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SĒDES PROTOKOLS
Skrīveru novadā
2017.gada 27.aprīlī
Sēde sasaukta plkst. 15.00.
Sēdi atklāj plkst. 15.03.

Nr.5

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Andris ZĀLĪTIS
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA
Sēdē piedalās:
Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Uldis Dzērve, Sarmīte Jansone, Udo Pērsis,
Andris Zālītis, Arnis Zitāns.
Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:
Ansis Martinsons - izpilddirektors
Kitija Boļšakova – sabiedrisko attiecību speciāliste
Līga Kāpostiņa - juriskonsulte
Gita Klinģerīte – galvenā grāmatvede
Anita Krusta – zemes lietu speciāliste
Inita Panteļejeva - ekonomiste
Velta Vigovska - pārvaldes sekretāre
Citas personas:
Jānis Putniņš - portāla „Fakti.lv” pārstāvis, SIA “EKRO” pilnvarotā persona
Nepiedalās:
Ināra Dika – sakarā ar aizņemtību darba vietā
Deniss Vigovskis – iemesls nav zināms
Darba kārtība:
1. Par SIA „Skrīveru saimnieks” 2016.gada pārskatu
Ziņo – A.Zālītis
2. Par Skrīveru novada pašvaldības 2016.gada pārskatu
Ziņo – G.Klinģerīte
3. Par pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī
Ziņo –I.Panteļejeva
4. Par aizņēmuma ņemšanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona pārbūvei
Ziņo – A.Zālītis
5. Par riskam pakļautu pašvaldības darbinieku apdrošināšanu
Ziņo – A.Zālītis
6. Par grozījumiem 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Skrīveru novada
pašvaldības nolikums”
Ziņo – A.Zālītis

7. Par saistošo noteikumu “Par izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” pieņemšanu
Ziņo – A.Zālītis
8. Par Aizkraukles bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam
Ziņo – A.Zālītis
9. Par ēkas “Ziedugravas 1” pārņemšanu Skrīveru novada domes valdījumā un dzīvojamās
telpas izīrēšanu
Ziņo – A.Zālītis
10. Par pašvaldības dzīvokļa “Zemkopības institūts 1” – 11 atsavināšanu
Ziņo – A.Zālītis
11. Par adreses piešķiršanu telpu grupām dzīvojamajā mājā “Salapi”
Ziņo – A.Zālītis
12. Par pašvaldības zemes iznomāšanu
Ziņo – A.Krusta
13. Iesniegumi
13.1. Par finansējuma piešķiršanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai ūdens sūkņa iegādei
14. Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi
Ziņo – A.Martinsons
15. Informācijas apmaiņa
Papildus darba kārtība
13.2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Gaismas prospekts”
zemes vienības sadalīšanai autoceļa P32 būvprojekta realizācijai
16. Par pašvaldībā veicamajām darbībām finansējuma saņemšanai projekta “Profesionālā sociālā
darba attīstība pašvaldībās” ietvaros
17. Par grozījumiem Skrīveru novada pašvaldības konkursa “Par skaistu un sakoptu Skrīveru
novadu” nolikumā
A.ZĀLĪTIS ierosina iekļaut papildus darba kārtībā trīs jautājumus un izskatīt tos
pirms darba kārtības 14.jautājuma.
Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par (I.Biķerniece, U.Dzērve, S.Jansone,
U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt papildus darba kārtību un mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas
secību.
1.
Par SIA „Skrīveru saimnieks” 2016.gada pārskatu apstiprināšanu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 54.pantu un uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par (I.Biķerniece, U.Dzērve, S.Jansone,
U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Skrīveru saimnieks” 2016.gada
pārskatu un bilanci pārskata perioda beigās aktīvā 5 535 333 (pieci miljoni pieci simti
trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs) euro un pasīvā 5 535 333 (pieci miljoni
pieci simti trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs) euro.

2

2.
Par Skrīveru novada pašvaldības 2016.gada pārskatu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis, G.Klinģerīte, U.Dzērve, S.Jansone.
[..]
Ierodas deputāts Jānis Brokāns un piedalās turpmākajā sēdes gaitā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dzērve,
S.Jansone, A.Zālītis, A.Zitāns), pret – 1 (U.Pērsis), atturas nav, nolemj:
Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības 2016.gada pārskatu un vadības ziņojumu.
Pielikumā: vadības ziņojums uz 5 lpp.
3.
Par pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Sniegtā informācija tiek pieņemta zināšanai.
4.
Par aizņēmuma ņemšanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona pārbūvei
---------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, J.Brokāns, U.Dzērve, A.Zitāns, S.Jansone, U.Pērsis, I.Biķerniece.
[..]
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22., 22.1 un 24. pantu un saskaņā
ar Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 15.1. punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 5 balsīm par, (I.Biķerniece, U.Dzērve, S.Jansone
A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
(J.Brokāns, U.Pērsis balsošanā nepiedalās.)
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 568 955,00 euro (pieci simti sešdesmit astoņi
tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci eiro un nulle centi) apmērā uz 15 gadiem saskaņā ar
Valsts kases noteiktajām aizdevumu procentu likmēm projekta “Andreja Upīša Skrīveru
vidusskolas stadiona pārbūve” realizācijai.
2. Lūgt Valsts kasi piemērot atlikto aizņēmuma pamatsummas maksājumu līdz 2017.
gada 31. decembrim. Aizņēmuma procentu likmi pārskatīt reizi gadā.
3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Skrīveru novada pašvaldības budžetu.
4. Skrīveru novada domes finanšu speciālistam sagatavot nepieciešamo dokumentāciju
iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē.
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5.
Par riskam pakļautu pašvaldības darbinieku apdrošināšanu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Izskatot pašvaldības policijas inspektora Henriha Fridriksona 2017.gada 6.aprīļa
iesniegumu un izvērtējot pašvaldības darbiniekus, kuri veicot amata pienākumus ir pakļauti
reālam riskam, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 37.panta pirmo un ceturto daļu un likuma par pašvaldībām 41.panta pirmās
daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Sakarā ar to, ka atsevišķi, turpmāk uzskaitītie, Skrīveru novada pašvaldības
darbinieki, veicot amata pienākumus, ir pakļauti reālam riskam, apdrošināt šādus
darbiniekus pret nelaimes gadījumiem:
1.1. pašvaldības policijas inspektoru (1 darbinieks),
1.2. sociālā dienesta vadītāju (1 darbinieks) ,
1.3. sociālā dienesta sociālos darbiniekus (3 darbinieki),
1.4. sociālā dienesta aprūpētāju (1 darbinieks),
1.5. bāriņtiesas priekšsēdētāju (1 darbinieks),
1.6. bāriņtiesas locekļus (4 darbinieki),
1.7. vides pārvaldības speciālistu (1 darbinieks).
2. Noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību “Balta” par minēto riska grupu
darbinieku apdrošināšanu ar gada prēmiju 18 euro.
6.
Par grozījumiem 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
“Skrīveru novada pašvaldības nolikums”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, S.Jansone, U.Dzērve, J.Brokāns, U.Pērsis, V.Vigovska.
A.ZĀLĪTIS informē, ka saņemts deputātes S.Jansones priekšlikums balsot atsevišķi
par katru saistošo noteikumu punktu un aicina balsot par 1.apakšpunktu.
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 "Grozījumi 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 "Skrīveru novada pašvaldības nolikums"" 1.1.apakšpunktu.
[..]
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 4 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Pērsis,
A.Zālītis), pret – 1 (S.Jansone), atturas – 2 (U.Dzērve, A.Zitāns), nolemj:
2. Apstiprināt pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 "Grozījumi 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 "Skrīveru novada pašvaldības nolikums"" 1.2.apakšpunktu.
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Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.2 uz 1 lp.,
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
7.
Par saistošo noteikumu “Par izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” pieņemšanu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu un uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta
trešo daļu, 43.1panta pirmo daļu un 45.pantu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 „Par
izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Skrīveru novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs”.
2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā nosūtīt elektroniski parakstītus saistošos
noteikumus un paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas publicēt saistošos noteikumus
laikrakstā „Skrīveru Vārds” un ievietot pašvaldības mājas lapā.
Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.3 kopā ar pielikumiem uz 6 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
8.
Par Aizkraukles bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, I.Biķerniece.
Izskatot Latvijas Bibliotēku padomes 2017.gada 27.marta vēstuli Nr.3.1.4-1/701 “Par
reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju, ņemot vērā to, ka ar Skrīveru novada
domes 2009.gada 26.novembra lēmumu Nr.9 Aizkraukles pilsētas bibliotēka tika izvirzīta
reģiona galvenās bibliotēkas statusam un atbilstoši Bibliotēku likuma 12.panta noteikumiem
Aizkraukles pilsētas bibliotēka tika akreditēta reģiona galvenās bibliotēkas statusā uz 5
gadiem, un 2017.gada aprīlī Aizkraukles pilsētas bibliotēkai jāveic atkārtota akreditācija,
lai nodrošinātu Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas darbību, kā arī
ņemot vērā iepriekšējo gadu sadarbību un Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumu,
pamatojoties uz Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu un 17.panta piektās daļas 3.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
Izvirzīt Aizkraukles pilsētas bibliotēku atkārtotai akreditācijai reģionā galvenās
bibliotēkas statusam.
9.
Par ēkas “Ziedugravas 1” pārņemšanu Skrīveru novada domes valdījumā
un dzīvojamās telpas izīrēšanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons.
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Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta
15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un otro daļu un 41.panta
pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta pirmo
daļu un 19.pantu un Sociālo jautājumu komitejas 2017.gada 19.aprīļa sēdes un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.aprīļa sēdes lēmumiem,
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Pārņemt no pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””
Skrīveru novada domes valdījumā būvi “Ziedugravas 1”, kas atrodas Ziedugravu ciemā,
Skrīveru novadā un sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 3282 006 0003 013
un nedzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3282 006 0003 011 un 3282 006 0003
012.
2. Uzņemt būvi (ēku) Skrīveru novada domes bilancē ar bilances vērtību 980,36
euro, nolietojums 980,36 euro.
3. Lai dzīvojamo māju līdz 2017.gada 1.jūlijam saremontētu dzīvošanai, 1 mēneša
laikā ēkā veikt nepieciešamos remonta darbus, izmantojot pašvaldības darba spēku. Finanšu
un tautsaimniecības komitejas sēdē sniegt informāciju par paveikto darbu apjomu un
nepieciešamību piesaistīt ārpakalpojumus.
4. Pēc remonta pabeigšanas dzīvojamajās telpās, sākot ar 2017.gadu izīrēt dzīvojamo
telpu ar palīgtelpām I.S., noslēdzot īres līgumu uz 1 gadu. Domes maija sēdē noteikt izīrēto
telpu platību un apstiprināt īres maksu.
10.
Par pašvaldības dzīvokļa “Zemkopības institūts 1” – 11 atsavināšanu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro
daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu un 10.pantu
Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par (I.Biķerniece, U.Dzērve, S.Jansone,
U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret – 1 (J.Brokāns), atturas nav, nolemj:
1. Pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu
“Zemkopības institūts 1” - 11, Zemkopības institūts, Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 900
0035, kas sastāv no 8579/110076 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 3282
008 0560 0001 un 8579/110076 domājamām daļām no 0,5097 ha lielas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3282 008 056.
2. Noteikt atsavināmā objekta nosacīto cenu 4720 (četri tūkstoši septiņi simti
divdesmit) euro un apstiprināt izsoles noteikumus.



3. Izveidot izsoles organizēšanas komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs un izsoles vadītājs Uldis DZĒRVE - Skrīveru novada domes
deputāts;
komisijas locekļi: Ansis MARTINSONS – domes izpilddirektors,
Anita KRUSTA – zemes lietu speciāliste
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11.
Par adreses piešķiršanu telpu grupām dzīvojamajā mājā “Salapi”
--------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
Piešķirt dzīvojamajā mājā “Salapi”, kadastra apzīmējums 3282 007 0159 001,
reģistrētām telpu grupām (dzīvokļiem) šādas adreses:
1.
telpu grupai ar kadastra apzīmējums 3282 007 0159 001 002 piešķirt adresi
“Salapi” - 1, Skrīveru nov. (adresācijas objekta kods 109);
2.
telpu grupai ar kadastra apzīmējums 3282 007 0159 001 001 piešķirt adresi
“Salapi” - 2, Skrīveru nov. (adresācijas objekta kods 109);
3.
telpu grupai ar kadastra apzīmējums 3282 007 0159 001 003 piešķirt adresi
“Salapi” - 3, Skrīveru nov. (adresācijas objekta kods 109);
4.
telpu grupai ar kadastra apzīmējums 3282 007 0159 001 004 piešķirt adresi
“Salapi” - 4, Skrīveru nov. (adresācijas objekta kods 109);
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.
A.ZĀLĪTIS pasludina, ka sākas sēdes slēgtā daļa, un lūdz pārtraukt tiešraidi un
personas, kas nav saistītas ar darba kārtības 12.jautājuma izskatīšanu, atstāt sēdes telpu.
Plkst.15.50 tiek pārtraukta sēdes tiešraide un J.Putniņš atstāj sēdes telpu.
12.
Par pašvaldības zemes iznomāšanu
-----------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Krusta.
Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu un racionālu
apsaimniekošanu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Pagarināt nomas līgumu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim ar
1.1. B.K. par zemes nomu par zemes vienības “273F” daļu 0,69 ha platībā;
1.2. A.M. par zemes nomu par zemes vienības “Buki” daļu 0,5 ha platībā;
1.3. P.M. par zemes nomu par zemes vienības “Jaunzemitānu pļava” daļu 0,25 ha
platībā.
2. Pagarināt nomas līgumu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim ar
2.1. I.A. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu
0,04 ha platībā, līgumu noslēgt pēc nomas un nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksas;
2.2. H.B. par mazdārziņu nomu par zemes vienību “Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,02
ha platībā un “Mazdārziņi” daļu 0,07 ha platībā;
2.3. V.L. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu
0,03 ha platībā, līgumu noslēgt pēc nomas un nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksas;
2.4. L.B. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Tērces” daļu 0,035 ha platībā.
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3. Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim A.S.
par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Meteostacijas mazdārziņi” daļu 0,02 ha platībā.
4. Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim ar
R.P. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Apsēni” daļu vienas ēkas uzturēšanai.
5. Pagarināt nomas līgumu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim ar
5.1.H.B. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Kaktiņi” daļu trīs ēku
uzturēšanai;
5.2.J.D. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Mazauto” daļu vienas ēkas
uzturēšanai.
6. Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.maija līdz 2021.gada 31.decembrim ar
A.K. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,04 ha platībā.
7. Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 31.decembrim ar Z.A.
par zemes nomu par zemes vienību “Garāžas Apsēni” daļu vienas ēkas uzturēšanai un
“Sprīdīša šķūnīši” daļu vienas ēkas uzturēšanai.
8. Noslēgt nomas līgumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim ar
8.1.K.Ā. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Apsēni” daļu vienas ēkas
uzturēšanai;
8.2.R.L. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Apsēni” daļu vienas ēkas
uzturēšanai.
Plkst. 15.53 sēdes telpā atgriežas J.Putniņš un atsāk sēdes tiešraidi.
13.1.
Par finansējuma piešķiršanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai ūdens sūkņa iegādei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Izskatot Skrīveru novada domē 2017.gada 4.aprīlī saņemto Andreja Upīša Skrīveru
vidusskolas direktora Alda Rakstiņa iesniegumu par finansējuma piešķiršanu ūdens sūkņa
iegādei un nomaiņai skolas vecā korpusa siltummezglā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
un uz 2017.gada 26.janvāra pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Par Skrīveru novada
pašvaldības budžetu 2017.gadam” 20.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
Sakarā ar to, ka ir bojāts un nolietojies ūdens sūknis skolas vecā korpusa
siltummezglā, piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem
gadījumiem, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai 770 (septiņi simti septiņdesmit) euro jauna
ūdens sūkņa iegādei un nomaiņai.
13.2.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Gaismas prospekts”
zemes vienības sadalīšanai autoceļa P32 būvprojekta realizācijai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
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1. Sadalīt nekustamo īpašumu “Gaismas prospekts”, kadastra Nr.3282 010 0429, 2
(divos) atsevišķos īpašumos, saskaņā ar pievienoto shēmu.
2. Zemes vienības sadalīšana ir atļauta, izstrādājot zemes ierīcības projektu,
detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama.
3. Apstiprināt lēmumam pievienotos zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 4 lpp.
16.
Par pašvaldībā veicamajām darbībām finansējuma saņemšanai projekta
“Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Lai Skrīveru novada pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 14. aprīļa
noteikumu Nr.193 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā
atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti
darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba
attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 16.1. un 18.2.
apakšpunktam pasākuma ietvaros pretendētu uz kompensācijas saņemšanu par apmācību un
supervīzijas nodrošināšanu pašvaldības sociālā darba speciālistiem visā Labklājības
ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001)
īstenošanas laikā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 41.panta
pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Skrīveru novada domei:
1.1. noslēgt līgumu ar supervīzijas pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši Noteikumu
25.2.1.apakšpunktam;
1.2. veikt sociālā dienesta sociālā darba speciālistu supervīzijas nodrošināšanas
priekšfinansēšanu pilnā apmērā;
1.3. iesniegt Labklājības ministrijā pārskatu un tā pielikumus par notikušajām
supervīzijām.
2. Skrīveru sociālajam dienestam:
2.1. sadarbojoties ar kaimiņu novada sociālajiem dienestiem izvēlēties supervīzijas
pakalpojuma sniedzējus, ievērojot Labklājības ministrijas norādījumus par supervīzijas
pakalpojumu izmantošanu un Eiropas sociālā fonda kompensācijas saņemšanu;
2.2. nodrošināt sociālā dienesta sociālā darba speciālistu dalību supervīzijās;
2.3. parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu ar pakalpojumu sniedzējiem;
2.4. sagatavot iesniegšanai Labklājības ministrijā pārskatu un tā pielikumus par
iepriekšējā ceturksnī notikušajām supervīzijām.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Skrīveru novada domes 2016.gada 26.maija sēdes
lēmumu Nr.4 “Par pašvaldībā veicamajām darbībām finansējuma saņemšanai projekta
“Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros”.
17.
Par grozījumiem Skrīveru novada pašvaldības konkursa
“Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu” nolikumā
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Skrīveru novada pašvaldības konkursa „Par skaistu un sakoptu
Skrīveru novadu” nolikumā un 10.un 11.punktu izteikt šādā redakcijā:
“10. Pieteikšanās konkursam tiek izsludināta no 1. līdz 30.jūnijam.
11. Konkursa dalībnieku izvērtēšana notiek no 1.jūlija līdz 31jūlijam.”
14.
Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons, J.Brokāns, I.Biķerniece, U.Dzērve, S.Jansone,
V.Vigovska
A.MARTINSONS informē par lielākajiem darbiem, kas veikti pašvaldības iestādēs
1.ceturksnī:
1. Veikts sabiedriskās tualetes ēkas remonts par 1731 eiro,
2. Izgatavoti baneri, noslēgts līgums par atkritumu urnu izgatavošanu, izvietos līdz
15.maijam, centrā uzstādīts reklāmas stends,
3. Iegādāta maketēšanas programma un četri UPS.
4. Skolā iegādāts stacionārais dators, visus pārējos datorus iegādāsies centralizēti
2.ceturksnī.
5. Pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” pabeigts remonts metodiskajā kabinetā,
iegādātas mēbeles un inventārs.
6. Mūzikas un mākslas skolā iegādāts videoprojektors, vijoles, tērpi saksofonistu
ansamblim, bungu šķīvji.
7. Dienas aprūpes centrā iegādāts vingrošanas sols un lampas.
[..]
15.
Informācijas apmaiņa
--------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons, J.Brokāns, U.Dzērve, U.Pērsis, A.Zitāns, L.Kāpostiņa.
1. Par plānotajiem darbiem
[..]
2. Par Dzelzceļnieku ielas izbūvi
[..]
3. Par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju
[..]
4. Par maija sēdēm
Deputāti vienojas maijā sasaukt sēdes šādos datumos:
31.maijā domes sēdi,
23.maijā Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas sēdi,
24.maijā Sociālo jautājumu komitejas sēdi,
25.maijā Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdi.
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Sēdi slēdz pulksten 16.40.

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs

A.Zālītis

Protokolētāja

V.Vigovska
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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

Skrīveru novadā
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

Nr. 3-5e/207

Skrīveru novada domes vadības ziņojums
par 2016.gada pārskatu
I. Vispārēja informācija par pašvaldību
Skrīveru novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un
Skrīveru novada pašvaldības nolikumu, kas apstiprināts kā saistošie noteikumi 2009.gada
30.jūlijā (sēdes protokols Nr.3, lēmums Nr.1), ar grozījumiem 2010.gada 28.janvārī un
25.martā, 2011.gada 27.janvārī, 2013.gada 25.jūlijā, 2014.gada 24.aprīlī un 2016.gada
28.janvārī.
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. Skrīveru novada dome pašreizējā 9 deputātu sastāvā savu darbību
uzsāka 2013.gada 18.jūnijā. Domes darbības nodrošināšanai ir izveidotas 3 pastāvīgi
darbojošās deputātu komitejas: Finanšu un tautsaimniecības komiteja visu 9 deputātu
sastāvā, Sociālo jautājumu komiteja 4 deputātu sastāvā un Izglītības, kultūras, sporta un
tūrisma jautājumu komiteja 4 deputātu sastāvā.
Novadā izveidoti 5 ciemi: Skrīveri, Zemkopības institūts, Klidziņa, Līči un
Ziedugravas. Kopējais dzīvesvietu deklarējušo iedzīvotāju skaits uz 2016.gada 31.decembri
3672, t.sk. iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā 2289 (62.3%), līdz darbaspējas vecumam
518 (14.1%), pēc darbaspējas vecuma 865 (23.6)%. Visus pēdējos gadus ir negatīvs
iedzīvotāju dabiskais pieaugums (2016.gadā mirušas 69 personas, dzimuši 33 bērni).
Skrīveru novadu šķērso vairākas nozīmīgas transporta maģistrāles: dzelzceļa līnija
“Rīga-Maskava”, valsts galvenās nozīmes autoceļš A6 “Rīga – Daugavpils – Krāslava –
Baltkrievijas robeža” un valsts 1.kategorijas autoceļš P32 “Skrīveri-Līgatne”. Pārējo ceļu
daļu veido pašvaldības ceļi 68,226 km kopgarumā un ielas 25,249 km kopgarumā, kā arī
māju un uzņēmumu ceļi.
Skrīveru novada kopējā platība ir 10540,1 ha, no tās 55,65% (5864,6 ha) zemes ir
izmantojama lauksaimniecības vajadzībām, 37,77% (3981,4 ha) teritorijas aizņem
mežsaimniecības zeme, 1,07% (112,9 ha) aizņem ūdens objekti, 2,39% (251,8 ha)
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, 2,04% (215,7 ha) satiksmes infrastruktūras
objektu apbūves zeme, dažādu objektu apbūves zeme 0,95% (100,3 ha), dabas pamatnes un
rekreācijas nozīmes zeme 0,13% (13,4 ha). No visas zemes platības 94,4% (9950,4 ha) ir
reģistrēti zemesgrāmatā. No zemesgrāmatā nereģistrētajām platībām 5,6%(589,7 ha) fizisko
un juridisko personu lietojumā atrodas 16,21% (95,6 ha), 33,0% (194,7 ha) ir pašvaldībai
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piekritīga zeme, 28,73% (169,4 ha) valstij piekritīga zeme, 19,15% (112,9 ha) atrodas zem
publiskajiem ūdeņiem, 2,81% (16,6 ha) rezerves zemes fonda zeme un 0,1% (0,5 ha) ir
zemes reformas pabeigšanai paredzētā zeme.
Novadā ir 774 zemes īpašumi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, 37 zemes īpašumi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, 1014 ir individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes īpašumi, 33
daudzdzīvokļu māju apbūves zemesgabali, 16 komercdarbības objektu apbūves
zemesgabali, 33 ražošanas objektu apbūves zemesgabali un 28 sabiedriskas nozīmes objektu
apbūves zemesgabali.
Skrīveru novada pašvaldības īpašumā un valdījumā atrodas 267 zemes īpašumi,
2016.gadā to kopējā bilances vērtība palielinājusies par 7 518 euro. Zemes īpašumu skaits
samazinājies sakarā ar to, ka tika pārdoti zemes gabali “Mežāres”, Dīvajas iela 18, Pīlādžu
iela 37 un Kalna iela 38. Kopā pašvaldības valdījumā atrodas 32 neprivatizēti dzīvokļi ar
kopējo bilances vērtību 23 423 euro.
Pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas SIA „Skrīveru saimnieks” un 3,32% kapitāla
daļas SIA „Vidusdaugavas SPAAO”.
II. Pašvaldības darbība pārskata gadā un būtiskākās izmaiņas
2016.gada 26. janvārī kā saistošie noteikumi Nr.1 tika apstiprināts Skrīveru novada
pašvaldības budžets.
Skrīveru novada domes bilancē ir ietvertas šādas pašvaldības iestādes:
 Skrīveru novada pašvaldības administrācija,
 Andreja Upīša Skrīveru vidusskola,
 Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”,
 Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saulēni”,
 Skrīveru mūzikas un mākslas skola,
 Skrīveru kultūras centrs,
 Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka,
 Skrīveru bērnu bibliotēka,
 Skrīveru novada bāriņtiesa,
 Skrīveru sociālais dienests,
 Skrīveru novada pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas””.
Skrīveru novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas principa
2016.gadā bija 3 994 533 euro un izdevumi 3 618 983 euro, kas attiecīgi ir 107% un 97% no
2015.gada ieņēmumiem un izdevumiem, kas bija 3 727 455 euro un 3 730 151 euro.
Pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu 2016.gadā bija 453 805 euro, bet
2015.gadā 456 501 euro. Skrīveru novada pašvaldības ieņēmumi tika novirzīti pašvaldības
funkciju izpildes nodrošināšanai, izglītībai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem. Pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļu atlikums 2016.gada beigās 597 750 euro.
Budžeta ieņēmumu daļā, salīdzinot 2016.gadu ar 2015.gadu, iedzīvotāju ienākuma
nodoklis ir palielinājies par 3%, īpašuma nodoklis palielinājies par 8%, maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi palielinājušies par 7%. Saņemtie valsts budžetu transferti
palielinājušies par 15%, palielinājums transfertos no citām pašvaldībām ir 11%.
Skrīveru novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumus sastāda:
6% ( 2015.gadā-7%) ir izdevumi vispārējiem valdības dienestiem;
12% (2015.gadā -13%) - pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai;
7% (2015.gadā-8%)- atpūtai, kultūrai un reliģijai;
47% (2015.gadā- 45%) – izglītībai;
27% (2015.gadā -26%) - sociālajai aizsardzībai;
mazāk par 1% - pārējiem izdevumiem.
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Ziedojumi un dāvinājumi 2016.gadā kopā ieņēmumu daļā bija 582 euro (2015. gadā
300 euro) un izdevumu daļā 582 euro (2015.gadā 300 euro). Atlikumi uz 2016.gada sākumu
un beigām nav.
2016.gadā Speciālā budžeta ieņēmumi sastādīja 75 447 euro un izdevumi 54 625 euro,
kas attiecīgi ir 107% un 63% no 2015.gada ieņēmumiem un izdevumiem, kas bija 70 415
euro un 86 645 euro. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums 2016.gada beigās bija 33 503 euro
(2015.gada beigās 12 681 euro).
2016.gadā pašvaldībā realizēti šādi projekti:
1. Noslēdzies 2014.gadā sāktais VIAA projekts Erasmus+ Andreja Upīša Skrīveru
vidusskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveide CLIL ieviešanai Nr. 2014-1LV01-KA101-000137;
2. Sākta VIAA projekta Erasmus AIMS Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā realizācija;
3. Aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi ”(līguma
Nr.6APSD-15-2016) nodrošināšana;
4. Iesniegts projekts Latvijas- Lietuvas- Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā
daudzfunkcionāla sociālā pakalpojuma centra izveidei Skrīveru novadā.
Lielākās investīcijas 2016.gadā veiktas novada attīstīšanai. Tās ir:
1. gājēju celiņa izbūve no Daugavas ielas līdz PII „Sprīdītis”;
2. iesākta Dzelzceļnieku ielas seguma rekonstrukcija;
3. tualetes telpu remonts ģimenes ārstu prakses vietās, pielāgojot telpas cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām;
4. kultūras centra skatītāju zāles krēslu iegāde;
5. iesākta Skrīveru mūzikas un mākslas skolas pārvietošana, telpu sakārtošana atbilstoši
iestādes specifikai un prasībām;
6. iesākta Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona rekonstrukcija.
Skrīveru novadā 2016.gadā novirzītas investīcijas ielu un ceļu sakopšanai.
III. Būtiskie riski un neskaidrie apstākļi pašvaldības darbībā
2016. gadā pabeigta Latvijas Republikas Valsts kontroles 2014.gadā Skrīveru novada
pašvaldībā veiktās revīzijas par Skrīveru novada pašvaldības finanšu līdzekļu kultūrai,
atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas lietderību un atbilstību normatīvo aktu
prasībām konstatēto nepilnību ieviešana.
Pašvaldības īpašumā esošās ielas un ceļi ir sliktā stāvoklī. 2016.gadā ceļu un ielu
ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbiem paredzētais valsts līdzekļu apjoms tika nedaudz
palielināts (no 66 655 euro 2015.gadā uz 71 911 euro 2016.gadā), tomēr tas nenodrošina pat
ikdienas uzturēšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu. 2016.gadā ielu un ceļu uzturēšanai no
pašvaldības pamatbudžeta izlietots 47 270 euro ( 45 078 euro 2015.gadā), tādējādi
apdraudot citu pašvaldības pamatfunkciju nodrošināšanu izglītības un sociālajā sfērā.
2017.gadā ielu un ceļu uzturēšanai paredzēts izlietot 53 062 euro un Dzelzceļnieku ielas
seguma rekonstrukcijai 133 100 euro no pašvaldības pamatbudžeta.
2016. gadā kredītu līdzekļi netika piesaistīti, bet tika maksāti iepriekšējo gadu
investīcijas projektu īstenošanai piesaistītie kredītresursi. 2017.gadā paredzēts aizņemties
līdzekļus no Valsts kases Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona rekonstrukcijai un
autobusa iegādei.
SIA “Skrīveru saimnieks” darbība rada negatīvu slogu ar ikgadējiem zaudējumiem un
risku pašvaldībai, kā uzņēmuma kapitāla daļu turētājai. Pašvaldība seko līdzi SIA “Skrīveru
saimnieks” stratēģijai un veic regulāras tikšanās par nākotnes attīstības plāniem, lai uzlabotu
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situāciju Sabiedrības uzņēmējdarbībā un mazinātu šo risku. Pārskata periodā SIA “Skrīveru
saimnieks” izdevās sasniegt pozitīvu rezultātu pateicoties pārvērtēšanas rezerves datu
aktualizācijai.
IV. Pašvaldības turpmākās darbības prioritātes.
Skrīveru novada attīstības programmā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes.
2016.gadā tika apstiprināts īstermiņa attīstības dokuments un 2017. gadā bija pirmā Skrīveru
novada investīciju plāna aktualizācija, pamatojoties uz kuru 2017. gada budžetā ir iekļauta
virkne darbību un paredzēts finansējums prioritāšu sasniegšanai. Skrīveru novada
pašvaldības 2017.gada budžets (ievērojot izvirzītos mērķus, uzdevumus un budžeta
veidošanas galvenos pamatprincipus, kā arī piesardzību saistībā ar paredzamajām izmaiņām
nodokļu politikā) ir virzīts galvenokārt uz iepriekšējos gados apstiprināto prioritāšu un
infrastruktūras projektu realizāciju.
Kā galvenās prioritātes 2017. gadā ir izvirzītas:
1. Skrīveru mūzikas un mākslas skolas pārvietošana, telpu sakārtošana atbilstoši
iestādes specifikai un prasībām;
2. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona rekonstrukcija;
3. Dzelzceļnieku ielas pārbūves pabeigšana;
4. Evakuācijas izejas izbūve PA SAC “Ziedugravas”.
Lai veicinātu Skrīveru novada attīstību, 2017.gadā tā pat kā iepriekšējos gados
iespēju robežās tiks piesaistīti Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu un, ja būs
nepieciešams, arī aizņēmumu līdzekļi.
2017. gada budžetā ir iekļauti līdzekļi šādu projektu realizācijai:
1. 2016.gadā uzsāktā ES projekta “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos”, 27 000 euro paredzot pašvaldības finansējuma pirmās kārtas sākšanai;
2. VIAA projekta Erasmus AIMS Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā realizācija.

Priekšsēdētājs

A.Zālītis
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