
atļaut Skrīveru novada domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram slēgt līgumus ar iestāžu,
nodaļu vadītājiem un atļaut iestāžu vadītājiem slēgt līgumus ar iestāžu darbiniekiem par
amatpersonas (darbinieka) īpašumā vai valdījumā esoša transportlīdzekļa izmantošanu amata
pienākumu izpildes nodrošināšanai un par tā nolietojuma un ekspluatācijas izdevumu
kompensēšanu apstiprinātā budžeta ietvaros.
2. Noteikt kompensācijas apmēru par personiskā transportlīdzekļa nolietojumu un
ekspluatācijas izdevumiem (izņemot izdevumus par patērēto degvielu) Ls 0.02 (trīs santīmus)
par katru nobraukto kilometru.
3. Noteikt šādus nobraukto kilometru limitus gadā:
3.1. domes priekšsēdētājs, izpilddirektors – līdz 20 000 km;
3.2. iestāžu, struktūrvienību vadītāji, to vietnieki – līdz 6 000 km;
3.3. iestāžu darbinieki – līdz 4 000 km.
4. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.februārī.
5. Ar 2011.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu domes 22.12.2009. sēdes lēmumu
Nr.9 „Par privātā transporta nomu pašvaldības darba vajadzībām”.
11.
Par piedalīšanos projektu konkursā par saules kolektoru uzstādīšanu
siltā ūdens sagatavošanai pašvaldības iestādēs
------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, I.Kronberga, D.Celmiņš, A.Zālītis, J.Brokāns, A.Rakstiņš.
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Jautājumu sagatavot atkārtotai izskatīšanai un lēmumu pieņemt pēc 2011.gada budžeta
apstiprināšanas.
12.
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem
------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
2.panta pirmo daļu un 4.panta pirmo daļu un trešās daļas 1.punktu
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Noteikt šādiem neizīrētiem pašvaldībai piederošam dzīvokļiem sociālā dzīvokļa statusu:
1. 3 istabu dzīvoklim „Zemkopības institūts 18-3”, Zemkopības institūts, Skrīveru
novads;
2. 2 istabu dzīvoklim Sporta ielā 4-16, Skrīveri, Skrīveru novads;
3. 1 istabas dzīvoklim Daugavas ielā 11-5, Skrīveri, Skrīveru novads;
13.
Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam
un tā pārľemšanu pašvaldības īpašumā
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra Nr.3282 008 0637 nosaukumu no „Noliktava” uz
„Zemkopības institūts 2B” un piešķirt adresi „Zemkopības institūts 2B”, Zemkopības institūts,
Skrīveru nov.
2. Piešķirt nedzīvojamai ēkai, kas atrodas uz zemes vienības „Zemkopības institūts 2B”
ar kadastra Nr.3282 008 0637, adresi „Zemkopības institūts 2B”, Zemkopības institūts,
Skrīveru nov.
3. Piekrist Zemkopības ministrijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes
ierosinājumam un likumdošanā noteiktajā kārtībā pārņemt Skrīveru novada pašvaldības
īpašumā nedzīvojamo ēku „Zemkopības institūts 2B”, kas atrodas Zemkopības institūta ciemā,
Skrīveru novadā uz zemes vienības „Zemkopības institūts 2B”, kadastra Nr.3282 008 0637.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lp.
14.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
pastāvīgiem zemes lietotājiem
-------------------------------------------------------------------------------------------9

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Sakarā ar to, ka nav izpildīti „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 23.panta vienpadsmitās daļas
3.punkta un 25.panta pirmās daļas 3.punkta noteikumi, no 2010.gada 1.septembra izbeigt
zemes lietošanas tiesības
1.1. INĀRAI SZULGO, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi
„LĪČI-6”, Līči, Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 004 0034, 0,6 ha platībā;
1.2. BROŅISLAVAM STOKAM, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemi „ROŽKALNI”, Skrīveru nov., 2 zemes gabalos, kadastra Nr.3282 003 0030, 0,50 ha
platībā un Nr.3282 003 0031, 2,10 ha platībā;
1.3. JĀNIM HEINSBERGAM, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemi „ZELMEŅI”, Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 002 0100, 6,50 ha platībā;
1.4. ANASTASIJAI PLINTAI, personas kods XXX, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemi Birzes iela 8A, Skrīveros, Skrīveru nov., kadastra Nr. 3282 010 0476, 0,15 ha platībā.
2. Uzdot zemes lietu speciālistei A. Krustai Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumos
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” noteiktajā kārtībā veikt nepieciešamās darbības, lai noslēgtu
zemes nomas līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem, kuriem lēmuma 1.punktā izbeigtas
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lp.
15.
Par pašvaldības zemes iznomāšanu
---------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, 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 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1.Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 1.novembrim nomas līgumu
ar Aldi Melli par pļavas 0,50 ha platībā un aramzemi 0,50 ha platībā nomu „Ogleniekos”,
Skrīveru nov.
2.Noslēgt līdz 2011.gada 31.decembrim nomas līgumu ar IU „Ceriľi” īpašnieci Ināru
Hapovu par zemes nomu 150 kv.m platībā tirdzniecības kioska uzturēšanai zemes gabalā
„Stāvlaukums”, Pīlādžu ielā 2, Skrīveros, Skrīveru nov.
16.
Par Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada budţeta izpildi
---------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, G.Klinģerīte .
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Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt pārskatu par Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi
ieņēmumos 2 344 809 latu apmērā un izdevumos 2 394 558 latu apmērā un naudas līdzekļu
atlikumu gada beigās 185 833 lati (1.pielikums).
2. Apstiprināt pārskatu par Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada speciālā budžeta
izpildi ieņēmumos 39 688 latu apmērā un izdevumos 32 475 latu apmērā un budžeta līdzekļu
atlikumu gada beigās 7 213 lati (2.pielikums).
Pielikumā: 1. Skrīveru novada pašvaldības budžeta izpilde 2010.gadā uz 2 lp.;
2. Skrīveru novada pašvaldības speciālā budžeta izpilde 2010.gadā uz 1 lp.
18.
Par grozījumiem domes 22.12.2009. sēdes lēmumā Nr.10
„Par mobilo tālruľu sarunu limita noteikšanu”
------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas G.Lisenko, A.Orups.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3 punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu un saskaņā Skrīveru novada pašvaldības nolikuma 49.punktu
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Skrīveru novada domes 22.12.2009. sēdes lēmumā Nr.10 „Par
mobilo tālruņu sarunu limitu noteikšanu” un lēmuma 1. un 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
„1. Skrīveru novada domes priekšsēdētājai, izpilddirektoram un Andreja Upīša Skrīveru
vidusskolas direktoram noteikt dienesta mobilajiem tālruņiem pieslēguma izmantošanas
(abonēšanas un lietošanas izmaksas) limitu līdz Ls 15 mēnesī.
2. Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vadātājiem noteikt dienesta mobilajiem
tālruņiem šādu pieslēguma izmantošanas (abonēšanas un lietošanas izmaksas) limitu:
2.1. līdz Ls 12 mēnesī p/a „SAC „Ziedugravas””, kultūras centram, mūzikas un
mākslas skolai
2.2. līdz Ls 8 mēnesī pirmsskolas izglītības iestādēm, sociālajam dienestam, bāriņtiesai
2.3. līdz Ls 5 mēnesī bibliotēkām.”
2. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.februārī, atzīt par spēku zaudējušu Skrīveru
novada domes 30.12.2010. sēdes lēmumu Nr.8.

Sēdi slēdz pulksten 16.10.
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Sēdes vadītāja

G.Lisenko

Protokolētāja

V.Vigovska
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2.pielikums
Skrīveru novada pašvaldības
Darba samaksas un
sociālo garantiju nolikumam

Skrīveru novada pašvaldības darbinieku mēnešalga
atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai

Mēnešalgu grupa
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Minimālā mēnešalga
(latos)
912
738
572
484
406
355
303
262
249
235
220
215
205
200
200
200

Domes priekšsēdētāja

Maksimālā mēnešalga
(latos)
1 715
1 653
1 591
1 347
1 157
971
825
698
614
527
467
403
358
302
266
218

G.Lisenko
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Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta ieņēmumi un
izdevumi, Ls

Kodi
Rādītāji
I.
01.1.1.0.0
04.1.0.0.0
08.0.0.0.0
09.0.0.0.0
10.0.0.0.0
12.0.0.0.0
18.0.0.0.0
19.0.0.0.0
21.0.0.0.0

01.000

03.000

06.000

08.000

09.000

IEĽĒMUMI KOPĀ
Budţeta atlikums
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS
NODEVA
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEĽĒMUMI
VALSTS BUDŢETA TRANSFERTI
PAŠVALDĪBU BUDŢETU TRANSFERTI
BUDŢETA IESTĀŢU IEĽĒMUMI
IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
Vispārējie valdības dienesti
Procenti Valsts kasei
Pārvalde
Deputāti
Administratīvā komisija
Grāmatvedība
Norēķini par skolēnu apmācību
Norēķini par sociālajiem pakalpojumiem
Sporta skola
Sabiedriskā kārtība un drošība
Bāriņtiesa
Bāriņtiesas locekļi
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Labiekārtošanas un saimnieciskā nodaļa
projekts
Daugavas ielas celiņš
Dzīvokļu apsaimniekošana
Maizītes tilts
Purapuķes ielas celiņš
Zemes uzmērīšana
Ūdens projekts
Atpūta, kultūra un reliģija
Bibliotēka bērnu
Bibliotēka pieaugušo
Interneta punkts
Kultūras centrs
Izglītība
PII Sprīdītis
PII Saulēni
PII Saulēni projekts
Skolas pedagogi no m.d.
Skolas soc.atstumtības projekts
Skolas mācību grāmatas no m.d.
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Plāns
Ls

Izpilde
Ls

2,331,714
189,993
1,087,163
57,000
1,475

2,344,809
246,882
1,056,267
70,923
1,636

2,200
50
150
755,091
222,148
206,437
2,518,277
319,696
94,882
59,074
31,792
2,978
47,785
33,800
42,900
6,485
13,976
12,189
1,787
340,201
133,513
67,354
6,474
750
3,624
115,957
2,900
9,629
150,424
14,846
17,863
710
117,005
1,195,336
167,797
63,417
5,774
400,195
29,276
348

1,994
180
134
805,281
176,467
231,927
2,394,558
306,185
94,778
56,013
30,214
2,058
45,584
33,790
37,804
5,944
13,009
11,703
1,306
327,060
123,823
65,460
5,312
743
3,624
115,956
2,516
9,626
140,698
14,324
17,407
705
108,262
1,163,127
156,484
58,433
4,852
400,195
29,276
348

10.000

Skola
Skolas energoefektivitātes projekts
Pedagogu konkurētspējas projekts
Mūzikas un mākslas skolas pedagogi no m.d.
Mūzikas un mākslas skolas pedagogi no pašvaldības
Mūzikas un mākslas skola
Sociālā aizsardzība
Sociālais dienests
Pabalsti
Aprūpe mājās
Sociālais dzīvoklis
Sociālais dienas centrs
SAC Ziedugravas
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM
KATEGORIJĀM

1000-00 Atlīdzība
1100-00
1200-00

2300-00
2400-00
2500-00

Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces biroja preces un
inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Izdevumu periodikas iegādei
Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi

3000-00 Subsīdijas un dotācijas
3200-00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem, izľemot lauksaimniecības raţošanu
Pārējie procentu maksājumi

5000-00 Pamatkapitāla veidošana
5100-00
5200-00

Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi

6000-00 Sociālie pabalsti
6200-00
6300-00
6400-00
7000-00
F4002
F5501

2,394,558

1,058,056
247,318

1,011,348
233,016

503,325

472,752
5,487
284,028

6,946
310,284
182,825
1,670
1,600
5,252
5,252
94,882
94,882
356,302
2,500
353,802

4000-00 Procentu aizdevumi
4300-00

2,518,277

212,940
213,825
19,752
42,982
10,612
13,428
444,479
45,156
76,568
4,401
2,500
5,399
310,455

1,305,374 1,244,364

Atalgojumi
Valsts soc apdr obligātās iemaksas

2000-00 Preces un pakalpojumi
2100-00
2200-00

227,789
213,825
19,752
42,982
10,614
13,567
498,644
50,577
91,542
6,125
2,500
17,270
330,630

169,957

Sociālie pabalsti naudā
Sociālie pabalsti natūrā
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā
un kompensācijas
Transfērti
Aizľēmumi no Valsts kases
Līdzdalība radniecīgo uzľēmumu kapitālā
Budţeta atlikums gada beigās

Domes priekšsēdētāja

G.Lisenko

15

134,757
24,900
10,300
83,185
97,425
101,200
51,540

180,283
1,573
1,381
4,290
4,290
94,778
94,778
350,003
0
350,003
150,832
128,864
14,824
7,144
77,539
89,822
101,200
185,833

Skrīveru novada pašvaldības 2010. gada speciālā
budţeta ieľēmumi un izdevumi, Ls

Kodi

05.5.3.1.
12.0.0.0.0
12.0.0.0.0
18.0.0.0.0
18.9.0.0.0
06.000.1
1100
1200
2200
2,300
06.600.2
2200
04.421.0
2300
2200
2300
2200

Rādītāji
Ieņēmumi kopā
Naudas atlikums uz 01.01.2010
Ieņēmumi
Dabas resursu nodokļa maksājumi
Privatizācijas ieľēmumi
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEĽĒMUMI
PAŠVALDĪBU BUDŢETU TRANSFERTI
Ieņēmumi Autoceļu (ielu) fondam
Izdevumi kopā
Autoceļu fonds
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
Privatizācijas fonds
Pakalpojumi
Dabas resursu nodoklis
Krājumi
Pakalpojumi
Pārējie izdevumi
Krājumi
Pakalpojumi
Līdzekļu atlikums(+)/deficīts(-)

Domes priekšsēdētāja

G.Lisenko
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Plāns Ls
38,416
6932
31,484
1400
0
0
30,084
30,084
34599
30833
0
0
30,723
110
0
0
3614
250
2364
1052
355
797
3,817

Izpilde
Ls

39688
6932
32756
2603
37
36
30080
30080
32475
30478
0
0
30369
109
55
55
847
242
605
1095
353
742
7213

