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
2017.gada 31.augustā

Nr.11

Sēde sasaukta pulksten 15.00.
Sēdi atklāj pulksten 15.02.
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Andris ZĀLĪTIS
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA
Sēdē piedalās:
Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Ināra Dika, Uldis Dronka, Uldis Dzērve,
Sarmīte Jansone, Broņislavs Mačuļskis, Udo Pērsis, Andris Zālītis
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Ansis Martinsons - izpilddirektors
Kitija Boļšakova – sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Krusta – zemes lietu speciāliste
Inita Panteļejeva - ekonomiste
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre
Citas personas:
Jānis Putniņš - portāla „Fakti.lv” pārstāvis, SIA “EKRO” pilnvarotā persona
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu
2017.gadam”
Ziņo – I.Panteļejeva
2. Par aizņēmuma ņemšanu autobusa iegādei
Ziņo – A.Zālītis
3. Par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Skrīveru novada administratīvajā teritorijā”
pieņemšanu
Ziņo – A.Zālītis
4. Par Skrīveru novada bāriņtiesas ētikas kodeksa saskaņošanu
Ziņo – A.Zālītis
5. Par grozījumiem konkursa „Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu” nolikumā
Ziņo – A.Zālītis
6. Par administratīvās komisijas sastāvu un priekšsēdētāja iecelšanu amatā
Ziņo – A.Zālītis
7. Par amata likmes palielināšanu darba aizsardzības speciālistam
Ziņo – A.Zālītis

8. Par atļauju amatpersonām savienot amatus
Ziņo – A.Zālītis
9. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu piekritību
Ziņo – A.Krusta
10. Par grozījumiem Skrīveru novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumā Nr.10.1 “Par
adrešu precizēšanu atsevišķiem adresācijas objektiem”
Ziņo – A.Zālītis
11. Iesniegumi
11.1. Par finansējuma izlietošanu un piešķiršanu pašvaldības iestādēm
11.1.1. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” iesniegumu par pakalpojumiem
paredzēto līdzekļu izlietojumu garderobes remontam
11.1.2. Par bāriņtiesas iesniegumu par finansējuma piešķiršanu dokumentu skapja iegādei
11.1.3. Par finansējuma piešķiršanu Andreja Upīša 140.dzimšanas dienai veltītā literāro darbu
konkursu dalībnieku apbalvošanai
11.1.4. Par Skrīveru novada TIP vadītājas iesniegumiem par finansējuma piešķiršanu un
izlietošanu
11.1.5. Par aizdevuma izsniegšanu SAC “Ziedugravas” 3.korpusa avārijas izejas celtniecības
darbu apmaksai
11.2. Par Aizkraukles ev.-luteriskās draudzes iesniegumu par finansiālu atbalstu
11.3. Par zemes īpašuma domājamās daļas Daugavas ielā 67 atsavināšanu
11.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā
11.5. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
11.6. Par Skrīveru sociālā dienesta lēmuma par atteikumu piešķirt personai sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu apstrīdēšanu
11.7. Par zemes vienības “Jaunzemitānu pļava” daļas atsavināšanu
11.8. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
12. Par Skrīveru sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā
Ziņo – A.Zālītis
13. Par Skrīveru novada vēlēšanu komisijas vēlēšanām
Ziņo – A.Zālītis
14. Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi
Ziņo – A.Martinsons
15. Informācijas apmaiņa
Papildus darba kārtība
11.9. Par pašvaldības zemes iznomāšanu
A.ZĀLĪTIS informē, ka pēc darba kārtības izsludināšanas ir saņemts iesniegums par
pašvaldības zemes iznomāšanu un lūdz apstiprināt darba kārtību. Viņš informē, ka darba
kārtības jautājumi, kas satur fiziskas personas datus, tiks skatīti sēdes slēgtajā daļā.
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt papildus darba kārtību.
Ierodas Iveta Biķerniece un piedalās sēdē.
1.
Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā
------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas otro punktu un
46.pantu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi
Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru
novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””.
2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju darbdienu laikā elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai un publicēt
pašvaldības mājas lapā.
3. Saistošie noteikumi Nr.6 “Grozījumi Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””.stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada domes ēkā
un publicējami pašvaldības mājas lapā.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.6 kopā ar pielikumiem uz 8 lp.
2.
Par aizņēmuma ņemšanu autobusa iegādei
---------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis.
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 7 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret – 2 (J.Brokāns, U.Pērsis), atturas - nav,
nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 61 890,00 euro (sešdesmit viens tūkstotis astoņi
simti deviņdesmit eiro un nulle centi) apmērā uz 7 gadiem saskaņā ar Valsts kases noteiktajām
aizdevumu procentu likmēm projekta “Autobusa piegāde Skrīveru novada pašvaldībai”
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
dokumentāciju.

novada

domes

finanšu

speciālistam

sagatavot

nepieciešamo

3.
Par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Skrīveru novada administratīvajā teritorijā”
pieņemšanu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis, V.Vigovska, S.Jansone.
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Pamatojoties uz Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 43.1panta pirmo daļu un 45.pantu
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret – 1 (U.Pērsis), atturas - nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 „Par kārtību,
kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Skrīveru novada administratīvajā teritorijā”.
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.5 kopā ar pielikumiem uz 4 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
4.
Par Skrīveru novada bāriņtiesas ētikas kodeksa saskaņošanu
------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo daļu un likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Saskaņot Skrīveru novada bāriņtiesas ētikas kodeksu.
Pielikumā: Ētikas kodekss 2 lpp.
5.
Par grozījumiem konkursa „Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu” nolikumā
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un saskaņā
ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas 2017.gada 21.augusta sēdes
lēmumu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Izdarīt šādus grozījumus Skrīveru novada pašvaldības konkursa „Par skaistu un
sakoptu Skrīveru novadu” nolikumā:
1. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Konkursa dalībnieku izvērtēšana notiek no 1.jūlija līdz 31.augustam.”
2. Izteikt 13.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
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“13. Konkursa vērtēšanas komisiju izveido dome 5-12 cilvēku sastāvā.”
6.1.
Par Administratīvās komisijas sastāvu
---------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada domes Administratīvās komisijas locekļa Gata Zvaigznīša 2017.gada
4.augusta iesniegumu par atteikšanos no administratīvās komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas, saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 24.augusta sēdes
lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un
61.panta pirmo daļu, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu un Skrīveru
novada domes Administratīvās komisijas nolikuma 8.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Atbrīvot Gati Zvaigznīti no Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas
un atzīt, ka viņš ir beidzis pildīt amata pienākumus ar š.g. 24.augustu.
2 Izdarīt grozījumus skrīveru novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā Nr.7 “Par
Skrīveru novada Administratīvās komisijas izveidošanu” un noteikt, ka Skrīveru novada
domes Administratīvo komisiju izveido 5 locekļu sastāvā.
6.2.
Par Administratīvās komisijas priekšsēdētāja iecelšanu amatā
---------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Ņemot vērā Administratīvās komisijas priekšlikumu un saskaņā ar Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 24.augusta sēdes lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Administratīvās komisijas nolikuma
9.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas – 1 (B.Mačuļskis),
nolemj:
1. Iecelt BROŅISLAVU MAČUĻSKI par Skrīveru novada domes Administratīvās
komisijas priekšsēdētāju.
2. Ņemot vērā to, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai, pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 4.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, 7. panta sesto daļu, 8.1 panta ceturto1 daļu un
piekto daļu, atļaut BROŅISLAVAM MAČUĻSKIM savienot Skrīveru novada domes
Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu ar Skrīveru novada domes deputāta amatu.
7.
Par amata likmes palielināšanu darba aizsardzības speciālistam
---------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
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Izskatot Skrīveru novada domes darba aizsardzības speciālista Aivara Aleknas
ziņojumu par darba aizsardzības un ugunsdrošības organizatoriskiem jautājumiem un
izvērtējot darba aizsardzības speciālista veicamā darba apjomu, saskaņā ar Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 24.augusta sēdes lēmumu pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmo teikumu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu un
Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības noteikumu 4. un 7.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Skrīveru novada pašvaldības administrācijas Vides attīstības un
saimnieciskā nodaļas amatu sarakstā un ar 2017.gada 1.septembri palielināt darba
aizsardzības speciālista amata likmi no 0.75 likmēm uz 1.0 likmi.
2. Izdarīt attiecīgus grozījumus ar Aivaru Aleknu noslēgtajā darba līgumā.
8.1.
Par atļauju amatpersonām savienot amatus
----------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Atļaut AINĀRAM ARNĪTIM savienot Skrīveru novada pašvaldības aģentūras
„Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” direktora amatu ar Pļaviņu novada domes deputāta
darbu.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lpp.
8.2.1.
Par atļauju amatpersonām savienot amatus
----------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Atļaut SANDAI ANUFRIJEVAI savienot Skrīveru novada domes Administratīvās
komisijas locekles amatu ar SIA “LETA” publicitātes analītiķa amatu.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lpp.
8.2.2.
Par atļauju amatpersonām savienot amatus
----------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
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Atļaut GUNTIM KRASTIŅAM savienot Skrīveru novada domes Administratīvās
komisijas locekļa amatu ar SIA “J.J.būve” valdes locekļa amatu un būvstrādnieka darba
pienākumu pildīšanu.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lpp.
8.2.2.
Par atļauju amatpersonām savienot amatus
----------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Atļaut GUNITAI POSNIJAI savienot Skrīveru novada domes Administratīvās
komisijas locekles amatu ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas atļauju kontroles daļas Otrās
atļauju uzraudzības nodaļas vecākās muitas ekspertes amatu.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lpp.
8.3.
Par atļauju amatpersonām savienot amatus
----------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un citu speciālo likumu tiesību
normām, ar Skrīveru novada domes lēmumiem tika izveidota Skrīveru novada Administratīvā
komisija, Komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā, kā
arī tika ievēlēti Skrīveru novada bāriņtiesas locekļi un vairākas amatpersonas deleģētas
darbam dažādās institūcijās. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 81.panta 41.daļā ir noteikts, ja institūcija, kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu
valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas
noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem,
jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu
attiecīgajā amatā.
Ņemot vērā Skrīveru novada domes darbinieku un amatpersonu darba organizāciju un
darba specifiku, amatu savienošana viņiem netraucē pildīt amata pienākumus, kā arī nav
pamata uzskatīt, ka amatu savienošana varētu radīt interešu konfliktu vai varētu būt pretrunā
ar amatpersonas ētikas normām.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 81.panta 41.daļu un piektās daļas 1.punktu, atļaut
ANDRIM ZĀLĪTIM Skrīveru novada domes Komisijas lēmumu pieņemšanai par
lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā priekšsēdētāja amatu savienot ar Skrīveru novada
domes priekšsēdētāja amatu, dalību Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē un dalību
Latvijas Pašvaldību savienības Finanšu un ekonomikas komitejā.
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2. Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 4.panta otrās daļas 1. un 3.punktu, 7.panta 6.daļas 3.punktu un 81.panta 41. daļu un
piektās daļas 1.punktu, atļaut SARMĪTEI JANSONEI Skrīveru novada domes Komisijas
lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā locekles amatu savienot
ar Skrīveru novada domes priekšsēdētāja vietnieces amatu, dalību Latvijas Pašvaldību
savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā un Veselības un sociālo jautājumu
komitejā un agronomes darbu SIA “Skrīveru sēklkopības sabiedrība”.
3. Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 81.panta 41. daļu un piektās daļas 1.punktu, atļaut
IVETAI BIĶERNIECEI Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas direktores amatu savienot ar
Skrīveru novada domes deputātes darbu un dalību Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un
kultūras komitejā.
4. Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 4.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta piektās daļas 4.punktu, 81.panta 41.daļu un
piektās daļas 1.punktu, atļaut ANSIM MARTINSONAM Skrīveru novada Medību
koordinācijas komisijas locekļa amatu savienot ar Skrīveru novada domes izpilddirektora
amatu.
5. Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 4.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, 6.panta otro daļu, 7.panta sestās daļas 3.punktu,
81.panta 41.daļu un piektās daļas 1.punktu, atļaut ANITAI KRUSTAI Skrīveru novada domes
Administratīvās komisijas locekles amatu un Komisijas lēmumu pieņemšanai par
lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā locekles amatu savienot ar Skrīveru novada domes
zemes lietu speciālistes amatu.
6. Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 4.panta otrās daļas 1. un 3.punktu, 6.panta otro daļu, 7.panta sestās daļas 3.punktu,
81.panta 41.daļu un piektās daļas 1.punktu, atļaut LĪGAI KĀPOSTIŅAI Skrīveru novada
domes Komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
locekles amatu savienot ar Skrīveru novada domes juriskonsultes amatu.
7. Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 4.panta otrās daļas 1.punktu, 6.panta otro daļu, 7.panta sestās daļas 3.punktu,
81.panta 41.daļu un piektās daļas 1.punktu, atļaut MĀRĪTEI BOGOPOĻSKAI Skrīveru
novada domes Komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
locekles amatu savienot ar nodokļu administratores amatu Skrīveru novada domē.
8. Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 4.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta sestās daļas 3.punktu, 81.panta 41. daļu un
piektās daļas 1.punktu, atļaut INGAI KOKAINEI Skrīveru novada bāriņtiesas locekles amatu
savienot ar kultūras darba un pasākumu organizatores amatu Skrīveru kultūras centrā.
9. Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 4.panta otrās daļas 1.punktu,7.panta piektās daļas 4.punktu un 6.daļas 3.punktu,
81.panta 41.daļu un piektās daļas 1.punktu, atļaut INTAI RINMANEI Skrīveru novada
bāriņtiesas locekles amatu savienot ar Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes “Sprīdītis” vadītājas amatu.
10. Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 4.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta sestās daļas 3.punktu, 81.panta 41. daļu un
piektās daļas 1.punktu, atļaut MĀRAI KRŪMIŅAI Skrīveru novada bāriņtiesas locekles
amatu savienot ar Pedagogu materiālās stimulēšanas izvērtēšanas komisijas locekles amatu
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā.
9.1.
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Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala piekritību
----------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Krusta.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Noteikt ka, rezerves zemes fondā iekļautā zemes vienība “Salapi”, Skrīveru nov. ar
kadastra apzīmējumu 3282 007 0159 0,43 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma
zemesgrāmatā uz Skrīveru novada pašvaldības vārda.
Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
2. Zemes vienību “Salapi”, Skrīveru nov. ar kadastra apzīmējumu 3282 007 0159
izslēgt no rezerves zemes fonda.
3.Uzdot zemes lietu speciālistei A.Krustai veikt nepieciešamās darbības minētās
zemes vienības ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 2 lpp.
9.2.
Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala piekritību
----------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Krusta.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1.Atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3282 007 0201 0,17 ha platībā ir
zemes starpgabals, kas saskaņā ar teritorijas plānojumu atrodas lauku apbūves teritorijā.
2. Noteikt ka, rezerves zemes fondā iekļautā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
3282 007 0201 0,17 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Skrīveru
novada pašvaldības vārda.
Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3282 007 0201 izslēgt no rezerves zemes
fonda.
4.Uzdot zemes lietu speciālistei A.Krustai veikt nepieciešamās darbības minētās
zemes vienības ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 2 lpp.
10.
Par grozījumiem Skrīveru novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumā
Nr.10.1 “Par adrešu precizēšanu atsevišķiem adresācijas objektiem”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
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Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Precizēt Skrīveru novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmuma Nr.10.1. “Par
adrešu precizēšanu atsevišķiem adresācijas objektiem” 1.pielikumu un zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3282 008 0718 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 3282 008 0718 001
piešķirt adresi Sporta iela 20E, Skrīveri, Skrīveru nov.,
Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 1 lpp.
11.1.1.
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” iesniegumu
par pakalpojumiem paredzēto līdzekļu izlietojumu garderobes remontam
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Izskatot pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas Intas Rinmanes 2017.gada
14.augusta iesniegumu par atļauju garderobes remontam izlietot papildus līdzekļus, kas
pakalpojumu kodā paredzēti nekustamā īpašuma uzturēšanai, izvērtējot iesniegumam
pievienoto aktu un remontdarbu lokālo tāmi, un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un
tūrisma jautājumu komitejas 2017.gada 21.augusta sēdes lēmumu un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 24.augusta sēdes lēmumu, 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” 14.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Atļaut Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis” garderobes remontam
izlietot papildus līdzekļus715,19 euro (septiņi simti piecpadsmit eiro 19 centi) no budžetā
pakalpojumiem piešķirtajiem līdzekļiem, kas paredzēti nekustamā īpašuma uzturēšanai.
11.1.2.
Par bāriņtiesas iesniegumu par finansējuma piešķiršanu dokumentu skapja iegādei
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Izskatot Skrīveru novada bāriņtiesas iesniegumu par finansējuma piešķiršanu
dokumentu skapja iegādei, izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un ņemot vērā to, ka
dokumentu skapis ir bojāts, tas nav aizslēdzams un nav salabojams, 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” 19.punktu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu
komitejas 2017.gada 23.augusta sēdes lēmumu un Finanšu un tautsaimniecības komitejas
2017.gada 24.augusta sēdes lēmumu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
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1. Piešķirt Skrīveru novada bāriņtiesai finansējumu 529 (pieci simti divdesmit deviņi)
euro no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, dokumentu
skapja iegādei.
2. Skrīveru novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot attiecīgus
grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2017.gada budžetā.
11.1.3.
Par finansējuma piešķiršanu Andreja Upīša 140.dzimšanas dienai veltītā
literāro darbu konkursa dalībnieku apbalvošanai
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, I.Biķerniece.
Izskatot Tūrisma informācijas punkta vadītājas Dainas Vancānes-Viļumas iesniegto
dokumentu “Andrejam Upītim 140!”, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma
jautājumu komitejas 2017.gada 21.augusta sēdes lēmumu un Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 2017.gada 24.augusta sēdes lēmumu, 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” 19.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Piešķirt Andreja Upīša 140.dzimšanas dienai veltītā literāro darbu konkursa
dalībnieku apbalvošanai finansējumu 350 (trīs simti piecdesmit) euro no pašvaldības budžeta
līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem,.
2. Skrīveru novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot attiecīgus
grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2017.gada budžetā.
11.1.4.1.
Par Skrīveru novada TIP vadītājas iesniegumu par finansējuma piešķiršanu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Izskatot Tūrisma informācijas punkta vadītājas Dainas Vancānes-Viļumas iesniegumu
par 500 euro piešķiršanu teksta tulkošanai angļu valodā, lai to ievietotu Skrīveru pašvaldības
mājas lapas sadaļā “Tūrisms”, kā arī jaunajā interaktīvajā stendā, ko izgatavos LEADER
projekta ietvaros, uzklausot Dainu Vancāni-Viļumu Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma
jautājumu komitejas 2017.gada 21.augusta sēdē un izvērtējot sniegto informāciju par
tulkojuma nepieciešamību un par to, ka materiāls jau ir iztulkots, ņemot vērā to, ka
pašvaldības saistošie noteikumi “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”
nosaka, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi, lai izdevumi nepārsniegtu plānotos pašvaldības
budžeta izdevumus, 2017.gada budžetā tūrisma sadaļā nebija paredzēts finansējums tūrisma
tekstu tulkošanai un par tulkošanas pakalpojuma pirkšanu iepriekš nebija prasīts papildus
finansējums, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas 2017.gada
21.augusta sēdes lēmumu un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 24.augusta
sēdes lēmumu, 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” 12., 14., 19. un
25.punktu,
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Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas – 1 (U.Dronka),
nolemj:
Noraidīt Tūrisma informācijas punkta vadītājas Dainas Vancānes-Viļumas lūgumu par
2017.gada budžeta līdzekļu 500 euro apmērā piešķiršanu teksta tulkošanai angļu valodā.
11.1.4.2.
Par Skrīveru novada TIP vadītājas iesniegumu par finansējuma izlietošanu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, U.Dronka, J.Brokāns, U.Pērsis, U.Dzērve, I.Biķerniece, I.Dika,.
Izskatot Tūrisma informācijas punkta (turpmāk – TIP) vadītājas Dainas VancānesViļumas iesniegumu par Kultūras mantojuma dienu pasākuma atbalstīšanu, piešķirot līdzekļus
16 plāksnīšu, uz kurām būs norādīti pirmā “Zaļās zemes” iestudējuma aktieru vārdi un tēlotā
loma, izgatavošanai un izvietošanai “Zaļās zemes birzī”, uzklausot Dainu Vancāni-Viļumu
Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas 2017.gada 21.augusta sēdē un
izvērtējot viņas sniegto informāciju, Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu
komitejas 2017.gada 21.augusta sēdē un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2017.gada
24.augusta sēdē D.Vancānes-Viļumas lūgums par 16 plāksnīšu uzstādīšanu lietderības
apsvērumu dēļ tika noraidīts.
Ņemot vērā to, ka pašvaldības 2017.gada budžetā tūrisma sadaļā ir paredzēts
finansējums tūrisma objektu norādes zīmju izgatavošanai, kā arī to, ka pēc komiteju sēdēm ir
mainījušies lietas apstākļi: 16 plāksnītes jau ir izgatavotas un ar zemes, kurā paredzēts izvietot
plāksnītes, īpašnieci ir noslēgts līgums par “Zaļās zemes birzs” teritorijas uzturēšanu,
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” 14.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret - 2 (J.Brokāns, U.Pērsis), atturas – nav,
nolemj:
1. Atļaut TIP vadītājai D. Vancānei-Viļumai Kultūras mantojuma dienu pasākuma
ietvaros izvietot “Zaļās zemes birzī” 16 informatīvas plāksnītes, kuru izgatavošanu apmaksāt
no tūrismam paredzētajiem līdzekļiem.
2. Sakarā ar to, ka 16 informatīvās plāksnītes pasūtītas un izgatavotas bez iepriekšēja
saskaņojuma un grozījumu izdarīšanas programmu finansēšanas plānos, izpilddirektoram
veikt nepieciešamās darbības, lai turpmāk līdzīgas situācijas neatkārtotos .
11.1.5.
Par aizdevuma izsniegšanu SAC “Ziedugravas”
3.korpusa avārijas izejas celtniecības darbu apmaksai
--------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Izskatot Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs
„Ziedugravas”” (turpmāk – SAC “Ziedugravas”) direktora Aināra Arnīša iesniegumus par
SAC “Ziedugravas” 3.korpusa avārijas izejas celtniecības darbu apmaksu, ņemot vērā to, ka
SAC “Ziedugravas” 2017.gada budžetā nav paredzēti līdzekļi šādu darbu apmaksai, kā arī
ņemot vērā A.Arnīša izteikto viedokli Sociālo jautājumu komitejas sēdē 2017.gada 23.augustā
par to, ka SAC “Ziedugravas” 2018.gada budžetā var paredzēt līdzekļus aizdevuma atmaksai,
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saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 2017.gada 23.augusta sēdes lēmumu un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 24.augusta sēdes lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu un otro daļu, un 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Sakarā ar to, ka SAC „Ziedugravas” 2017.gada budžetā nav līdzekļi 3.korpusa
avārijas izejas celtniecības darbu apmaksai, no Skrīveru novada pašvaldības 2017.gada
budžeta līdzekļiem, kas plānoti neparedzētiem gadījumiem, piešķirt 4693 (četri tūkstoši seši
simti deviņdesmit trīs) euro SAC “Ziedugravas” 3.korpusa avārijas izejas pabeigto
celtniecības darbu apmaksai un noteikt, ka līdz 2018.gada 1.novembrim līdzekļi no SAC
„Ziedugravas” ieņēmumiem ir jāatgriež pašvaldības pamatbudžetā.
2. Skrīveru novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot attiecīgus
grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2017.gada budžetā.
11.2.
Par Aizkraukles ev.-luteriskās draudzes iesniegumu par finansiālu atbalstu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Izskatot Aizkraukles evaņģēliski luteriskās draudzes 2017.gada 25.jūlija iesniegumu
par finansiālu atbalstu Aizkraukles baznīcas jumta nomaiņai, ņemot vērā to, ka Aizkraukles
baznīca neatrodas Skrīveru novada administratīvajā teritorijā, Skrīveru novada pašvaldības
2017.gada budžetā ir paredzēts vienāds finansiāls atbalsts visām trīs lielākajām reliģiskajām
draudzēm, kas darbojas novada teritorijā, kā arī ņemot vērā to, ka likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 2.pants nosaka, ka pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu
apjoms tām nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu
izpildei, savukārt “Noteikumu par Skrīveru novada pašvaldības budžeta plānošanu” 1.punktā
ir noteikts, ka pašvaldības budžeta līdzekļi tiek izlietoti, lai finansētu likumā „Par
pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildi, saskaņā ar Izglītības, kultūras,
sporta un tūrisma jautājumu komitejas 2017.gada 21.augusta sēdes lēmumu un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 24.augusta sēdes lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta
otro daļu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret - 1 (J.Brokāns), atturas – nav,
nolemj:
Noraidīt Aizkraukles evaņģēliski luteriskās draudzes lūgumu par finansējuma
piešķiršanu Aizkraukles baznīcas jumta nomaiņai.
Plkst. 15.47 A.Zālītis izsludina sēdes slēgto daļu, sēdes tiešraide tiek pārtraukta,
K.Boļšakova, I.Panteļejeva un J.putniņš atstāj sēdes telpu.
11.3.
Par zemes īpašuma domājamās daļas Daugavas ielā 67 atsavināšanu
----------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Krusta.
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Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Atsavināt 1/6 domājamo daļu no 0,1240 ha liela zemesgabala Daugavas ielā 67,
Skrīveros, Skrīveru nov., kadastra apzīmējums 3282 008 0461, uz zemesgabala domājamās
daļas atrodošos ēku tiesiskajam valdītājam A.M. par objekta nosacīto cenu.
2. Apstiprināt atsavināmā objekta nosacīto cenu 375 euro (trīs simti septiņdesmit pieci
eiro), kas veidojas no eksperta noteiktās zemes gabala tirgus vērtības 202 euro, eksperta
pakalpojumu apmaksas 150 euro un kancelejas nodevas samaksas par zemesgrāmatas
apliecību 21,34 euro.
3. Pilnvarot Skrīveru novada domes priekšsēdētāju Andri Zālīti parakstīt pirkuma
pārdevuma līgumu ar A.M. pēc 375 euro iemaksas Skrīveru novada domes kontā un pēc
nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas samaksas.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.
11.9.
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 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim ar J.D.
par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Meteostacijas mazdārziņi” daļu 0,5 ha platībā.
A.Krusta atstāj sēdes telpu.
11.4.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.Z., personas kods [..], nekustamā īpašuma [..], Skrīveru
nov. (kadastra Nr.[..]), nodokļa parādu par kopējo summu 100,30 euro (viens simts eiro 30
centi), t.sk., pamatparāds 68,62 euro (sešdesmit astoņi euro 62 centi) un nokavējuma nauda
31,68 euro (trīsdesmit viens euro 68 centi).
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2. Piedziņu vērst uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumu.
3. Nosūtīt lēmumu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Ligitai Gulbei.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lpp.
11.5.1.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V.V.
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Atjaunot uz 6 (sešiem) mēnešiem V.V, sociālā dzīvokļa „Plostnieki” – 5,
Klidziņas[..] ciemā, Skrīveru novadā īres līgumu.
2. Uzdot SIA “Skrīveru saimnieks” atjaunot īres līgumu ar V.V., uz 6 mēnešiem,
ievērojot Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada 29.aprīlī pieņemto saistošo noteikumu Nr.9
“Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Skrīveru novadā” nosacījumus par sociālā dzīvokļa izīrēšanu.
3. V.V. mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar
SIA “Skrīveru saimnieks”.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lpp.
11.5.2.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu G.Š.
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Atjaunot uz 6 (sešiem) mēnešiem G.Š., personas kods [..], sociālā dzīvokļa [..]ciemā,
Skrīveru novadā īres līgumu.
2. Uzdot SIA “Skrīveru saimnieks” atjaunot īres līgumu ar G.Š., ievērojot Skrīveru
novada pašvaldības 2010.gada 29.aprīlī pieņemto saistošo noteikumu Nr.9 “Par sociālo
dzīvokļu izīrēšanu Skrīveru novadā” nosacījumus par sociālā dzīvokļa izīrēšanu.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lpp.
11.5.3.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu R.Š.
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
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1. Atjaunot uz 6 (sešiem) mēnešiem R.Š., personas kods [..], sociālā dzīvokļa [..] ciemā,
Skrīveru novadā īres līgumu.
2. Uzdot SIA “Skrīveru saimnieks” atjaunot īres līgumu ar R.Š., ievērojot Skrīveru
novada pašvaldības 2010.gada 29.aprīlī pieņemto saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālo
dzīvokļu izīrēšanu Skrīveru novadā” nosacījumus par sociālā dzīvokļa izīrēšanu.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lpp.
11.6.
Par Skrīveru sociālā dienesta lēmuma par atteikumu piešķirt personai
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apstrīdēšanu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska, S.Jansone, U.Pērsis, I.Dika.
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret nav, atturas – 2 (J.Brokāns, U.Pērsis),
nolemj:
Noraidīt D.M. lūgumu par Skrīveru Dienas aprūpes centra pakalpojumu izmantošanu
bez maksas.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.
11.7.
Par zemes vienības “Jaunzemitānu pļava” daļas atsavināšanu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Noraidīt D.G. lūgumu par zemes vienības “Jaunzemitānu pļava” sadalīšanu un
atdalītās daļas atsavināšanu.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lpp.
11.8.
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav,
nolemj:

1. Sakarā ar to, ka persona nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā un viņam zudis
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, anulēt A.K., personas kods [..], ziņas
par deklarēto dzīvesvietu [..], Skrīveru novadā ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu lēmuma pieņemšanas brīdi.
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2. Uzdot lietvedības pārzinei I.Peļņikai saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta otro un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā datus par ziņu par deklarēto
dzīvesvietu [..] anulēšanu A.K. pieņemšanas brīdi 2017.gada 31.augustu. Par lēmuma
pieņemšanu paziņot iesnieguma autoram un A.K. uz viņa deklarēto dzīvesvietu.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lpp.
12.
Par Skrīveru sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā
------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, I.Dika, S.Jansone, U.Dzēdrve, I.Biķerniece, U.Pērsis, J.Brokāns,
B.Mačuļskis, U.Dronka.
[..]
A.ZĀLĪTIS aicina balsot par pirmo pretendenti Jekaterinu Bezdežsku.
Skrīveru novada dome balsojot ar 4 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dronka,
U.Dzērve), pret - nav, atturas – 3 (I.Dika, U.Pērsis, A.Zālītis), S.Jansone, B.Mačuļskis
balsošanā nepiedalās nolemj:
Pretendente nesaņem balsu vairākumu un netiek iecelta amatā.
A.ZĀLĪTIS aicina balsot par otro pretendentu G.O.
Skrīveru novada dome balsojot ar 3 balsīm par (I.Dika, S.Jansone, B.Mačuļskis), ,
pret – 1 (J.Brokāns), atturas – 4 (I.Biķerniece, U.Dronka, U.Dzērve, A.Zālītis), U.Pērsis
balsošanā nepiedalās, nolemj:
Pretendents nesaņem balsu vairākumu un netiek iecelts amatā.
[..]
A.ZĀLĪTIS aicina balsot par pretendentu, kurš pirmajā balsojumā saņēmis vairāk
balsis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 5 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dronka,
U.Dzērve, A.Zālītis), pret - nav, atturas – 4 (I.Dika, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis),
nolemj:
Iecelt JEKATERINU BEZDEŽSKU, personas kods [..], par Skrīveru sociālā dienesta
vadītāju.
A.Martinsons atstāj sēdes telpu.
13.
Par Skrīveru novada vēlēšanu komisijas vēlēšanām
----------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis, V.Vigovska, S.Jansone, I.Biķerniece.
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A.ZĀLĪTIS informē par balsošanas procedūru, kandidātu saraksti visiem ir izsūtīti,
balsošana notiks par katru kandidātu to pieteikšanas secībā.
Atklāti balsojot par katru Skrīveru novada vēlēšanu komisijas kandidātu atsevišķi, katrs
kandidāts ir ieguvis šādu balsu skaitu:
Gunta Šustere - par 7 (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis,
U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas - 2 (J.Brokāns, U.Dronka);
Inga Kokaine - par 6 (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis),
pret nav, atturas - 3 (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dronka);
R.G. - par 4 (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dronka U.Pērsis), pret – 1 (A.Zālītis), atturas 4 (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis);
L.Ģ. - par 4 (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dronka U.Pērsis), pret nav, atturas - 5 (I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis);
Ilze Gaņina - par 7 (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis,
A.Zālītis), pret nav, atturas - 2 (J.Brokāns, U.Dronka);
Inita Panteļejeva - par 5 (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret
nav, atturas - 3 (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dronka), U.Pērsis balsošanā nepiedalās;
Juris Leitis - par 5 (I.Dika, U.Dzērve, B.Mačuļskis, U.Pērsis,A.Zālītis), pret nav,
atturas - 4 (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dronka,S.Jansone);
Dzintra Skuja - par 6 (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka, S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis),
pret nav, atturas - 2 (I.Biķerniece, U.Dzērve), U.Pērsis balsošanā nepiedalās;
Inese Savicka - par 5 (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka, S.Jansone, A.Zālītis), pret nav,
atturas - 3 (I.Biķerniece, U.Dzērve, B.Mačuļskis), U.Pērsis balsošanā nepiedalās;
A.M. - par 3 (U.Dzērve, S.Jansone, A.Zālītis), pret – 1 (U.Pērsis), atturas - 5
(I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka, B.Mačuļskis,),
O.G. - par 4 (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dronka U.Pērsis), pret – 1 (I.Dika), atturas - 4
(U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis);
B.K. - par 4 (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dronka, U.Dzērve), pret nav, atturas - 4
(I.Dika, S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), U.Pērsis balsošanā nepiedalās;
Ilona Rūķe - par 6 (I.Biķerniece, U.Dronka, U.Dzērve, B.Mačuļskis, U.Pērsis,
A.Zālītis), pret nav, atturas - 3 (J.Brokāns, I.Dika, S.Jansone);
A.D. - par 4 (I.Biķerniece, J.Brokāns, B.Mačuļskis, U.Pērsis,), pret nav, atturas - 5
(I.Dika, U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, A.Zālītis).
Notiek atkārtota balsošana par kandidātiem, kuri ieguvuši 5 balsis.
Otrajā kārtā, atklāti balsojot par katru kandidātu atsevišķi, katrs kandidāts ir ieguvis šādu
balsu skaitu:
Inita Panteļejeva - par 5 (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret
nav, atturas - 3 (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dronka), U.Pērsis balsošanā nepiedalās;
Juris Leitis - par 5 (I.Dika, U.Dzērve, B.Mačuļskis, U.Pērsis,A.Zālītis), pret nav,
atturas - 4 (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dronka,S.Jansone);
Inese Savicka - par 7 (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka, S.Jansone,
B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret nav, atturas - 1 (U.Dzērve), U.Pērsis balsošanā nepiedalās.
Notiek atkārtota balsošana par pretendentiem, kuri otrajā balsošanas kārtā ieguvuši 5
balsis.
Trešajā kārtā, atklāti balsojot par katru kandidātu atsevišķi, katrs kandidāts ir ieguvis
šādu balsu skaitu:
Inita Panteļejeva - par 5 (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret
nav, atturas - 4 (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dronka, U.Pērsis);
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Juris Leitis - par 8 (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka, U.Dzērve, B.Mačuļskis,
U.Pērsis,A.Zālītis), pret nav, atturas - 1 (S.Jansone).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 41.panta
pirmās daļas 4.punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 5.panta pirmo daļu, 6.pantu un 10.panta pirmo, otro daļu un trešo daļu un
saskaņā ar Skrīveru novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu Nr.9 „Par vēlēšanu
komisijas izveidošanu un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu”,
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, nolemj:
1. Ievēlēt Skrīveru novada vēlēšanu komisiju šādā 7 locekļu sastāvā:
Ilze Gaņina
Inga Kokaine
Juris Leitis
Ilona Rūķe
Inese Savicka
Dzintra Skuja
Gunta Šustere
2. Iekļaut Skrīveru novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā Initu
Panteļejevu.
Telpā atgriežas K.Boļšakova, A.Martinsons, J.Putniņš, plkst. 16.48 tiek atsākta sēdes
tiešraide.
14.
Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons, J.Brokāns, U.Pērsis, U.Dzērve.
A.MARTINSONS informē par lielākajiem darbiem, kas bija plānoti un ir paveikti:
pabeigti remontdarbi “Ziedugravās 1”, turpinās vīriešu tualetes remonts kultūras centrā, noris
pēdējie darba represēto piemiņas laukumā, Lielkažoki-Stūrīši ceļa projektētāji iedevuši
projekta risinājumu, notiek saskaņošana, internāta ēkā 3.stāvā pabeigs sienu špaktelēšanu,
1.stāvā pabeigta sienu izbūve, uzsāks apdares darbus un darbus pie ieejas, stadionā šonedēļ
pabeigs asfaltēšanu, tad firma uzreiz turpinās darbus Dzelzceļnieku ielā, Dzelzceļnieku ielā
liek caurtekas, sāksies rakšanas darbi, rakšanas atļauja ir līdz 1.septembrim, stadionā darbi
notiek pēc plāna, kultūras namā notiek remonts vīriešu tualetē, skola gandrīz pabeigusi
remontu dienesta viesnīcas telpās, “Ziedugravu” namiņā aizkavējušies remontdarbi
komunikāciju dēļ.
15.
Informācijas apmaiņa
--------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, U.Dzērve, A.Martinsons, J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka, I.Biķerniece.
1. Par laukuma pie dzelzceļa stacijas pārņemšanu – nosūtīta vēstule VAS “Latvijas
Dzelzceļš”.
2. Par skulptūru uzstādīšanu Sūnu takā.
3. Par automašīnu stāvvietas izveidošanu Daugavas ielā 85 un estrādes būvniecību –
projektētēja apskatīs vietu.
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4. Par pretrunīgas informācijas par internāta remonta papildus izmaksām ievietošanu
laikrakstos – “Skrīveru Vārdā” ieliks skaidrojumu par papildus darbiem un finansējumu.
5. Par tiltu remontu Daugavas ielā.
6. Par tuneļa Daugavas ielā remontu – apgaismojums ir sataisīts, apkārtnes
labiekārtošana jāparedz nākošā gada budžetā.
7. Par nožogojuma uzstādīšanu pie dzelzceļa – siets ir iegādāts, saskaņojums no
dzelzceļa amatpersonām šodien saņemts.
8. Par stadiona segumu – asfalts ir pamatsegums, virs tā būs gumijots materiāls.
9. Par balsošanu www.ainavudargumi par Skrīveru ainavām.
Sēdi slēdz pulksten 17.20.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs

A.Zālītis

Protokolētāja

V.Vigovska
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