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1. SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS 
 

Skrīveru novads ir izveidots saskaľā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 2.pielikuma 90.punktu, novadu veido Skrīveru pagasts. Saskaľā 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 

pārľēmēja. Novadā izveidoti 5 ciemi: Skrīveri, Zemkopības institūts, Klidziľa, Līči un 

Ziedugravas. 

Skrīveru novada administratīvās teritorijas kopējā platība ir 10541 ha. Saskaľā ar 

Valsts zemes dienesta datiem uz 2011.gada 1.janvāri novadā ir 766 zemes īpašumi, kur 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 31 zemes īpašumi, kur galvenā saimnieciskā 

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

daudzdzīvokļu māju apbūves zemesgabali, 16 komercdarbības objektu apbūves zemesgabali, 

26 ražošanas objektu apbūves zemesgabali un 26 sabiedriskas nozīmes objektu apbūves 

zemesgabali. Zemes reformas pabeigšanai ir paredzēti 10 zemesgabali ar kopējo platību 27,59 

ha. Novada zemes fonda sadalījums pēc zemes lietošanas mērķa attēlots 1.attēlā. 

 

Zemes fonda sadalījums pēc zemes lietošanas mērķa uz 

01.01.2011.

Lauksaimniecība; 

56,19%

5922,3 ha
Inženiertehniskās 

apgādes tīklu un objektu 

apbūve; 0,07 %

7,1 ha

Ūdens objekti; 1,07 %

112,9 ha

Satiksmes 

infrastruktūras objektu 

apbūve; 2,03 %

213,8 ha

Individuālo dzīvojamo 

māju apbūve; 2,4 %

253,3 ha

Ražošanas objektu 

apbūve; 0,32 %

33,4 ha
Sabiedriskas nozīmes 

objektu apbūve; 0,21%

22,5 ha
Mežsaimniecība;37,40 

%

3942,8 ha

Dabas pamatne un 

rekreācija; 0,06 %

6,4 ha

Daudzīvokļu māju 

apbūve; 0,20 %

20,8 ha

Komercdarbības objektu 

apbūve; 0,05 %

5,7 ha

Lauksaimniecība Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūve

Ūdens objekti Daudzīvokļu māju apbūve

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūve Komercdarbības objektu apbūve

Individuālo dzīvojamo māju apbūve Dabas pamatne un rekreācija

Mežsaimniecība Ražošanas objektu apbūve

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūve
 

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

 

Demogrāfiskā situācija. 2011.gada 1.janvārī dzīvesvietu Skrīveru novadā bija 

deklarējuši 4055 iedzīvotāji. 2010.gada laikā novadā dzīvesvietu ir deklarējušas 215 personas, 

42 novada iedzīvotāji dzīvesvietu ir deklarējuši citās pašvaldībās, 13 cilvēkiem anulētas ziľas 

par deklarēto dzīvesvietu (zudis tiesiskais pamats). Demogrāfiskās situācijas dinamiku pēdējo 
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piecu gadu laikā skatīt sk. 2. un 3.attēlā. Darbspējas vecumā ir 63,8% iedzīvotāju, virs 

darbaspējas vecuma 23.2%. 

Demogrāfiskā situācija 2006. - 2010. gads
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2.att. Demogrāfiskā situācija Skrīveru novadā.  
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3.att. Skrīveru novadā deklarēto personu skaita izmaiľas.  
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Pēc nacionālā sastāva Skrīveru iedzīvotāju skaits ir diezgan viendabīgs: latvieši ir 89% 

no iedzīvotāju kopskaita, krievi – 5.9%, baltkrievi - 1.4%, poļi - 1.1%. No visiem novada 

iedzīvotājiem 151 ir nepilsoľi, kas veido 3.7% no kopējā iedzīvotāju skaita.  

 

2. PĀRVALDE 
Skrīveru novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns: 

Skrīveru novada dome. Pašvaldības dome pieľem 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.  

Skrīveru novada domi veido 13 deputāti, kurus ievēlēja 2009.gada 6.jūnijā vietējo 

pašvaldību vēlēšanās. Sakarā ar ievēlēšanu LR Saeimā izbeidzās Aivara Dronka deputāta 

pilnvaras Skrīveru novada domē un viľa vietā stājās nākamais kandidāts no saraksta Guntis 

Rūze. 

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: 

Gunta Lisenko - Domes priekšsēdētāja, Finanšu un tautsaimniecības komitejas 

priekšsēdētāja 

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 

Dainis Celmiľš  - Finanšu un tautsaimniecības komitejā 

Aivars Dronka  - Finanšu un tautsaimniecības komitejā  (līdz 31.10.2010.) 

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

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

priekšsēdētājs 

Pēteris Jansons - Domes priekšsēdētājas vietnieks, Finanšu un tautsaimniecības 

komitejā, Sociālo jautājumu komitejā 

Rasma Kazimirova - Izglītība, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejā (līdz 

29.11.2010.), Sociālo jautājumu komitejā (no 30.11.2010.) 

Inguna Kronberga - Sociālo jautājumu komitejā, Izglītība, kultūras, sporta un 

tūrisma jautājumu komitejā 

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

Aldis Rakstiľš - Finanšu un tautsaimniecības komitejā 

Aija Skudra - Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

Andris Zālītis - Finanšu un tautsaimniecības komitejā, Sociālo jautājumu 

komitejā 

 

2010.gada notikušas 14 domes sēdes. Domes sēžu darba kārtībā iekļauti un izskatīti 210 

dažādi jautājumi, kopā izdoti 60 administratīvie akti, pieľemti 25 pašvaldības saistošie 

noteikumi, izdoti un apstiprināti 3 nolikumi un 4 reglamenti. 
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1.tabula 

Deputātu pastāvīgo komiteju sēžu skaits 2010.gadā 
 

Finanšu un tautsaimniecības komiteja 13 

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, Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju, Civilās aizsardzības komisiju. 

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 bāriľtiesa ; 

10. Skrīveru sociālais dienests; 

11. Pašvaldības aģentūra Skrīveru novada pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes 

centrs „Ziedugravas””. 

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

„Vidusdaugavas SPAAO”. 

Saskaľā ar Centrālās statistikas pārvaldei iesniegtajiem datiem 2010.gada 31.oktobrī 

pašvaldības iestādēs strādāja 233 darbinieki vecumā no 23 līdz 78 gadiem, t.sk. 186 sievietes, 

47 vīrieši; 40 darbinieki attiecīgā iestādē bija nostrādājuši vairāk kā 20 gadus, 70 darbinieki – 

6-20 gadus, 123 darbinieki - līdz 5 gadiem; 109 darbiniekiem ir augstākā akadēmiskā izglītība 

vai 2.līmeľa profesionālā augstākā izglītība, 20 darbiniekiem – 1.līmeľa profesionālā 

augstākā izglītība, 49 darbiniekiem – profesionālā vidējā izglītība, 35 darbiniekiem – 

vispārējāvidējā izglītība, 20 darbiniekiem – pamatizglītība. 

 

3. PAŠVALDĪBAS  BUDŽETS 
 

3.1. Pamatbudžets  
 

Skrīveru novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2009.gadā bija Ls 2 259 124 

un 2010.gadā – Ls 2 344 809. 2010.gadā ieľēmumu daļā  ir palielinājums Ls 85 685 jeb par 

4%. Pašvaldības pamatbudžets 2011.gadam apstiprināts novada domes sēdē 2011.gada 24. 

februārī ieľēmumos Ls 1 903 519 un izdevumos Ls 1 885 054. 

2010.gadā Skrīveru novada pašvaldība saľēma dotāciju no pašvaldību izlīdzināšanas 

fonda Ls 48 195. 

Pašvaldības pamatbudžeta 2010.gada ieľēmumu rādītāji apkopoti 4.attēlā un ieľēmumu 

izpilde par 2009., 2010. un plānotie ieľēmumi 2011.gādā - 5.attēlā. 
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Budžeta līdzekļu ieņēmumi 2010.gadā

Īpašuma nodokļi (par 

zemi, ēkām un būvēm)

3%Nenodokļu maksājumi

0,17%

Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi

9,83%

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis

45%

Saņemtie maksājumi 

(mērķdotācijas, ieņēmumi 

no izglītības un sociālās 

palīdzības funkciju 

nodrošināšanas)

42%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Īpašuma nodokļi (par zemi, ēkām un būvēm)

Nenodokļu maksājumi

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Saņemtie maksājumi (mērķdotācijas, ieņēmumi no izglītības un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanas)
 

4.att. Skrīveru novada pašvaldības budžeta līdzekļu ieľēmumu struktūra 2010.gadā (%). 

2010.gadā Skrīveru novada pašvaldības pamatbudžeta ieľēmumi, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, kopā palielinājušies par Ls 85 685 (par 4 %), t.sk., ieľēmumi no iedzīvotāju 

ienākumu nodokļa palielinājušies par Ls 94 160 (10 %), īpašuma nodokļa - par Ls 28 182 

(40%), bet samazinājušies ieľēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

par Ls 115 132 (33 %) .  

Pamatbudžeta ieľēmumu struktūrā 2010.gadā lielāko īpatsvaru veidoja ieľēmumi no 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa - 45% un saľemtie maksājumi no valsts un pašvaldībām – 

42%. Iepriekšējā, 2009.gadā, ieľēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa veidoja 42%. 

2011.gadā plānotie budžeta ieľēmumi Ls 1 903 519 ir par Ls 441 290 jeb par 19 % 

mazāki nekā 2010.gadā. 

Salīdzinot ieľēmumus 2009., 2010. gadā ar plānoto 2011.gadā kopējais samazinājums ir 

Ls 355 605 jeb par 16 %. Gandrīz visās sadaļās šajā periodā manāms pakāpenisks ieľēmumu 

samazinājums, izľemot nekustamā īpašuma nodokli par zemi, kam vērojams pakāpenisks 

ieľēmumu pieaugums. Tie ir pieauguši, jo ir palielinājusies zemes kadastrālā vērtība un 

nekustamā īpašuma nodokļu likme (no 1% uz 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās 

vērtības). Lielāko samazinājumu ieľēmumos dod būtiskākie budžeta ienākuma avoti - 

iedzīvotāju ienākumu nodoklis, pašvaldību un valsts budžeta transferti, kas ir saistīti ar 

ekonomisko situāciju valstī.  
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Ieņēmumi 2009., 2010. un plānotie 2011. gadā
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2011. gads plānots, Ls 934 007 57 189 11 779 214 891 197 812 487 841

Iedzīvotāju 

ienākuma nodok lis
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īpašuma nodok lis 
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Ieņēmumi no 

maksas 
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Pašvaldību budžetu 

transferti

Valsts budžeta 

transferti

 

5.att. Skrīveru novada pašvaldības budžeta līdzekļu ieľēmumu izpilde 2009., 2010. un 

plānotie ieľēmumi 2011. gadā (Ls). 

Budžeta līdzekļu izlietojums 2010. gadā

Sabiedriskā 

kārtība,drošība un pārējie 

izdevumi

1%

Brīvais laiks, sports, 

kultūra un reliģija

6%

Pašvaldības teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana

14%

Sociālā atbalsta 

pasākumi

18%

Izglītība

48%

Vispārējie valdības 

dienesti

13%

Vispārējie valdības dienesti Izglītība

Sociālā atbalsta pasākumi Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija Sabiedriskā kārtība,drošība un pārējie izdevumi
 

6.att. Skrīveru novada pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums 2010.gadā (%).  
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Budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības izglītības iestādēm 

2010. gadā
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7.att. Skrīveru novada pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums izglītības iestādēs 

2010.gadā (Ls). 

Pamatbudžeta izdevumi 2010.gadā bija Ls 2 394 505. Salīdzinot ar 2009.gadu, 

samazinājums bija Ls 64 970 jeb par 3 %. 2010.gadā pamatbudžeta izdevumu struktūrā 

lielāko īpatsvaru - 48 % – veidoja izdevumi izglītībai (Ls 1 163 127), 18 % sociālā atbalsta 

pasākumiem (Ls 444 479, t.sk. pašvaldības aģentūrai Skrīveru novada pašvaldības aģentūra 

„Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” – Ls 310 455, Skrīveru sociālajam dienestam – Ls 

45 156, sociālajam dzīvoklim – Ls 2 500, aprūpei mājās – Ls 4 401, dienas centram – Ls 

5 399, pabalstiem – Ls 76 568) un 13 % vispārējiem valdības dienestiem (Ls 306 185, t.sk. 

centralizētajai grāmatvedībai – Ls 45 584, pārvaldei – Ls 56 013, deputātiem – Ls 30 214, 

administratīvajai komisijai – Ls 2 058, aizdevumu procentu atmaksai – Ls 94 778, 

norēķieniem par skolēnu apmācību – Ls 33 790, norēķiniem ar pansionātiem – Ls 37 804 un 

sporta skolai – Ls 5 944) (sk. 8.att.). 
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8.att. Skrīveru novada pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums no 2009. līdz 

2011.gadam. 

9.attēlā redzams, ka no sociālajam atbalstam atvēlētajiem līdzekļiem lielākā daļa (59% 

jeb Ls 70 796) izlietota sociālās palīdzības pabalstu izmaksai iedzīvotājiem. 

4%

32%

59%

5% Aprūpe mājās

Ilgstošas soc.aprūpes pak. (SAC,

bērnunams)

Pabalsti

citi pakalpojumi (transports, veļas

mazg., duša, psihologs)

 
9.att. Sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai 2010.gadā tērēto pašvaldības 

līdzekļu sadalījums (%). 

 

Budžeta izdevumi ar katru gadu pakāpeniski samazinās: 2009.gadā - Ls 2 459 475, 

2010. gadā – Ls 2 394 505 un plānotie 2011. gadā – Ls 1 885 054. Periodā no 2009.gada līdz 

2011.gadā plānotajam samazinājums ir Ls 574 421 jeb par 23,36 %.  
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3.2. Speciālais  budžets 
 

Speciālā budžeta ieľēmumi 2010.gadā bija Ls 32 756 un izdevumi Ls 32 475. Tie 

attiecīgi veido 66 % un 59% no 2009.gada ieľēmumiem un izdevumiem (attiecīgi bija Ls 

49794 un Ls 55305). Šis samazinājums 2010.gadā ir tāpēc, ka valsts samazināja autoceļu 

fonda līdzekļus par Ls 16 736 jeb 36%. 2011.gadā plānotie ieľēmumi (Ls 30 080) ir līdzīgi kā 

2010.gadā. Izdevumos (Ls 35 741) ir plānots lielāks līdzekļu izlietojums, mazāk atstājot 

atlikumā uz gada beigām (Ls 1 552). Speciālā budžeta atlikums uz 2009. gada sākumu bija Ls 

12 443, 2010. – Ls 6 932 un 2011. – Ls 7 213.  

Speciālā budžeta ieľēmumu struktūrā 2009., 2010. un plānotajā 2011.gadā lielāko 

īpatsvaru veido autoceļu fonds – attiecīgi pa gadiem 94 %, 92 % un 100 % (sk. 10.att.) 
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Ls

Speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 2009., 2010. un plānotie 

2011.gadā

Privatizācijas fonds 9 37 0

Autoceļu fonds 46 816 30 080 30 080

Dabas resursu nodoklis 1 655 2 603 0

Pārējie 1314 73 0

2009. gada 2010. gada
2011. gada plāns, 

Ls

 

10.att. Speciālā budžeta līdzekļu ieľēmumi no 2009.gada līdz 2011.gadam. 

2010.gadā pašvaldībai piešķirtie autoceļu fonda līdzekļi Ls 30 080 izlietoti autoceļu 

remontam, ceļu seguma atjaunošanai, bojāto caurteku nomaiľai, ceļa klātnes planēšanai, 

sniega tīrīšanai, ceļu kaisīšanai, bedrīšu remontam, ceļa grāvmalu appļaušanai. Dabas resursu 

nodoklis tiek izmantots dabas aizsardzības pasākumiem, pašvaldības zaļās zonas 

apsaimniekošanai un labiekārtošanai. Katru gadu no dabas resursu nodokļa līdzekļiem tiek 

iegādāti zivju mazuļi, kuri tiek ielaisti “Līču” ūdenskrātuvē.  
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3.3. Ziedojumi un dāvinājumi 
 

Skrīveru novada pašvaldība saľem ziedojumus un dāvinājumus no fiziskām un 

juridiskām personām naudā un natūrā konkrētiem pasākumiem un mērķiem. 2010.gadā tika 

saľemti un izlietoti ziedojumi un dāvinājumi naudā kultūrai un sociālā atbalsta pasākumiem, 

bet 2009.gadā sociālā atbalsta pasākumiem naudā un natūrā. 

2.tabula 

Ziedojumi un dāvinājumi, latos 

 Izpilde 2009.gadā Izpilde 2010.gadā 

Ieľēmumi 1065 555 

Izdevumi 1536 195 

No tiem kultūrai 0 95 

No tiem sociālā atbalsta 

pasākumiem  

1536 100 

Atlikums gada sākumā 471 0 

Atlikums gada beigās 0 360 

 

 

4. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLS 
 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

Skrīveru novada domes ieguldījums SIA Skrīveru saimnieks pamatkapitālā ir 100% no 

kapitālsabiedrības pašu kapitāla. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiľa finanšu ieguldījumi palielinājušies 

par Ls 88935.-, to sastāda: 

Ieguldījums SIA Skrīveru saimnieks (uzskaite pēc pašu kapitāla metodes) pamatkapitālā 

palielinājies par Ls 101200.-, kas ieguldīti ūdenssaimniecības projekta realizācijā; 

SIA Skrīveru saimnieks zaudējumi 2010.gadā -12265.- Ls. 

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 

Skrīveru novada domes ieguldījums SIA Vidusdaugavas SPAAO ir 3% no 

kapitālsabiedrības pašu kapitāla, kas pārľemts no likvidētās Aizkraukles rajona padomes 

2009.gadā. 

Ieguldījums SIA Vidusdaugavas SPAAO Ls 978.-. SIA pašu kapitāls 2010.gada beigās 

– 60855.-Ls. Uzskaite pēc izmaksu metodes, tāpēc pašvaldības ieguldījums 2010.gada laikā 

nav mainījies. 

3.tabula 

Ieguldījumi kapitālsabiedrību kapitālā , latos 

Ieguldījumi 

Uz 

31.12.2010. 

Ls 

Uz 

01.01.2010. 

Ls 

Izmaiľas  

(+,-), Ls 

% no 

kopapjoma 

Ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi - kopā  
842722 753787 +88935  

Līdzdalība radniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālā 
841744 752809 +88935 100 

Līdzdalība asociēto 

kapitālsabiedrību kapitālā 
978 978 0 3 

 

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



 

 

 

5. PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS 
 

Nr.p.k. Aizľēmums 

Aizľēmuma 

summa, Ls 

Aizľēmuma 

piešķiršanas 

datums 

Aizľēmuma 

atmaksas 

termiľš 

Aizľēmuma 

atlikums uz 

2010.gada 

1.janvāri, Ls 

Aizľēmuma 

atlikums uz 

2011.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 

nomaiľai PII "Sprīdītis" ēkai: 

204 000 

 

 

19.07.2004. 20.07.2014. 114 000 92 001 
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 nomaiľa pirmskolas izglītības iestādē 

„Sprīdītis” 

24 000 

 

2. 

 

 

Ednīcas telpu renovācijai A.Upīša Skrīveru vidusskolai, PII 

"Saulēni" renovācijai, logu un durvju nomaiľai ambulances 

ēkā 

102 000 

 

 

14.03.2005. 

 

 

20.03.2015. 

 

 

57840 

 

 

46 806 

 

 

3. 

 

Logu un ārdurvju nomaiľai un dabaszinātľu kabinetu 

renovācijai A.Upīša Skrīveru vidusskolā 

118 000 

 11.05.2006. 20.04.2016. 79 732 66 976 

4. Kultūras nama jumta un tualetes remontam 62 000 11.05.2006. 20.04.2016. 41 900 35 200 

5. Infrastruktūras attīstība 183 400 24.10.2007. 20.10.2017. 143 158 120 543 

6. Infrastruktūras sakārtošanai 400 000 

03.09.2008. 20.08.2033. 391 752 375 256 

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. 34 888 30 659 
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1 2 3 4 5 6 7 

8. 

 

Pašvaldības iestāžu ēku remontdarbu un teritorijas 

labiekārtošanas darbu projektēšanai un izpildei 

90 504 

 

26.03.2008. 

 

20.03.2018. 

 

82 962 

 

72 905 

 

9. SIA "Skrīveru saimnieks" pamatkapitāla palielināšanai 706 200 28.10.2008. 20.10.2035. 605 000 706 200 

10. 

 

Pašvaldības aģentūras Skrīveru sociālās aprūpes centrs jaunās 

ēkas būvniecība 

262 000 

 

10.12.2009. 

 

20.03.2025. 

 

262 000 

 

244 817 

 

11. 

ERAF projektam Ejam droši! Apvienotā gājēju un veloceliľa 

izbūve gar Jāľa Purapuķes ielu Skrīveros 114 644 02.07.2010 20.05.2020 114 644 82 507 

 KOPĀ 1961745   1813232 1873870 

 

Pašvaldība sniegusi arī galvojumu Ls 100 000 SIA „Skrīveru saimnieks” Eiropas Savienības projekta „Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība” PVN atmaksai. Galvojums no Valsts kases piešķirts 29.12.2008. Atmaksas termiľš 20.11.2011. 

 
 

 

 



 

 

 

6. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS  
 

Skrīveru novada pašvaldības nekustamo īpašumu bilances vērtība uz 2011.gada 

1.janvāri bija Ls 4265578, uz 2010.gada 1.janvāri -Ls 3620308.- (sk. 4.tab).  

4.tabula 

Nekustamā īpašuma bilances vērtība latos 

 

Objekts Uz 01.01.2010. Uz 01.01.2011. 

 

Dzīvojamās ēkas 862996 865182 

Nedzīvojamās ēkas 1121274 1408778 

Transporta būves 1182362 1317147 

Zeme zem ēkām un būvēm 124188 285414 

Kultivētā zeme 42212 92237 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 396 2003 

Pārējā zeme 27025 34960 

Inženierbūves 196848 196848 

Pārējais nekustamais īpašums 36363 36363 

Ilggadīgie stādījumi 207 207 

Mežaudzes 26439 26439 

Kopā 3620308 4265578 

Bilances vērtība palielinājusies dzīvojamām ēkām, jo, veicot inventarizāciju, atklājās 4 

neprivatizētie dzīvokļi dzīvojamā mājā „Zemkopības .institūts 1”, kuri 2010.gadā tika uzľemti 

bilancē.  

Nedzīvojamo ēku vērtības ievērojamais pieaugums gada laikā izveidojies A.Upīša 

Skrīveru vidusskolas renovācijas (siltināšanas) dēļ, tās kopējās izmaksas sastāda Ls 219401 

un uzľemts bilancē Sadzīves pakalpojumu punkts Stacijas laukumā 2A par summu Ls 68105  

Transporta būvēm bilances vērtības pieaugums veidojies, jo 2010.gadā tika uzľemts 

bilancē izbūvētais apvienotais gājēju un veloceliľš gar Jāľa Purapuķes ielu par summu Ls 

134784. 

Zemes īpašumiem objekta bilances vērtība ir vienāda ar Valsts zemes dienesta noteikto 

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

pieaugums ir izveidojies sakarā ar to, ka 2010.gadā uzľemti bilancē zemes īpašumi ar kopējo 

kadastrālo vērtību Ls.27650, kā arī kopumā pieaugusi zemes kadastrālā vērtība par Ls 

133576. 2010.gadā uzľemti bilancē zemes īpašumi kā „kultivētā zeme” ar kadastrālo vērtību 

Ls 20705, šajā iedalījumā reģistrētiem īpašumiem kopumā pieaugusi zemes kadastrālā vērtība 

par Ls 29320. Iedalījumā „Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme” pieaugusi zemes 

kadastrālā vērtība par Ls 1607, bet „Pārējā zeme” pieaugusi zemes kadastrālā vērtība par Ls 

7935. 

Skrīveru novada pašvaldības valdījumā pavisam ir 253 nekustamā īpašuma objekti, tai 

skaitā zeme ar kopējo platību 504.4 ha. 195.8 ha pašvaldības zemes ir lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, 94,3 ha (69 %) no tās ir iznomāti. Uz 2011.gada 1.janvāri zemesgrāmatā 

bija reģistrēti 110 īpašumi. 

2010.gadā zemesgrāmatā ierakstīja 11 zemes īpašumus: Andreja Upīša iela 2, Artūra 

Piegāza iela16; Daugavas iela 93A; Dīvajas iela 18; Gaismas prospekts; Lielkažoki-Stūrīši; 

Miera iela; Pīlādžu iela; Pīlādžu iela-Viesturi; Robežu iela; Sprīdīša iela. 

Pašvaldībai uz 2011.gada 1.janvāri bilancē bija šāds nekustamais īpašums: 

1. 49 dzīvokļi un 2 dzīvojamās mājas ar atlikušo vērtību Ls 29969;  

2. Sociālās aprūpes centram „Ziedugravas” 12 dzīv.mājas ar atlikušo vērtību Ls 651741.-;  
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3. 33 nedzīvojamās ēkas (t.sk. 5 ēkas Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas bilancē, 9 ēkas 

Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas” bilancē ) 

ar atlikušo vērtību Ls 1340537,-;  

4. 77 transporta būves (ielas un ceļi) ar atlikušo vērtību Ls 773950,  

5. 26 inženierbūves (t.sk. 2 inženierbūves Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās 

aprūpes centrs „Ziedugravas” bilancē ) ar atlikušo vērtību Ls 160203,  

6. pārējais nekustamais īpašums (10 gabali) ar atlikušo vērtību Ls 26768; 

7. 11 mežaudzes ar atlikušo vērtību Ls 26439 ; 

8. ilggadīgie stādījumi ar atlikušo vērtību Ls 207. 

2010.gadā pašvaldība nav pirkusi un pārdevusi nevienu nekustamo īpašumu.  

 

Pielikumā: pašvaldības nekustamā īpašuma objektu saraksts uz 5 lp. 

 

 

7. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA PROJEKTOS 

7.1. 2010. gadā realizētie projekti 

Labiekārtošanā 

1. Turpinājās 2008.gadā uzsāktā Skrīveru ūdenssaimniecības izbūves projekta 

realizācija. Ls 101 200 ieguldīti pašvaldības SIA „Skrīveru saimnieks” statūtkapitāla 

palielināšanai. 

2. Realizēts projekts „EJAM DROŠI! (Apvienotā gājēju un veloceliľa izbūve gar 

Jāľa Purapuķes ielu Skrīveros), par kopējo summu Ls 134 784,00. 

3. Līdz 2012.gadam turpinās 2009.gadā iesāktais ESF darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 2009.gadā apgūti Ls 

1748., 2010.gadā Ls 19752. 

4. Turpinās 2009.gadā iesāktais ESF projekts „Darba praktizēšanās pasākumu 

nodrošināšana pašvaldībās darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai”. 2009.gadā apgūti Ls 

11186., 2010.gadā Ls 65487. 

5. Vienlaikus ar LATVENERGO veikto elektropārvades līniju rekonstrukciju 

Kalna, Dīvajas un Daugavas ielu rajonā, izprojektēta un uzsākta rekonstrukcija ielu 

apgaismojumam Kalna, Dīvajas, Piekrastes, Ošu, Daugavas, Piegāza un Ozolu ielu posmos 

par summu Ls 10 312. 

6. Veikti ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi par kopējo summu Ls 30 478, 

kas ir valsts piešķirtie „ceļa naudas” līdzekļi 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 

Realizēts projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolas ēkā” Ls 219 402,00. 

Pirmsskolas izglītības iestādē „Saulēni” 

Turpinās darbs Comenius partnerības projektā ,,The Language of the Painting’’ 

(,,Glezniecības valoda’’), kur, pildot projekta uzdevumus, tiek popularizēta iestāde, novads, 

valsts 11 pasaules valstīs. 2009. gadā izlietoti Ls 3 019., bet 2010.gadā Ls 4852. 

 

 

7.2. 2011.gadā plānotie projekti  

 Ūdenssaimniecības attīstības projekta 1.kārtas pabeigšana – jāpabeidz būvēt un 

jānodod ekspluatācijā notekūdens attīrīšanas iekārtas Zemkopības institūtā un 

Daugavas ielā 150 

 Gājēju ietves izbūve gar Daugavas ielu Skrīveros 1.kārta par Ls 125598,00. 



Skrīveru novada domes 2010.gada publiskais pārskats 

 

 17 

 2012. gadā plānots pēc dienas aprūpes centra izveides sākt projekta „Alternatīvu 

sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Skrīveru novadā” realizāciju. 

 Tiks realizēts projekts „Skrīveru novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai 

Eiropas Savienības” par Eiropas sociālā fonda finansējumu Ls 23 668,00. 

 Projekts „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Skrīveru novada Skrīveru pagasta 

izgāztuves „Ramziľas” Nr.32828/2868/PPV rekultivācija” 

 Iesniegs projekta „Dīvajas ielas posma rekonstrukcija starp Daugavas ielu un Piekrastes 

ielu un Ziedu ielas jaunbūve Skrīveros” iesniegumu Lauku atbalsta dienestā. 

 Tiks realizēts ESF projekts Speciālistu piesaiste Skrīveru novada pašvaldībā 

Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/045. 

 2011.-2012.gadā plānots realizēt jauna dienas aprūpes centra izveides projektu SAC 

„Ziedugravas” par Ls 227 556, kur struktūrfondu finansējums paredzēts līdz Ls 

156 744,00. 

 

 

8. TERITORIJAS  ATTĪSTĪBAS  PLĀNA  ĪSTENOŠANA 
 

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

noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un 

teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju. Skrīveru 

pagasta ekonomiskās attīstības plāns ir izstrādāts un apstiprināts 1999.gada 30.septembrī. 

Tātad pagājuši 12 gadi un nepieciešama jauna attīstības plāna sagatavošana atbilstoši 

Attīstības plānošanas sistēmas likuma un Reģionālās attīstības likuma prasībām.  

Skrīveru novada pašvaldībā 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 tiek īstenots projekts „Speciālistu piesaiste 

Skrīveru novada pašvaldībā” (identifikācijas Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/045) un šī 

projekta ietvaros Skrīveru novada pašvaldībā 2011.gada 3.janvārī darbu uzsāka teritorijas 

plānotāja. Projekta īstenošana uzsākta jau 2010.gada 15.novembrī un tas ilgs līdz 2014.gada 

31.martam. 

2011.gada 27.janvārī ir pieľemts lēmums par Skrīveru novada attīstības programmas 

izstrādes uzsākšanu. Iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalība pašvaldības teritorijas 

attīstības programmas apspriešanā un pilnveidošanā notiks saskaľā ar Ministru kabineta 

2009.gada 25.augustā noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā”, organizējot darba grupas un informējot sabiedrību. 

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 

23.02.2006.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. 

Skrīveru novada teritorijā detālplānojumi nav izstrādāti un apstiprināti. Zemes īpašumu 

sadalīšana ir veikta saskaľā ar zemes ierīcības projektiem. 

Pagasta ekonomiskās attīstības programma un teritorijas plānojuma īstenošana lielā 

mērā saistīta ar pašvaldībā izstrādātajiem un realizētajiem projektiem. 
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2010.gadā pabeigta apvienotā gājēju un veloceliľa izbūve gar Jāľa Purapuķes ielu, 

daļēji rekonstruēts ielu apgaismojums Kalna, Dīvajas un Daugavas ielu rajonā, izprojektēta un 

uzsākta rekonstrukcija ielu apgaismojumam Piekrastes, Ošu, A.Piegāza un Ozolu ielas 

atsevišķos posmos. Ir piešķirts finansējums normatīvo aktu prasībām neatbilstošās izgāztuves 

„Ramziľas” rekultivācijai, ko paredzēts veikt 2011.gadā. 2011.gadā tiks pabeigta projekta 

„Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” 1.kārtas realizācija.  

 

 

9. NOVADA LABIEKĀRTOŠANA, VIDES SAIMNIECĪBA 
 

Skrīveru pašvaldības ceļu kopgarums 68,226 km (grants – grunts segums) un ielu 

kopgarums 24,759 km, no tām 8,692 km asfaltbetona segums un 16,067 km grants – grunts 

segums. 

Skrīveru pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas un labošanas darbi tiek veikti par 

pašvaldības pamatbudžeta un Valsts autoceļu fonta līdzekļiem. Pašvaldības ielu un ceļu 

uzturēšanas kopējās izmaksas 2010.gadā bija Ls 30478,00, līdzekļu izlietojumu sk. 5.tabulā.  

 

5.tabula 

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2010.gadā 

 
Ceļu un ielu labošanas un uzturēšanas darbi 

 

Veikto darbu apjoms, Ls 

 

Darba izpildītājs 

Valsts autoceļa 

fonda 

mērķdotācijas 

Pašvaldības 

pamatbudžets 

Iesēdumu un bedru labošana ar 

drupinātas grants maisījumu šādiem 

grants seguma ceļiem un ielām: 

Siksnēnu iela 

Dīvas iela (tilta remonts) 

Sporta iela 

595.08 

 

 

106.72 

488.36 

 

453,99 
 

 

 

 

453.99 

 

 

SIA „Danita” 

Jaunjelgava 

Grants seguma un ielu planēšana 

 

4291,79 - SIA „Danita”, 

Jaunjelgava 

Ceļa grāvmalu izpļaušana  

 

879,98 143,97 SIA „Danita”, 

Jaunjelgava 

Materiālu piegāde neparedzētiem 

darbiem avārijas situācijās: 

335,17 - SIA „Danita”, 

Jaunjelgava 

Asfaltēto ielu asfalta seguma bedrīšu 

remontu ar šķembām un bitumena 

emulsiju,383 m
2
 

3995,30 116,31 VAS „Latvijas 

autoceļu uzturētājs” 

Ogres ceļu rajonu 

Ziemas periodā – brauktuves attīrīšanu no 

sniega un slīdamības samazināšanu ar 

smilts-sāls maisījumu uz ceļu un ielu 

brauktuvēm. 

2038,68 

 

735,93 SIA „Skrīveru 

saimnieks”, Andreja 

Upīša Skrīveru 

vidusskolu, SIA 

„Skrīveru sēklkopības 

sabiedrība” 

SIA „Danita”, 

 SIA „Roplaiľi”  

VAS „Latvijas autoceļu 

uzturētājs” Aizkraukles 

ceļu rajonu 

Kopā 30478,00  1450,20  
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Valsts piešķirtā mērķdotācija no Ls 46 816  2009.gadā, ir samazinājusies uz Ls 30 080 

2010.gadā un 2011.gadā plānā ir paredzēta Ls 30 080 liela mērķdotācija. 

 

Novada labiekārtošanas darbus un vides sakopšanu veica par pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem, 2010.gadā iztērējot šiem mērķiem Ls 24797,10.  

 

6.tabula 

2010.gadā veiktie labiekārtošanas darbi 
 

Labiekārtošanas darbi Izmaksas, Ls Darbu izpildītājs 

Realizēts biedrības „Daugavas 

Savienība” projekts „Atpūtas un 

tūrisma vietas „Satekas” 

teritorijas labiekārtošana” 

544.50 SIA „Metālists”, 

SIA „Danita”, 

SIA „Skrīveru 

saimnieks” 

Skrīveru teritorijas  sakopšana un 

labiekārtošana 

11065,90 SIA „Skrīveru 

saimnieks”, SIA 

Danita”  

Pašvaldības ielu apgaismojuma 

sistēmas apkalpošana, 

apgaismošanas elektrotīklu 

profilaktoriskā apkope 

1285,77 SIA „Lauma” 

Ielu apgaismojuma sistēmas remonts 

Daugavas ielā. 

2549,64 

 

SIA „Elbra”,  

Ielu apgaismojuma izbūve 

Lielkažoku ielā  

2313,25 SIA „Elbra”,  

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 

Kalna ielā(1.kārta)  

3037,04 

 

SIA „Aiviekstes 

Energobūvnieks” 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 

Daugavas, Ozolu un piegāzes ielās 

(1. kārta) 

2548,21 SIA „ECU 

Ķegums” 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 

Dīvajas, Piekrastes un Ošu ielas (1. 

kārta) 

1452,79 SIA „Aiviekstes 

Energobūvnieks 

 

7.tabula 

Izdevumi labiekārtošanai un vides sakārtošanai 
 

 Izdevumi, Ls 

2009.gads 2010.gads 2011.gads 

(plānotais) 

 

Teritorijas labiekārtošana 

un uzturēšana  

 

 

30492.00 

 

 

 

11610,40 

 

 

 

11200,00 

Ielu apgaismojums un tā 

uzturēšana 

15207.00 

 

1285,77 790,00 

Jauna ielu apgaismojuma 

izbūve un veco līniju 

rekonstrukcija 

3729.00 11900,93 Finansējums  

nav zināms  

Kopā 49428,00 24797,10 11990,00 
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9. PAŠVALDĪBAS IZPILDINSTITŪCIJU DARBĪBA 
 

9.1. Pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” 

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

saimnieks”) viss pamatkapitāls pieder Skrīveru novada pašvaldībai. 

Uzľēmuma pamatuzdevums ir nodrošināt Skrīveru novada iedzīvotājus un juridiskos 

patērētājus ar pastāvošajiem normatīviem atbilstošu dzeramo ūdeni, novadīt notekūdeľus, 

ražot siltumenerģiju, veikt apsaimniekošanā nodotā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, kā 

arī sniegt dažādus pakalpojumus novada iedzīvotājiem un izpildīt pašvaldības pasūtījumus. 

2010.gadā SIA „Skrīveru saimnieks” neto apgrozījums bija Ls 216799, ražošanas un 

administratīvās izmaksas - Ls 214711, pārējie saimnieciskās darbības ieľēmumi - Ls 25292,  

pārējie saimnieciskās darbības izdevumi - Ls 47876, procentu ieľēmumi - Ls 8600, procentu 

izdevumi -  Ls 6902. 

 2010.gadā uzkrājums atliktajam uzľēmuma ienākuma nodoklim samazinājās par Ls 

6562, tika samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis Ls 30, un rezultātā 2010.gadā uzľēmumam 

bija galīgie zaudējumi Ls 12266.  

8.tabula 

Ieņēmumi pa komercdarbības veidiem 
 

Ieľēmumu veids 2009.gads 2010.gads 

Ls % Ls % 

Ieņēmumi kopā, 

tai skaitā: 
218242 100 216799 100 

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana 49536 22.7 47517 21.9 

Atkritumu savākšanas organizēšana 3804 1.7 3587 1.7 

Siltumenerģijas ražošana 74376 34.1 76164 35.1 

Asenizācijas pakalpojumi 4537 2.1 4629 2.1 

Ūdensapgāde 14352 6.6 14251 6.6 

Notekūdeľu novadīšana 33684 15.4 33439 15.4 

Pārējie pakalpojumi 37953 17.4 37212 17.2 
          

2010.gadā Eiropas savienības Kohēzijas fonada līdzfinansētā projekta „Skrīveru pagasta 

ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” ietvaros tika nodoti ekspluatācijā šādi objekti, kā 

rezultātā ir būtiski paaugstinājusies dzeramā ūdens kvalitāte, radīta iespēja jauniem 

pieslēgumiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. 

Objekts Vērtība, Ls 

Ūdensvada tīkls, 6817 m 1 231 052.38 

Kanalizācijas tīkls, 7385 m 1 027 297.36 

Kanalizācijas sūkľu stacija Sila ielā      30 646.09 

Kanalizācijas sūkľu stacija Daugavas-Purapuķes ielu krustojumā      52 858.32 

Kanalizācijas sūkľu stacija Daugavas ielā 85      56 336.12 

Sūkľu stacija un ūdens atdzelžotava Dzelzceļnieku ielā 5    371 650.80 

Pazemes tīrā ūdens rezervuāri 2 gb Dzelzceļnieku ielā 5    155 470.17 

Artēziskie urbumi 2gab. Dzelzceļnieku ielā 5     68 687.40 

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas saimniecībā, Daugavas ielā 150    138 292.71 

 

SIA „Skrīveru saimnieks” apsaimniekošanā ir 25 daudzdzīvokļu mājas, kā arī 

atsevišķi pašvaldības dzīvokļi ar kopējo platību 12617.14 m
2
, un pašvaldības ēka Daugavas ielā 

88A ar kopējo platību 356 m
2
.  Māju apsaimniekošanā 2010.gadā izlietoti Ls 42738. 
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9.2. 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.  

 

9.2.1. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola ir vienīgā pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāde Skrīveru novadā. Tā ir viena no skaitliski lielākajām skolām bijušajā 

Aizkraukles rajonā, tomēr vērojama tendence, ka skolēnu skaits ar katru gadu samazinās (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 

01.09.2008. 

545 125 243 177 410 135 

Uz 

01.09.2009. 

501 135 214 153 383 118 

Uz 

01.09.2010. 

445 105 199 141 349 96 

 

2009./2010.mācību gada prioritātes:  

1. Starppriekšmetu saiknes nodrošinājums mācību satura īstenošanā, akcentējot jauno 

standartu ieviešanu. 

2. Skolotāja un skolēna dialoga kvalitātes veidošana un tās rezultātu izvērtēšana. 

3. Skolēnu ar mācīšanās traucējumiem mācību sasniegumu rezultāti, to dinamika. 

4. Skolas publisko telpu paplašināšana, atjaunināšana. 

5. Skolas darbu reglamentējošo dokumentu aktualizēšana, atjaunināšana, papildināšana. Jaunu 

dokumentu izstrāde (pēc nepieciešamības). 

 

10.tabula 

Izglītības apguve Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 2009./2010. māc.g. 

 

 

Augsts 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Vidējs 

līmenis 

Nepietiekams 

līmenis 

 

9,10 

balles 

6,7,8 

balles 

4,5  

balles 

1,2,3 

balles 

Pamatskolā izglītības apguves 

līmeľi ikdienas darbā, % 10.6 60 29.1 0.3 

Vidusskolā izglītības apguves 

līmeľi ikdienas darbā, % 9.9 70.2 19.9 - 

 

11.tabulā ir apkopoti rezultāti par centralizēto eksāmenu rezultātiem pēdējo trīs gadu 

laikā. Ir redzams valsts pārbaudes darbu rezultātu uzlabojums visos mācību priekšmetos, īpaši 

iegūto A,B,C līmeľu skaits ir palielinājies angļu valodā. 

 

 



Skrīveru novada domes 2010.gada publiskais pārskats 

 

 22 

11.tabula 

Centralizētajos eksāmenos iegūto A,B,C līmeņu skaita īpatsvars, % 

 

Mācību 

priekšmets 

2007./2008. 

māc.g. 

2008./2009. 

māc.g. 

2009./2010. 

māc.g. 

  valstī skolā valstī skolā valstī skolā 

angļu val. 51,1 54 49,2 60 53,2 81,6 

krievu val.  51,7 47 85,75 88,9 86,14 100 

matemātika 47,3 80 39,6 76,2 40,9 76,5 

vēsture 49,9 90 47,7 100 41 100 

ķīmija 54,8 67  51,5 50 58,7 100 

fizika 50,9 32 49,4 23,5 52,5 75 

bioloģija 50,7 63 52,8 73,7 53,8 50 

latv.val.lit. 51,4 89 51,9 92,1 50,7 82,4 

2010.gadā 53% vidusskolēnu iestājušies augstskolās; 80% absolventu saľēmuši 

sertifikātu tikai ar A,B,C līmeľiem; par budžeta līdzekļiem mācās 20 absolventi. 

2009./2010.mācību gadā skolā darbojās šādi interešu izglītības pulciľi: gidu pulciľš, 

vides izglītība un zinātniski pētnieciskie darbi, dramatiskais pulciľš, dizains un māksla, rotu 

studija, jaunais amatnieks, jaunie žurnālisti, jaunie satiksmes dalībnieki, karjera (2 grupas), 

komerczinības (3 grupas), rotaļnieks, kristīgo dziesmu ansamblis, saksofonistu ansamblis, 

metāla pūšamo instrumentu ansamblis, kori dažādām vecuma grupām, vieglatlētika, 

tautasbumba, basketbols. 

Ar panākumiem 76 skolēni piedalījušies valsts, starpnovadu mācību priekšmetu 

olimpiādēs un konkursos. Skolas handbola un basketbola komandas veiksmīgi startējušas 

starpnovadu un valsts sacensībās. 

Pasākumi skolas pilnveidošanai 2010.gadā: 

1. Darbs pie speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611) īstenošanas. 

2. Darbs pie projekta” Dabaszinātnes un matemātika” 7.-9.klasēm, pasākumu 

organizēšana skolēnu intereses veicināšanai. 

3. Skolā darbojas e-klases žurnāls. 

4. Izstrādāts skolas attīstības plāna projekts, iesaistot skolēnus, vecākus, skolas 

darbiniekus. 

5. Realizēts projekts KPFI-1/29 „Energoefektivitātes paaugstināšana Andreja Upīša 

Skrīveru vidusskolas ēkā.”. 64% finansējums no Projekta. 

Problēmas, kas jārisina tuvākajā nākotnē: 

1. Turpināt darbu pie speciālās pamatizglītības programmas īstenošanas izglītojamiem 

ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) un speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītojamiem ar vieglu garīgu atpalicību- A 

un B līmenis) (kods 21015811). 

2. Turpināt darbu  pie ESF projektu īstenošanas.  

3. Aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumu sadaļu par skolēnu veselību, atbilstoši 

ārējiem normatīvajiem dokumentiem. 

4. Veikt skolas stadiona un sporta spēļu laukumu rekonstrukciju. 

 

9.2.2. Skrīveru mūzikas un mākslas skola 

Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā 2010./2011. mācību gadā mācījās 122 audzēkľi: 74 

profesionālās ievirzes izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu 
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spēle, Pūšaminstrumentu spēle un 48 profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli 

plastiskā māksla.  

Skolēniem tiek piedāvātas šādas licencētas un akreditētas izglītības programmas: 

 „Taustiľinstrumentu spēle”– klavierspēle, akordeona spēle; 

 „Stīgu instrumentu spēle”– vijoļspēle, ģitāras spēle; 

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

flautas spēle;  

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

     mākslas valodas pamati; 

 licencētas programmas „Pūšaminstrumentu spēle”– tubas un eifonija spēle;  

 interešu izglītības programmas: „Muzikālais karuselis” un „Mazais mākslinieks”. 

Skolas audzēkľi 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 uzľēmumos. 

Skolas kolektīvs iesaistījies šādos ESF projektos: 

 LR kultūras ministrijas projekts „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu 

tālākizglītība”; 

 RPIVA projekts „Mūzikas skolu pedagogu profesionālās kompetences 

paaugstināšana”; 

 „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” . 

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

novada līdzfinansējuma daļas paaugstināšana. 

 

9.2.3. Pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” īsteno pirmsskolas izglītības 

programmu (licence Nr.7670 izsniegta 2008.gada 14.maijā) un speciālās pirmsskolas 

izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem (licence Nr.7671 izsniegta 

2008.gada 14.maijā). Kopš 2002.gada īsteno obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

sagatavošanu pamatizglītības apguvei. 

Papildus minētajām izglītības programmām iestāde piedāvā: 

 Logoritmikas nodarbības bērniem no 3 gadu veuma; 

 Deju nodarbības visām vecuma grupām. 

Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādi “Sprīdītis” 2009./2010.mācību gadā 

apmeklēja 108 bērni, darbojās 6 grupas. Pēdējos gados bērnu skaits grupās nemainīgs. Sakarā 

ar nepietiekamu bērnu skaitu ar 2010.gada 1.jūliju slēgta diennakts grupa. 

Obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītību apgūst 39 bērni 2 grupās. 

2 skolotājas iesaistījās ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

Atbilstoši Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, pirmsskolas izglītības iestādes 

mērķis bija veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viľa attīstības 

likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, 

prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bernam iespēju sagatavoties 

pamatizglītības apguvei. 

2010.gadā no 1.jūlija līdz 31.jūlijam iestāde bija slēgta, šajā laikā notika remontdarbi. 

 

9.2.4. Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulēni” 

Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saulēni” īsteno vispārizglītojošo 

pirmsskolas izglītības programmu un veic obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

sagatavošanu pamatizglītības apguvei.  
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2010./2011.m.g. pirmsskolas izglītības iestādi ,,Saulēni’’ apmeklēja 48 bērni, darbojās 

divas jaukta vecuma bērnu grupas, ar tām atbilstošu pedagoģiskā darba procesu. 

Dalība projektos: 

1. Turpinās darbs Comenius partnerības projektā ,,The Language of the Painting”, 

veidojot darbus kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem un pedagogiem no 12 Eiropas valstīm. 

2.  Kopā ar B.Vaivares Skrīveru tekstilmākslas studiju īstenots Skrīveru novada domes 

atbalstīts projekts – izveidota radošā darbnīca bērniem „Dāvināsim!’’, kur, apdrukas tehnikā 

ar saules motīviem, tapa apmetnīši ,,12 mēneši’’. Koncertuzvedums ,,Krāsainie gadalaiki’’ 

priecēja gan vecākus, gan Skrīveru iedzīvotājus. 

 

9.3. Bīvais laiks (kultūra, sports) 
 

9.3.1. Kultūras centrs 

Kultūras centra uzdevums ir īstenot valsts kultūrpolitiku pagastā atbilstīgi visu paaudžu 

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

institūcijām, kā arī ar citām juridiskajām un fiziskajām personām. 

Saskaľā ar Skrīveru novada domes 29.oktobra sēdes lēmumu Nr.20 un 26.novembra 

sēdes lēmumu Nr.3 Skrīveru kultūras namā tika veikta reorganizācija un ar 2010.gada 

4.janvāri darbību uzsāka Skrīveru kultūras centrs, kas ir Skrīveru kultūras nama tiesību, 

saistību un mantas pārľēmējs.  

Skrīveru kultūras centrā 2010.gadā darbojās 13 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi 

(sk. 12.tab.). 

12.tabula 

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu saraksts 

 

Nr.

p.k. 

Kolektīva nosaukums Dalībnieku 
skaits 

1. Jauktais koris „Dīvaja” 35 

2. Senioru sieviešu koris „Baltābele” 30 

3. Sieviešu vokālais ansamblis 

„Akcents” 

9 

4. Jauktais vokālais ansamblis 9 

5. Vīru vokālais ansamblis 4 

6. Vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„Dzēse” 

20 

7. Meiteľu saksofonistu kvartets 4 

8. Bērnu vokālais ansamblis 22 

9. Pirmsskolas vecuma bērnu deju 

kolektīvs 

26 

10. 3.-6.klašu deju kolektīvs 24 

11. Jauniešu deju kolektīvs 18 

12. Eiropas deju kopa „Aivas” 18 

13. Skrīveru amatierteātris 14 

 Dalībnieki kopā 233 

 

Skrīveru kultūras centrā darbojās 6 interešu klubi (sk. 13.tab.). 
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13.tabula 

Interešu klub saraksts 

 

N.p.k. Nosaukums Dalībnieku 

skaits 

1. Gleznošanas studija 12 

2. Tekstilmākslas studija 10 

3.  Pinēju pulciľš 10 

4. Mūzikas ābecīte bērniem 13 

5. Aerobika 19 

6. Joga 6 

 Dalībnieki kopā 70 

 

2010.gadā kultūras centrs organizējis šādus kultūras pasākumus: 

1. 20 koncertus, t.sk. 6 profesionālu mākslinieku, 8 amatierkolektīvu, 6 kultūras nama 

kolektīvu izbraukuma koncertus;  

2. 12 teātra izrādes, t.sk. 6 profesionālu mākslinieku, 4 amatierkolektīvu, 2 Skrīveru 

amatierteātra izbraukuma izrādes;  

3. 15 izstādes, t.sk. 4 profesionālu mākslinieku, 7 amatieru, 4 kultūras centra 

gleznošanas studijas izbraukuma izstādes; 

4. 4 valsts un tradicionālo svētku pasākumi; 

5. 6 izklaides pasākumi; 

6. 3 gadatirgi. 

2011.gadā Skrīveru kultūras centra jauktais vokālais ansamblis Ferija Millera vadībā 

jaukto vokālo ansambļu skatē valsts mērogā ieguva II pakāpes diplomu. Pārējie kolektīvi 

piedalījās Aizkraukles reģiona skatēs un ieguvu augstu žūrijas novērtējumu. 

Skrīveru amatierteātris 2010.gada sezonā iestudēja divas lielas izrādes. A.Upīša  

„Apburto loku” un  kopā ar Aizkraukles tautas teātri R.Blaumaľa „Skroderdienas Silmačos”, 

kuras pirmizrāde notika 23.jūnijā Aizkraukles pagasta estrādē un 26.jūnijā izrāde notika 

Daugavas svētku ietvaros A.Upīša muzejā Skrīveros. 

2010.gadā tika iedibināta jauna tradīcija – Skrīveru dziedošo ģimeľu svētki. Piedalījās 

12 dziedošās Skrīveru ģimenes. 

Gleznošanas studija rīkoja izstādes Skrīveros, Aizkraukles muzejā "Kalna Ziedi", 

A.Pumpura muzejā Lielvārdē, Jumpravas kultūras namā, "Mākslas galerijā"' Rīgā, Kalsnavā. 

Tekstilmākslas studija kopā ar pinēju pulciľu sarīkoja savu darbu izstādi Skrīveru kultūras 

centrā. 

2010.gadā Skrīveru novadā notika šādi sporta un tūrisma pasākumi:  

1. Skrīveru novada ceļojošā kausa izcīľa šahā (4 sacensības), 

2. Skrīveru novada novusa sacensības (2 sacensības), 

3. Galda teniss un novuss (no novembra līdz maijam katru nedēļu otrdienās), 

4. Ūdenstūrisma tehnikas sacensības "Dīvaja – 2010", 

5. Muzeja nakts un pētniecības gājiens "Pa Andreja Upīša vietām", 

6. Orientēšanās sacensības "Pazīsti savu novadu", 

7. Sporta svētki (jautrās stafetes bērniem, stafetes pieaugušo komandām, pludmales 

volejbola un futbola sacensības), 

8. Minifutbola sacensības, 

9. Parka svētki (ekskursijas pa Skrīveru dendroloģisko parku un orientēšanās spēle),  

10. Tūrisma tehnikas sacensības ģimenēm, 

11. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai un Lāčplēša dienai veltīts pētniecības gājiens 

skolēniem "Novada vēsture", 
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12. Ziemas sporta nedēļa (slēpojums, ziemas orientēšanās pa Skrīveriem, ziemas pārgājiens ar 

šķēršļiem). 

Skrīveru vīriešu handbola komanda ieguva 10.vietu Latvijas handbola čempionāta 

virslīgā un sieviešu komanda, apvienojoties ar Jēkabpils SC komandu, ieguva 5.vietu. 

Skrīveru vīriešu futbola komanda „Putni” 2010.gadā ieguva 1.vietu Skrīveru 

minifutbolā, 1.vietu – Neretas Grēdas kausā, 3.vietu – Kokneses novada kausa izcīľā telpu 

futbolā, 3.vietu – Neretas novada apvienotajās sporta spēlēs. Nozīmīgs panākums ir 3.vieta 

Aizkraukles atklātajā čempionātā telpu futbolā, kur komanda cīnījās četru mēnešu garumā. 

 

9.3.2 Bibliotēkas 

Skrīveru novadā darbojas 2 pašvaldības bibliotēkas: Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka 

un Skrīveru bērnu bibliotēka. Bibliotēku darbs atspoguļots 14.tab.  

14.tabula 
 

Pašvaldības bibliotēku statistikas dati 

 

 Pieaugušo bibliotēka Bērnu bibliotēka 

2009.gads 2010.gads 2009.gads 2010.gads 

Grāmatu skaits  

kopā uz 01.01.2011. 

iegādātas 2010.g. 

 

13947 

307 

 

13942 

521 

 

8848 

363 

 

8400 

420 

Lasītāju skaits 704 753 400 400 

Apmeklējumu skaits 11477 10350 7722 8938 

Izsniegumu skaits 21337 20542 12900 14404 

Izmantots starpbibliotēku 

abonements 

60 59 54 75 

Informācijas vienību skaits 

uz 1 lasītāju 

20,24 18,93 22,12 21 

Izlietoti līdzekļi, Ls, 

t.sk. grāmatu iegādei 

         periodikai 

         kapitālie izdevumi 

20045 

2034 

942 

 

17407 

2001 

898 

15652 

1283 

256 

14324 

1492 

264 

 

 

15.tabula 

Pašvaldības bibliotēku pakalpojumu dinamika 
 

 Pieaugušo bibliotēka Bērnu bibliotēka 

2010.g. salīdzinot 

ar 2009.g. 

2010.g. salīdzinot 

ar 2009.g. 

Lasītāju skaits 753 +49 400 nemainīgs 

Apmeklējumu skaits 10350 -1127 8938 +1216 

Izsniegums 20542 -795 14404 +1504 

 

Andreja Upīša Skrīveru  bibliotēkā 2010.gadā bija 753 reģistrētie lietotāji, t.sk. 104 

bērni līdz 18 gadu vecumam. Lielākā daļa lasītāju ir sievietes 515, vīrieši – 238.  

2010.gadā sniegtas 299 uzziľas, no tām 65 tematiskās uzziľas. Novadpētniecībā 

visvairāk uzziľas sniegtas par Skrīveru vēsturi un dendrāriju. 

Informāciju par jaunajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkas lasītāji saľēma vietējā 

avīzē „Skrīveru Vārds” un bibliotēkā informatīvajā stendā. 
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2010.gadā organizētas 29 izstādes un notikuši vairāki pasākumi – Ziemeļvalstu 

Bibliotēku nedēļas Krēslas stundas lasījums sveču gaismā, Radošās darbnīcas nodarbības un 

citi. 

Skrīveru bērnu bibliotēkā 2010.gadā 2010. gadā Skrīveru bērnu bibliotēkā reģistrēti 

400 bibliotēkas lietotāji. 

Bibliotēkā 2010.gadā tika organizēti 28 tematiskie pasākumi un 24 izstādes. Ļoti laba 

sadarbība bibliotēkai ir izveidojusies ar Skrīveru Mūzikas un mākslas skolu, PII „Sprīdītis”, 

PII „Saulēni” un Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu. Šajā gadā otro reizi startējām Vislatvijas 

lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu žūrija 2010” lasīšanas maratonā. Šajā pasākumā , 

kas ilga no augusta mēneša līdz decembra beigām piedalījās 92 bērni. Otrs lielākais pasākums 

bija Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, kurš norisinājās abās pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Informāciju par jaunajām grāmatām bibliotēkas lietotāji saľem avīzē „Skrīveru Vārds.” 

 

 

9.4. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 
 

9.4.1. 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.  

2010.gadā notikušas 57 sociālā dienesta sēdes, kurās pieľemts 612 lēmumi, no tiem 27 

lēmumi bijuši personām nelabvēlīgi, t.i., personām atteikts piešķirt trūcīgas ģimenes 

(personas) statusu, pašvaldības sociālo palīdzību vai sociālo pakalpojumu par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. Personas sociālā dienesta lēmumus par atteikumu piešķirt sociālo 

palīdzību vai sociālos pakalpojumus nav apstrīdējušas augstākā instancē. 

2010.gadā sociālajā dienestā: 

 aizpildītas 527 iztikas līdzekļu deklarācijas un izvērtēta atbilstība trūcīgas vai 

maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam, 

 saľemti 1161 iesniegums,  

 sastādīti 722 sarunas protokoli un apsekošanas akti,  

 sastādīti 29 rehabilitācijas plāni,  

 sastādīti 35 personas funkcionālo traucējumu novērtējuma protokoli un 

vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas kartes,  

 sastādīti 4 uzvedības sociālās korekcijas plāni. 

Sociālā palīdzība 

2010.gadā atbilstība trūcīgas ģimenes statusam konstatēta 160 ģimenēm (512 

personām), 2009.gadā – 128 ģimenēm (403 personām). 

Sociālās palīdzības pabalstus 2008.gadā saľēma 615 personas (254 ģimenes), 

2009.gadā 770 personas (328 ģimenes), 2010.gadā 601 persona (215 ģimenes).  

LR likumdošana nosaka, ka pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā 

minimālā ienākuma līmeľa nodrošināšanai (GMI pabalstu) un dzīvokļa pabalstu. 2010.gadā 

atbilstīgi pašvaldības saistošajiem noteikumiem un budžeta iespējām, kā arī izvērtējot 

vajadzības, materiālos un personiskos resursus, iedzīvotājiem bija iespējams saľemt sociālo 

palīdzību ne tikai garantētā minimālā ienākumu līmeľa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu, 

bet arī citus pabalstus – sadalījumu (%) sk. 11.att. 
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11.att. Sociālajai palīdzībai 2010.gadā tērēto pašvaldības līdzekļu sadalījums (%). 

Pēdējos gados pieaug GMI pabalsta saľēmēju skaits. GMI pabalsta saľēmēju dinamika 

attēlota 12.att., GMI pabalstam izlietoto līdzekļu dinamika 13.att. 
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12.att. GMI pabalsta saľēmēju dinamika 2005.-2010.gads. 
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13.att. GMI pabalstam izlietoto līdzekļu dinamika 2005.-2010.gads. 

16.tabula 

Pašvaldības sniegtie sociālie pakalpojumi 
 

 2008. 2009. 2010. 

Aprūpes mājās pakalpojumi 5 3 3 

Aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes 

institūcijā pieaugušām personām  

32 27 24 

Pakalpojumi krīzes centrā par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem (bērni) 

0 0 1 

Aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes 

institūcijā bērniem 

1  1  1  

Aprūpe audžuģimenē 2  2  1 

Aizbildnībā 16  13  14 

Sadzīves pakalpojumi (mazgāšanās un 

veļas mazgāšanas) 

64 pers., 

630 reizes 

mazg., 

593 reizes 

veļas mazg. 

76 pers., 

852 reizes 

mazg., 

695 reizes 

veļas mazg. 

91 pers., 

1001 reizes 

mazg., 746 

veļas mazg. 

Palīdzība tehnisko palīglīdzekļu sagādē 10 12 18 

Psihologa konsultācijas par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem 

7 4 1 

Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija 3 (1 

institūcijā,  

2 dzīvesvietā) 

1 (dzīvesvietā) 3 

(dzīvesvietā) 

 

Kopš 2008.gada vidēji reizi divās nedēļas notiek apspriedes komandas darbam ar sociālā 

riska ģimenēm. Tajās piedalās sociālā dienesta vadītāja un darbinieki, bāriľtiesas 

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. 2010.gadā notikušas 17 komandas darbam ar sociālā riska ģimenēm 

apspriedes.  

Pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Komisijas "Pārtikas programma vistrūcīgākajām 

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

pakas. 2010.gadā sociālajā dienestā tika organizēti dažādi pasākumi bērniem no sociālā riska 

ģimenēm, pasākumi personām ar invaliditāti un ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī 

pasākumi pensijas vecuma personām. 
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9.4.2. Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas” 

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

(turpmāk tekstā - Skrīveru SAC) ir Skrīveru novada domes pakļautībā esoša tiešās pārvaldes 

iestāde, kura īsteno ilgstošas un īslaicīgas sociālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

pensijas vecuma un cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Sociālās aprūpes centrs savu darbību 

organizē un veic atbilstoši 2009.gada 26.novembrī apstiprinātam nolikumam. 2010. gadā ir 

veikta iestādes pārreģistrācija Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

Skrīveru SAC darbības mērķis ir nodrošināt sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus un pastāvīgu dzīvesvietu pensijas vecuma personām un cilvēkiem ar speciālām 

vajadzībām. 

Atbilstīgi tam Skrīveru SAC  veic šādus uzdevumus: 

1. nodrošina personu ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs; 

2. apgādā personu ar veļu, apģērbu un apaviem; 

3. organizē racionālu ēdināšanu, ľemot vērā katras personas vecumu un veselības 

stāvokli; 

4. nodrošina personas somatisko medicīnisko aprūpi; 

5. veic sociālās rehabilitācijas pasākumus atbilstīgi katras personas fiziskajam un 

psihiskajam stāvoklim; 

6. organizē kultūras pasākumus; 

7. apgādā personu ar palīglīdzekļiem; 

8. organizē garīgo aprūpi atbilstīgi personas konfesionālajai piederībai; 

9. organizē palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā. 

Aprūpes centra klienti izvietoti 3 divstāvu korpusos, šobrīd tajos dzīvo 75 klienti, un 6 

ģimeľu tipa trīsistabu dzīvojamās mājās, kur izvietoti 14 klienti.  

Palīgsaimniecības ēkas netiek izmantotas. 

2010.gadā iestāde nodrošināja ilglaicīgu un īslaicīgu sociālo aprūpi  85 vietām. 

2010.gadā Skrīveru SAC iestājās 52 klienti (2009.gadā – 59), noslēgti 52 līgumi 

(2009.gadā – 59) ar 9 novadu pašvaldībām (2009.gadā – 15). Gada laikā sociālos 

pakalpojumus izmantoja  112  klienti (2009.gadā – 161). 

Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai veikti šādi pasākumi: 

1. 5.korpusa sanitāro mezglu kosmētiskais remonts; 

2. Ierakts elektro kabelis uz garāžām 70 m, demontēta gaisvadu līnija; 

3. Lai netiktu nomāta tehnika zāles pļaušanai;iegādāta rotējošā pļaumasīna.  

4. Sakarā ar digitālās televīzijas ieviešanu; uzstādīti 20 dekoderi 

5. 2010. gadā iegādāti- multimediju projektors, daudzfunkciju centrs. 

Galvenie darbības virzieni 2011.gadā; 

1. Turpināt veikt uzlabojumus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa 

uzlabošanā, izveidot fizioterapeita amatu vienību 0,5 slodzi   

2. Turpināt palielināt sabiedrības informētību par aprūpes centra pakalpojumiem, 

izmantojot mājas lapu, reklāmu presē un citos mēdijos. 

3. Klientu sadzīves apstākļu uzlabošanai, veikt kosmētisko remontu 2.korpusā. 

4. Ľemt dalību ES projektā „Saules enerģija siltajam ūdenim Skrīveru novadā” 

 

 

9.5. Bāriņtiesa 

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

amata vienības). 
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2010.gadā bāriľtiesa pildīja pienākumus, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 

kompetencei: 

1. 2010.gadā pārbaudīti 79 ģimeľu ar bērniem un rīcībnespējīgu personu dzīves apstākļi, 

atsevišķas ģimenes pārbaudītas vairākkārt; 

2. pieľemts 1 lēmums par atzinuma došanu tiesai par 3 bērnu aizgādības tiesību 

atjaunošanu mātei; 2 mātēm atjaunotas bērnu aprūpes tiesības; 1 mātei ar bāriľtiesas 

priekšsēdētājas vienpersonisko lēmumu atľemtas bērna aprūpes tiesības; 

3. uzraudzībā 13 aizbildnības lietas (aizbildnībā ir 18 bērni), 2 lēmumi pieľemti par 

atzinuma došanu par personu atbilstību aizbildľa pienākumu pildīšanai, 5 personas atlaistas 

no aizbildľa pienākumu pildīšanas, 4 bērniem iecelti citi aizbildľi, 1 lēmums - par aizbildľa 

atļauju bērniem uzturēties pie mātes, kurai atľemtas aizgādības tiesības; 

4. 1 bērns dzīvo un tiek apmeklēts ģimenes krīžu centrā „Dzeguzīte”; pieľemts 1 

lēmums par aprūpes iestādes vadītājas atļauju bērnam uzturēties pie māsas; 

5. 1 novada bērnam pagarināts aprūpes laiks audžuģimenē; 

6. bāriľtiesas uzraudzībā ir 8 aizgādnības lietas (1 mantojuma aizgādnības lieta, 7-

rīcībnespējīgām personām), 1 aizgādne atbrīvota no mantojuma aizgādnes pienākumu 

pildīšanas; 

7. 2010.gadā nav nevienas adopcijas lietas; 

8. bāriľtiesas uzraudzībā ir 12 lietas par bērna mantas pārvaldīšanu;  

9. pieľemti 6 lēmumi par valsts sociālo pabalstu izmaksu personai, kura faktiski audzina 

bērnu, 1 lēmums par ģimenes valsts pabalsta izmaksu nepilngadīgajam bērnam, 3 lēmumi 

pieľemti par 5 bērnu nodošanu citas personas aprūpē Latvijā. 

1 lēmums pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, tiesvedība 

turpinājās Administratīvajā apgabaltiesā Rīgā, bāriľtiesas lēmums atstāts spēkā. 

Bāriľtiesa regulāri piedalās atbalsta komandas sanāksmēs darbā ar ģimenēm ar bērniem, 

kā arī piedalās administratīvās komisijas sēdēs, kad tiek izskatīti pārkāpumi, ko izdarījuši 

nepilngadīgie. 

2010.gadā izdarīti 152 apliecinājumi un pildīti citi uzdevumi. 

 

 

9.6. Dzimtsarakstu nodaļa 

Dzimtsarakstu nodaļā 2010.gadā reģistrēti 17 dzimšanas, 13 laulības, 74 miršanas 

gadījumi, kā arī 1 Latvijas Republikas prokuratūras Reabilitācijas un specdienestu lietu 

prokuratūras paziľojums par represētās personas nāvi. 1 laulības reģistrā izdarīta atzīme par 

laulības šķiršanu.  

Sastādīti 105 dažādi civilstāvokļu aktu reģistri. Nodaļā saľemti 72 dažādi dokumenti 

(personu un iestāžu iesniegumi, tiesu spriedumi u.c.). Sagatavoti un izsniegti vai nosūtīti 25 

dažādi dokumenti. Sagatavotas un izsniegtas 111 stingrās uzskaites veidlapas. 

Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas pārvaldes Aizkraukles nodaļai sagatavoti 

un iesniegti 111 paziľojumi par Dzimtsarakstu nodaļā veiktajiem ierakstiem. 

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. 

 

9.7. Administratīvā komisija  

Administratīvā komisija pārskata periodā darbojās 4 cilvēku sastāvā. 2010.gadā notika 

31 komisijas sēde. 

Komisija izskatīja 45 protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem, 4 lietas par 

audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu un 10 dažāda rakstura iesniegumus. 

Izskatīti 11 protokoli par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas, 9 protokoli par 

dzīvošanu bez derīgas pases, 2 protokoli par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, 1 
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protokols par nolaidīgu pases glabāšanu, kā dēļ pase pazaudēta, 4 protokoli par bērna aprūpes 

pienākumu nepildīšanu, 3 protokoli par elektroenerģijas patvaļīgu lietošanu, 1 protokols par 

darba vietas neaprīkošanu uz ceļa, 1 protokols par zemes apsaimniekošanas pasākumu 

neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, 1 protokols par fizisku un 

emocionāla vardarbību pret bērnu. 12 protokoli izskatīti par pašvaldības 22.12.2005. saistošo 

noteikumu Nr.9 „Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru pagastā” tiesību normu 

pārkāpsšanu. 

28 gadījumos pieľemts lēmums par naudas soda piemērošanu (kopā par Ls 600), 15 

gadījumos izteikts brīdinājums, 2 gadījumos lietvedība izbeigta.  

 

 

10. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Skrīveru novada pašvaldībā sabiedrisko attiecību veidošanu un komunikāciju ar 

sabiedrību kopš 2010. gada 1. marta koordinē sabiedrisko attiecību speciāliste, bet šajā darbā 

piedalās visas pašvaldības institūcijas un speciālisti atbilstīgi darba specifikai. 

Saziľu ar sabiedrību novada pašvaldība 2010. gadā īstenoja, izmantojot šādus 

komunikācijas līdzekļus: laikrakstu „Skrīveru Vārds”, pašvaldības mājas lapu internetā un 

saziľu e-pastā, sapulces, aptaujas, pastkastītes iedzīvotāju atsauksmēm un ierosinājumiem, 

paziľojumu izvietošanu uz informācijas planšetēm, kā arī speciālistu personiski sniegtas 

konsultācijas. 

Laikraksts „Skrīveru Vārds” 2010. gadā tika izdots reizi mēnesī 1500 eksemplāru 

tirāžā, avīzes formāts A3, kopējais lappušu skaits – 68 (aprīlī, jūnijā, augustā, novembrī un 

decembrī – 8 lpp., pārējos mēnešos pa 4 lpp.). Laikrakstā publicēti visi šajā laikā izdotie 

saistošie noteikumi, sniegta informācija par domes lēmumiem, novada teritorijā īstenotajiem 

projektiem, kā arī lasītāji iepazīstināti ar sabiedriskajām, sporta un kultūras norisēm, 

lauksaimniecības aktualitātēm, sveikti jubilāri, jaundzimušie, pieminēti mūžībā aizgājušie 

skrīverieši. 

Gan laikrakstā, gan interneta vidē rosinātas iedzīvotāju diskusijas par vietējai sabiedrībai 

aktuāliem jautājumiem: nepieciešamību būvēt gājēju un veloceliľu gar J. Purapuķes ielu, par 

smēķēšanas ierobežošanu un izskaušanu skolēnu vidē u.c. „Skrīveru Vārds” arī iepazīstināja 

vēlētājus ar novada deputātu  veikuma pašnovērtējumu. 

Mājas lapā www.skriveri.lv tika regulāri ievietotas ziľas ne tikai par vietējām 

aktualitātēm, bet arī uzľēmējiem, jauniešiem būtiski jaunumi. Mājas lapa papildināta ar 

jaunām sadaļām: vakancēm, amatpersonu atalgojumu u.c., lai šis informācijas avots atbilstu 

LR Ministru kabineta 2007.gada 7.marta noteikumu Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto 

informāciju internetā” un citu normatīvo aktu pasībām. Taču mājas lapas struktūra neļāva 

jaunās prasības īstenot tā, lai lapa būtu labi pārskatāma, tāpēc paralēli tika veidota jauna mājas 

lapa ar tiesību aktiem atbilstīgām prasībām. 

Mājas lapa un e-pasts tika izmantots iedzīvotāju ierosinājumu saľemšanai un atbilžu 

sagatavošanai un nosūtīšanai (skrīveriešus galvenokārt interesēja sadzīviski jautājumi: ielu 

apgaismojums, klaiľojoši dzīvnieki u.tml.).  

Lai veicinātu saskarsmi ar skrīveriešiem, kas nelieto internetu, 2010.gada nogalē 

papildus domes ēkā izvietotai pastkastītei 2 pastkastītes ierosinājumiem un atsauksmēm 

tika novietotas ārpus domes ēkas Skrīveru ciemā. Iespēju skrīverieši izmanto, diemžēl ziľas 

pārsvarā ir anonīmas. 

2010.gada 7.decembrī norisinājās iedzīvotāju sapulce par vairākām aktualitātēm: 

ģenētiski modificētu augu audzēšanu, alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu un ES 

līdzfinansētiem projektiem, t.sk. mājsaimniecībām, kā arī par komunālās saimniecības 

jautājumiem. Sapulce bija labi apmeklēta, lektoriem tika daudz  jautāts un arī saľemtas 

atbildes. 

http://www.skriveri.lv/
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Informācija tiek izvietota uz informācijas planšetēm. Šis saziľas veids parasti 

papildina komunikāciju internetā un/vai laikrakstā. 2010. gadā tika izmantots, lai informētu 

iedzīvotājus par  pasākumu laiku, vietu un saturu (piemēram, sapulci), kā arī uz planšetēm 

tika izvietota informācija plakātu formā (piemēram, Lattelecom informatīvie plakāti par TV 

apraides izmaiľām). 

Problēmu gadījumā iedzīvotāji tieši kontaktē ar pašvaldības speciālistiem, deputātiem 

gan viľiem zvanot, gan tiekoties personiski. Iedzīvotāju mutvārdu un rakstveida iesniegumu 

reģistrācija pašvaldības lietvedības nodaļā tiek veikta atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām. 

2010.gadā pavisam reģistrēti 283 fizisko un juridisko personu iesniegumi, priekšlikumi un 

sūdzības. Visvairāk iesniegumu (36) ir par pašvaldības zemes nomu un par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētām personām (21), 13 iesniegumi par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanu,14 iesniegumi par koku nozāģēšanu, 11 iesniegumi par 

pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām; 23 iesniegumi par autotransporta 

izmantošanu.  

Iedzīvotāji neizmanto iespējas piedalīties domes sēdēs, daži interesenti ir piedalījušies 

Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas sēdē. Viens iedzīvotājs ir iesniedzis 

priekšlikumus un atsauksmes pēc saistošo noteikumu „Skrīveru novada kapsētu izveidošanas 

un uzturēšanas noteikumi” projekta publicēšanas mājas lapā. 

Novada iedzīvotāji ar saziľas līdzekļiem ir nodrošināti. Tiek strādāts to uzlabošanā, 

sevišķi – vairāk izmantojot IT piedāvājumu. Taču arī tradicionālo saziľas līdzekļu (laikraksts) 

loma nemazinās, jo būtiska iedzīvotāju daļa neizmanto IT. Tādēļ pašvaldība cenšas nodrošināt 

vienlīdz pilnīgu pašvaldības darbības atspoguļojumam gan virtuālajā vidē, gan drukātajos 

komunikācijas līdzekļos. 

 

11. VEIKTIE  PASĀKUMI  PAŠVALDĪBAS  VADĪBAS  

PILNVEIDOŠANAI 

 
Lai visās pašvaldības iestādēs ieviestu vienotu amatu klasifikācijas un darba samaksas 

sistēmu atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma un Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1651 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un 

to noteikšanas kārtību” un 01.06.2010. noteikumiem Nr.500 „Valsts un pašvaldību institūciju 

amatu katalogs” tiesību normu prasībām, tika izveidotas darba grupas un izvērtēti darbinieku 

pienākumi, veicamā darba sarežģītība, darbam nepieciešamā izglītība, atbildības pakāpe. 

Notika amatu klasifikācijas rezultātu izlīdzināšana, lai nodrošinātu, ka vienādas vai līdzīgas 

vērtības amati, ľemot vērā amata aprakstā noteiktos pienākumus, amata veikšanai 

nepieciešamās izglītības un profesionālās pieredzes prasības, darba sarežģītību, atbildību un 

vadības funkcijas, tiktu klasificēti vienādi visās iestādēs.  

Pamatojoties uz darba grupas priekšlikumiem, 2010.gada 26.augustā dome apstiprināja 

Skrīveru novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu un tā pielikumu – 

amatu katalogu.  

Skrīveru novada pašvaldībā 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 tiek īstenots projekts „Speciālistu piesaiste 

Skrīveru novada pašvaldībā” (identifikācijas Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/045). Projekta 

īstenošna uzsākta 2010.gada 15.novembrīm un tas ilgs līdz 2014.gada 31.martam. Projekta 

ietvaros tika izveidotas 2 jaunas amata vienības un 2011.gada 3.janvārī Skrīveru novada domē 

darbu uzsāka jurists un teritorijas plānotājs. 
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Pāsvaldībai ir savs ētikas kodekss, kas attiecas uz visiem darbiniekiem un domes 

deputātiem. 

Personāla kvalifikācijas paaugstināšana izglītības iestādēs, sociālajā aprūpes centrā, 

sociālajā dienestā, bāriľtiesā tiek plānota saskaľā ar 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. 

Regulāri notiek konsultēšanās un informācijas apmaiľa ar Iepirkumu uzraudzības biroju, 

Valsts kasi, precīzi tiek izpildīti šo institūciju lēmumi un norādījumi.  

 

 

12. 2011.GADĀ  PLĀNOTIE  PASĀKUMI 
 

Neskatoties uz budžeta līdzekļu apjoma samazināšanos, tuvākajā nākotnē ir jāturpina 

realizēt aizsāktie Eiropas struktūrfondu finansētie projekti: ūdenssaimniecības attīstības 

projekta 1.kārtas pabeigšana (attīrīšanas iekārtu izbūve), gājēju celiľa izbūve gar Daugavas 

ielu, Dīvajas ielas (starp Daugavas un Piekrastes ielām) rekonstrukcija, Ziedu ielas posma 

izbūve. Pēc ūdenssaimniecības projekta būvdarbu pabeigšanas pakāpeniski veikt 

Dzelzceļnieku, Sila un Sporta ielu lietus ūdens novades sistēmas un ielu virskārtas segumu 

projektu izstrādāšanu, startēt atklātā projektu konkursā „Atjaunojamo energoresursu 

izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ’’.  

2011.gadā jāpabeidz ielu apgaismojuma rekonstrukciju Kalna un Daugavas ielu rajonos, 

pēc iespējas uzstādot videi draudzīgus apgaismes ķermeľus.  

2011.gadā tiks atvērts Zemgales reģiona atkritumu apglabāšanas poligons Mežārē, būs 

jāveic „Ramziľu” izgāztuves rekultivācija, jāmaina atkritumu savākšanas organizēšana 

novada teritorijā.  

Kā prioritāte pašvaldības darbā ir izvirzīti sociālā atbalsta pasākumi iedzīvotājiem, īpaši 

atbalstot ģimenes ar bērniem. 2011.-2012.gados plānots realizēt Jauna dienas aprūpes centra 

izveides projektu SAC „Ziedugravas”. 

Ilgtermiľā tiek plānots turpināt sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus dažādos 

investīciju projektu konkursos, ir jāveic projektēšanas darbi un ūdensvada un kanalizācijas 

tīklu izbūve dzelzceļa ziemeļu pusē.  

 

13. REVĪZIJAS 
 

2010.gadā Skrīveru novada pašvaldībā Valsts kontroles revīzijas netika veiktas. 

2010.gada finanšu pārskata revīziju veica SIA “Zvērinātas revidentes Vijas Balčunes 

birojs”, zvērināta revidente Vija Balčune.  

 

Pielikumā: Neatkarīga revidena ziņojuma kopija uz 2 lp. 
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               Domes priekšsēdētāja      G.Lisenko  
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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 
 

2011.gada 28.aprīlī                                                                                        Nr.5 

 

 

3. 

Par Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada pārskata apstiprināšanu 

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

[ .. ] 

 

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

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiľš, P.Jansons, R.Kazimirova, I.Kronberga, G.Lisenko, S.Ozola, G.Rūze, A.Skudra, 

A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Papildināt vadības ziľojumu, iekļaujot IV nodaļā punktu par sociālās palīdzības 

sniegšanu. 

 

2. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada pārskatu un papildinātu vadības 

ziľojumu.  

 

Pielikumā: vadības ziľojums uz 3 lp. 

 

 

 

Sēdes vadītāja   (personiskais paraksts)   G.Lisenko    

Protokolētāja   (personiskais paraksts)   V.Vigovska  
 

 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Skrīveru novada domes pārvaldes sekretāre                                               V.Vigovska 

Skrīveru novadā 

2011.gada 3.maijā 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

 

Skrīveru novada domei 
 

Ziņojums par finanšu pārskatu 

 

Mēs esam veikuši Skrīveru novada domes (turpmāk tekstā „Dome”) 2010. gada konsolidētā 

finanšu pārskata revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2010. gada 31. decembra pārskatu 

pariestādes finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance", 2010. gada pārskatu par darbības 

finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3, pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiľu pārskatu –

veidlapa Nr.4-1, naudas plūsmas pārskatu – veidlapa Nr.2-NP, finanšu pārskatu pielikumus, 

kas noteikti LR Ministru Kabineta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

4.5.punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. 

skaidrojumus par budžeta izpildi. 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Domes struktūrvienību finanšu 

pārskatus, kā norādīts finanšu pārskata pielikumā. Domes radniecīgie uzľēmumi nav 

konsolidēti šajā finanšu pārskatā. 

Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās 

informācijas patiesu atspoguļošanu saskaľā ar 2010.gada 17.augusta LR Ministru Kabineta 

noteikumiem Nr. 777 „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 saskaľā ar Latvijā atzītajiem 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 ľem 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 uzľēmuma 

vadības izdarīto pieľēmumu 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 konsolidētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu 

priekšstatu par Skrīveru novada domes finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, kā arī par 

tās finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2010. gadā saskaľā ar 2010.gada 17.augusta LR 

Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 
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Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziľojumu par 2010. gadu, kas atspoguļots gada pārskata 

sadaļā Vadības ziľojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības 

ziľojumā un 2010. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

SIA „Zvērinātās revidentes Vijas Balčunes birojs” 

Licence Nr. 115 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Vija Balčune 

zvērināta revidente, sertifikāts Nr.8 

Rīgā, 2011.gada 29.aprīlī 
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Skrīveru novada pašvaldības nekustamie īpašumi 

 

Nr. 

p. 

k. 

 Nosaukums / adrese 

Zemes 

kopējā 

platība, 

ha 

 

Ēku 

(būvju)/ 

dzīvokļu 

skaits 

 

Pašval- 

dībai 

piederošā 

dom.daļa 

Kadastrālā 

vērtība  

zemei 

atbilstoši 

dom.daļām 

(Ls) 

Kadastrālā 

vērtība 

ēkām 

atbilstoši 

dom.daļām 

(Ls) 

Reģistrēts 

zemes- 

grāmatā 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 273 F 0,91   310,00    

2. Ābeļu iela 0,4187   157,00   29.10.2009. 

3. Aizkraukles iela 0,60   300,00    

4. Akmentiľi 5,90 4  2367,00 436,00 22.09.2009. 

5. Amatnieku parks 0,5031   236,00    

6. Andreja Pumpura iela 0,7252   327,00   14.05.2008. 

7. Andreja Upīša iela 1,5076   701,00   21.05.2008. 

8. Andreja Upīša iela 1A 0,0434 1  369,00 312,00 16.12.2004. 

9. Andreja Upīša iela 1B 0,0804   482,00   07.03.2005. 

10. Andreja Upīša iela   2 0,4078   145,00   24.11.2010. 

11. 

Andreja Upīša 

Skrīveru vidusskola 2,3249 

 

7 

 

6561,00 

 

47463,00  18.12.2002. 

12. Apsēni-Oglenieki 1.0   500,00    

13. Apsēni-Rudiľi 2,60   1300,00    

14. Apsēnu mazdārziľi 6,9765   2965,00  19.10.2000. 

15. Artēziskā aka centrs 0,4058 1  136,00 855,00 11.06.2007. 

16. Artēziskā aka Sprūdi 0,0709 1  35,00 780,00 18.03.2005. 

17. Artūra Piegāza iela 0,60   350,00    

18. Artūra Piegāza iela 16 0,1564     12.09.2010. 

19. 

Artūra Piegāza 

piemiľas akmens 0,0449 

  

22,00 

 

05.03.2004. 

20. Artūra Rīdūža iela 0,40   200,00    

21. Asniľi 0,9456   322,00   

22. Attīrīšanas iekārtas  4   66954,00 29.05.2008. 

23. Bērzu iela 0,80   500,00    

24. Birzes iela 1,00   500,00    

25. Bišuvilki 13,50   2561,00  06.02.2001. 

26. 

Braslas upe-

Silamices 5,80 

  

2900,00 

 

  

27. Bundze 22,10   2633,00   23.11.2005. 

28. 

Centra attīrīšanas 

iekārtas 0,4126 

1  

204,00 

 

8476,00 24.07.2009. 

29. Centra katlu māja 0,20 3  990,00 1062,00   

30. Dārza iela 0,3823   188,00  29.10.2009. 

31. Daugavas iela  11 0,9557 

 

1/1 

8999/ 

59147 

 

872,41 

 

2521,52 08.09.2000. 

32. Daugavas iela  35 0,2619   1914,00  30.10.1997. 

33. Daugavas iela  37 0,5536 7  1370,00 9187,00  04.11.2004. 

34. Daugavas iela  59 0,9230 2  4615,00 11467,00 02.09.2002.  

35. Daugavas iela  85 0,19 1  1615,00 15458,00  13.12.2002. 

36. Daugavas iela  88A 0,1041 1  738,00 10832,00   

37. Daugavas iela  93A 0,0753   518,00   01.11.2010. 

38. Daugavas iela 101 0,4042 1/1 676/2787 833,42 1639,43 21.03.2000. 

39. Daugavas iela 125 0,20   1700,00    

40. Daugavas iela 134A 0,2846   1984,00  18.06.1998. 

41. Daugavas iela 143A 0,7442   3542,00   30.01.2001. 

42. Daugavas iela 54 0,3182   2110,00   

43. Daugavas Meteľi 8,4757   2428,00  17.12.2003. 
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44. Daugavas paliena 1,00   500,00    

45. Dīvajas iela 2,3975   659,00    

46. Dīvajas iela  18 0,1096   783,00   23.11.2010. 

47. 

Dīvajas iela-

Mucenieki 4,70 

  

2350,00 

 

  

48. Draudzības iela 1,5923   756,00  29.10.2009. 

49. Dravnieku mežs 7,60   1351,00  21.10.1999. 

50. 

Dzelzceļa ēka 

72/852km 0,6453 

 

2/5 

15450/ 

15450 3872,00 

 

3716,00  

51. Dzelzceļnieku iela 1,1519   478,00   21.05.2008. 

52. Dzelzceļnieku iela 37 0,40   2380,00    

53. Dzelzceļnieku iela 5 0,9328 3  462,00 35961,00 29.05.2008. 

54. 

 

Dzelzceļa ēka 68/856 

km  

 

0,2552 

 

2/1 

5910/ 

12200 

 

608,44 

 

1693,55  

55. Elkšľu mežs 4,30   828,00  18.03.2005. 

56. Estrādes ceļš 0,3498   96,00   04.07.2008. 

57. Gailenes 0,5615   191,00   

58. Gaismas prospekts 0,4622   136,00   28.12.2010. 

59. Gaismas prospekts   3 0,8085 

 

2/1 

4126/ 

6554 

4326,19 18874,21 

 

60. Ganību ceļš 0,50   250,00    

61. Gāršenieki  4   2270,00   

62. Iebraucamais ceļš 0,04   20,00   

63. Iebraucamais ceļš 0,01   5,00   

64. 

Iecēnu-Pūpolu 

nogāze 3,9093 

  

832,00 

 

05.03.2004. 

65. Institūta mazdārziľi 2 1,47   378,00   17.01.2007. 

66. Institūta mazdārziľi 3 3,0897   1010,00    

67. Institūta mazdārziľi 1 1,27   345,00   04.10.2006. 

68. 

Institūts-Piegāzes 

ceļš 0,40 

  

200,00 

 

  

69. Irbes-Erci 0,90   450,00    

70. Irbju lauks 19,90   8214,00  18.03.2005. 

71. J.Zemitāna iela 0,40   200,00    

72. 

Jāľa Purapuķes iela 

25 0,2214 

  

1734,00 

 

30.10.1997. 

73. 

Jāľa Purapuķes iela  

25A 0,2218 

  

1754,00 

 

  

74. Jaunapsēni 1 1,51   8607,00  29.06.2006. 

75. Jaunāres-Salapi 0,80   400,00    

76. Jaunie kapi 2,3542   1177,00    

77. Jaunie Līči 0,4618 

1/2 1192/ 

2466 1312,66 

2972,75 

  

78. Jaunvanagu iela 0,10   50,00    

79. Jaunviesturi 1,040   727,00   

80. Jaunzemitāni-Viesturi 2,00   1000,00    

81. Jaunzemitānu pļava 12,5856   4695,00   12.01.2007. 

82. 

Kaktiľi-Mazā Sporta 

iela 1,3232 

  

456,00 

 

 07.07.2008. 

83. Kalna iela 2,2862   1029,00   29.10.2009. 

84. Kalna iela  41A 0,0138   4,00    

85. Kalna iela  45A 0,1530   1301,00    

86. Kalnieši-Slaviešēni 0,80   400,00    

87. Kapi 5,5340   2767,00 488,00   

88. Kastaľu iela 0,3723   168,00   29.10.2009. 
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89. Kastaľu iela   1 0,3721 

1/1 350/ 

16690 

66,30 1670,71 

30.10.1997. 

90. Krampīšu iela 0,40   200,00    

91. Krampīšu pleķis 8,50   3667,00    

92. Kultūras nams 0,8697 2  4349,00 28124,00  04.10.2006. 

93. Labrenči 3,48 

4/3 13120/ 

18730 

2338,90 1724,58 

 

94. Lakstīgalu iela 0,9510   440,00   21.05.2008. 

95. Lakstīgalu iela   5 1,0056   503,00   04.10.2006. 

96. Lauku iela 0,50   250,00    

97. Lazdiľas 1,02   88,00   

98. Līči 0,3668 3  2157,00 3227,00   

99. Līču pļavas 6,80   2992,00    

100. Līčupes 0,3645   44,00    

101. Lielkažoki-Stūrīši 4,79   1964,00   28.12.2010. 

102. Lielkažoku iela 0,30   150,00    

103. Liepu iela 0,2664   95,00   21.05.2008. 

104. Luksti 24,00   3896,00   28.08.2003. 

105. 

Maizes ceptuves 

mazdārziľi 0,4075 

  

114,00 

 

  

106. Mazā Piekrastes iela 0,30   150,00    

107. Mazā Sporta iela 0,6653   319,00   21.05.2008. 

108. Mazdārziľi 19,00   7467,00  18.06.1998. 

109. Meteľkalns 12,00   2697,00  21.10.1999. 

110. 

Meteostacijas 

mazdārziľi 2,74 

  

1113,00 

 

 19.08.2009. 

111. Meža iela 0,1167   58,00   29.10.2009. 

112. Mežmaļi 15,50   1999,00   28.08.2003. 

113. Miera iela 0,4482   123,00   21.12.2010. 

114. Miera iela   6 1,040   2441,00    

115. Oglenieki 10,5   1964,00   06.02.2001. 

116. Oglenieki 20,7   8140,00   

117. Osēni-Margas 1,90   950,00    

118. Ošu iela 1,10   550,00    

119. Ozolu iela 0,50   250,00    

120. Piekrastes iela 0,30   150,00    

121. Piekrastes iela   8 0,4239   2450,00  18.06.1998. 

122. Pīlādžu iela 1,2112   459,00   20.12.2010. 

123. Pīlādžu iela 1 0,2318 1/1 311/2536 241,59 341,41 13.06.2000. 

124. Pīlādžu iela-Viesturi 1,0194   503,00   28.12.2010. 

125. Plostnieki 0,2493 

2/1 1409/ 

3650 

317,70 2390,28 

05.07.2001. 

126. Plūmītes 0,3749   105,00   04.10.2006. 

127. Pļavu iela 0,887   444,00    

128. Pulksteľupītes iela 0,4471   221,00   14.05.2008. 

129. Pūpoli 4,60   977,00   19.08.2002. 

130. Ramziľu pleķis 3,03   7272,00   07.08.2009. 

131. Reinholda iela 1,02   459,00   29.10.2009. 

132. 

Represēto piemiľas 

vieta 0,0449 

  

153,00 

 

  

133. Robežas-Kapčas 2,40   1200,00    

134. Robežu iela 0,4888   186,00   20.12.2010. 

135. 

Saimniecības 

attīrīšanas iekārtas 

 0,6221 

4  

216,00 

14739,00 

21.05.2008. 
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136. 

Saimniecības 

mazdārziľi 2,4489 

  

654,00 

 

  

137. Siksnēnu iela 0,1746   84,00  21.05.2008. 

138. Sila iela 1,2325   530,00   14.05.2008. 

139. Silzemnieki 11,70   2210,00  04.02.1999. 

140. 

Skrīveri-Līči-

Bolšāres-Veibēni 9,90 

  

4950,00 

 

 

141. Slavešānu pļavas 2,47   618,00  25.02.2004.  

142. Smilšu iela 0,6653   296,00   07.07.2008. 

143. Sporta iela 1,4085   563,00   14.05.2008. 

144. Sporta iela   4 0,3420 

1/2 826/ 

16580 

144,82 3970,23 

30.10.1997. 

145. Sprīdīša iela 0,7179   257,00   21.12.2010. 

146. Sprīdīša iela 1 1,2781 10  5188,00 18844,00 07.06.2005. 

147. Sprūdu kalns 6,9499   1920,00    

148. Stacijas laukums 3 0,0742 1/1 155/264 198,45 2309,15 30.03.2004. 

149. Stacijas laukums 2A  1   742,00  

150. Stadions 1,1256   557,00    

151. Staltmaľa terases 0,50   250,00    

152. Stāvlaukums 0,1550   930,00  25.08.1998.  

153. Stirnas 4,50 

4/1 9610/ 

20840 

1344,20 1698,81 

 

154. Stirnu ceļš 1,60   800,00    

155. Tilta iela 0,3586   163,00   29.10.2009. 

156. Tilta iela-Vecsprūdiľi 0,90   450,00    

157. Tirgus laukums 0,4125   2475,00  13.06.1997. 

158. Ūdenstornis 1,2801 3  636,00 4171,00  26.10.2004. 

159. Upes iela 0,50   250,00    

160. Upes Līči 0,3915   90,00  04.10.2006.  

161. Uplejas-Jaunsprūdiľi 3,50   1750,00    

162. Uplejas-Silmači 2,60   1300,00    

163. Vanagi 3,20   612,00   19.08.2002. 

164. Vanagi-3 4,00   509,00  05.03.2004. 

165. Vecās kapsētas ceļš 0,60   300,00    

166. Veckļaviľa mežs 9,70   1223,00   30.01.2001. 

167. Veckrieviľi-Klošāres 1,00   500,00    

168. Vecviesturi 1,70 4  1817,00 1662,00 24.09.2009. 

169. Veibēni-Veclejiľas 2,20   1100,00    

170. Vēja iela 0,2033   97,00   29.10.2009. 

171. Viesturi - Glāzšķūnis 6,80   3400,00    

172. 

Vīksnas-

Lejasmucenieki 4,00 

  

2000,00 

 

  

173. Zaļās Zemes iela 0,70   350,00    

174. Zaļās Zemes iela 11 0,3128   2074,00  2005. 

175. Zaļās Zemes iela 14A  0,6078   3100,00   17.12.2003. 

176. Zaļās zemes iela 16 0,7928   3706,00   

177. Zemitāni 3,4677   791,00  18.05.2005. 

178. Zemitānu birzīte 0,5638   282,00   26.10.2006. 

179. 

Zemkopības institūts 

1 0,5097 

1/1 31999/ 

110076 

1259,31 8526,79 

21.10.1999. 

180. 

Zemkopības institūts 

15  

4  

 

148,00 

 

181. 

 

Zemkopības institūts 

16 

 0,6769 

1/1 4046/ 

90403 

257,52 1692,28 

18.06.1998. 
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182. 

Zemkopības institūts 

18  

1/1 5752/ 

80549  

2375,24 

 

183. 

Zemkopības institūts 

18-8  

1/1 2844/ 

80549  

1174,40 

11.06.2007. 

184. 

Zemkopības institūts 

2 0,2089 

1/1 260/ 

4128 

108,46 671,79 

19.06.1997. 

185. 

Zemkopības institūts 

22  

1/1 6190/ 

123270  

2703,22 

 

186. 

Zemkopības institūts 

22A  

1  

 

223,00 

  

187. Ziedu iela 2,0111   965,00   14.05.2008. 

188. Ziedu iela  20 0,330   2151,00   04.10.2006. 

189. Ziedu iela  20A 0,330   2151,00    

190. Ziedu iela  22 0,3327   2149,00    

191. Ziedugravas 11,55 24  5797,00 100528,00 28.12.2009. 

192. Ziedulejas 2,14   565,00   23.12.2009. 

193. Ziemlauki 2 0,60 

3/1 8880/ 

22010 

545,47 1092,15 

 

194. Zvejnieku ganības 7,40   3143,00   24.01.2007. 

 KOPĀ: 456,62 128/28  248213,84 448167,50  

 

Šajā sarakstā nav iekļauti daudzdzīvokļu māju apbūves zemes īpašumi un pašvaldībai 

piekritīgie zemes gabali, uz kuriem izbeigtas zemes lietošanas tiesības. 

 

 
 

 

Domes priekšsēdētāja       G.Lisenko  


