
Skrīveru novada domes 2013.gada publiskais pārskats 

 

 

APSTIPRINĀTS 

Skrīveru novada domes 

2014.gada 26.jūnija sēdē, 

lēmums Nr.3, prot. Nr.7 

 

 

 

 
 

 

 

 

SKRĪVERU  NOVADA  PAŠVALDĪBAS 

PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

par  2013.gadu 

 
 

 

 

 

Skrīveru  novadā 

 

2014 
 



Skrīveru novada domes 2013.gada publiskais pārskats 

 

 2 

SATURS 

Lpp. 

1. Domes priekšsēdētāja uzruna   3 

2. Skrīveru novada raksturojums   4 

3. Pārvalde   6 

4. Pašvaldības budžets   8 

4.1. Pamatbudžets   8 

4.2. Speciālais budžets 13 

4.3. Ziedojumi un dāvinājumi 14 

5. Pašvaldības kapitāls 15 

6. Pašvaldības saistības 16 

7. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 18 

8. Pašvaldības līdzdalība projektos 19 

9. Teritorijas attīstības plānu īstenošana 21 

9.1. Attīstības plānošanas dokumenti 21 

9.2. Novada labiekārtošana, vides saimniecība 21 

10. Pašvaldības izpildinstitūciju darbība  24 

10.1.Pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” 24 

10.2. Izglītība 26 

10.2.1. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 26 

10.2.2. Skrīveru mūzikas un mākslas skola 31 

10.2.3. Pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” 31 

10.2.4. Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulēni” 32 

10.3. Brīvais laiks (kultūra, sports) 32 

10.3.1. Kultūras centrs 32 

10.3.2. Bibliotēkas 35 

10.4. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 36 

10.4.1. Skrīveru sociālais dienests 36 

10.4.2. Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas” 39 

10.5. Bāriņtiesa 40 

10.6. Dzimtsarakstu nodaļa 41 

10.7. Administratīvā komisija 41 

11. Komunikācija ar sabiedrību 42 

12. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanā 43 

13. 2013.gadā plānotie pasākumi 43 

14. Revīzijas 44 

15. Pielikumi 45 



Skrīveru novada domes 2013.gada publiskais pārskats 

 

 3 

 

1. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA 
 

 

 

Cienījamie pārskata lasītāji! 

 

Skrīveru novada dome ir sagatavojusi publisko pārskatu par 2013.gadu.  

Pārskatā sniegta informācija par Skrīveru novada domes deputātu, amatpersonu un 

speciālistu darbību 2013.gadā, par finanšu resursu pārvaldību, par īstenotajiem un plānotajiem 

investīciju projektiem, par ieguldījumu novada labiekārtošanā, par sociālās palīdzības 

nodrošināšanu. Atsevišķās nodaļās koncentrētā veidā ir atspoguļota pašvaldības iestāžu un 

kapitālsabiedrības darbība, kā arī svarīgākais, kas paveikts pašvaldības vadības pilnveidošanā, un 

svarīgākie 2014.gadā plānotie pasākumi.  

2013.gada 1.jūnijā notika pašvaldību domju vēlēšanas un atbilstīgi Republikas pilsētas 

domes un novada domes vēlēšanu likumā noteiktajam būtiski mainījās Skrīveru novada domē 

ievēlamo deputātu skaits – no 13 deputātiem, kuri bija ievēlēti 2009.gada vēlēšanās, uz 9 

deputātiem, kuri uzsāka darbu 2013.gada 18.jūnijā. Pašvaldība, mainoties vadībai, turpina 

pildīt iepriekš uzsāktos projektus un darbus un ir izvirzījusi jaunus mērķus. Mūsdienu 

steidzīgajā un mainīgajā dzīves ritmā ne vienmēr visu var iepriekš ieplānot un paredzēt, tomēr 

deputāti un pašvaldības darbinieki cenšas izmantot visas iespējas, kas var dot labumu novada 

attīstībai.  

Vēlos pateikt paldies visiem novada iedzīvotājiem par aktīvu iesaistīšanos pasākumos 

un notikumos, kas skar novada dzīvi. Iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi un dažādie viedokļi ir 

pamats domes darba kvalitātes uzlabošanai, lai pieņemtie lēmumi sekmētu pēc iespējas 

kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu. Aicinu arī turpmāk sekot līdzi pašvaldības aktivitātēm 

un aktīvi tajās piedalīties, jo tikai kopā mēs varam veidot Skrīverus par vietu, kurā ikvienam ir 

patīkami dzīvot. 

 

 

 

 

 

Skrīveru novada domes priekšsēdētājs                                       Andris Zālītis 
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2. SKRĪVERU NOVADA RAKSTUROJUMS 
 

Skrīveru novads ir izveidots saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 2.pielikuma 90.punktu, novadu veido Skrīveru pagasts. Saskaņā ar Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu Skrīveru novada pašvaldība 

ir Skrīveru pagasta pašvaldības izveidoto institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību 

pārņēmēja. Novadā izveidoti 5 ciemi: Skrīveri, Zemkopības institūts, Klidziņa, Līči un 

Ziedugravas. 

Skrīveru novada administratīvās teritorijas kopējā platība ir 10542,1 ha. Saskaņā ar 

Valsts zemes dienesta datiem uz 2014.gada 1.janvāri novadā ir 774 zemes īpašumi, kur 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 32 zemes īpašums, kur galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība, 1018 ir individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes īpašumi, 36 

daudzdzīvokļu māju apbūves zemesgabali, 15 komercdarbības objektu apbūves zemesgabali, 

32 ražošanas objektu apbūves zemesgabali un 26 sabiedriskas nozīmes objektu apbūves 

zemesgabali. Pašvaldībai ir piekritīgas 5 zemes vienības ar kopējo platību 2,3 ha kā zemes 

starpgabali, valsts rezerves zemes fondā iekļautas 11 zemes vienības ar kopējo platību 1,2 ha. 

 

 

1.att. Zemes fonda sadalījums pēc zemes lietošanas mērķa. 

 

Demogrāfiskā situācija. 2014.gada 1.janvārī dzīvesvietu Skrīveru novadā bija 

deklarējuši 3844 iedzīvotāji, t.sk. 2043 sievietes jeb 53,15% un 1801 vīrieši jeb 46,85%. 

2013.gadā novada iedzīvotāji pēc vecuma iedalās šādi: 2455 jeb 63,86% iedzīvotāji ir 

darbspējas vecumā, 886 jeb 23,05% iedzīvotāju ir virs darbaspējas vecuma un 503 jeb 13,09% 

iedzīvotāji ir līdz darbspējas vecumam. 

Saskaņā ar PMLP datiem Skrīveru novadā uz 2014.gada 1.janvāri ir 3701 Latvijas 

pilsoņi, 126 Latvijas nepilsoņi, 17 ārvalstu pilsoņi. Pēc nacionālā sastāva Skrīveru 
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iedzīvotāju skaits ir diezgan viendabīgs: latvieši ir 89,13% no iedzīvotāju kopskaita, krievi – 

6,22%, baltkrievi – 1,17%, pārējie – 3,48%.  

2013.gadā novadā no citām pašvaldībām ieradušies – deklarējuši dzīvesvietu – 107 

iedzīvotāji, 140 Skrīveru novada iedzīvotāji deklarējuši dzīvesvietu citos novados, 8 

personām anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu (zudis tiesiskais pamats). 

 

 

2.att. Skrīveru novadā deklarēto personu skaita izmaiņas.  

 

 

3.att. Demogrāfiskā situācija Skrīveru novadā.  

2013.gadā reģistrēti 22 jaundzimušie – 10 meitenes un 12 zēni, reģistrētas 69 personu 

miršanas - 41 sieviete un 28 vīrieši. Novadā visus pēdējos gadus ir bijis negatīvs dabiskais 

pieaugums (sk. 3.attēlu). 
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3. PĀRVALDE 
Skrīveru novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns 

- Skrīveru novada dome. Pašvaldības dome darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” – 

dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un kārtību, kādā nodrošināt pašvaldībai deleģēto 

valsts pārvaldes uzdevumu izpildi paredzētā finansējuma robežās, apstiprina pašvaldības 

budžetu un kontrolē tā izpildi. Dome atbilstīgi kompetencei ir atbildīga par pašvaldības 

institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.  

2013.gada 1.jūnijā Latvijas Republikā notika pašvaldību domju vēlēšanas. Līdz 

jaunievēlētās domes 1.sēdei, kas notika 18.jūnijā, Skrīveru novada dome darbojās 13 deputātu 

sastāvā, kurus ievēlēja 2009.gada 6.jūnijā vietējo pašvaldību vēlēšanās.  

Deputāti darbojas trīs pastāvīgajās komitejās:  

1. Finanšu un tautsaimniecības komitejā (6 deputāti),  

2. Sociālo jautājumu komitejā (6 deputāti), 

3. Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejā (6 deputāti). 

 

Deputātu sastāvs un darbība komitejās līdz 2013.gada 18.jūnijam 

Gunta Lisenko - Domes priekšsēdētāja, Finanšu un tautsaimniecības komitejas 

priekšsēdētāja 

Pēteris Jansons - Domes priekšsēdētājas vietnieks, Finanšu un tautsaimniecības 

komitejā, Sociālo jautājumu komitejā 

Iveta Biķerniece - Sociālo jautājumu komitejā, Izglītības, kultūras, sporta un 

tūrisma jautājumu komitejā 

Jānis Brokāns - Finanšu un tautsaimniecības komitejā, Izglītības, kultūras, 

sporta un tūrisma jautājumu komitejā 

Uldis Dzērve - Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs 

Rasma Kazimirova - Sociālo jautājumu komitejā 

Sandra Ozola - Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejā 

Danute Podvinska 

 

- Sociālo jautājumu komitejā, Izglītība, kultūras, sporta un 

tūrisma jautājumu komitejā 

Aldis Rakstiņš - Finanšu un tautsaimniecības komitejā 

Guntis Rūze - Izglītība, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejā  

Aija Skudra - Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

Andris Zālītis - Finanšu un tautsaimniecības komitejā, Sociālo jautājumu 

komitejā 

Arnis Zitāns 

 

- Finanšu un tautsaimniecības komitejā 

2013.gada 1.jūnija vēlēšanās saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likuma 2.panta pirmo daļu Skrīveru novada domē bija jāievēl 9 deputāti, kas ir 

noteikts atbilstoši iedzīvotāju skaitam novadā. Skrīveru novada domē tika ievēlēti deputāti no 

3 vēlētāju apvienībām:  

no vēlētāju apvienības „Par diženu novadiņu” ievēlēja 4 deputātus: Ivetu Biķernieci, 

Jāni Brokānu, Udo Pērsi, Denisu Vigovski; 

no vēlētāju apvienības „Mēs Skrīveriem” ievēlēja 3 deputātus: Ināru Diku, Guntu 

Rīdūzi, Andri Zālīti; 

no vēlētāju apvienības „Kopā Skrīveriem” ievēlēja 2 deputātus: Uldi Dzērvi, Sarmīti 

Jansoni, 

Pēc 18.jūnija tāpat kā iepriekšējā sasaukumā deputāti darbojas trīs pastāvīgajās 

komitejās, tikai mainījās komiteju sastāvs:  

4. Finanšu un tautsaimniecības komitejā (9 deputāti),  
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5. Sociālo jautājumu komitejā (4 deputāti), 

6. Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejā (4 deputāti). 

 

Deputātu sastāvs un darbība komitejās 2013.gadā pēc 18.jūnija 

Andris Zālītis - Domes priekšsēdētāja, Finanšu un tautsaimniecības komitejas 

priekšsēdētāja 

Sarmīte Jansone - Domes priekšsēdētājas vietniece, Finanšu un tautsaimniecības 

komitejā, Sociālo jautājumu komitejā 

Iveta Biķerniece - Finanšu un tautsaimniecības komitejā 

Jānis Brokāns - Finanšu un tautsaimniecības komitejā, Izglītības, kultūras, 

sporta un tūrisma jautājumu komitejā, Sociālo jautājumu 

komitejā 

Ināra Dika 

 

- Finanšu un tautsaimniecības komitejā, Izglītība, kultūras, 

sporta un tūrisma jautājumu komitejā 

Uldis Dzērve - Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs, Finanšu un tautsaimniecības komitejā 

Udo Pērsis - Finanšu un tautsaimniecības komitejā, Sociālo jautājumu 

komitejā 

Deniss Vigovskis - Finanšu un tautsaimniecības komitejā, Izglītības, kultūras, 

sporta un tūrisma jautājumu komitejā 

Gunta Rīdūze - Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, Finanšu un 

tautsaimniecības komitejā 

 

2013.gadā notikušas 19 domes sēdes. Domes sēžu darba kārtībā iekļauti un izskatīti 236 

dažādi jautājumi, pieņemti 193 lēmumi, t.sk. 73 administratīvie akti, pieņemti 20 pašvaldības 

saistošie noteikumi un 4 noteikumi. 

1.tabula 

 

Deputātu pastāvīgo komiteju sēžu skaits 2013.gadā 
 

Finanšu un tautsaimniecības komiteja 15 

Sociālo jautājumu komiteja 12 

Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma 

jautājumu komiteja 

13 

 

Pašvaldībai nodoto funkciju veikšanai dome no deputātiem un pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas pastāvīgās komisijas: Vēlēšanu komisiju, Administratīvo 

komisiju, Civilās aizsardzības komisiju. Pašvaldības iepirkumu organizēšanai katram 

iepirkumam tiek izveidota iepirkumu komisija. 

Skrīveru novadā ir šādas pašvaldības iestādes:  

1. Skrīveru novada pašvaldības administrācija; 

2. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola; 

3. Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”; 

4. Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saulēni”; 

5. Skrīveru mūzikas un mākslas skola; 

6. Skrīveru kultūras centrs; 

7 Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka; 

8. Skrīveru bērnu bibliotēka; 

9. Skrīveru novada bāriņtiesa ; 

10. Skrīveru sociālais dienests; 
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11. Pašvaldības aģentūra Skrīveru novada pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes 

centrs „Ziedugravas””. 

Pašvaldībai pieder 100% kapitāldaļas SIA „Skrīveru saimnieks” un 3% kapitāldaļas SIA 

„Vidusdaugavas SPAAO”. 

2013.gada 31.decembrī pašvaldības iestādēs kopā strādāja 255 darbinieki. Skrīveru 

novada pašvaldības administrācijā 2013.gada 31.decembrī strādāja 27 darbinieki vecumā no 

30 līdz 75 gadiem, t.sk. 19 sievietes, 8 vīrieši: izpilddirektore, Lietvedības nodaļā 4 

darbinieki, Finanšu un grāmatvedības nodaļā 7 darbinieki, Vides attīstības un saimnieciskā 

nodaļā 15 darbinieki, t.sk. 5 speciālisti. 1 darbiniekam ir maģistra grāds, 7 darbiniekiem ir 

augstākā akadēmiskā izglītība, 3 darbiniekiem – 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 6 

darbiniekiem – profesionālā vidējā izglītība, 6 darbiniekiem – vispārējā vidējā izglītība, 4 

darbiniekiem – pamatizglītība. 5 darbinieki ir nostrādājuši vairāk kā 20 gadus, 6 darbinieki – 

6-20 gadus, 17 darbinieki - līdz 5 gadiem. 

 

4. PAŠVALDĪBAS  BUDŽETS 
 

4.1. Pamatbudžets  
Budžets ir novada domes finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, 

ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo 

vajadzību sabalansēšanu ar finansiālajām iespējām. Budžetu apstiprina kā pašvaldības 

saistošos noteikumus un tas sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un 

dāvinājumu budžeta. Skrīveru novada pašvaldības pamatbudžets 2013.gadam apstiprināts 

novada domes sēdē 2013.gada 31.janvārī - ieņēmumos Ls 2 387 709 (kopā ar mērķdotācijām), 

t.sk.  bankas kontu atlikums uz 01.01.2013. Ls 238 420 un izdevumos Ls 2 387 709 (kopā ar 

mērķdotācijām), t.sk. kredītu pamatsummas atmaksa Ls 234 658. 

Skrīveru novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 2013.gadā bija Ls 

2 637 607, 2012.gadā Ls 2 651 135, samazinājums Ls 13 528  jeb  par 1%.  

Budžeta ieņēmumu daļā, salīdzinot 2013.gadu ar 2012.gadu, palielinājums ir gandrīz 

visās ieņēmumu pozīcijās – iedzīvotāju ienākuma nodoklis palielinājies par 13%, īpašuma 

nodoklis par 5%, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par 4%. 2013.gadā nenodokļu 

ieņēmumi ir palielinājušies, jo tika pārdotas pašvaldības zemes un cirsma par kopējo summu 

Ls 42 650, bet samazinājušies valsts un pašvaldību budžetu transferti par 20%, no kuriem 

salīdzinoši ar 2012.gadu budžeta transfertos 6% palielinājums ir valsts finansējumam 

pedagogu darba samaksai, 3% palielinājums ieņēmumos no citām pašvaldībām, bet 

salīdzinoši mazāk kā 2012.gadā (par 41%) ir valsts budžeta transfertu apjoms Eiropas 

Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai un saņemtā dotācija no pašvaldību 

izlīdzināšanas fonda (par 19%). 

Pašvaldības pamatbudžeta 2013.gada ieņēmumu rādītāji apkopoti 4.attēlā un ieņēmumu 

izpilde par 2012., 2013. un plānotie ieņēmumi 2014.gādā - 5.attēlā. 
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4.att. Skrīveru novada pašvaldības budžeta līdzekļu ieņēmumu struktūra 2013.gadā (%) 

Lielāko pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākumu 

nodoklis - 50% no visiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Skaitliskā izteiksmē iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis salīdzinoši ar 2012.gadu ir palielinājies par apmēram 13%, kas ir 155 303 

lati. Otra lielākā pamatbudžeta ieņēmumu daļa 2013.gada budžetā ir saņemtie maksājumi no 

valsts un pašvaldībām. Valsts un pašvaldības maksājumus sastāda mērķdotācijas noteiktiem 

mērķiem, t.i. izglītības iestāžu darbinieku algām, ES projektu finansējums, finansējums no 

valsts izlīdzināšanas fonda (pašvaldību ieņēmumu un valsts budžeta dotācijas pārdale, lai 

radītu pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei), dotācija 

pašvaldībai, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldības finanšu izlīdzināšanas, 

finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97% līmenī, dotācija par tiem 

sociālā aprūpes centra iemītniekiem, kuri aprūpes centrā ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim, 

un savstarpējie norēķini starp pašvaldībām. Kopā tie ir 32% no kopējiem ieņēmumiem, kas 

salīdzinoši ar 2012.gadu ir samazinājušies par 20% jeb par Ls 218 525. Pārējās sadaļas - 

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - ir 12%, īpašuma nodokļi 4% un nenodokļu 

maksājumi 2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. 
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5.att. Skrīveru novada pašvaldības budžeta līdzekļu ieņēmumu izpilde 2012., 2013. un 

plānotie 2014. gadā (Ls) 

2014.gadā plānotie budžeta ieņēmumi ir EUR 3 203 793 jeb Ls 2 251 639, kas ir par 

Ls 385 969 (~ 14,6%) mazāki nekā 2013.gada izpilde un par Ls 399 496 (~ 15%)  mazāki nekā 

2012.gada izpilde. 2014.gadā attiecībā pret iepriekšējo divu gadu ieņēmumu daļas izpildi 

plānots palielinājums pašvaldību budžeta transfertiem, bet pārējās sadaļās novērojams 

ieņēmumu samazinājums, izņemot iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas salīdzinoši ar 

2012.gada izpildi ir plānots lielāks par 11%, bet pret 2013.gada izpildi mazāks par 2%. Sakarā 

ar to, ka 2014.gada sākumā nebija izsludināti ES fondu projektu konkusi, kas atbilstu Skrīveru 

novada attīstības programmai 2014-2020, tad vislielākais budžeta samazinājums, plānojot 

ieņēmumus, ir valsts budžeta transfertiem. Gada laikā situācija var mainīties un iespēju 

robežās, lai veicinātu Skrīveru novada attīstību, var tikt piesaistīti ES fondu līdzekļi. 

Skrīveru novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izpilde 2013.gadā bija Ls 

2 649 134 , 2012.gadā Ls 2 517 156, kas ir palielinājums par Ls 131 978 jeb par 5%.  

Pamatbudžeta izdevumu struktūrā lielāko īpatsvaru veido (sk. 6.-8.att.): 

 50 % izdevumi izglītībai (Ls 1 322 150), skat. 7.att.; 

 22 % izdevumi sociālajai aizsardzībai (Ls 588 260), skat. 8.att.; 

 14 % izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ( Ls 361 116); 

 7 % izdevumi vispārējiem valdības dienestiem (Ls 179 967, t.sk. centralizētajai 

grāmatvedībai – Ls 66 620, pārvaldei – Ls 53 892, deputātiem – Ls 26 390, 

administratīvajai komisijai – Ls 1 946, aizdevumu procentu atmaksai – Ls 24 416, 

projektam „Speciālistu piesaiste Skrīveru novada pašvaldībā” – 4490, vēlēšanu 

izdevumi – Ls 2203 un atlīdzība iedzīvotāju komisijām – Ls 10); 
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 Pārējās sadaļas 7% atpūta, kultūra un reliģija (Ls 181 244, t.sk. bibliotēkām – Ls 

35 069 publiskajam interneta pieejas punktam Zemkopības institūtā – Ls 1 847, 

kultūras centram - Ls 83 519, tradīcijām (pulciņu vadītāju atlīdzībai kultūras centrā) – 

Ls 25 049, tūrisma un sporta pasākumiem – Ls 4 075, pensionāru biedrībai -  Ls 505, 

handbolam – Ls 6 644, iedzīvotāju aktivitātēm – 1 457 un projektam „Sanākam, 

sadziedam, sadancojam” – Ls 9 194, dziesmu svētkiem – Ls 13 585, reliģijai – Ls 

300), 0,6% sabiedriskā kārtība un drošība (Ls 16 397, t.sk. lielāko daļu Ls 16 333 

sastāda bāriņtiesas izdevumi un pārējos Ls 64 ugunsdrošības un glābšanas dienests). 

 

6.att. Skrīveru novada pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums 2013.gadā (%) 
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7.att. Skrīveru novada pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums izglītības iestādēs 

2013.gadā (Ls) 

7 att. nav iekļauti projekti, kas attiecās uz izglītību (Comenius un PII Sprīdīts 

siltināšanas projekts 

 

8.att. Skrīveru novada pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums sociālajai aizsardzībai 2013.gadā (%) 
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9.att. Skrīveru novada pašvaldības budžeta līdzekļu izdevumu  izpilde 2012., 2013. un 

plānotie 2014. gadā (Ls) 

Kā redzams 9. attēlā budžeta izdevumi 3 gadu griezumā periodiski mainās attiecīgi pa 

funkcionālajām kategorijām. Analizējot budžeta izdevumu izpildi divu gadu robežās un 

2014.gadā plānoto, redzams, ka nemainīgi vislielākie līdzekļi ir atvēlēti izglītībai. Tā kā 

pašvaldība aktīvi iesaistās ES projektos, tad izmaiņas trijos gados novērojamas attiecīgajās 

funkcionālajās kategorijās, kur tiek piesaistīti ES līdzekļi. Tāpēc 2013.gadā salīdzinoši lielāks 

pieaugums novērojams izglītībai, jo tika realizēts projekts  PII „Sprīdītis” kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšanai un Comenius projekts. 

 

4.2. Speciālais  budžets 
 

Speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 2013.gadā bija Ls 36 522 un izdevumu izpilde Ls 

35 041. 2013.gadā speciālā budžeta ieņēmumi, salīdzinot ar 2012.gadu, bija lielāki par Ls 

3772 jeb 12%. 2014.gadā plānotie ieņēmumi ir lielāki nekā 2013.gada izpilde par 22%, kas ir 

EUR 63 466 jeb Ls 44 604. Speciālā budžeta atlikums uz 2012. gada sākumu bija Ls 8 613, 

2013.gada sākumu – Ls 8 926 un 2014.gada sākumu – EUR 14 807 jeb 10 407. Speciālā 

budžeta ieņēmumu struktūrā 2012., 2013. un plānotajā 2014.gadā lielāko īpatsvaru veido 

autoceļu fonds, kas salīdzinoši pa gadiem nedaudz pieaug. (sk. 10.att.) 
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Autoceļu fonds 30 037 34 486 44 604

Dabas resursu nodoklis 2 713 2 036 0

Ls

Speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 2012., 2013. un plānotie 

2014. gadā

10.att. Speciālā budžeta līdzekļu ieņēmumi no 2012.gada līdz 2014.gadam (Ls) 

No 2013.gadā pašvaldībai piešķirtajiem autoceļu fonda līdzekļiem Ls 34 486 tika 

izlietoti Ls 31 541 autoceļu remontam, ceļu seguma atjaunošanai, bojāto caurteku remontam, 

ceļa klātnes planēšanai un profilaksei, sniega tīrīšanai, ceļu kaisīšanai, iesēdumu un bedrīšu 

remontam, ceļa grāvmalu appļaušanai (sk. 9.2.nodaļu). 

 

4.3. Ziedojumi un dāvinājumi 
 

Skrīveru novada pašvaldība saņem ziedojumus un dāvinājumus no fiziskām un 

juridiskām personām naudā un natūrā konkrētiem pasākumiem un mērķiem. 2011.gadā 

ziedojumi un dāvinājumi tika saņemti un izlietoti izglītībai un sociālajai aizsardzībai. 

2012.gadā ziedojumi un dāvinājumi naudā un natūrā tika izlietoti, izglītībai, sociālajai 

aizsardzībai un kultūrai. 2013. gadā saņemtie ziedojumi tika izlietoti kultūras pasākumiem. 

2.tabula 

Ziedojumi un dāvinājumi, latos 

 Izpilde 2011.gadā Izpilde 

2012.gadā 

Izpilde 2013. 

gadā 

Ieņēmumi 1672 2975 100 

Izdevumi 1762 3245 100 

No tiem kultūrai 0 75 100 

No tiem izglītība 586 2699 0 

No tiem sociālā 

atbalsta pasākumiem  

1176 471 0 

Atlikums gada 

sākumā 

360 270 0 

Atlikums gada 

beigās 

270 0 0 
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5. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLS 
 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

 

Skrīveru novada domes ieguldījums SIA „Skrīveru saimnieks” pamatkapitālā ir 100% 

no kapitālsabiedrības pašu kapitāla, kas 2013.gada 31.decembrī ir Ls 790 912.-. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 2013.gadā 

samazinājušies par Ls 6071.-, ko sastāda pamatkapitāla palielinājums par Ls 17835.- un SIA 

zaudējumi Ls 23906.-. 2012.gadā ieguldījumi samazinājās par Ls 25 067, to sastādīja SIA 

„Skrīveru saimnieks” zaudējumi Ls 24 750 un nodots pašvaldībai no ieguldījuma objekts 

Dzelzceļnieku ielā 5A par Ls 317. 

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 

 

Skrīveru novada domes ieguldījums SIA „Vidusdaugavas SPAAO” ir 3% no 

kapitālsabiedrības pašu kapitāla, kas pārņemts no likvidētās Aizkraukles rajona padomes 

2009.gadā. 

Ieguldījums SIA „Vidusdaugavas SPAAO” Ls 978. SIA pašu kapitāls 2012.gada 

beigās Ls – 248 015.-, bet 2013.gada beigās Ls -340 093.-. Uzskaite pēc izmaksu metodes, 

tāpēc pašvaldības ieguldījums 2012.gada laikā nav mainījies. 

 

3.tabula 

Ieguldījumi kapitālsabiedrību kapitālā , latos 

Ieguldījumi 

Uz 

31.12.2013. 

Ls 

Uz 

01.01.2013. 

Ls 

Izmaiņas  

(+,-), Ls 

Līdzdalības 

% no 

kopapjoma 

Ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi - kopā  
791890 797 961 -6071  

Līdzdalība radniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālā 
790 912 796 983 -6071 100 

Līdzdalība asociēto 

kapitālsabiedrību kapitālā 
978 978 0 3 

 

Pielikumā: Skrīveru novada domes lēmums par saimnieciskā pārskata apstiprināšanu uz 1 lp. 
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6. PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS 
 

Nr.p.k. 

 

 

Aizņēmums 

 

 
Aizņēmuma 

summa, Ls 

Aizņēmuma 

piešķiršanas 

datums 

Aizņēmuma 

atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

atlikums uz 

2013.gada 

1.janvāri, Ls 

Aizņēmuma 

atlikums uz 

2014.gada 

1.janvāri, Ls 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
 

Ēkas renovācijai pašvaldības sociālā centra izveidošanai, garderobju izbūvei 

A.Upīša Skrīveru vidusskolā, logu, durvju nomaiņai PII "Sprīdītis" ēkai: 

204 000 
 

19.07.2004. 20.07.2014. 40 004 14 006 1.1. Ēkas Stacijas laukumā 3 renovācija pašvaldības sociālā centra izveidošanai 140 000 

1.2. Garderobju izbūve A. Upīša Skrīveru vidusskolā 40 000 
1.3. Logu, durvju nomaiņa pirmskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 24 000 

2. 
 

Ednīcas telpu renovācijai A.Upīša Skrīveru vidusskolai, PII "Saulēni" 

renovācijai, logu un durvju nomaiņai ambulances ēkā 

102 000 
 

14.03.2005. 
 

20.03.2015. 
 

24 778 
 13 763 

3. 
 

Logu un ārdurvju nomaiņai un dabaszinātņu kabinetu renovācijai A.Upīša 

Skrīveru vidusskolā 

118 000 
 11.05.2006. 20.04.2016. 41 461 28 705 

4. Kultūras nama jumta un tualetes remontam 62 000 11.05.2006. 20.04.2016. 21 789 15 085 

5. Infrastruktūras attīstība 183 400 24.10.2007. 20.10.2017. 84 824 66 964 

6. Infrastruktūras sakārtošanai 400 000 

03.09.2008. 20.08.2033. 342 267 325 775 
6.1.  Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vecā korpusa renovācija 335 000 

6.2. Mēbeļu iegādei Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas kabinetiem 10 000 

6.3. Publiskās tualetes projektēšana un celtniecība 55 000 

7. Ielu apgaismojuma ierīkošanai 38 059 26.03.2008. 20.03.2018. 22 198 17 966 

8. 
 

Pašvaldības iestāžu ēku remontdarbu un teritorijas labiekārtošanas darbu 

projektēšanai un izpildei 

90 504 
 

26.03.2008. 
 

20.03.2018. 
 

52 792 
 42 740 

9. SIA "Skrīveru saimnieks" pamatkapitāla palielināšanai 706 200 28.10.2008. 20.10.2035. 649 477 620 929 

10. 
 

Pašvaldības aģentūras Skrīveru sociālās aprūpes centrs jaunās ēkas 

būvniecība 

262 000 
 

10.12.2009. 
 

20.03.2025. 
 

210 455 
 193 275 

11. 
ERAF projektam Ejam droši! Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve gar Jāņa 

Purapuķes ielu Skrīveros 114 644 02.07.2010. 20.05.2020. 55 677 48 253 
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1 2 3 4 5 6 7 

12. 
ERAF projekta Gājēju ietves izbūve gar Daugavas ielu Skrīveros 1. kārtas 

īstenošanai 92 492 30.05.2011. 20.04.2021. 14 489 12 785 

13. 

ELFLA projekta Nr. 11-04-L32100-000062 Dīvajas ielas posma 

rekonstrukcija starp Daugavas ielu un Piekrastes ielu un Ziedu ielas jaunbūve 

Skrīveros 120 000 30.09.2011. 20.09.2016. 40 255 8 431 

14. 
ERAF projekta Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/062/017 Jauna dienas 

aprūpes centra izveide Skrīveru novadā 216 040 02.09.2011. 20.04.2021. 87 142 76 890 

15. 
KPFI projekta Nr. KPFI-12/18 Saules enerģijas siltajam ūdenim Skrīveru 

novadā īstenošanai 23 006 18.04.2012. 20.04.2022. 10 157 9 085 

16. 

Kohēzijas fonda projekta r.3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/003 Normatīvo aktu 

prasībām neatbilstošās Skrīveru novada Skrīveru pagasta izgāztuves 

Ramziņas Nr.32828/2868/PPV rekultivācija īstenošanai 132 850 18.04.2012. 20.04.2022. 43 328 29 993 

17. 
KPFI projekta Nr. KPFI-13/22 gaismas objektu nomaiņa Skrīveros 

īstenošanai 37 401 03.05.2012. 20.05.2022. 37 400 26 539 

18. 

KPFI projekta Kompleksi risinājumi siltumefekta gāzu emisijas 

samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē Sprīdītis, Sprīdīša ielā 1, 

Skrīveros, Skrīveru novadā Nr.KPFI-15.1/107 299 747 22.05.2013. 20.05.2028. 0 299 746 

19. 
ELFLA projekta Nr.12-04-LL20-L413101-000010 Ielu tirdzniecības vietas 

izbūve Skrīveru novadā 17 210 09.08.2013. 20.08.2023. 0 9 093 

20. 
ELFLA projekta Nr.12-04-L32100-000004 Ceļa Lielkažoki- Stūrīši posma 

rekonstrukcija Skrīveru novadā īstenošanai 102 185 10.09.2013. 20.09.2028 0 102 185 

 KOPĀ 2 876 334   1 778 848 1 962 309 

 

Pašvaldība sniegusi arī galvojumu Ls 8 432 SIA Vidusdaugavas Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 

Nr.3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/003 „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona Dziļā vāda būvniecība 

Mežāres pagasta Krustpils novadā.” īstenošanai. Galvojuma atmaksas termiņš ir 20 gadi.
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7. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS  
 

Skrīveru novada pašvaldības nekustamo īpašumu bilances vērtība uz 2014.gada 

1.janvāri ir Ls 5145840.-; uz 2013.gada 1.janvāri  bija Ls 5018179.-. 

4.tabula 

Nekustamā īpašuma bilances vērtība latos 

 

Objekts Uz 01.01.2013. Uz 01.01.2014. 

 

Dzīvojamās ēkas 860591 863186 

Nedzīvojamās ēkas 1635123 1643173 

Transporta būves 1570878 1686382 

Zeme zem ēkām un būvēm 305418 251774 

Kultivētā zeme 113128 117733 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 2003 0 

Pārējā zeme 37706 69080 

Inženierbūves 427585 427580 

Pārējais nekustamais īpašums 36363 57554 

Ilggadīgie stādījumi 317 311 

Mežaudzes 29067 29067 

Kopā 5018179 5145840 

 

Dzīvojamo ēku vērtības palielinājums radies sakarā ar to, ka 2013.gadā tika uzņemts 

bilancē neprivatizēts dzīvoklis Nr.2 „Zemkopības institūtā 21” par summu Ls 3042 un uzlikta 

uz krājumiem vienģimenes dzīvojamā māja „Akmentiņi” ar bilances vērtību Ls 447 ko bija 

paredzēts pārdot izsolē . 

Nedzīvojamo ēku vērtības pieaugums gada laikā izveidojies sakarā ar to, ka tika 

uzņemta bilancē kapličas renovācija par summu Ls 3345, kā arī pēc salīdzināšanas ar VZD 

datiem tika uzņemtas bilancē neuzskaitītās ēkas par summu Ls 4705. 

Transporta būvēm bilances vērtības pieaugums veidojies sakarā ar to, ka 2013.gadā 

uzņemta ceļa Lielkažoki-Stūriši posma rekonstrukcija par summu Ls 108985, uzņemtas bruģa 

takas pie kultūras centra par summu Ls 3734; kā arī pie Ziedu ielas jaunbūves pieskaitītas 

skiču projekta izmaksas par summu Ls 2785. 

Zemes īpašumiem bilances vērtība ir vienāda ar Valsts zemes dienesta noteikto 

kadastrālo vērtību. Iedaļā „Zeme zem ēkām un būvēm” objektu kopējās bilances vērtības 

samazinājums par summu Ls 53644 ir izveidojies sakarā ar to, ka 2013.gadā  tika izslēgti no 

uzskaites zemes gabali par summu Ls 5880, uzlikti uz krājumiem 4 zemes gabali par summu 

Ls 8052, kā arī sadalīti zemes gabali pēc lietošanas mērķa par summu Ls 39853, uzņemts 

bilancē zemes gabals „Sēkliņas” par summu Ls 141.-. 

Iedaļā „Kultivētā zeme” radies palielinājums sakarā ar zemes gabalu sadalīšanu pēc 

lietošanas mērķa par summu Ls 10482, uzlikti uz krājumiem zemes gabali „Mieriņi” un 

„Lūciņi” par summu Ls 1942, izslēgti no uzskaites zemes gabali, uz kuriem atrodas 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, sakarā ar visu dzīvokļu privatizāciju par summu Ls 3935.  

Iedaļā „Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme” bilances vērtība Ls 0, jo visi zemes 

gabali sadalīti pa citām iedaļām atbilstoši lietošanas mērķim. Šī iemesla dēļ iedaļā „Pārējā 

zeme” radies palielinājums par Ls 31374. 

Iedaļā „Inženierbūves” izslēgts no uzskaites PII „Sprīdītis” spēļu laukuma 

labiekārtojums par summu Ls 5.-. 

Iedaļā „Pārējais nekustamais īpašums” palielinājums izveidojies sakarā ar to ka 

uzņemta bilancē būve „Ielu tirdzniecības vieta Zemkopības institūta ciemā” par summu Ls 
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20462; kā arī bruģa laukums pie šūpolēm par summu Ls 1478. No uzskaites izslēgti bruģa 

laukumiņi par summu Ls 749. 

Iedaļā „Ilggadīgie stādījumi” samazinājums par Ls 6.-.  

Skrīveru novada pašvaldības valdījumā pavisam ir 276 zemes gabali ar kopējo platību 

531.8 ha. 220.4 ha pašvaldības zemes ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Uz 2014.gada 

1.janvāri zemesgrāmatā bija reģistrēts 140  zemes īpašumi. 

2013.gadā zemesgrāmatā ierakstīja 9 nekustastamos īpašumus: „Jaunie Līči”, „Lūciņi”, 

„Maizes ceptuves mazdārziņi”; Miera iela 6, „Represēto piemiņas vieta”, „Saimniecības 

mazdārziņi”, „Stadions”, „Upes iela”, „Zaļās zemes iela”. 

Pašvaldībai uz 2014.gada 1.janvāri bilancē bija šāds nekustamais īpašums: 

 49 dzīvokļi un 12 dzīvojamās mājas ar atlikušo vērtību Ls 556349.-; 

 55 nedzīvojamās ēkas (t.sk 9 ēkas Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās 

aprūpes centrs „Ziedugravas” bilancē ) ar atlikušo vērtību Ls 1513899.-; 

 89 transporta būves (ielas un ceļi) ar atlikušo vērtību Ls 789447,-; 

 35 inženierbūves (t.sk. 2 inženierbūves Skrīveru novada pašvaldības aģentūras 

„Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas” bilancē ) ar atlikušo vērtību Ls 349953,-; 

 pārējais nekustamais īpašums (10 būves) ar atlikušo vērtību Ls 40826,-; 

 17 mežaudzes ar atlikušo vērtību Ls 29067,-; 

 ilggadīgie stādījumi ar atlikušo vērtību Ls 311,-. 

2013.gadā pašvaldība pārdevusi vienģimenes dzīvojamo māju „Akmentiņi”, meža 

cirsmu „Luksti” un 6 zemes gabalus („Mieriņi”, „Akmentiņi”, Ziedu ielā 22, Jāņa Purapuķes 

ielā 25A, „Lūciņi”, Sila ielā 27).  

 

Pielikumā: pašvaldības nekustamā īpašuma objektu saraksts uz 4 lp. 

 

 

8. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA PROJEKTOS 
 

Fonda 

nosaukums  

Atbalsta 

institūcijas 

nosaukums  

Projekta 

nosaukums un 

projekta Nr.  

Projekta 

īstenošanas 

stadija  

Projekta 

īsteno-

šanas 

laiks  

Attiecināmo 

izmaksu 

summa, LVL  

 
ESF 

 

 

Valsts 

reģionālās 

attīstības 

aģentūra 

„Speciālistu 

piesaiste Skrīveru 

novada 

pašvaldībā” 

Nr.1DP/1.5.3.1.0/1

0/IPIA/VRAA/045 

Projekts 

pašlaik tiek 

īstenots 

11.2010-

07.2015. 

18 480,00 

ELFLA 

 

 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

Dīvajas ielas 

posma 

rekonstrukcija 

starp Daugavas 

ielu un Piekrastes 

ielu un Ziedu ielas 

jaunbūve Skrīveros 

Projekta numurs: 

11-04-L32100-

000062 

Projekts 

īstenots 

07.2011-

07.2013. 

114 385,06 

ESF 

 
Valsts 

nodarbinātī-

bas aģentūra 

„Alternatīvu 

sociālās aprūpes 

pakalpojumu 

Projekts 

īstenots 

03.2011-

04.2014. 

99 967,00 
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attīstība Skrīveru 

novadā” 

Nr.1DP/1.4.2.4/10/

APIA/NVA/034 
ESF 

 

 

Valsts 

nodarbinātī-

bas aģentūra 

„Alternatīvu 

sociālās aprūpes 

pakalpojumu  

ieviešana  Skrīveru 

sociālās aprūpes 

centrā 

„Ziedugravas”” 

Nr.IDP//1.4.1.2.4//

11/APIA/NVA/16

5 

Projekts 

īstenots 

03.2012-

02.2014. 

99 117,82 

KPFI 

 

 

SIA „Vides 

investīciju 

fonds” 

„Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta 

gāzu emisijas 

samazināšanai 

pirmsskolas 

izglītības iestādē 

„Sprīdītis”, 

Sprīdīša ielā 1, 

Skrīveros, 

Skrīveru novadā” 

Nr. KPFI-15.1/107 

Projekts 

īstenots 

10.2012-

10.2013. 

238 658,93 

ELFLA 

 

 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

„Ceļa "Lielkažoki 

"-"Stūrīši" posma 

rekonstrukcija 

Skrīveru novadā” 

Nr. 12-04-L32100-

000004 

Projekts 

īstenots 

12.2012-

01.2014. 

23 996,00 

 
 

 
 

 

atbalsta 

dienests 

"Sanākam, 

sadziedam, 

sadancojam" 

Nr. 12-04-LL20-

L413202-000016 

Projekts 

īstenots 

06.2012-

05.2013. 

8 926,56 

ELFLA 
 

 
 

 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

„Veco kapu 

kapličas 

vienkāršota 

renovācija” 

Nr. 12-04-LL20-

L413201-000013 

Projekts 

īstenots 

06.2012-

05.2013. 

2 633,84 

ELFLA 

 

 
 

 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

„Ielu tirdzniecības 

vietas izbūve 

Skrīveru novadā” 

Nr. 12-04-LL20-

L413101-000010 

Projekts 

īstenots 

06.2012-

09.2013. 

11 273,87 
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9. TERITORIJAS  ATTĪSTĪBAS PLĀNA  ĪSTENOŠANA 

9.1. Attīstības plānošanas dokumenti 
 

Likums „Par pašvaldībām” nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt Ilgspējīgas attīstības stratēģiju, Attīstības programmu 

un teritorijas plānojumu. Skrīveru novadā ir spēkā Skrīveru pagasta teritorijas plānojums, kas 

apstiprināts ar Skrīveru novada pašvaldības 2009. gada 20. augusta saistošajiem noteikumiem 

Nr. 2 „Skrīveru novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi” (sēdes protokols Nr.4, lēmums Nr.7). Skrīveru pagasta teritorijas 

plānojums apstiprināts 2006. gada 23. februārī kā saistošie noteikumi Nr. 2 „Skrīveru pagasta 

teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam” 4 sējumos:  

1.sējums – Skrīveru pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.; 

2.sējums – Apbūves noteikumi; 

3.sējums – Kartes; 

4.sējums - Teritorijas plānojuma izstrādes dokumentācija. 

Novada teritorijas plānojuma īstenošana lielā mērā saistīta ar pašvaldībā izstrādātajiem 

un realizētajiem projektiem. 

Skrīveru novada pašvaldībā 2012.gada 29.novembrī pieņemts Skrīveru novada domes 

lēmums Nr.1 (protokols Nr.16) par Skrīveru novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 

2030.gadam apstiprināšanu. Stratēģija ir pašvaldības ilgtermiņa termiņa teritorijas plānošanas 

dokuments Skrīveru novada administratīvās robežās un iekļauj telpiskās attīstības 

perspektīvu. 

Skrīveru novada dome 2013.gada 25.jūlijā pieņēma lēmumu apstiprināt Skrīveru 

novada Attīstības programmu 2014. - 2020. gadam 2 sējumos: 

1.sējums. Izstrādes nosacījumi, pašreizējā situācija un stratēģiskā daļa 

2.sējums. Rīcību un investīciju plāni  

 

Pašvaldībā tiek izstrādāts lokālplānojums īpašumam „BUNDZE 1”. Lokālplānojumu 

izstrādā saskaņā ar 2013.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” un 25.07.2013. Skrīveru novada domes 

2013.gada 25.jūlija sēdes lēmumu Nr.3 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

zemesgabalam „Bundze 1” un apstiprināto darba uzdevumu. Lokālplānojumu izstrādā pēc 

nekustamā īpašuma īpašnieka  SIA „AD investīcijas” pasūtījuma.  

Skrīveru novada teritorijā detālplānojumi nav izstrādāti un apstiprināti. Zemes īpašumu 

sadalīšana ir veikta saskaņā ar zemes ierīcības projektiem. 

 

9.2. Novada labiekārtošana, vides saimniecība 
 

Skrīveru novada labiekārtošanas darbus un vides saimniecības uzturēšanu 2013.gadā 

veica par pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un piesaistīto projektu piešķirtajiem 

līdzekļiem.  

Novada teritorijas labiekārtošanas darbu un vides saimniecības uzturēšanas darbu 
finansēšanai 2013.gadā tika izlietoti: 

 pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi (vides 

attīstības un saimnieciskā nodaļa) 

Ls 193 777 

 LAD līdzfinansējums Ls 34 113 

 Nīderlandes fonda KNHM finansējums Ls 1 044 

 Latvijas Pašvaldību savienības finansējums 

 Speciālais budžets 

Ls 500 

Ls 35041 
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Speciālā budžeta līdzekļi sastāv no valsts mērķdotācijas ceļiem un dabas resursu 

nodokļa iemaksām. Valsts piešķirtās mērķdotācijas apjoms 2013.gadā bija Ls 36 522 un 

izdevumi, kas izlietoti no speciālā budžeta -  Ls 35 041, tai skaitā Ls 3500 no dabas resursu 

nodokļa. Savukārt 2012.gadā piešķirtās mērķdotācijas apjoms bija Ls 32750 un ceļu 

izturēšanai izmantots Ls 32437. 

 

5.tabula 

2013.gada galvenie izdevumi pašvaldības teritorijas vides labiekārtošanai un 

uzturēšanai 

Izdevumu veids 

Līdzekļu izlietojums, Ls 

Pamatbudžeta 

līdzekļi 

Speciālais budžets - 

dabas resursu nodoklis 

Ielu apgaismojuma sistēmas uzturēšana, 

apkope 
1429 x 

Ielu apgaismojuma elektrības izdevumi 11185 x 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Kalna 

ielā 
19366 x 

Ceļa zīmju iegāde 709 x 

Teritorijas uzturēšanas pakalpojumi (zāles 

pļaušana, traktortehnikas pakalpojumi 
14085 x 

Koku un zaru zāģēšanas pakalpojumi 2135 x 

Atkritumu apsaimniekošana 7050 x 

Kultūras centra parka labiekārtošana 5514 x 

Apzaļumošana 466 x 

Materiāli - grants, šķembas, smilts, 

melnzeme 
3125 x 

Pārējie teritorijas uzturēšanas un 

labiekārtošanas darbi 
10015 x 

Augsnes, grunts un ūdens piesārņojuma 

novēršana (izskalojumu likvidēšana), 

mitruma mērījumi, grunts izpētes darbi 

x 3500 

Kopā   75079 3500 

Kopā 2013.gada izdevumi 78579 

 

6.tabula 

2013.gadā realizētie projekti un to izmaksas 

Līdzfinansējuma 

avots 
Labiekārtošanas darbi 

Izmaksas, Ls 

Darbu 

izpildītājs 
Piesaistītie 

projekta 

līdzekļi 

Pašvaldības 

pamatbudžets 

Nīderlandes 

fonda KNHM 

finansējums 

Projekts "Bērnu 

laukums Skrīveru 

novada Zemkopības 

institūtā" 

347 
1400 

projekta 

iesniedzēji/ 

realizētāji 

Projekts "Vecāki par 347 
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bērnu aktīvu atpūtu" 

Projekts "Par sakoptu 

ēku un sētu" 
350 

Kopā  1044 1400 2444 

LAD 

finansējums 

Projekts "Ceļa 

Lielkažoki - Stūrīši 

posma rekonstrukcija 

Skrīveru novadā" 

21596 81930 
SIA VIDES 

TEHNIKA 

Projekts "Veco kapu 

kapličas vienkāršota 

renovācija" 

2370 975 
SIA KMT 

PROJEKTS 

Projekts "Ielu 

tirdzniecības vietas 

izbūve Skrīveru 

novadā" 

10146 11987 

SIA VIDES 

TEHNIKA, 

SIA 

METĀLISTS 

Kopā  34113 94891 129005 

Latvijas 

Pašvaldību 

savienības 

finansējums 

Projekts „Latvijas 

iedzīvotāji kopā 

nākotnes mežam” 

"Zaļās klases" 

izveidošana pie 

A.Upīša Skrīveru 

vidusskolas 

500 20 

zs "Krasti", 

SIA  A&U, 

A.Upīša 

Skrīveru 

vidusskola 

Kopā  500 20 520 

Projektu piesaistītie līdzekļi, kopā, Ls 35657 x x 

Pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi, 

kopā, Ls 
x 96311 x 

Pavisam kopā, Ls 131969 

 

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu izdevumi 2013.gadā 

 

Skrīveru novada pašvaldības ceļu kopgarums ir 68,226 km, no tiem 0,200 km asfaltbetona 

segums un 68,026 km grants – grunts segums. Ielu kopgarums 25,249 km, no tām 8,692 km 

asfaltbetona segums un 16,557 km grants – grunts segums. 

Skrīveru novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas un labošanas darbi tiek 

veikti par pašvaldības pamatbudžeta un Valsts autoceļu fonda līdzekļiem. Pašvaldības ielu 

un ceļu uzturēšanas kopējās izmaksas 2013. gadā bija Ls 50627, līdzekļu izlietojumu sk. 

7.tabulā.  

 

7.tabula 

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013.gadā 

Ceļu un ielu labošanas un uzturēšanas 

darbi 

Veikto darbu apjoms, Ls 

Darba izpildītājs Valsts 

autoceļa 

fonda 

mērķdotācija 

Pašvaldības 

pamatbudžets 

Iesēdumu un bedru labošana ar 

drupinātas grants maisījumu un lietus 

ūdeņu caurteku labošana šādiem grants 

seguma ceļiem un ielām: 

1567 11322 
SIA „Danita”, SIA 

„Roplainis” 
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Ceļš Tilta iela - Vecsprūdiņi 
 

940 

Ceļš Irbes - Erci (arī caurtekas 

remonts) 
363 475 

Ceļš Braslas upe - Silamices 882 2058 

Kalna iela 
 

995 

Reinholda iela 
 

728 

ceļš Uplejas - Jaunsprūdiņi 
 

186 

Pīlādžu iela (caurtekas remonts) 
 

502 

Lakstīgalu iela 
 

2712 

Viesturu ceļš 
 

803 

Sporta iela (caurtekas remonts) 322 
 

Zemkopības institūta ielas veloceliņa 

(nogāzes nostiprināšana)  
523 

Pārējās ielas, ceļi 
 

1399 

Grants seguma ceļu un ielu planēšana 3797 1445 SIA „Danita” 

Grāvmalu izpļaušana 709 
 

SIA "Roplainis" 

Barjeras remonts 
 

528 
 

Asfalta seguma bedrīšu remonts ar 

šķembām un bitumena emulsiju 
2916 1565 

VAS „Latvijas autoceļu 

uzturētājs” Jēkabpils 

ceļu rajons, SIA 

ALEKS PLUS 

Ziemas periodā – brauktuves attīrīšana 

no sniega un slīdamības samazināšana 

ar smilts-sāls maisījumu uz ceļu un ielu 

brauktuvēm. 

22552 4226 

SIA „Skrīveru 

saimnieks”, SIA 

„Roplainis”, SIA 

„EIRO DEX”, VAS 

„Latvijas autoceļu 

uzturētājs”Jēkabpils  

ceļu rajons 

Kopā 31541 19086 
 

 

10. PAŠVALDĪBAS IZPILDINSTITŪCIJU DARBĪBA 
 

10.1. Pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Skrīveru saimnieks” (turpmāk - SIA „Skrīveru 

saimnieks”) viss pamatkapitāls pieder Skrīveru novada pašvaldībai. 

Uzņēmuma pamatuzdevums ir nodrošināt Skrīveru novada iedzīvotājus un juridiskos 

patērētājus ar dzeramo ūdeni, novadīt notekūdeņus, ražot siltumenerģiju, veikt 

apsaimniekošanā nodotā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, kā arī sniegt dažādus 

pakalpojumus novada iedzīvotājiem un izpildīt pašvaldības pasūtījumus. 

2013.gadā SIA „Skrīveru saimnieks” neto apgrozījums bija Ls 218548, ražošanas un 

administratīvās izmaksas - Ls 242091, pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi - Ls 67320,  

pārējie saimnieciskās darbības izdevumi - Ls 67646, nekustamā īpašuma nodoklis Ls 37. 

Rezultātā galīgie zaudējumi 2013.gadā sastādīja Ls 23906. 
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8.tabula 

Ieņēmumi pa komercdarbības veidiem 
 

Ieņēmumu veids 2012.gads 2013.gads 

Ls % Ls % 

Ieņēmumi kopā, 

tai skaitā: 
214258 100 218548 100 

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana 47448 22.1 49305 22.6 

Atkritumu savākšanas organizēšana 8352 3.9 9045 4.1 

Siltumenerģijas ražošana 69890 32.6 71151 32.6 

Ūdensapgāde 13870 6.5 14283 6.5 

Notekūdeņu novadīšana 34708 16.2 36506 16.7 

Pārējie pakalpojumi 39990 18.7 38258 17.5 

 

2013.gadā turpinājās ūdenssaimniecības projekta „Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība” ietvaros uzbūvēto un rekonstruēto pamatlīdzekļu ekspluatācija. 

Ekspluatācijas gaitā lielākās problēmas radīja gan notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, gan 

ūdens atdzelžošanas stacijas projektēto jaudu neatbilstība to faktiskajai noslodzei, kas ir 

orientējoši 16 -17% apmērā no plānotās, līdz ar ko faktiskās ekspluatācijas izmaksas būtiski 

atšķiras no tehniski-ekonomiskajā projektā paredzētajām izmaksām. SIA „Skrīveru 

saimnieks” 2012.gada 18.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram iesniedza jaunus 

ūdens un notekūdeņu tarifus, bet 2013.gada 19.martā, pamatojoties uz Skrīveru novada domes 

plānoto palīdzību problēmu risināšanā, kā arī ņemot vērā uzklausīšanas sapulcēs izteiktos 

iedzīvotāju viedokļus, tos atsauca. Skrīveru novada dome 2013.gadā palielināja SIA „Skrīveru 

saimnieks” statūtkapitālu par Ls 17835, ko veidoja starpība starp plānotajām un faktiskajām 

energoresursu izmaksām Zemkopības institūta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un ūdens 

atdzelžošanas stacijā. 

Kā pozitīvs moments minams tas, ka kopīgi ar būvniecības firmu SIA „Eko Akva” tika 

rasts risinājums energoresursu samazināšanai vasaras mēnešos Zemkopības institūta 

attīrīšanas iekārtās un atdzelžošanas stacijā,  optimizējot ražošanas procesus. 

Otra problēma ir tā, ka gausi tiek veidoti jauni pieslēgumi  - no ūdenssaimniecības 

projekta īstenošanas rezultātā  izveidotajām 181 jaunajām pieslēgumu vietām centralizētajam  

ūdensvadam uz gada beigām ir pieslēgušies 36; no 150 jaunajām pieslēgumu vietām 

centralizētājam notekūdeņu tīklam pieslēgumu skaits ir 36.  

Visu šo faktoru rezultātā ūdenssaimniecības nozare 2013.gadā ir nesusi zaudējumus Ls 

9998 apmērā, bet notekūdeņu novadīšanas nozare Ls 12666 apmērā.  

Pārējo nozaru rādītāji ir apmierinoši, kā zaudējumi 2013.gadā uzrādās  Ls 4216 no 

apsaimniekošanas nozares, faktiski tie ir izmantoti iepriekšējos gados uzkrātie līdzekļi māju 

remontiem (kas pārsniedz 2013.gada neto apgrozījumu šai nozarei). Peļņu Ls 2827 apmērā ir 

nesusi siltumenerģijas ražošanas nozare, kas ir veidojusies galvenokārt tādēļ, ka no AS 

„Latvijas valsts meži” esam iepirkuši sausu un kvalitatīvu malku.  

SIA „Skrīveru saimnieks” apsaimniekošanā ir 26 daudzdzīvokļu mājas, kā arī 

atsevišķi pašvaldības dzīvokļi. Kopējā apsaimniekojamā platība sastāda 12713.24 m
2
, kā arī 

pašvaldības ēka Daugavas ielā 88a ar kopējo platību 356 m
2
. Māju apsaimniekošanā 2013.gadā 

izlietoti Ls 53521. 
Lielākie darbi, kas veikti apsaimniekošanas nozarē: 

 Fasādes siltināšana „Zemkopības institūtā 22”; 

 ½ Jumta seguma nomaiņa „Zemkopības institūtā 16”; 

 Skursteņa pārmūrēšana „Zemkopības institūtā 9”; 

 Skursteņu pārmūrēšana „Zemkopības institūtā 8”; 

 Daļēja jumta seguma nomaiņa un kāpņu telpu logu nomaiņa „Zemkopības institūtā 

1”; 
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 Logu nomaiņa kāpņu telpās Daugavas ielā 11; 

 Logu nomaiņa kāpņu telpā Bērzu ielā 8; 

 Digitālā topogrāfiskā uzmērīšana un kanalizācijas rekonstrukcijas projektēšanas 

darbi Daugavas ielā 11. 

 

2013.gadā ir notikusi SIA „Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētāja maiņa – no 

2013.gada 28.oktobra par valdes priekšsēdētāju iecelts Artis Sipčenoks.  

 

10.2. Izglītība 
 

Skrīveru novada iedzīvotājiem izglītības pakalpojumus sniedz šādas pašvaldības 

izveidotas iestādes: Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, pirmsskolas izglītības iestādes 

“Sprīdītis” un “Saulēni” un Skrīveru mūzikas un mākslas skola.  

 

10.2.1. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola ir vienīgā pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāde Skrīveru novadā. (sk. 9.tab.). 

9.tabula 

Skolēnu skaits Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 

 

 Kopā 

skolēni 

1.-4. 

klasēs 

5.-9. 

klasēs 

10.-12. 

klasēs 

No 

Skrīveru 

novada 

No citām 

pašvaldībām 

Uz 

01.09.2011. 

396 99 177 120 316 80 

Uz 

01.09.2012. 

391 109 174 108 304 87 

Uz  

01.09.2013. 

348 104 158 86 294 54 

 

2012./2013.mācību gadā skolā tika realizētas šādas interešu izglītības programmas: 

„Kristīgais ansamblis”, „Rotu studija”, ”Koris”, „Vokālais ansamblis”, „Dramatiskais 

pulciņš”, „Metāla pūšamo instrumentu ansamblis”, „Saksofonu ansamblis”, „Jaunais 

amatnieks”, „Jaunais fotogrāfs”,  „Jaunie žurnālisti”, „Gidi”, ”, „Jaunie satiksmes dalībnieki”, 

‘Vieglatlētika”„Tautasbumba”, „Basketbols”, „Vides izglītība” , „Jaunatnes darbs” , 

„Rotaļnieks”, „Dažādā vēsture”, „Esi radošs!”, Domā radošāk!”, „Kristīgā ētika”. 

 

10.tabula 

Skolēnu skaita izmaiņas izglītības programmās 2 gados 
 

Izglītības 

programmu  

kods 

Skolēnu skaits 

2011./2012. 

m.g. 

Skolēnu skaits 

2012./2013. 

m.g. 

21011111 223 230 

21015811 10 9 

21015611 40 42 

21015511 3 2 

31011011 59 58 

31013011 61 50 

Kopā: 396 391 
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Skolas darbības pamatmērķi 

1. Īstenot licencētās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. 

2. Nodrošināt skolēniem radošu, uz sasniegumiem motivētu zināšanu un prasmju 

apguvi, respektējot viņa individuālās mācību vajadzības. 

 

Skolas attīstības prioritātes 2012./2013.m.g. 

1. Izglītojošo procesu individualizācija un diferenciācija. 

2. e- klases iespēju maksimāla izmantošana. 

3. Citu atbalsta formu meklēšana bērniem un jauniešiem sociālā riska grupu integrācijai 

izglītībā. 

4. Mācību kabinetu izmantošanas lietderīguma izvērtēšana. 

5. Renovācijas darbu uzsākšana skolas apkārtnes labiekārtošanā.  

6. Prioritāšu izvirzīšana jaunajam attīstības plānam 2013./2014.m.g.- 2015./2016.m.g. 

 

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

 

11.tabula 

2012./2013. mācību gada darba rezultāti: 
 

 

 

Optimāls un augsts līmenis( 6-10 balles 

visos mācību priekšmetos) skolēnu skaits 

un   % 

Nepietiekams  

 zināšanu līmenis 

2.-4. klasēs 43 no 69   (62%)  1 

5.-9. klasēs 61 no 174  (35%) 5 

10.-12. klasēs 19 no 102   19%)  0 

 

12.tabula 
 

Skolēnu ikdienas sasniegumi mācību priekšmetos, kuros noteikti valsts pārbaudes darbi 
 

2012./2013.mācību gadā 
skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis ; (1-3 

balles) 

Pietiekams 

līmenis %; 

(4-5 

balles) 

Optimāls 

līmenis 

%; (6-8 

balles) 

Augsts 

līmenis 

%; (9-

10 

balles) 

Optimāls 

un augsts 

līmenis % 

Latviešu valodā 12.klasē 40   22.50 72.50 5.00 77.50 

Angļu valoda 12.klase 40   37.50 52.50 10.00 72.50 

Matemātika 12.klasē 40   37.50 55.00 7.50 62.50 
       

Angļu valoda 9.klasē 42 2.38 40.47 50.00 7.15 57.15 

Latviešu valoda 9.klasē 42   47.62 52.38   52.38 

Latvijas un pasaules 

vēsture 9.klasē   42   23.81 73.81 2.38 76.17 

Matemātika 9.klasē 42 2.38 42.86 54.76   54.76 
       

Dabaszinības 6.klasē 32  28.13 68.75 3.13 71.88 

Latviešu valodā 6.klasē 32  50.00 50.00 0.00 50.00 

Matemātika 6.klasē 32 3.12 37.50 53.13 6.25 59.38 

Latviešu valoda 3.klasē 19 0.00 31.58 57.89 10.52 68.41 

Matemātika 3.klasē 19 0.00 27.78 61.11 11.11 72.22 
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Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Statistiskā informācija par skolēnu sasniegumiem necentralizētajos valsts pārbaudes darbos 

2012./2013.mācību gadā apkopota turpmākajās tabulās: 

 
 skolēnu 

skaits 

Nepietiekam

s līmenis % 

(1-3balles) 

Pietiekams 

līmenis % 

(4-5balles) 

Optimāls 

līmenis % 

(6-

8balles) 

Augsts 

līmenis % 

(9-

10balles) 

Optimāls un 

augsts 

līmenis % 

Angļu valoda 

9.klasē 
 

38 
2,63 39,47 39,48 18,42 57,9 

Latviešu valoda 

9.klasē 
 

42 
 26,2 66,7 7,1 73,8 

Latvijas un 

pasaules vēsture 

9.klasē 

42  24 72 4 76 

Matemātika 

9.klasē 
42 4,76 40,48 50 4,76 54,76 

 

 skolēnu skaits Vidējais rezultāts % 

Dabaszinības 6.klasē 32 69,06 

Latviešu valoda 

6.klasē 
32 69,91 

Matemātika 6.klasē 32 71,8 

Latviešu valoda 

3.klasē 

19 75,81 

Matemātika 3.klasē 19 69,7 

 

Statistiskā informācija par 12.klases skolēnu sasniegumiem obligātajos centralizētajos 

eksāmenos (pa prasmēm % -2 pēdējie gadi): 

 

  latviešu valoda 
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2012./13 40 75 70 55 66 

2011./12 36 64 75 65 68 

 

    angļu valoda 
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2012./13 39 55 66 58 64 74 64 

2011./12 33 52 69 42 67 65 59 

 

 

 



Skrīveru novada domes 2013.gada publiskais pārskats 

 

 29 

krievu valoda 
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2012./13 6 sk. 53 73 69 50 72 64 

2011./12 5 sk. 50 58 50 46 73 55 

 

matemātika 
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2012./13 40 74 61 15 56 

2011./12 36 73 49 19 50 

 

Skolēnu sasniegumi olimpiādēs un konkursos atspoguļoti 13.tabulā. 

13.tabula 
 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnu sasniegumi sadarbības novadu 2. un valsts 

3.posma olimpiādēs 2012./ 2013. mācību gadā 

Izglītības priekšmeti Piedalījās 

I 

vieta 

II 

vieta 

III 

vieta Atzinība 

Angļu valoda 9.,11.,12.kl. 6 1 1 1 1 

Krievu valoda (svešvaloda)7-8.kl.,10.-12. 7 1 1     

Latviešu valoda 4.kl. 3   1   1 

Latviešu valoda un lit. 8.-9.kl. 4 1   1   

Latviešu valoda un lit. 11.-12.kl. 5 2       

Matemātika 3.-4.kl. 4   1 1   

Matemātika 5.-9.kl. 11 1   3 2 

Matemātika 9.-12.kl. 12 4 3 1 1 

Fizika 9.-12.kl. 5   1 1   

Ķīmija 9.kl. 6   2 1 1 

Bioloģija 8.kl. 3 1   1   

Bioloģija 9.,11.,12.kl. 10   3 1 3 

Vēsture 12.kl. 1     1   

Ģeogrāfija pamatskolai 4   1     

Ģeogrāfija 10.-12.kl. 4       1 

Informātika pamatskolai 2 1 1     

Informātika vidusskolai 3       1 

Mājturība un tehnoloģijas  5.-9.kl. 12 2 2 2 4 

Ekonomika 2 1 1     

Vides spēļu konkurss 6   2 1   

Vizuālā māksla 9 2   1 2 
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Dabaszinības  6.kl. 3     1 1 

Kombinētais darbs 2.klasei 3   1   1 

Konkurss „Pazīsti savu organismu” 

vidusskolai 2       1 

Konkurss „Pazīsti savu 

organismu”9.klasei 4     1 1 

Konkurss „Man nozīmīga sociālo zinību 

tēma” 3 1   1   

Kulturoloģijas olimpiāde 3     1   

kopā 137 18 21 20 21 

Valsts olimpiādē vēsturē 9. klasei    1  

Valsts olimpiāde matemātikā      1 

Valsts atklātā olimpiāde matemātikā    1  
 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA  

Izglītības pamatjoma.  

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs 

 

Sekot līdzi valsts noteiktajām izmaiņām mācību saturā, sniegt 

atbalstu pamatizglītības mācību priekšmetu programmu 

īstenošanā.  

Mācīšana un 

mācīšanās 

 

1. Paplašināt sadarbību ar uzņēmējiem, lai maksimāli nodrošinātu 

mācību procesa saikni ar dzīvi. 

2. Pilnveidot sadarbības kārtību ar Skrīveru sociālo dienestu, 

skolēnu neattaisnoto kavējumu samazināšanai. 

3. Dažādot mācību stundas izvērtējumu. 

Skolēnu sasniegumi 

 

Uzlabot mācību sasniegumus 5.-9.klašu skolēniem matemātikā 

Atbalsts skolēniem 1. Regulāri precizēt drošības noteikumus atbilstoši normatīvo aktu 

grozījumiem. 

  2. Iesaistīties jaunos starptautiskos projektos skolēnu svešvalodu 

prasmju pilnveidošanai un starpvalstu kultūru iepazīšanai. 

3. Pastiprināti veidot skolēnu izpratni par mācību rezultātu ietekmi 

uz viņu karjeras iespējām. 

4. Mērķtiecīgi organizēt darbu ar talantīgajiem skolēniem. 

5. Motivēt skolēnus ar grūtībām mācībās regulāri apmeklēt mācību 

priekšmetu konsultācijas. 

6. Iesaistīties ESF atbalstītā projekta 3.kārtā, lai uzlabotu sociālā 

riska grupas skolēniem mācību motivāciju. 

7. Iepazīstināt vecākus ar humānās pedagoģijas pamatprincipu 

izmantošanas iespējām ģimenē. 

Skolas vide 

 

1. Izzināt humānās pedagoģijas pamatprincipu izmantošanas 

iespējas skolā, organizējot semināru nodarbības skolotājiem. 

2. Paplašināt meiteņu mājturības kabinetu. 

Skolas resursi 

 

1. Papildināt meiteņu mājturības kabinetu ar aprīkojumu. 

2. Organizēt skolotāju apmācību darbam ar IT.     

Iestādes darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

1. Palielināt skolēnu pašpārvaldes un skolas padomes lomu skolas 

darba pašnovērtēšanā. 

2. Veikt izmaiņas iekšējos normatīvajos aktos, atbilstoši ārējo 

normatīvo aktu grozījumiem. 

3. Iesaistīties NORD PLUS programmas projektā. 

4. Paplašināt skolas sadarbību ar Skrīveru novada uzņēmējiem. 



Skrīveru novada domes 2013.gada publiskais pārskats 

 

 31 

10.2.2. Skrīveru mūzikas un mākslas skola 

Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā 2012./2013. mācību gadā mācījās 124 audzēkņi: 81 

profesionālās ievirzes izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu 

spēle, Pūšaminstrumentu spēle un 43 profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli 

plastiskā māksla.  

Audzēkņiem tiek piedāvātas šādas licencētas un akreditētas izglītības programmas: 

 „Taustiņinstrumentu spēle”– klavierspēle, akordeona spēle; 

 „Stīgu instrumentu spēle”– vijoļspēle, ģitāras spēle; 

 „Pūšaminstrumentu spēle”– saksofona spēle, trompetes spēle, trombona spēle, 

eifonija spēle un flautas spēle;  

 „Vizuāli plastiskā māksla”– gleznošana, zīmēšana, darbs materiālā, veidošana, 

mākslas valodas pamati; 

Skolas audzēkņi aktīvi uzstājas novada un valsts rīkotajos pasākumos, piedalās 

konkursos un festivālos, sniedz koncertus un organizē izstādes gan novada kultūras centrā, 

gan muzejā, dažādās iestādēs un uzņēmumos. 

Audzēkņi piedalījušies šādos konkursos, festivālos:  

 Johana Sebastiana Baha festivālā Rīgā, 

 Pētera Čaikovska VIII Starptautiskajā klavieru izpildītāju konkursā, 

 mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-8. klašu audzēkņu konkursā, 

 Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu Valsts konkursā Rīgā, 

 izglītības programmas Klavierspēle 8. klašu audzēkņu festivālā „Mans mīļākais 

skaņdarbs skolu beidzot” Dobelē,  

 izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle audzēkņu Valsts 

konkursa  JAUNAIS PIANISTS II kārtā, Jelgavas MV, 

 Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā ''Dažāda pasaule", 

 Starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras”, 

 izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla karikatūru konkursā „Runča 

piedzīvojumi”, kur 3. klases audzēkne Zane Upmane ieguva I vietu. 

Nākotnes vīzija – plašākas telpas, jauni mūzikas instrumenti, skaņu ierakstu studija, 

pašvaldības līdzfinansējuma daļas paaugstināšana. 

 

 

10.2.3. Pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 
 

Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” īsteno pirmsskolas izglītības 

programmu un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas 

traucējumiem. Darbojas 6 grupas, kuras apmeklē 109 bērni no 1,5- 6 (7) gadiem. Obligāto 

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei apgūst 59 bērni 3 

grupās. Kolektīvā ir 31 darbinieks: 16 pedagoģiskie darbinieki un 15 tehniskie darbinieki. 

 

14.tabula 

 

Bērnu skaits 2009.-2013.gadā 

 

 2013.gads 2012.gads 2011.gads 2010.gads 2009.gads 

Bērnu skaits kopā 109 123 122 108 109 

1,5-2 gadi 14 15 20 17 29 

3 gadi 17 21 24 32 21 

4 gadi 19 25 31 20 24 
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5 gadi 27 37 24 24 18 

6 gadi 32 25 23 15 17 

 

Prognozētais bērnu skaits 2014./2015.mācību gadā -115. 

Vienai skolotājai tika vērtēta pedagoga profesionālās darbības kvalitāte, darbs tika 

novērtēts, piešķirot 3.kvalitātes pakāpi. Pedagoģiskie darbinieki apmeklēja profesionālās 

pilnveides kursus, seminārus un metodiskās apvienības. 

Atbilstoši gadskārtu tradīcijām un plānotajam pedagoģiskajam procesam notika visi 

tematiskie pasākumi, sporta pēcpusdienas. Šajā mācību gadā veiksmīga sadarbība ar skolu, 

bērnu vecākiem un vecvecākiem.  

2013.gada septembrī pabeigts vērienīgs iestādes remonts, noslēdzās KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrīveru PII “Sprīdītis” 

”. Paveiktie darbi: ēkas jumta nomaiņa un siltināšana, ventilācijas un apkures sistēmas 

renovācija, fasādes siltināšana, apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, katlu mājas remonts 

un aprīkošana.  

Kopš 2012.gada augusta kopā ar Polijas, Ungārijas, Kipras un Turcijas pirmsskolas 

iestādēm piedalāmies Comenius partnerības programmas projektā „Manu vecvecāku 

rotaļlieta”. 

 

10.2.4. Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulēni” 

Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saulēni” īsteno vispārizglītojošo 

pirmsskolas izglītības programmu, kas ietver arī obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bernu 

sagatavošanu pamatizglītības apguvei. Pedagogu un darbinieku vadībā ikdienas darbs notiek 

pēc nedēļas tēmām, kuras apvienojas vienotā tematiskā modelī, saistot vienā veselumā 

rotaļnodarbības dabas zinībās, matemātikā, latviešu valodā, vizuālajā mākslā, fiziskajā 

veselībā un izglītībā, sociālajās zinībās un ētikā, mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā.  

2013./2014.m.g. pirmsskolas izglītības iestādi ,,Saulēni’’ apmeklēja 51 bērns, darbojās 

divas jaukta vecuma bērnu grupas, pēc nepieciešamības bērniem tiek nodrošinātas 

individuālās nodarbības pie logopēda un izglītības psihologa.  

 Bērnu prasmju pilnveidošanai, zināšanu nostiprināšanai, metodisko materiālu 

daudzveidīgākai pielietošanai izmanto digitālo tāfeli. 

Iestāde organizēja daudzveidīgus tematiskus, muzikālus, sportiskus pasākumus un 

svētkus: ,,Saulainais ķirbītis’’, ,,Ežuks vēlu rudenī’’, ,,Vingrosim kopā!’’, ,, 3 sniegavīri 

Ziemassvētkos’’, ,,Sniega diena’’, ,,Esi drošs!’’, ,,Ripo miega vilcieniņš’’, ,,Pavasara 

dziesmiņas Jums’’, ,,Pasaulei pa vidu dzīvo maziņš cilvēciņš…’’, ,,Līgojam Pilskalnā!’’ u.c 

Trešo gadu iestāde iesaistījās Zemkopība institūta ciema svētku organizēšanā un vadīšanā, kas 

veicina iekļaušanos Skrīveru novada kultūrvidē. Bērni ar koncertiem un uzvedumiem viesojās 

citu pašvaldības iestāžu organizētajos pasākumos. 

Iestādes kolektīvs aktīvi iesaistās ,, Skrīveru attīstības biedrības’’ darbā. Tika organizēts 

pasākums ,,Pieredzes uzkrāšana un tālāk nodošana dažādu projektu realizēšanā’’ citu novadu 

izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem. 

 

10.3. Brīvais laiks (kultūra, sports) 
 

10.3.1. Kultūras centrs 

Kultūras centra uzdevums ir īstenot valsts kultūrpolitiku novadā atbilstoši visu 

paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, sadarbojoties ar valsts un 

pašvaldību institūcijām, kā arī ar citām juridiskajām un fiziskajām personām. 
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Skrīveru kultūras centrā 2013.gadā darbojās 12 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi 

(sk. 15.tab.). 

15.tabula 

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu saraksts 

 

Nr.

p.k. 

Kolektīva nosaukums Dalībnieku 
skaits 

1. Jauktais koris „Dīvaja” 30 

2. Senioru sieviešu koris „Baltābele” 29 

3. Sieviešu vokālais ansamblis 

„Akcents” 

8 

4. Jauktais vokālais ansamblis 9 

5. Vīru vokālais ansamblis 5 

6. Vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„Dzēse” 

20 

8. Bērnu vokālais ansamblis 14 

9. Pirmsskolas vecuma bērnu deju 

kolektīvs 

17 

10. 3.-6.klašu deju kolektīvs 18 

11. Jauniešu deju kolektīvs 16 

12. Eiropas deju kopa „Aivas” 17 

13. Skrīveru amatierteātris 15 

 Dalībnieki kopā 198 

 

Skrīveru kultūras centrā darbojās 6 interešu klubi (sk. 16.tab.). 

 

16.tabula 

Interešu klubu saraksts 

 

N.p.k. Nosaukums Dalībnieku 

skaits 

1. Gleznošanas studija 12 

2. Tekstilmākslas studija 14 

3.  Pinēju pulciņš 18 

4. Mūzikas ābecīte bērniem 18 

5. Aerobika 5 

 Dalībnieki kopā 67 

 

2013.gadā kultūras centrā notika jau par tradīciju kļuvušie svētki: „Deju olimpiāde - 

2013”, Meteņu karnevāls „Ko nu putenīti rāt...”, Jauno talantu parāde, novada mazo 

dziedātaju koncerts „Pavasara cīrulīši”, jauniešu organizēts pasākums „Skrīveru mūzikas 

balva”, Novada svētki, parka svētki „Atvadas vasarai”, Ziemassvētku koncerts „Dāvanu maiss 

vaļā veras..., lielie Pavasara un Rudens gadatirgi, mazie Mārtiņdienas un Ziemassvētku 

tirdziņi, Rudens ražas tirgus .  

XXV Vispārējos Latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos piedalījās 8 kolektīvi un 122 

dalībnieki (Jauktais koris „Dīvaja”, sieviešu koris „Baltābele”, jauniešu deju kolektīvs, vidējās 

paaudzers deju kolektīvs „Dzēse”, sieviešu vokālais ansamblis „Akcents”, jauktais vokālais 

ansamblis, tekstilstudija „Putnukalns”, tautas mūzikas ansamblis „Sateka”). 
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Pirmo reizi Skrīveru kultūras centrā notika Sergeja Jēgera fonda organizētā bērnu 

nometne „Dziedot dzimu, dziedot augu.” 

2013.gadā kultūras centrā bija iespēja noklausīties profesionālās mākslas koncertus: 

Brāļus Auzānus un slaveno Jersikas ansambli, dziedātāju Olgu Rajecku, Jolantu Gulbi un 

Denisu Paškeviču ar programmu „Latvijas sajūtas”, grupu „Keksi”, Jāņa Lūsēna koncertu 

„Trīs zvaigznes” (solisti Uģis Roze, Zigfrīds Muktupāvels, Andris Ērglis), saksofonisti Ilzi 

Lejiņu un Vari Vētru, Žoržu Siksnu ar programu „Nepalaid garām”. 

Kultūras centrā bija apskatāmas izstādes: gleznošanas un tekstilstudijas dalībnieces 

Guntas Rīdūzes izstāde „Mans prieks”, Jāņa Austriņa un Induļa Burkas fotoizstāde, cimdu 

izstāde pasākumā „Satiec savu meistaru”, Ķeipenes plenēra iztāde „Ķeipenes vasara”, 

gleznošanas studijas dalībnieces Zigrīdas Annuškānas iztāde „Es svinu dzīvi”, tekstilstudijas 

„Putnukalns” izstāde „Ceturtais pavasaris”, Skrīveru mūzikas un mākslas skolas izstāde, 

fotogrāfa Valtera Poļakova, gleznotāju Andreja Ģērmaņa un Olitas Gulbes – Ģērmanes, 

Silvas Linartes, Valērija Dičkovska izstādes, Skrīveru pensionāru darbu izstāde „Mans 

vaļasprieks”, gleznošanas studijas izstāde.  

 

Sporta un tūrisma aktivitātes 2013.gadā: 

1. Skrīveru novada novusa sacensības (8 sacensības saskaņā ar Nolikumu),  

2. Skrīveru novada ceļojošā kausa izcīņa šahā (6 sacensības saskaņā ar Nolikumu),  

3. Novusa spēles (iknedēļu ceturtdienās no septembra līdz maijam), 

4. Dāmu karnevāls Murniekkalnā; 

5. Ģimeņu pavasara tūrisma diena Satekās, 

6. Novada Pludmales volejbola posmu spēles maijs-septembris (saskaņā ar Nolikumu), 

7. Muzejnakts sportiskās atjautību un kustību spēles  A.Upīša muzejdārzā,  

8. Skrīveru novada "Futbolballe-2013" svētki ''Ziemeļi-Dienvidi'' – komandu un individuālās 

spēles, bērnu jautrās stafetes, ģimeņu stafešu komandu sacencības,  

9.  Minifutbola sacensības,  

10. Sadarbībā ar Skrīveru jauniešu biedrību YES  skolnieku brīvā laika aktīvās atpūtas  

aktīvitātes vasarā (novusa un volejbola spēles),  

11. Veselības veicināšanas diena (veselīgs uzturs un fizisko aktivitāšu nozīme, nūjošanas 

apmācība (sadarbība ar Latvijas Tautas sporta asociāciju),    

12. Rudens tūrisma Parka diena (Portfelīša diena), pirmklasnieku kopā tikšanās Skrīveru 

dendroloģiskjā parkā (izziņu ekskursijas, orientēšanās un rotaļas),  

13. Mobilitātes nedēļas ietvaros ''Diena bez auto'' Skrīveros,   velo veiklības braucieni, velo 

brauciens uz Skrīveru dendroloģikso parku,  

14. Latvijas Olimpiskā diena Skrīveros (iestāžu kopīgā vingrošana);  

15. Latvijas Veselības nedēļa MOVE  ietvaros Skrīveros (vingrošanas un nūjošanas 

nodarbības iedzīvotājiem), 

16. Skrīveru 3.nūjošanas festivāls, (Vislatvijas).  

Skrīveru Handbola pieaugušo komandas 2012/2013.gada spēļu sezonā: Virslīgā 

sievietēm piedalījās 18 spēlētājas un komanda ierindojās 5.vietā, vīriešu komanda spēlēja 

1.līgā, piedalījās 21 spēlētājs, komanda ierindojās 6.vietā.  

Veiksmīgi tika arī izspēlētas spēles Latvijas III Olimpiādē handbolā vīriešiem un 

sievietēm starp novadu komandām.    

Skrīveru vīriešu futbola komanda „Putni'' 2013.gada vasaras sezonā ierindojās 3.vietā 

Aizkraukles novada čempionātā. Telpu futbolā Aizkraukles novada čempionātā ierindojās 

2.vietā.  

Futbola vienas dienas turnīros komanda piedalās un veiksmīgi startē vairāku blakus 

novadu sporta spēlēs (Menģelē, Koknesē, Aizkrauklē).  
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10.3.2 Bibliotēkas 

Skrīveru novadā darbojas 2 pašvaldības bibliotēkas: Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka 

un Skrīveru bērnu bibliotēka. Bibliotēku darbs atspoguļots 17. un 18.tabulā.  

17.tabula 
 

Pašvaldības bibliotēku statistikas dati 

 

 Pieaugušo bibliotēka Bērnu bibliotēka 

2012.gads 2013.gads 2012.gads 2013.gads 

Grāmatu skaits kopā uz 

01.01.2014.  

 

12006 

 

11825 

 

7138 

 

7347 

Iegādātas grāmatas 478 463 349 408 

Lasītāju skaits 740 743 349 322 

Apmeklējumu skaits 8451 7304 6725 6165 

Izsniegumu skaits 18753 16816 12444 12124 

Izmantots starpbibliotēku 

abonements 

9 25 32 32 

Informācijas vienību skaits 

uz 1 lasītāju 

16,68 16,36 21.11 22.82 

Izlietoti līdzekļi, Ls, 

t.sk. grāmatu iegādei 

         periodikai 

         kapitālie izdevumi 

16808 

1811 

750 

339 

18360 

1999 

796 

152 

14233 

1286 

269 

0 

16710 

1566 

237 

469 
 

 

16.tabula 

Pašvaldības bibliotēku pakalpojumu dinamika 
 

 Pieaugušo bibliotēka Bērnu bibliotēka 

2013.g. salīdzinot 

ar 2012.g. 

2013.g. salīdzinot 

ar 2012.g. 

Lasītāju skaits 743 +3 322 -27 

Apmeklējumu skaits 8451 -1147 6165 -560 

Izsniegums 18753 -1937 12124 +320 

 

Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka. 2013.gadā  bibliotēkā  organizētas 28 izstādes, 

notikuši dažādi  pasākumi. Visvairāk tika veidotas izstādes rakstnieku un citu ievērojamu 

cilvēku jubilejās un gadskārtu svētkos. Novadpētniecības darbā 2013.gadā tika turpināts 

iesāktais –  apzināta sava novada vēsture un apkopoti materiāli tematiskajās mapēs. Bibliotēkā 

izveidotas 24 mapes par Skrīveriem, kurās ievietoti materiāli par novada vēsturi, 

kultūrvēsturiskajiem objektiem un novadniekiem. Aizvadītajā gadā tika turpināts iesāktais 

darbs- vākti materiāli par bibliotēkas vēsturi. 2013.gadā notika divi ar novadpētniecību saistīti  

pasākumi: aprīlī  Bibliotēku nedēļas ietvaros notika pasākums „Kultūras mantojums 

Skrīveros”, kurā tika apzināti materiāli par kultūras biedrībām novadā; novembrī kopā ar 

Andreja Upīša muzeja darbiniekiem tika  rīkots tradicionālais pasākums „Vakarēšana 

Andrejos”. Šoreiz tika lasītas Andreja Upīša vēstules. Pēc pasākuma bija dota iespēja apskatīt 

muzeja 2.stāvā izveidoto ekspozīciju izcilajam novadniekam, skolotājam Leonīdam Antonam. 
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Skrīveru bērnu bibliotēkā 2013.gadā pavisam noorganizēts 31 tematisks pasākums 

un 19 izstādes. Pasākumi lasīšanas veicināšanai tiek veidoti sadarbībā ar skolu, un 

pirmsskolas izglītības iestādēm. Par tradīciju jau ir kļuvušas ekskursijas uz bibliotēku, lai 

iepazītos ar tās darbu un attiecīgā vecuma krājumu. Tikšanās reizēs sniedzam nelielu ieskatu 

par bibliotēku, kā kļūt par lasītāju, iepazīstinām ar tā brīža grāmatu jaunumiem un pieejamo 

žurnālu klāstu. 

Par tradīciju arī kļuvušas jauno grāmatu dienas, kuras notiek sadarbojoties ar Andreja 

Upīša Skrīveru vidusskolas 1.- 4.klašu skolēniem. 

Īpašu atsaucību izpelnījusies VKKF programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, 

kurā Skrīveru bērnu bibliotēka kopā ar saviem žūrijas ekspertiem startē jau no 2009. gada. 

Šajā programmā ir iesaistīti ne tikai skolas bērni un vecāki, bet arī bērnudārza vecāko grupiņu 

bērni, kur vairāk notiek priekšā lasīšanas pasākumi. 

Ar lielu nepacietību katru gadu tiek gaidīta arī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, kur rīta 

stundā lasa piedāvātos tekstus. 

Tematiskās izstādes, radošās darbnīcas ir neatņemamas sastāvdaļas bibliotēkas darbā. 

 

 

10.4. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 
 

10.4.1. Skrīveru sociālais dienests 

Skrīveru sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas organizē sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Sociālā dienesta darbu metodiski 

vada un kontrolē Sociālo jautājumu komiteja.  

2013.gadā notikušas 37 sociālā dienesta sēdes, kurās pieņemti 446 lēmumi. 

2013.gadā sociālajā dienestā: 

 aizpildīta 420 iztikas līdzekļu deklarācijas un izvērtēta atbilstība trūcīgas vai 

maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam, 

 saņemti 1186 iesniegumi,  

 sastādīti 631 sarunas protokoli/apraksti un apsekošanas akti,  

 sastādīti 32 sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes plāni,  

 sastādīti 67 personas funkcionālo traucējumu novērtējuma protokoli, vajadzības 

pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas kartes, novērtēšana sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai un sadzīves apstākļu novērtēšana, 

 sastādīti 4 uzvedības sociālās korekcijas plāni, 

 noslēgtas 173 vienošanās par līdzdarbību. 

Skrīveru sociālajam dienestam ir struktūrvienība – Skrīveru dienas aprūpes centrs, 

kura funkcijas ir nodrošināt aprūpi un iespēju iesaistīties fiziskās un garīgās aktivitātēs 

personām ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās 

ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod 

tiesības saņemt valsts vecuma pensiju. 

Sociālā palīdzība 

2013.gadā atbilstība trūcīgas ģimenes statusam konstatēta 118 ģimenēm (312 

personām) 2012.gadā 154 ģimenēm (438 personām), 2011.gadā 153 ģimenēm (445 

personām). Maznodrošinātas ģimenes statuss 2013.gadā piešķirts 30 ģimenēm (82 personām). 

Sociālās palīdzības pabalstus 2013.gadā saņēma 162 ģimenes (409 personas), 

2012.gadā 163 ģimenes (453 personas), 2011.gadā 198 ģimenes (552 personas). 

LR likumdošana nosaka, ka pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā 

minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI pabalstu) un dzīvokļa pabalstu. 2013.gadā 

atbilstīgi pašvaldības saistošajiem noteikumiem un budžeta iespējām, kā arī izvērtējot 

vajadzības, materiālos un personiskos resursus, iedzīvotājiem bija iespējams saņemt sociālo 
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palīdzību ne tikai garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu, 

bet arī citus pabalstus – sadalījumu sk. 11.att. 

 

11.att. Sociālajai palīdzībai 2013.gadā tērēto pašvaldības līdzekļu sadalījums (%). 

2013.gadā turpināja samazināties GMI pabalsta saņēmēju skaits un GMI pabalstam 

izlietoto līdzekļu apmērs. GMI pabalsta saņēmēju dinamika attēlota 12.att., GMI pabalstam 

izlietoto līdzekļu dinamika 13.att. 

 

 
 

12.att. GMI pabalsta saņēmēju dinamika 2005.-2013.gads. 
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13.att. GMI pabalstam izlietoto līdzekļu dinamika 2005.-2013.gads. 

19.tabula 

Pašvaldības nodrošinātie un administrētie sociālie pakalpojumi (personu skaits) 
 

 2012.gads 2013.gads 

Aprūpes mājās pakalpojumi 7 6 

Aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā 

pieaugušām personām par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem 

14 12 

Pakalpojumi krīzes centrā par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem (bērni) 

0 0 

Aprūpe ilgstošas sociālās rehabilitācijas un 

aprūpes institūcijā bērniem 

3 2 

Aprūpe audžuģimenē 2 4 

Aizbildnībā 16 14 

Sadzīves pakalpojumi (mazgāšanās un veļas 

mazgāšanas) 

72 pers., 639 reizes 

mazg., 399 veļas 

mazg. 

74 pers., 802 reizes 

mazg., 396 veļas 

mazg. 

Palīdzība tehnisko palīglīdzekļu sagādē 20 14 

Psihologa konsultācijas par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem 

4 4 

Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija  9 (dzīvesvietā) 2 (dzīvesvietā) 

Asistenta pakalpojumi (no 2013.gada)  1 

Transporta pakalpojumi  16 

 

2013.gadā notikušas 15 komandas darbam ar sociālā riska ģimenēm apspriedes, kurās 

piedalās sociālā dienesta vadītāja un darbinieki, bāriņtiesas priekšsēdētāja, A.Upīša Skrīveru 

vidusskolas psihologs un mācību pārzine. Nepieciešamības gadījumā tiek uzaicināti arī citi 

speciālisti – pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, policijas pārstāvji, mediķi u.c. 

Pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Komisijas "Pārtikas programma vistrūcīgākajām 

personām" programmā, un šīs programmas ietvaros sociālajā dienestā tiek dalītas pārtikas 

pakas.  
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10.4.2. Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas” 

Skrīveru novada pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas ”’’ 

nolikums nosaka – Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas” ir Skrīveru novada domes 

pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar 

speciālām vajadzībām. Sociālās aprūpes centrs savu darbību organizē un veic atbilstoši 

Nolikumam, kurš apstiprināts ar Skrīveru domes 2009. gada 26.novembra sēdes lēmumu Nr.2 

Ar 2011.gada 27.janvāra sēdes lēmumu Nr.6.2 izdarīti grozījumi. Sociālās aprūpes centrs ir 

reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Pārskata gadā Sociālās aprūpes centrs  

turpināja dalību ES ESF projektā „ Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana 

Skrīveru sociālās aprūpes centrā „ Ziedugravas”. Tika turpinātas aktivitātes: 
1. Atelpas brīža pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem.Pārskata gadā 

pakalpojumu saņēma 48 personas ar funkcionāliem traucējumiem. 

2. Aprūpe  mājās – mobilās palīdzības brigādes pakalpojumi, šo pakalpojumu saņēma 

Skrīveru novada 20 personas ar funkcionāliem traucējumiem . 

3. Speciālistu apmācības un supervīzijas. Projektā iesaistītiem 9 speciālistiem tika veikta 

apmācība un supervīzija. 

Skrīveru sociālās aprūpes centra darbības mērķis ir nodrošināt sociālās aprūpes, sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus un pastāvīgu dzīvesvietu pensijas vecuma personām un 

cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.  Aprūpes centra klienti izvietoti 2 divstāvu korpusos, 

tajos uzturas 84 klienti un 6 ģimeņu tipa trīsistabu dzīvojamās mājās, kur izvietoti 14 klienti. 

Palīgsaimniecības ēkas netiek izmantotas. 2013. gadā Sociālās aprūpes centrs nodrošināja  

ilglaicīgu un īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju   90 vietām. Skrīveru sociālās 

aprūpes centrā 2013. gadā uzņemti 112 klienti. Uz 2014.gada 01.janvāri iestādē ir 5 personas, 

kuras ievietotas līdz 01.01.1998. un kuru uzturēšana ir apmaksāta no budžeta dotācijas. 

Personāla skaits iestādē 52 darbinieki, no tiem 22 apkalpojošais personāls: 5 sociālā 

darba speciālisti, 4 medicīnas darbinieki, strādā arī fizioterapeite,  16 aprūpētāji, 2013. gadā 

izveidota dienas aprūpētāja amatu vienība.  

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana 

 Izstrādāta sociālās rehabilitācijas programma personām ar fiziska rakstura traucējumiem ; 

 Veicināta klientu iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku, turpina izdot avīzi „Ziedugravu Ziņas”, 

pārskata gadā organizēti un notikuši 32 kultūras un izklaides pasākumi , iespēja darboties 

radošajā darbnīcā, apmeklēt dziedāšanas un erudītu klubiņa nodarbības; 

 Nodrošinātas iespējas klientiem 2x nedēļā iepirkties autoveikalā; 

 Pilnveidojas sadarbība ar vietējām draudzēm; 

 Turpināts darbs klientu funkcionālajām vajadzībām atbilstoša aprīkojuma un vides 

nodrošināšanā; 

 Regulāra teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana. 

 

Personāla apmācība 

 Gada laikā plānotos profesionālās pilnveides kursus ir apguvuši sociālā darba speciālisti un 

aprūpētāji; 

 1 medicīnas darbinieks ieguva bakalaura grādu veselības aprūpē un medicīnas māsas 

kvalifikāciju; 

 1 sociālā darba speciāliste turpina mācības koledžā, iegūstot sociālā aprūpēja  1 līmeņa 

augstāko izglītību; 

 Tika uzsākta iestādes darbinieku  darba izpildes novērtēšana. 

 

 Materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošana 

 Veikta saldētavas renovācija pārtikas noliktavā; 
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 Veļas mazgātavā profesionālās veļas mašīnas remonts; 

 Veikts kosmētiskais remonts 8 korpusā 2 istabās; 

Publicitātes pasākumi 

Lai popularizētu aprūpes centra sniegtos pakalpojumus  un informētu sabiedrību par 

ESF Projektu „ Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana Skrīveru sociālās aprūpes 

centrā „ Ziedugravas”,  2013. gadā informācija tika atspoguļota mājas lapā 

www.sacziedugravas.lv, kā arī notika pieredzes apmaiņas pasākumi un tikšanās ar kolēģiem 

no tuvākajiem novadiem. Televīzijā TV7 tika demonstrēts video sižets par sociālās aprūpes 

centra ikdienu. Reģiona laikrakstā „Staburags” gada laikā 3 raksti par Skrīveru sociālās 

aprūpes centru. 

Galvenie darbības virzieni 2014.gadā 

1.Veikt uzlabojumus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesā 

 vienmērīga un racionāla darba uzdevumu sadale starp sociālā darba speciālistiem; 

 uzlabot individuālo pieeju klientu aprūpē; 

 vannošanas telpas izveide  11 korpusa 2 stāvā, vannas istabas remonts 9 korpusā,    

 masāžas vannas uzstādīšana 11 un 2 korpusā; 

 Izveidot nodaļu klientiem ar demenci un   pastaigas laukuma izveide klientiem ar          

 demenci ; 

2.Uzsākt pakāpeniski kosmētisko remontu – 11 korpusā, katlu mājas , 6 korpusa, 2 korpusa  

izolātora  jumta remonts. Virtuves remonts atbilstoši PVD prasībām. Piebraucamā ceļa   remonts pie 

11 korpusa; 

3. ESF projekta   „ Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana Skrīveru sociālās 

aprūpes centrā „ Ziedugravas’’ ilgtermiņa nodrošināšana. 

 

10.5. Bāriņtiesa 

Skrīveru novada bāriņtiesas sastāvs: priekšsēdētāja, 4 bāriņtiesas locekles, sekretāre (0,5 

amata vienības). 

2013.gadā bāriņtiesa pildīja pienākumus, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 

kompetencei: 

1. pārbaudīti 49 ģimeņu ar bērniem un rīcībnespējīgu personu dzīves apstākļi, atsevišķas 

ģimenes pārbaudītas vairākkārt; 

2. pieņemti 2 lēmumi  par aizgādības tiesību pārtraukšanu tēviem; 3 lēmumi par 

aizgādības tiesību pārtraukšanu mātēm, dots 1 atzinums Aizkraukles rajona tiesai par bērna 

ikdienas aizgādības noteikšanu, par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu; 

dalība Aizkraukles rajona tiesā kā personas likumiskam pārstāvim; 

3. uzraudzībā 16 aizbildnības lietas (aizbildnībā ir 23 bērni), 1 lēmums pieņemts par 

atzinuma došanu par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai, 3 lēmumi par 

aizbildnības nodibināšanu un aizbildnes iecelšanu bērniem, 2 lēmumi par aizbildnības 

izbeigšanu un aizbildnes atlaišanu no aizbildnes pienākumu pildīšanas; 

4. 2 bērni ievietoti Ģimenes krīžu centrā, pēc tam- nodoti tēva aizgādībā; 

5. Skrīveru audžuģimenē dzīvoja 7 bērni, 2 bērni ievietoti no Skrīveru novada;  

6. bāriņtiesas uzraudzībā ir 7 aizgādnības lietas (5 rīcībnespējīgas personas  dzīvo 

ģimenē, 2 – SAC), 3 rīcībnespējīgām personām bāriņtiesa uzrauga  arī mantas pārvaldību; 

7. 2013.gadā nebija nevienas adopcijas lietas; 

8. bāriņtiesas uzraudzībā bija 13 lietas par bērna mantas pārvaldīšanu;  

9. pieņemti 2 lēmumi par valsts sociālo pabalstu izmaksu personām, kuras faktiski 

audzina bērnu;  

10. pārraudzībā 6 lietas par valsts sociālo pabalstu izmaksu personai, kura faktiski 

audzina bērnu.  

Bāriņtiesas kontrolē ir 23 sociālā riska ģimeņu lietas (dzīves apstākļu pārbaudes, 

pārrunas dzīvesvietā un bāriņtiesā, saziņa ar sociālo dienestu, citām bāriņtiesām, probācijas 

dienestu, izglītības iestādēm, mediķiem, policiju).  

http://www.sacziedugravas.lv/
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Bāriņtiesa regulāri piedalās atbalsta komandas sanāksmēs darbā ar ģimenēm ar bērniem, 

lūdz un saņem metodisko palīdzību no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, 

sadarbojas ar Skrīveru novada sociālo dienestu , izglītības iestādēm utt. 

2013.gadā izdarīti 163 apliecinājumi, nosūtīti 165, saņemti 272 dokumenti. 

 

10.6. Dzimtsarakstu nodaļa 

Dzimtsarakstu nodaļā 2013.gadā reģistrēti 22 jaundzimušie – 10 meitenes un 12 zēni. 

2013.gadā Skrīveru novadā laulību reģistrējuši 8 pāri. Desmit jaunlaulātie „jā” vārdu 

teica pirmo reizi, pieci – otro reizi, bet viens – trešo reizi. Jaunākajai līgavai bija 24gadi, 

vecākajai – 76 gadi, jaunākajam līgavainim – 27 gadi, vecākajam – 81. Četras ģimenes 

izvēlējušās uzvārdu pēc vīra uzvārda, 3 gadījumos laulātie saglabājuši savus pirmslaulības 

uzvārdus, 1 gadījumā pievienots laulātā uzvārds. Visi laulībā stājušies ir Latvijas Republikas 

pilsoņi. 

Skrīveru novada dzimtsarakstu nodaļā 2013.gadā reģistrēti 69 mirušie (2012.gadā – 59), 

t.sk. 41 sievietes un 28 vīrieši. 

No 69 dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem mirušajiem 47 ir Skrīveru novada iedzīvotāji, 

bet 22 – citu Latvijas novadu iedzīvotāji. 

2013.gadā dzimtsarakstu nodaļā 5 laulības reģistros izdarīta atzīme par laulības 

šķiršanu, sastādīti 99 dažādi civilstāvokļu aktu reģistri. Nodaļā saņemti 129 dažādi dokumenti 

(personu un iestāžu iesniegumi, tiesu spriedumi u.c.). Sagatavoti un izsniegti vai nosūtīti 49 

dažādi dokumenti. Sagatavotas un izsniegtas 117 stingrās uzskaites veidlapas. 

 

Dzimtsarakstu nodaļā tiek veikts darbs ar dzimtsarakstu nodaļas arhīvu, kurā glabājas 

lietas, sākot ar 1994.gadu. Nodaļā ik dienu notiek gan personīgās konsultācijas, gan 

konsultācijas pa tālruni. 

 

10.7. Administratīvā komisija  

Sakarā ar pašvaldības vēlēšanām mainījās administratīvās komisijas sastāvs. 

Administratīvā komisija pārskata periodā darbojās 5 cilvēku sastāvā (no 2013.gada 26.jūlija, 

līdz tam - 4 cilvēku sastāvā). 2013.gadā notika 20 komisijas sēdes. 

Komisija izskatīja 17 protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem un 7 dažāda 

rakstura iesniegumus. 

Izskatīti 2 protokoli par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas, 1 protokols par dzīvnieku 

turēšanas noteikumu pārkāpšanu, 2 protokoli par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 

protokols par patvarību, 1 protokols par patvaļīgu elektroenerģijas patērēšanu, 1 protokols par 

Latvijas valsts karoga nepacelšanu ar likumu noteiktajās dienās, 3 protokoli par apzināti 

nepamatotu policijas izsaukšanu, 2 protokoli nepilngadīgajiem par atrašanos sabiedriskā vietā 

alkohola reibumā, 1 protokolu nepilngadīgajam par smēķēšanu, 2 protokoli par ceļa bojāšanu, 

1 protokols izskatīts par pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošos noteikumus Nr.19 „Par 

sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru novada administratīvajā teritorijā” 10.2.punkta 

pārkāpšanu. 

12 gadījumos pieņemti lēmumi par naudas soda piemērošanu (kopā par Ls 335 vai EUR 

476,66), 3 gadījumos izteikts brīdinājums, 2 gadījumos lietvedība izbeigta. 
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11. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Skrīveru novada pašvaldībā sabiedrisko attiecību veidošanu un komunikāciju ar 

sabiedrību koordinē sabiedrisko attiecību speciāliste, bet šajā darbā piedalās visas pašvaldības 

institūcijas un speciālisti atbilstīgi darba specifikai.  

Saziņai ar sabiedrību 2013. gadā pašvaldība izmantoja šādus komunikācijas līdzekļus: 

pašvaldības informatīvo izdevumu „Skrīveru Vārds”, pašvaldības mājas lapu internetā 

www.skriveri.lv un saziņu e-pastā, portālā draugiem.lv izveidoto Skrīveru novada profilu, 

pastkastītes iedzīvotāju priekšlikumiem un sūdzībām, paziņojumus uz informācijas planšetēm, 

kā arī speciālistu individuālās konsultācijas. 

Informatīvais izdevums „Skrīveru Vārds” 2013. gadā tika izdots vienu reizi mēnesī 

1500 eksemplāru tirāžā, formāts A3, kopējais lappušu skaits – 80 (martā, augustā, septembrī 

un novembrī 4 lpp., pārējos mēnešos – 8 lpp.), laikraksts tika iespiests melnbalts, decembra 

numura vāks un vidus atvērums bija krāsains, tajā tika publicēti pašvaldības vadības un 

iestāžu vadītāju apsveikumi, ziņa par labāko skrīveriešu godināšanu, citiem nozīmīgākiem 

notikumiem gada nogalē.  

No 2013.gada septembra uzlabots informatīvā izdevuma vizuālais noformējums, 

rūpīgāk tiek sekots informācijas izkārtošanai, ieviestas rubrikas, uzlabota fotogrāfiju kvalitāte. 

2013.gadā informatīvajā izdevumā publicēti šajā gadā pieņemtie saistošie noteikumi, 

informācija par domes lēmumiem, par sadzīves, saimnieciskām, kultūras, sporta u.c. 

aktualitātēm novadā, sumināti jubilāri, sveikti jaunlaulātie un pieminēti mūžībā aizgājušie. 

Atspoguļotas 2013.gadā notikušās pašvaldību vēlēšanas, sabiedrība iepazīstināta ar jauno 

domes sastāvu, domes priekšsēdētāju, pašvaldības speciālistiem. Tika publicētas atbildes uz 

iedzīvotāju jautājumiem un iesniegumiem.  

Laikraksts tiek bez maksas piegādāts katrai Skrīveru mājsaimniecībai, to var izlasīt arī 

A.Upīša Skrīveru bibliotēkā un elektroniskā versijā mājas lapā www.skriveri.lv. 

Mājas lapā www.skriveri.lv 2013. gadā tika ievietota pašvaldības oficiālā 

informācija: domes sēžu darba kārtība, sēžu protokoli, saistošie noteikumi, plānošanas 

dokumenti, nolikumi, izsoļu un iepirkumu ziņas u. c. izglītības, Tāpat mājas lapā tika 

publicētas ziņas par kultūras, sporta un sociālās jomas norisēm. Informācija regulāri tika 

papildināta un labota. Papildināta tūrisma sadaļas informācija, labota informācija par 

biedrībām un uzņēmējdarbību Skrīveru novadā.  

Tika izveidots Skrīveru novada profils portālā draugiem.lv, kas nav oficiālā Skrīveru 

novada pašvaldības mājas lapa. Izmantojot šo sociālo tīklu saziņu, sabiedrība vairāk informēta 

par kultūras, sporta un izglītības aktualitātēm, pasākumiem, iespēju piedalīties dažādos 

projektos, publicētas pasākumu fotogalerijas. Tika izsludināts zīmējumu konkurss un 

balsošana par savu Laimes Lāci. 

Ierosinājumiem un sūdzībām paredzētās pastkastītes, kuras ir izvietotas stāvlaukumā 

pie domes ēkas un Stacijas laukumā, 2013.gadā iedzīvotāji tik pat kā neizmantoja (saņemti 2 

iesniegumi). 

Iedzīvotāju mutvārdu un rakstveida iesniegumu reģistrāciju pašvaldības lietvedības 

nodaļā veica atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām. 2013.gadā pavisam reģistrēti 819 fizisko 

un juridisko personu iesniegumi, priekšlikumi un sūdzības. Visvairāk iesniegumu - 206 ir par 

pašvaldības zemes nomu; 136 ir par autotransporta izmantošanu 23 iesniegumi par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētām personām; 30 iesniegumi par 

pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām; 14 iesniegumi par pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu dažādām aktivitātēm; 27 iesniegumi par koku nozāģēšanu; 5 

iesniegumi par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. Tika saņemti iedzīvotāju kolektīvie 

iesniegumi, kuros lūgts atbildēt par drošību uz dzelzceļa, par LMT torņa ietekmi uz apkārtējo 

vidi un sabiedrības veselību, par deju nodarbībām pirmsskolas vecuma bērniem. Ar vēstulēm 

iepazīstināti atbildīgie speciālisti, sagatavotas atbildes, kas publicētas „Skrīveru Vārdā”. 

Eletroniski saņemts jautājums par sabiedrisko transportu skolēnu brīvdienu laikā, uz ko 

sagatavota atbilde un publicēta mājas lapā www.skriveri.lv un „Skrīveru Vārdā”. 

http://www.skriveri.lv/
http://www.skriveri.lv/
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Informēšanai tiek izmantotas arī informācijas planšetes, pie kurām piesprauž 

ziņojumus par kultūras, sporta, sabiedriskiem pasākumiem. 

Sabiedriskās organizācijas tiek informētas tieši, sazinoties ar atbildīgajiem vai nosūtot 

e-pastu ar ziņām, kas var interesēt vai ir būtiska konkrētai mērķauditorijai. Ciešāka sadarbība 

2013.gadā izveidojusies ar Skrīveru pensionāru biedrību un jauniešu biedrību „JES”.  

Problēmu gadījumā iedzīvotāji tieši kontaktē ar pašvaldības speciālistiem, deputātiem 

gan viņiem zvanot, gan tiekoties personiski.  

 

12. VEIKTIE  PASĀKUMI  PAŠVALDĪBAS  VADĪBAS  

PILNVEIDOŠANAI 

Jau 2012.gadā pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA „Creative Technologies” par 

Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības sistēmas pilnveidošanu un iestāžu darbinieku darba 

izpildes novērtēšanas sistēmas izveidi un domes 2013.gada 28.marta sēdē apstiprināja 

noteikumus „Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības noteikumi” un „Skrīveru novada 

pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas noteikumi”. 30.oktobrī notika visu iestāžu 

vadītāju un viņu vietnieku apmācības, lai iepazīstinātu vadītājus ar darba izpildes vadības 

sistēmu, kas ir saistīta ar atlīdzības noteikšanu, un sagatavotu vadītājus darbinieku darba 

izpildes plānošanai, vērtēšanai un vērtējuma skaidrošanai.  

Līdz 2013.gada 2.jūlijam Skrīveru novada pašvaldībā juriskonsults darbojās projekta 

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 projekta „Speciālistu piesaiste Skrīveru novada pašvaldībā” 

(identifikācijas Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/045) ietvaros. Pēc projekta pabeigšanas, 

pašvaldība noslēdza darba līgumu ar juriskonsultu uz nenoteiktu laiku. 

2013.gada decembrī tika izstrādāts Skrīveru novada domes pretkorupcijas pasākumu 

plāns. Pašvaldībai ir savs ētikas kodekss, kas attiecas uz visiem darbiniekiem un domes 

deputātiem. 

Personāla kvalifikācijas paaugstināšana izglītības iestādēs, sociālajā aprūpes centrā, 

sociālajā dienestā, bāriņtiesā tiek plānota atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pašvaldības 

iestāžu darbiniekiem tiek dota iespēja regulāri apmeklēt kursus un seminārus, kurus rīko 

Pašvaldību mācību centrs vai citas kompetentas iestādes. Pašvaldība apmaksā dalības maksu 

un ceļa izdevumus. 

Pēc valsts kontroles audita par 2012.gada saimnieciskā pārskata par valsts budžeta 

izpildi un par pašvaldību budžetiem pašvaldību gada pārskata daļā, tika pilnveidoti 

grāmatvedības organizācijas dokumenti, kas reglamentē finanšu līdzekļu izlietošanu un to 

dokumentēšanu.  

 

13.  2014.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

2014.gadā nav plānoti lieli projekti, tāpēc Skrīveru novada līdzekļi tiek novirzīti 

pašvaldības iestādēm. Kā galvenais un lielākais veicamais darbs 2014.gadā ir skolas sporta 

spēļu laukuma rekonstrukcija, vienlaikus risinot arī jauna multifunkcionāla laukuma izveidi 

esošā stadiona vietā.  

Otrs lielākais un apjomīgākais darbs ir Skrīveru IT jomas sakārtošana. Paralēli Valsts 

kontroles konstatēto trūkumu novēršanas pasākumiem jau 2013.gadā Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolā tika izveidots 100 Mb optiskais pieslēgums, kā rezultātā visās pašvaldības iestādēs 

ir paaugstināts interneta ātrums un izvietotas WiFi bāzes stacijas. Šajā jomā darbu turpināsim 

pie divu jaunu publisko interneta piekļuves punktu izveidošanas, no Valsts programmas 

"Publisko interneta pieejas punktu attīstība"" ar ERAF finansējumu. 
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Kultūras centra skatītāju zālē tiks veikts kosmētiskais remonts, pie reizes risinot arī 

jaunu elektrības instalācijas izbūvi un novēršot daļu nepilnības skatuves daļā.  

Pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” tiks nomainītas grīdas divās grupās un 

iegādātas jaunas bērnu mēbeles, bet pirmsskolas izglītības iestāde „Saulēni” tiks pie jaunas 

nojumītes.  

Mūzikas un mākslas skolai tiks izveidotas skaņu necaurlaidīgas sienas starp klasēm un 

iegādātas jaunas digitālās klavieres, saksofons un māla apdedzināšanas krāsns.  

Kopā ar pašvaldības SIA „Skrīveru saimnieks” tiek risināts jautājums pie 

ūdensapgādes saimniecības ciematā.  

Pašvaldība ievērojamus budžeta līdzekļus paredzējusi arī ielu un ceļu uzlabošanai.  

 
 

14. REVĪZIJAS 

Valsts kontroles Piektais revīzijas departaments 2013.gadā revīzijas par Latvijas 

Republikas 2012.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem 

pašvaldību pārskatu daļas sagatavošanas atbilstību normatīvo aktu prasībām ietvaros veica 

finanšu revīziju Skrīveru novada pašvaldībā. Revīzijas mērķis bija pārbaudīt, vai pašvaldību 

gada pārskatu daļa sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par pašvaldību finansiālo stāvokli. 

Revīzijas procedūras tika veiktas, lai gūtu pārliecību par šādiem bilances posteņiem: 

1. Ilgtermiņa ieguldījumi; 

2. Apgrozāmie līdzekļi; 

3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve; 

4. Uzkrātās saistības; 

5. Nākamo periodu ieņēmumi; 

6. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa. 

Pamatojoties uz Valsts kontroles ieteikumiem, Skrīveru novada domē tika pilnveidoti 

grāmatvedības organizācijas dokumenti, noteikta informācijas apmaiņas par darbības ar 

pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem un krājumiem kārtība un kontroles procedūra, kā arī 

pilnveidota pašvaldības transportlīdzekļu un degvielas izmantošanas kontroles sistēma un 

procedūras. Tika izstrādāti jauni noteikumi „Ttransportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu 

uzskaites kārtība”, 4 iekšējie noteikumi „Par grāmatvedības uzskaites organizēšanu un 

kārtošanu Skrīveru novada pašvaldībā”, „Skrīveru novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu 

uzskaites noteikumi”, „Noteikumi par materialo vērtību un saistību inventarizāciju Skrīveru 

novada pašvaldībā”, „Noteikumi par rīcības ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem 

kontroli Skrīveru novada pašvaldībā” un instrukcija “Skrīveru novada pašvaldības apgrozāmo 

līdzekļu uzskaites instrukcija”. 

2013.gadā Skrīveru novada pašvaldībā likumības revīziju „Programmnodrošinājuma 

pārvaldības izvērtējums pašvaldībās un pašvaldību izglītības iestādēs” veica Valsts kontroles 

Revīzijas un metodoloģijas departaments. Pašvaldībā tika veikti vairāki pasākumi, lai 

novērstu konstatētos trūkumus. Rezultātā tika organizēts iepirkums par datortehnikas 

apkalpošanu, daļēji tika mainīta un pilnībā pārinstalēta esošā datortehnika. Tika izstrādāti 

jauni iekšējie noteikumi „Skrīveru novada pašvaldības informāciju tehnoloģiju lietošanas 

noteikumi” un „Skrīveru novada pašvaldības informāciju tehnoloģiju drošības noteikumi”. 

Pie valsts kontroles ieteikumu ieviešanas darbs turpinājās arī 2014.gadā saskaņā ar 

precizētajiem laika grafikiem. 

2013.gada finanšu pārskata revīziju veica SIA “Zvērinātas revidentes Vijas Balčunes 

birojs”, zvērināta revidente Vija Balčune.  

 

Pielikumā: Neatkarīga revidena ziņojuma kopija uz 2 lp. 



Skrīveru novada domes 2013.gada publiskais pārskats 
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IZRAKSTS 

 
 

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 

 

2014.gada 24.aprīlī                                                                             Nr.5 

 

3. 

Par Skrīveru novada pašvaldības 2013.gada pārskata apstiprināšanu   

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

[ . . ] 

 

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

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 5 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dzērve, 

S.Jansone, A.Zālītis), pret – 2 (J.Brokāns, D.Vigovskis), atturas – 1 (A.Zitāns) nolemj: 

 

Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības 2013.gada pārskatu un vadības ziņojumu.  

 

Pielikumā: vadības ziņojums uz 6 lpp. 

 

 

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts) A.Zālītis 

 

Protokolētāja     (personiskais paraksts) V.Vigovska 

 

 

 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Skrīveru novada domes pārvaldes sekretāre                                                   V.Vigovska 

Skrīveru novadā 

2014.gada 28.aprīlī 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

 

Skrīveru novada domei 

Ziņojums par finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši Skrīveru novada domes (turpmāk tekstā „DOME”) 2013. gada  finanšu pārskata 
revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2013. gada 31. decembra pārskatu par iestādes 
finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance", 2013. gada pārskatu par darbības finansiālajiem 
rezultātiem – veidlapa Nr.4-3, pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu – veidlapa Nr.4-1, 
naudas plūsmas pārskatu – veidlapa Nr.2-NP, finanšu pārskatu pielikumus, kas noteikti LR Ministru 
Kabineta noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības 
uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

Skrīveru novada domes grāmatvedība ir centralizēta, kā norādīts finanšu pārskata pielikumā. 
Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā finanšu pārskatā.  

 
Vadības atbildība par  finanšu pārskata sagatavošanu 
Vadība ir atbildīga par šī  finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 
atspoguļošanu saskaņā ar 2013.gada 15. oktobra LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 1115 
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, 
ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu 
izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas 
grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu 
sagatavošanu. 

Revidenta atbildība 
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu 
pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem.  Šie standarti 
nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu 
pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā 
uzrādīto summu un atklātās informācijas pamatotību. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz 
revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska 
novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas 
izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 
atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu 
atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un 
nozīmīgu domes vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās 
informācijas vispārēju izvērtējumu. 

Uzskatām, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma 
izteikšanai. 

Atzinums 
Mūsuprāt, iepriekš minētais  finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Skrīveru 
novada domes  finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās finanšu rezultātiem un 
naudas plūsmām 2013. gadā saskaņā ar 2013.gada 15. oktobra LR Ministru Kabineta noteikumiem 
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 
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Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību  

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2013. gadu, kas atspoguļots gada pārskata 
sadaļā Vadības ziņojums - ZIŅOJUMS, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā 
vadības ziņojumā un 2013. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
 

 
 
SIA „Zvērinātas revidentes Vijas Balčunes birojs” 
Licence Nr. 115 
 
Vija Balčune 
Valdes lockle    
Zvērināta revidente. Sertifikāts Nr.8. 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS 
 
Vija Balčune tel.29436944 
e-pasts: vbbirojs@apollo.lv 
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Skrīveru novada pašvaldības nekustamie īpašumi 

 
 

N. 

p. 

k. 

 

Nosaukums/ 

adrese 

Zemes 

kopējā 

platība, 

ha 

Ēku 

(būvju)/ 

dzīvokļu 

skaits 

Pašvaldībai 

piederošā 

dom.daļa 

Kadastrālā 

vērtība 

zemei 

atbilstoši 

dom.daļām 

(EUR) 

Kadastrālā 

vērtība 

ēkām 

atbilstoši 

dom.daļām 

(EUR) 

 

Reģistrēts 

Zemes-

grāmatā 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  273F 0,91   621   

2.  Aizkraukles iela 20 0,16    1824   

3.  Amatnieku parks 0,5031    331   

4.  Andreja Pumpura iela 11A 0,1610    1835   

5.  Andreja Pumpura iela 12 0,25    2508   

6.  Andreja Upīša iela 1A 0,0434  1  495 444 16.12.2004. 

7.  Andreja Upīša iela 1B 0,0804    683  07.03.2005. 

8.  Andreja Upīša iela 2 0,4078   282  24.11.2010. 

9.  Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskola 

2,4604  7  8398 89579 18.12.2002. 

10.  Apsēnu mazdārziņi 6,9765    5780  19.10.2000.  

11.  Artēziskā aka – centrs 0,4058  1  190 1217 25.06.2003. 

12.  Artēziskā aka Sprūdi 0,0709  1  50 1110 18.03.2005.  

13.  Artūra Piegāza 

piemiņas akmens 

0,0449    31  05.03.2004. 

14.  Artūra Piegāza iela 16 0,1564    1676  07.10.2010. 

15.  Artūra Piegāza iela 3B 0,1286    1466   

16.  Bērzu iela 21 0,1565    1552   

17.  Birzes iela 46 0,38    3088   

18.  Birzes iela 8A 0,15    1710   

19.  Bišuvilki 13,5    3627  06.02.2001. 

20.  Buki 10,5    2775  06.02.2001.  

21.  Buki 20,53   15286   

22.  Bundze 22,1    3709  23.11.2005.  

23.  Centra attīrīšanas iekārtas 0,4126  1  286 12058 24.07.2009. 

24.  Centra katlu māja 0,2299  3  1427 1673 22.12.2011. 

25.  Cīrulīši 7,21    5402   

26.  Daugavas iela 101-6;7 0,4042  1/2 676/2787 1118 2415  

27.  Daugavas iela 11-5;9;13;16 0,9557  1/4  1236 3589  

28.  Daugavas iela 125 0,2    2280   

29.  Daugavas iela 134a 0,2846    2660  18.06.1998. 

30.  Daugavas iela 143a 0,7442    4751  30.01.2001. 

31.  Daugavas iela 22 0,2714    2599   

32.  Daugavas iela 35 0,2619   2568  30.10.1997. 

33.  Daugavas iela 37  0,5536   7  1756 15203 04.11.2004. 

34.  Daugavas iela 54 0,3182    2829  03.02.2011. 

35.  Daugavas iela 59 0,9230  2  5907 18439 21.08.2002. 

36.  Daugavas iela 85 0,19  1  2166 29074 13.12.2002. 

37.  Daugavas iela 87 0,2522    1392   

38.  Daugavas iela 88A 0,1041  1  945 17982 03.02.2011. 

39.  Daugavas iela 94-4;6 0,1697 3/2 6230/23690 509 2028  

40.  Daugavas Meteņi 8,4757    4266  17.12.2003. 

41.  Dīvajas iela 18 0,1096    1050  23.11.2010.  

42.  Dravnieku mežs 7,6    1909  21.10.1999. 

43.  Dzelzceļa ēka 68/856 km – 

1;4 

0,2552 2/2 5910/12200    

44.  Dzelzceļa ēka 72/852 km – 0,6453 2/5 15450/15450 5485 3675  
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1;2;3;4;5 

45.  Dzelzceļnieku iela 21 0,1103    1257   

46.  Dzelzceļnieku iela 37 0,4   3192   

47.  Dzelzceļnieku iela 5A 0,4548  1  242 5122 14.06.2012. 

48.  Elkšņu mežs 4,3    1080  18.03.2005. 

49.  Gaismas prospekts 1A 0,1608    1595   

50.  Gaismas prospekts 3-

1;4;5;6;9;10;12 

0,8085 2/7 4126/6554 5802 28777  

51.  Gāršenieki  4   3367  

52.  Iecēnu-Pūpolu nogāze 3,9093    1616  05.03.2004. 

53.  Institūta mazdārziņi 1 1,27    619  04.10.2006. 

54.  Institūta mazdārziņi 2 1,47    715  17.01.2007. 

55.  Institūta mazdārziņi 3 2,2855    1207  06.03.2012. 

56.  Irbju lauks 19,9    15124  18.03.2005. 

57.  Jāņa Purapuķes iela 6 0,1571    1630   

58.  Jaunapsēni 2 0,1845    1035   

59.  Jaunie kapi 2,3542   1648   

60.  Jaunšķiliņi 0,34    925   

61.  Jaunzemitānu pļava 12,5    9123  12.01.2007. 

62.  Kalna iela 18A 0,13    1482   

63.  Kalna iela 27A 0,1793    2044   

64.  Kalna iela 38 0,1958    2232   

65.  Kalna iela 41A 0,0138    5   

66.  Kalna iela 45a 0,1530    1744   

67.  Kalna iela 51 0,1430    1500   

68.  Kalna iela 63 0,2504    2437   

69.  Kalna iela 77A 0,1122    1279   

70.  Kalna iela 8 0,1250    1425   

71.  Kapi 5,5340  1  3874 695 14.05.2012. 

72.  Kastaņu iela 1-19 0,3721 1/1 350/16690 89 2571  

73.  Krampīšu pleķis 8,5    6748   

74.  Kultūras nams 0,8697  2  5566 54365 04.10.2006. 

75.  Labrenči – 1;2;4 3,48 4/3 13120/18730 3576 1640  

76.  Lakstīgalu iela 5 1,0056    704  04.10.2006. 

77.  Lazdiņas 1,02    145   

78.  Lejnieki 5,3    4284   

79. L Līči 5 0,3    236   

80.  Līči 6 0,6    386   

81.  Līču krasts 1 1,1938    883   

82.  Līču pļavas 6,8    5515   

83.  Līčupes 0,3645    73   

84.  Luksti 24,0    8030  28.08.2003. 

85.  Maizes ceptuves 

mazdārziņi 

0,4075    208  19.12.2013.  

86.  Mandeles 0,5    406   

87.  Marijas - 4 0,4282  3/1 545/1688 1128 1222  

88.  Marijas 1 0,8   73   

89.  Mazdārziņi 19,0    13718  18.06.1998. 

90.  Meteņkalns 12,0    4852  21.10.1999. 

91.  Meteostacijas mazdārziņi 2,74    2040  19.08.2009. 

92.  Meža iela 7 0,2311    2351   

93.  Mežagulbji 1 3,4    2220   

94.  Mežagulbji 2 8,2    5946   

95.  Mežāres 0,5    3230   

96.  Mežmaļi 15,5    2835  28.08.2003. 

97.  Mežsētas 5,1    4357   
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98.  Miera iela 6 1,1040   3458  20.12.2013. 

99.  Norieši 0,5   1169   

100.  Ozolkalni 0,4    98   

101.  Ozolu iela 12A 0,1164    1300   

102.  Ozolu iela 13 0,15    1710   

103.  Pie pelēkā zaķa 0,3843    3136   

104.  Piekrastes iela 2 0,56    3076   

105.  Piekrastes iela 8 0,4239    3286  18.06.1998. 

106.  Pīlādžu iela 1-7 0,2318  1/1 311/2536 324 346  

107.  Pīlādžu iela 33B 0,0985   1089   

108.  Pīlādžu iela 3A 0,1823   2078   

109.  Pilskalni 5,9    4046   

110.  Plostnieki – 2;5;6;8;9 0,2493 2/5 1409/3650 450 2490  

111.  Plūmītes 0,3749    205  04.10.2006. 

112.  Puķes 0,0269    307   

113.  Pūpoli 4,6    1541  19.08.2002. 

114.  Ramziņas 7,2    5489   

115.  Ramziņu pleķis 3,03    10302  07.08.2009. 

116.  Reinholda iela 20 0,2716    2367   

117.  Represēto piemiņas vieta 0,0449    195  20.12.2013. 

118.  Robežu iela 24 0,14    1596   

119.  Rožkalni 2,6    3120   

120.  Rožkalni 5,1   4656   

121.  Sadzīves pakalpojumu 

punkts Stacijas laukumā 2A 

 1   1478  

122.  Saimniecības mazdārziņi 2,4489    1153  20.12.2013. 

123.  Sēkliņas 0,3055    226   

124.  Sila iela 27 0,1914    2182  19.12.2012. 

125.  Sila iela 45A 0,1893    2158   

126.  Silzemnieki 11,7    3128  04.02.1999. 

127.  Slavešānu pļavas 2,47    1203  25.02.2004. 

128.  Sporta iela 4 – 16;26 0,3420 1/2 826/16580 194 6027  

129.  Sprīdīša ielā 1 1,2781  10  6640 35979 07.06.2005. 

130.  Sprūdu kalns 6,9499   3814   

131.  Stacijas laukums 3 0,0742  1/1 155/264 254 4208 30.03.2004. 

132.  Stacijas laukums 5 0,0059   38   

133.  Stadions 1,1256    780  20.12.2013. 

134.  Staltmaņa terases 0,5    350   

135.  Starpgabals 2,3499    6035   

136.  Stāvlaukums 0,155    1318  25.08.1998. 

137.  Stirnas - 1;3 4,5 4/2 9610/20840 2248 2589  

138.  Stirnas 1 1,25   797   

139.  Stirnas 2 1,52    1020   

140.  Stūri 0,6    1220   

141.  Tērces 0,1199   89   

142.  Tirgus laukums 0,4125    3506  13.06.1997. 

143.  Ūdenstornis 1,2801  3  890 5933 26.10.2004. 

144.  Upes Līči 0,3915    180  04.10.2006. 

145.  Vanagi 3,2    868  19.08.2002. 

146.  Vanagi-3 4,0    719  05.03.2004. 

147.  Veckļaviņa mežs 9,7    1721  30.01.2001. 

148.  Vecviesturi 1,7  4  2953 2493 24.09.2009. 

149.  Vīganti 2,04    1988   

150.  Vilkkažoki 2 5,37    4670   

151. V Vizbuļi 0,6843   403   

152.  Zaļās zemes iela 10 1,1872    6667   
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153.  Zaļās zemes iela 14A 0,6078    4157  17.12.2003. 

154.  Zaļās zemes iela 4 0,23    2412   

155.  Zaļās zemes iela 6 0,2309    2422   

156.  Zaļumnieki 1,9    2182   

157.  Zemitāni 3,4677    1499  18.05.2005. 

158.  Zemitānu birzīte 0,5638    395  26.10.2006. 

159.  Zemkopības institūts 1 – 

1;4;8;11;15 

0,5097 1/5 31999/ 

110076 

1685 13435  

160.  Zemkopības institūts 15  4   8226  

161.  Zemkopības institūts 16-13 0,6769  1/1 4046/90403 345 2614 18.06.1998. 

162.  Zemkopības institūts 16-23  0,6769 1/1 4060/90403 346 2619  

163.  Zemkopības institūts 18-8  1/1 2844/80549  1842 11.06.2007. 

164.  Zemkopības institūts 2B 0,1959   916 5376  

165.  Ziedu iela 2 0,1235    1408   

166.  Ziedu iela 20 0,333    2885  04.10.2006. 

167.  Ziedu iela 20A 0,333    2885  01.02.2011. 

168.  Ziedugravas 11,55  24  9350 168415 28.12.2009. 

169.  Ziedulejas 2,14    1099  23.12.2009. 

170.  Ziemlauki 1 1,6    1184   

171.  Ziemlauki–2 – 3 0,6  3/1 348/2201 316 437 04.10.2011. 

172.  Ziemlauki–2 - 4 0,6  3/1 540/2201 490 679 04.10.2011. 

173.  Zvejnieku ganības 8,4    5839  24.01.2007. 

174.  Žagatas 3,9    3776   

 

Pašvaldības ceļu kopplatība ir 64,8824 ha. 

Pašvaldības ielu kopplatība ir 33,9715 ha. 

Šajā sarakstā nav iekļauti daudzdzīvokļu māju apbūves zemes īpašumi. 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Zālītis 


