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 22.decembrī

Nr.16

Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00.
Sēdi atklāj pulksten 15.00.
Sēdi vada domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris JANSONS
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA.
Sēdē piedalās:
Deputāti: Iveta Biķerniece Jānis Brokāns, Uldis Dzērve, Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova,
Gunta Lisenko, Sandra Ozola, Danute Podvinska, Aldis Rakstiņš, Guntis Rūze,
Aija Skudr, Andris Zālītis.
Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:
Aigars Orups - izpilddirektors
Edgars Jansons – juriskonsults
Gita Klinģerīte – galvenā grāmatvede
Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre
Inta Rinmane – bāriņtiesas priekšsēdētāja (1.jautājuma izskatīšanā)
Nepiedalās:
Dainis Celmiņš– sakarā ar aizņemtību darbavietā
Darba kārtība:
1. Par Skrīveru novada bāriņtiesas pārskatu par 2011.gadu
Ziņo – I.Rinmane
2. Par Skrīveru novada attīstības programmas 2012. -2019.gadam 1.redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai
Ziņo – I.Pivare
3. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Skrīveru novada
pašvaldības budžetu 2011.gadam”
Ziņo – G.Rūze
4. Par pašvaldības funkciju deleģēšanu Aizkraukles novada pašvaldībai un finansējuma
piešķiršanu Aizkraukles sporta skolas uzturēšanai
Ziņo – P.Jansons

5. Par pašvaldības funkciju deleģēšanu Aizkraukles novada pašvaldībai un finansējuma
piešķiršanu Aizkraukles izglītības pārvaldes uzturēšanai
Ziņo – P.Jansons
6. Par pašvaldības funkciju deleģēšanu Kokneses novada pašvaldībai un finansējuma
piešķiršanu apvienotās būvvaldes uzturēšanai
Ziņo – P.Jansons
7. Par piedalīšanos Aizkraukles pilsētas kā reģiona galvenās bibliotēkas līdzfinansēšanā
Ziņo – P.Jansons
8. Par pašvaldības 29.10.2009. saistošo noteikumu Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Skrīveru novadā” piemērošanu 2012.gadā
Ziņo – P.Jansons
9. Par grozījumiem domes 29.04.2011. sēdes lēmumā Nr.16 „Par maksas noteikšanu par
autobusa MERCEDES BENZ SPRINTER 516 izmantošanu”
Ziņo – A.Orups
10. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu
Ziņo – A.Orups
11. Par Skrīveru kalendāra pārdošanas maksas noteikšanu
Ziņo – P.Jansons
12. Par iesaistīšanos projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”
Ziņo – P.Jansons
13. Par pašvaldības zemes iznomāšanu
Ziņo – P.Jansons
14. Iesniegumi
14.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
14.2. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
15. Izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu izpildi
16. Informācijas apmaiņa
Papildus darba kārtība:
17. Par grozījumiem Pedagogu atlases nolikumā
18. Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma objektiem
P.Jansons ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā 2 papildus jautājumus un tos izskatīt pēc
darba kārtības 14.jautājuma.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve,
P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Skudra, A.Zālītis),
pret nav, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt sēdes papildus darba kārtību un 17. un 18 darba kārtības jautājumus
izskatīt pēc 14.jautājuma.
Ierodas deputāti Iveta Biķerniece un Aldis Rakstiņš un piedalās turpmākajā sēdes gaitā.
1.
Par Skrīveru novada bāriņtiesas pārskatu par 2011.gadu
------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons, I.Rinmane.
Skrīveru novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Inta Rinmane sniedz pārskatu par bāriņtiesas
darbu 2011.gadā.
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Pieņemt zināšanai I.Rinmanes sniegto pārskatu par Skrīveru novada bāriņtiesas darbību
2011.gadā.
Pielikumā: pārskats uz 2 lpp.
2.
Par Skrīveru novada attīstības programmas 2012. -2019.gadam
1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 6.punktu un Ministru kabineta 2009.gada
25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”
9., 10. un 12.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Nodot Skrīveru novada attīstības programmas 2012. -2019.gadam 1.redakciju
publiskajai apspriešanai no 2012.gada 10.janvāra līdz 10.februārim.
2. Paziņojumu (teksts pielikumā) par publisko apspriešanu publicēt mājas lapā
www.sriveri.lv un pašvaldības izdevumā „Skrīveru Vārds”.
3. Organizēt Skrīveru novada attīstības programmas 2012. -2019.gadam 1.redakcijas
publiskās apspriešanas ietvaros:
3.1. sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 2012.gada 30.janvārī Skrīveru kultūras centrā
plkst. 18.00-20.00.
3.2. individuālas diskusijas 2012.gada 30.janvārī Skrīveru novada domes ēkas 1.stāva
zālē pulksten 14.00 - 17.00.
3.3. par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona projekta vadītāja Inese Pivare.
Pielikumā: paziņojums uz 1.lp.
3.1.
Par Skrīveru novada domes pašvaldības līdzekļu izlietošanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons.
Sakarā ar AS „Latvijas Krājbanka” darbības apturēšanu Skrīveru novada domei AS
„Latvijas Krājbanka” norēķinu kontos atrodas finanšu līdzekļi par kopējo summu Ls 69198.35
(sešdesmit deviņi tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi lati 35 santīmi), ko veido šādi
asignējumi:
1. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai kopā Ls 34951.74,
kontā LV54 UBAL 3121126845001, t.sk.:
1.1. pedagogu darba algas no mērķa dotācijas Ls 32653.30,
1.2. grāmatām no mērķa dotācijas Ls 453.00,
1.3. skolas kontā pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi Ls 1845.44;
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2. ESF projektam „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldības
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” Ls 2725.75 kontā LV69UBAL3121170295008;
3. Speciālā budžeta nauda kopā Ls 9264.57
kontā LV26UBAL3121170295006, t.sk.:
3.1. ceļu fonda līdzekļi no mērķa dotācijas Ls 2507.00,
3.2. dabas resursu nodokļa nauda Ls 6757.57;
4. Skrīveru novada pašvaldības aģentūrai „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas””
Ls 288.00 kontā LV33UBAL3121136286001;
5. Pārējie pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi Ls 21547.27
kontā LV64UBAL3121170295001;
6. Pārējie pašvaldības līdzekļi no ziedojumiem Ls 173.28
kontā LV96UBAL3121170295007;
7. Pārējie pašvaldības līdzekļi sociālām pārtikas kartēm Ls 247.74
kontā LV98UBAL1000170295014
Sakarā ar to, ka pašvaldībai nav pieejami iepriekš minētie līdzekļi, lai izpildītu likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 4.punktā minētās pašvaldībās funkcijas un,
proti, nodrošinātu darba algu izmaksu skolas pedagogiem, uzturētu pašvaldības ielas un ceļus,
realizētu Eiropas Savienības investīciju projektu, ir nepieciešams papildus finansējums no
Skrīveru novada domes pamatbudžeta Ls 38339.05 apmērā.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2. un 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
otro daļu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Veikt izmaksas no Skrīveru novada domes 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumu
pārpildes līdzekļiem par kopējo summu Ls 38339.05 laika periodā līdz 2011.gada
31.decembrim šādiem mērķiem:
1.1. Ls 32653.30 Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagogu algām atbilstoši
noslēgtajiem darba līgumiem,
1.2. Ls 453,00 grāmatu iegādei skolai,
1.3. ESF darba praktizēšanas projekta realizācijai Ls 2725.75,
1.4. pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai Ls 2507.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona galvenā grāmatvede Gita Klinģerīte.
3.2.
Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Skrīveru novada
pašvaldības budžetu 2011.gadam”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons, G.Rūze.
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.pantu,
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi
2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu
2011.gadam””.
2. Pēc parakstīšanas triju darbadienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi 2011.gada 24.februāra ,saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada domes ēkā un publicējami
internetā pašvaldības mājas lapā.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.16 uz 4 lp.
4.
Par pašvaldības funkciju deleģēšanu Aizkraukles novada pašvaldībai un finansējuma
piešķiršanu Aizkraukles sporta skolas uzturēšanai
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes
likuma 40.panta pirmo un trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, trešās daļas
4.punktu un 18.panta trešo daļu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Deleģēt Aizkraukles novada pašvaldībai veikt pašvaldības funkcijas izglītības jomā,
nodrošinot Skrīveru novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem iespēju iegūt
interešu izglītību Aizkraukles novada sporta skolā.
2. Piedalīties Aizkraukles sporta skolas funkciju īstenošanā un piedalīties ar
līdzfinansējumu Ls 8388 gadā (Ls 699 mēnesī) sporta skolas uzturēšanā.
3. Uzdot Skrīveru novada domes priekšsēdētājai Guntai Lisenko atbilstoši pastāvošai
likumdošanai noslēgt deleģēšanas līgumu.
5.
Par pašvaldības funkciju deleģēšanu Aizkraukles novada pašvaldībai un finansējuma
piešķiršanu Aizkraukles izglītības pārvaldes uzturēšanai
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons.
Lai īstenotu pašvaldības funkcijas izglītības jomā, pamatojoties uz LR likuma „Par
pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes likuma 40.panta pirmo un trešo daļu,
Izglītības likuma 18.pantu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
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1. Deleģēt Aizkraukles novada pašvaldībai veikt izglītības pārvaldes iestādes funkcijas.
2. Piedalīties ar līdzfinansējumu Ls 5016 gadā (Ls 699 mēnesī) Aizkraukles izglītības
pārvaldes uzturēšanā.
3. Uzdot Skrīveru novada domes priekšsēdētājai Guntai Lisenko atbilstoši pastāvošai
likumdošanai noslēgt deleģēšanas līgumu.
6.
Par pašvaldības funkciju deleģēšanu Kokneses novada pašvaldībai
un finansējuma piešķiršanu apvienotās būvvaldes uzturēšanai
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons.
Lai Skrīveru novada administratīvajā teritorijā nodrošinātu būvniecības procesa
tiesiskumu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļuun 15.panta
pirmās daļas 14.punktu, Valsts pārvaldes likuma 40.panta pirmo un trešo daļu, Būvniecības
likuma 7.pantu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Deleģēt Kokneses novada pašvaldībai veikt pašvaldības būvvaldes funkcijas Skrīveru
novada administratīvajā teritorijā.
2. Piedalīties ar Ls 3461 gadā līdzfinansējumu Kokneses būvvaldes uzturēšanā.
3. Uzdot Skrīveru novada domes priekšsēdētājai Guntai Lisenko atbilstoši pastāvošai
likumdošanai noslēgt deleģēšanas līgumu.
7.
Par piedalīšanos Aizkraukles pilsētas kā reģiona galvenās bibliotēkas līdzfinansēšanā
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons.
Lai nodrošinātu Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas darbību, pamatojoties
uz LR Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu un 17.panta piektās daļas 3.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Piedalīties ar līdzfinansējumu Ls 240 gadā Aizkraukles pilsētas bibliotēkas kā reģiona
galvenās bibliotēkas darbības nodrošināšanai.
2. Uzdot Skrīveru novada domes priekšsēdētājai Guntai Lisenko noslēgt attiecīgu līgumu
ar Aizkraukles novada pašvaldību.

8.
Par pašvaldības 29.10.2009. saistošo noteikumu Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Skrīveru novadā” piemērošanu 2012.gadā
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons.
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Lai atbilstoši budžeta iespējām nodrošinātu vienmērīgu budžeta līdzekļu izlietojumu un
nodrošinātu pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu un palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem visu
2012.gadu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro
un trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta otro
daļu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Noteikt, ka 2012.gadā 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).
9.
Par grozījumiem domes 29.04.2011. sēdes lēmumā Nr.16 „Par maksas
noteikšanu par autobusa MERCEDES BENZ SPRINTER 516 izmantošanu”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons.
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g)
apakšpunktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Skrīveru novada domes 29.04.2011. sēdes lēmumā Nr.16 „Par
maksas noteikšanu par autobusa MERCEDES BENZ SPRINTER 516 izmantošanu” un
lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„1. Noteikt, ka par autobusa MERCEDES BENZ SPRINTER 516 izmantošanu
pašvaldības izglītības iestādēs savstarpējos norēķinos un izglītības iestāžu audzēkņu
pārvadāšanai ārpus mācību procesa tiek aprēķināta maksa 0,30 Ls/km.”
2. Svītrot lēmuma 2.punktu.
3. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
10.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons.
Sakarā ar to, ka ir slēgta vietējā atkritumu izgāztuve „Ramziņas” un novadā radītie
atkritumu ir jānogādā apglabāšanai poligonā „Dziļā vāda”, kas atrodas Krustpils novadā, un
līdz ar to būtiski ir paaugstinājušās atkritumu apglabāšanas izmaksas, kā arī ir pieaudzis dabas
resursu nodoklis, un ņemot vērā to, ka Iepirkumu uzraudzības birojs ar 2011.gada
10.novembra lēmumu ir uzlicis par pienākumu Skrīveru novada domei pārtraukt iepirkuma
7

procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, pamatojoties uz LR Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu un Pārejas noteikumu 12. un
13.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Laika periodā no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.martam vai gadījumā, ja nav noslēgusies
iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā, līdz
30.jūnijam apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 9.05 LVL/m3 (bez
PVN).
11.
Par Skrīveru kalendāra pārdošanas maksas noteikšanu
------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons.
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Noteikt Skrīveru kalendāra pārdošanai šādu cenu:
1. reklāmdevējiem, kuri iegādājas kalendāra 10 vai vairāk eksemplārus, Ls 1,60 (viens
lats 60 santīmi, t.sk., PVN).
2. pārējām personām Ls 2,- (divi lati, t.sk., PVN).
12.
Par iesaistīšanos projektā „Interneta pieejas punktu attīstība”
-----------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.teikumu un 41.panta
pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Piedalīties kā partnerim projektā „Interneta pieejas punktu attīstība”, kura pieteikuma
izstrādi organizē Valsts reģionālās attīstība aģentūras.
2. Projekta pieteikuma apstiprināšanas gadījumā nodrošināt 15% pašvaldības
līdzfinansējumu un nodrošināt PIPP uzturēšanu 5 gadus.
13.
Par pašvaldības zemes iznomāšanu
------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons.
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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,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Noslēgt nomas līgumu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim ar Jāni
Dronku par zemes vienības „Garāžas Mazauto” 0,01 ha platībā nomu ēkas uzturēšanai.
14.1.
Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons, J.Brokāns, V.Vigovska.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.A., personas kods [..], nekustamā īpašuma, kas atrodas
[..], Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra Nr.[..]), nodokļa parādu par kopējo summu Ls
119,55 (viens simts deviņpadsmit lati 55 santīms), t.sk., pamatparāds Ls 93,75 (deviņdesmit
trīs lati 75 santīmi), nokavējuma nauda Ls 25,80 (divdesmit pieci lati 80 santīmi), piedziņu
vēršot uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumu.
2. Nosūtīt lēmumu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Sniedzei Upītei.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.
14.2.1.
Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Sakarā ar to, ka zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, anulēt N.S.,
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 N.S. lēmuma pieņemšanas brīdi 2011.gada 22.decembri. Par
lēmuma pieņemšanu paziņot S.L un N.S.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.
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14.2.2.
Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Sakarā ar to, ka zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, anulēt O.L.,
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 O.L. ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2011.gada 22.decembri. Par
lēmuma pieņemšanu paziņot A.G. un O.L.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.
14.2.3.
Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Sakarā ar to, ka zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, anulēt M.G.,
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 M.G. lēmuma pieņemšanas brīdi 2011.gada 22.decembri. Par
lēmuma pieņemšanu paziņot M.G. un V.I.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.
17.
Par grozījumiem “Pedagogu atlases nolikumā”
----------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons, V.Vigovska.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.998
„Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma
1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”” 65.1.2. apakšpunktu,
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Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Izdarīt šādus grozījumus Skrīveru novada pašvaldības „Pedagogu atlases
nolikumā”, kas apstiprināts ar Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra sēdes
lēmumu Nr.10:
3. Izteikt nolikuma ar 91.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„

9¹.1. 4.pakāpi var pretendēt:
9¹.1.1. ja pēdējos desmit gados 8 (astoņi) un vairāk gadi ir pedagoģiskā darba
stāžs(secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 6.posma CV);
9¹.1.2. ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:
9¹.1.2.1. projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris – 2010. gada
februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:
 1., 2.pakāpē – 45 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases
komisijai iesniegtā projekta 6.posma CV);
 3.pakāpē – 50 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases
komisijai iesniegtā projekta 6.posma CV);
9¹.1.2.2. Projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai
3.posmā (2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris –
aprīlis), vai 5.posmā (2011.gada septembris – decembris) un novērtēšanai ieguvis:
 1., 2. vai 3.pakāpē – 55 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu
atlases komisijai iesniegtā projekta 6.posma CV);
2. 91.2.1. apakšpunktā aizstāt ciparu „5” ar ciparu „6”.
3. 91.2.2.1. apakšpunktā aizstāt vārdu kopā „5.posma” ciparu „5” ar ciparu „6”.
4. 91.2.2.1. apakšpunktā aizstāt vārdu kopā „5.posma” ciparu „5” ar ciparu „6”.

5. Papildināt 91.2.2.2.apakšpunktu aiz vārda „aprīlis” iekavās un komata ar
vārdiem „vai 5.posmā (2011.gada septembris – decembris)”.
6. 91.2.2.2. apakšpunktā aizstāt vārdu kopās „5.posma” ciparu „5” ar ciparu „6”.
7. Papildināt 16¹.3.apakšpunktu aiz vārda „pieredzi” ar vārdiem „(ne mazāk, kā 10
stundas).
8. 16¹. punktā aizstāt vārdu „augusts” ar vārdu „decembris”.
9. Papildināt 16².1.3.apakšpunktu aiz vārda „pieredzi” ar vārdiem „(ne mazāk, kā
10 stundas).
10. 16². punktā un tā apakšpunktos aizstāt vārdu „augusts” ar vārdu „decembris”.
11. Izteikt 16².3. un 16².4. apakšpunktus šādā redakcijā:
„16².3. Izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija. Šādā redakcijā
16².4. Projekta 6.posmā tiek atbalstīti izglītības iestādes vadītāji, kuriem 2011./2012.
mācību gadā ir 6 kontaktstundas (tarifikācija) nedēļā.”
12. Svītrot 22.punktā vārdus „tam pedagogam kurš”.
13. Izteikt 22.punkta apakšpunktus šādā redakcijā:
„22.1.vispārējās (t.sk. pirmskolas) un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, kuri
pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu
nevienā no projekta aktivitātēm);
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22.2.pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies, pretendējot uz 3. kvalitātes pakāpi,
atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta
aktivitātēm);
22.3.pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanai uz 5. kvalitātes pakāpi;
22.4.pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanai uz 4. kvalitātes pakāpi”.
18.
Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma objektiem
-------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons, V.Vigovska.
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns,
U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, A.Rakstiņš, G.Rūze,
A.Skudra, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Piešķirt adreses šādām ēkām:
1. uz zemes vienības „Kriķi”, kadastra apzīmējums 3282 006 0023, esošām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 3282 006 0023 001, 3282 006 0023 002, 3282 006 0023 003 un 3282
006 0023 004 piešķirt adresi „Kriķi 1”, Skrīveru nov.;
2. uz zemes vienības „Ozoliņi”, kadastra apzīmējums 3282 010 0113, esošām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 3282 010 0113 001, 3282 010 0113 002, 3282 010 0113 003 un 3282
010 0113 004 piešķirt adresi „Ozoliņi”, Skrīveru nov.;
3. uz zemes vienības Daugavas ielā 105A, kadastra apzīmējums 3282 010 0146, esošai
ēkai ar kadastra apzīmējumu 3282 010 0146 001 piešķirt adresi Daugavas iela 105D, Skrīveri,
Skrīveru nov.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.
15.
Izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu izpildi
----------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas P.Jansons, A.Orups.
A.ORUPS ziņo par domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi.
1. Par vienotas grāmatvedības izveidi pašvaldībā – ir veiktas darbības vienotas
grāmatvedības programmatūras izveidošanai, viņš deputātu lemšanai varot nodot 2
priekšlikumus: 1) paliek uzlabota līdzšinējā struktūra, 2) 2012.gadā izveidot centralizēto
grāmatvedību, domē izveidojot 2 darba vietas.
2. Par saimnieciskās nodaļas darbību – skolas pārziņā ir nodots traktorītis, domē darbā
pieņemts cilvēks, kas atbild par tehniku un uz laiku pieņemts florists. Ir izveidota pastāvīga
saimnieciskā brigādīte, būtu nepieciešams iegādāties mazgabarīta tehniku.
3. Par atalgojuma sistēmas izvērtēšanu – marta un aprīļa mēnešos visi darbinieki veica
padarīto darbu uzskaiti, kultūras centra kolektīvu vadītāja darba laika uzskaite tiek veikta
katru mēnesi, veicas dažādi. Ir iesniegts projekta pieteikums, kura ietvaros paredzēts izvērtēt
darbiniekus, ja projektu neatbalstīs, šim mērķim jāparedz budžeta līdzekļi.
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4. SAC „Ziedygravas” auditēšana – audits nav pasūtīts, uzraudzību veic zvērināts
revidents un centralizētās grāmatvedības ietvaros.
5. Par pašvaldības iestāžu telpu noslogojumu – kultūras centrā ir nodarbību grafiks, ar
skolas vadību runāts par sadarbības iespējām citu iestāžu izvietošanai.
6. Par transporta racionālāku izmantošanu – ir 2 GPS uzstādīti, risinās jautājums par
pārdošanu, visiem transportlīdzekļiem ir veiksmīgi izietas apskates.
7. Par pašvaldības darbinieku atvaļinājumu racionālāku izmantošanu – ir runāts ar
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām, kultūras centrā līgumi ar kolektīvu vadītājiem tiek
slēgti uz noteiktu laiku un to ietvaros tiek paredzēti atvaļinājumi.
Jautājumi netiek uzdoti un konkrēts lēmums netiek pieņemts.
16.
Informācijas apmaiņa
-----------------------------------------------Uzstājas P.Jansons, G.Lisenko.
Par Jaunā gada pasākumiem.
Sēdi slēdz pulksten 16.00.

Sēdes vadītājs

P.Jansons

Protokolētāja

V.Vigovska
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Pielikums
Skrīveru novada domes
22.12.2011.sēdes lēmumam Nr.2.
Paziņojums par Skrīveru novada attīstības programmas 2012. -2019.gadam
1.redakciju publiskajai apspriešanai
Skrīveru novada attīstības programmas 2012. -2019.gadam 1.redakcijas publiskā
apspriešana notiks no 2012.gada 10.janvāra līdz 10.februārim.
Skrīveru novada attīstības programmas 2012. -2019.gadam 1.redakcijas publiskās
apspriešanas ietvaros notiks sekojoši pasākumi:
 sabiedriskās apspriešanas sanāksme 2012.gada 30.janvārī Skrīveru kultūras centrā
pulksten 18.00, vada projekta vadītāja Inesi Pivare,
 individuālas diskusijas ar projekta vadītāju Inesi Pivari 2012.gada 30.janvārī Skrīveru
pašvaldības ēkas 1.stāva zālē pulksten 14.00 - 17.00.
Lūdzam priekšlikumus iesniegt līdz 2012.gada 10.februārim, izmantojot e-pastus
dome@skrīveri.lv vai inese.pivare@skriveri.lv, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu,
adresi, tālruni un e-pastu) vai iesniedzot personīgi Skrīveru novada domē vai pa pastu
adresējot Skrīveru novada attīstības programmai, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads,
LV-5125.

Par Skrīveru novada attīstības programmas 2012. -2019.gadam atbildīgā amatpersona
izpilddirektors Aigars Orups.
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona projekta vadītāja Inese Pivare,
teritorijas plānotāja, kas piesaistīta Eiropas Savienības fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”
1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības
plānošanas kapacitātes stiprināšana” aktivitātes 1.5.3.1. „Speciālistu piesaiste plānošanas
reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros Skrīveru novada pašvaldības projekta
Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/045 „Speciālistu piesaiste Skrīveru novada pašvaldībā”
ietvaros.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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