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SĒDES PROTOKOLS
Skrīveru novadā
2017.gada 30.martā
Sēde sasaukta plkst. 15.00.
Sēdi atklāj plkst. 15.03.

Nr.4

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Andris ZĀLĪTIS
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA
Sēdē piedalās:
Deputāti: Jānis Brokāns, Ināra Dika, Uldis Dzērve, Sarmīte Jansone, Udo Pērsis,
Deniss Vigovskis, Andris Zālītis.
Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:
Ansis Martinsons - izpilddirektors
Kitija Boļšakova – sabiedrisko attiecību speciāliste
Inita Panteļejeva - ekonomiste
Velta Vigovska - pārvaldes sekretāre
Uzaicinātās personas:
Aigars Sprudzāns – SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklis (1.darba kārtības jautājuma
izskatīšanā)
Citas personas:
Jānis Putniņš - portāla „Fakti.lv” pārstāvis, SIA “EKRO” pilnvarotā persona
viesis
Nepiedalās:
Iveta Biķerniece – sakarā ar aizņemtību darba vietā
Arnis Zitāns – sakarā ar aizņemtību darba vietā
Darba kārtība:
1. Par A.Sprudzāna atkārtotu virzīšanu SIA “Skrīveru saimnieks” valdes locekļa amatam
Ziņo – A.Zālītis
2. Par prioritāro pārbūvējamo ceļu saraksta apstiprināšanu pasākumam „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
Ziņo – A.Zālītis
3. Par “Skrīveru novada investīciju plāna 2016-2018” aktualizēšanu
Ziņo – A.Martinsons, I.Panteļejeva
4. Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Ziņo – A.Zālītis

5. Par Zemkopības institūta iekļaušanu SIA “Aizkraukles sabiedrība” pārvietojamā
mazumtirdzniecības punkta maršrutā
Ziņo – A.Zālītis
6. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu
Ziņo – A.Zālītis
7. Par pašvaldības zemes iznomāšanu
Ziņo – A.Krusta
8. Iesniegumi
8.1. Par S.Harlamovas iesniegumu par atļauju savienot amatus
8.2. Par PII “Sprīdītis” iesniegumu par finansējuma piešķiršanu pedagoga ārzemju
komandējumam
8.3. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
8.4. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
9. Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi
Ziņo – A.Martinsons
10. Informācijas apmaiņa
Papildus darba kārtība
11. Par ziedojumu pieņemšanu bērnu spēļu laukuma renovācijai un labiekārtošanai
A.ZĀLĪTIS ierosina iekļaut papildus darba kārtībā 11.jautājumu un informē par to,
ka darba kārtības 7., 8.3., 8.4. un 11.jautājums satur personas datus, tādēļ tos skatīs slēgtajā
daļā.
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt papildus darba kārtību.
1.
Par A.Sprudzāna atkārtotu virzīšanu SIA “Skrīveru saimnieks”
valdes locekļa amatam
------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 37.panta pirmo daļu un ceturtās daļas 1.punktu un uz Skrīveru novada domes
2016.gada 30.jūnija noteikumu Nr.2 “Skrīveru novada pašvaldības kapitālsabiedrību un
kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 19. un 22.punktu
Skrīveru novada dome balsojot ar 4 balsīm par (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone,
A.Zālītis), pret – 3 (J.Brokāns, U.Pērsis, D.Vigovskis), atturas nav, nolemj:
Saskaņot domes priekšsēdētāja lēmumu virzīt Aigaru Sprudzānu uz nākamo pilnvaru
termiņu SIA “Skrīveru saimnieks” valdes locekļa amatam.
2.
Par prioritāro pārbūvējamo ceļu saraksta apstiprināšanu pasākumam
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons, U.Dzērve.
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Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt prioritāro pārbūvējamo pašvaldības ceļu sarakstu Latvijas lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Skrīveru novadā.
2. Projekti realizējami novērtējumā iegūto punktu secībā.
Pielikumā: Prioritāro pārbūvējamo ceļu saraksts uz 2 lp.
3.
Par “Skrīveru novada investīciju plāna 2016-2018” aktualizēšanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Lai nodrošinātu attīstības plānošanas dokumentu pēctecīgu īstenošanu un attīstības
plānošanas un budžeta plānošanas savstarpējo sasaisti, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra
noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
73.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve,
S.Jansone, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret – 1 (U.Pērsis), atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt aktualizēto Skrīveru novada investīciju plānu 2016.-2018.gadam.
2 Aktualizēto Skrīveru novada investīciju plānu 2016.-2018.gadam ievietot
pašvaldības mājaslapā www.skriveri.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgs ir izpilddirektors A.Martinsons.
Pielikumā: investīciju plāns uz 16 lp.
4.
Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas
maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
--------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Izskatot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas iesniegto maksas pakalpojumu cenrāža
projektu un maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķinus, saskaņā ar Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu un Skrīveru novada domes 2016.gada
31.marta noteikumu Nr.1 “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 22.-24.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi.
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2. Maksājumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā „Par
pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem.
3. Maksu par dienesta viesnīcas lietošanu pārskatīt pēc ēkas Daugavas ielā 85 telpu
pārbūves pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā.
4. Lēmuma izpildi nodrošina Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktors, kontroli
par lēmuma izpildi uzdot domes galvenajai grāmatvedei.
Pielikumā: Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādis uz 2 lp.
5.
Par Zemkopības institūta iekļaušanu SIA “Aizkraukles sabiedrība”
pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta maršrutā
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Iekļaut SIA “Aizkraukles sabiedrība”, reģistrācijas Nr.000336690, juridiskā adrese
Gaismas iela 14, Aizkraukle, Aizkraukles nov., pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta automašīnas MERCEDES BENZ SPRINTER 311, valsts reģistrācijas Nr. FL 9023 maršrutā tirdzniecības vietu Zemkopības institūta ciemā otrdienās plkst.13.00.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.
6.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adrese maiņu
--------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma “Jaunapsēni 2”, kadastra Nr.3282 005 0075, nosaukumu
no “Jaunapsēni 2” uz “Jaunapsēnu garāžas” un mainīt nekustamā īpašuma sastāvā
ietilpstošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 3282 005 0075, un nedzīvojamai ēkai,
kadastra apzīmējums 3282 005 0059 004, adresi no “Jaunapsēni 1”, Skrīveru nov. uz
“Jaunapsēnu garāžas”, Skrīveru nov. (adresācijas objekta kods 108).
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 7., 8.3., 8.4. un 11.jautājuma izskatīšanu, atstāt
sēdes telpu.
Plkst.15.13 tiek pārtraukta sēdes tiešraide un J.Putniņš, K.Boļšakova, I.Panteļejeva
un viesis atstāj sēdes telpu.
7.
Par pašvaldības zemes iznomāšanu
-----------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, S.Jansone, J.Brokāns, D.Vigovskis, V.Vigovska, U.Pērsis.
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Skrīveru novada dome balsojot ar 4 balsīm par (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone,
A.Zālītis), pret nav, atturas – 1 (J.Brokāns), nolemj:
(U.Pērsis un D.Vigovskis balsošanā nepiedalās)
2. Izvērtējot saņemtos iesniegumus par mazdārziņa Nr.35 zemes gabalā
“Saimniecības mazdārziņi” 0,03 ha platībā nomu:
2.1. Izbeigt Nomas līgumu Nr.1-26.4/18 ar A.K. par mazdārziņa nomu 0,03 ha
platībā zemes gabalā “Saimniecības mazdārziņi” ar 2017.gada 1.aprīli.
2.2. Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 31.decembrim ar
O.G. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,03 ha
platībā.
2.3. Noraidīt S.L. lūgumu par šī mazdārziņa nomu.
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 (J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Pagarināt nomas līgumu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim ar
J.R. par pļavas nomu par zemes vienības “Zvejnieku ganības” daļu 7,4 ha platībā.
2. Lēmums pieņemts ar atsevišķu balsojumu.
3. Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 31.decembrim ar R.L.
par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,1 ha platībā.
4. Izdarīt grozījumus Skrīveru novada domes 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumā
Nr.10 “Par pašvaldības zemes iznomāšanu” 1.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
“1. Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.marta līdz 2021.gada 31.decembrim ar
A.R. par pļavas nomu par zemes vienības “Jaunzemitānu pļava” daļu 2,58 ha platībā, kura ir
atzīta par bioloģiski vērtīgu zālāju.”
5. Izskatot saņemtos iesniegumus par meža zemes nomu “Bundzē”:
5.1. Veikt koku dastošanu zemes gabala “Bundze” 11.nogabalā, lai izvērtētu koku
ciršanas apjomu, un pēc rezultātu saņemšanas izlemt jautājumu par turpmāko meža
izmantošanu.
5.2. Noraidīt J.G. iesniegumu par meža zemes nomu “Bundzē”.
5.3. Noraidīt K.R. iesniegumu par meža zemes nomu “Bundzē”.
6. Izbeigt ar O.G. noslēgto Nomas līgumu Nr.1.2.-35/185 par mazdārziņa nomu 0,11
ha platībā zemes gabalā “Apsēnu mazdārziņi” ar 2017.gada 1.aprīli.
8.3.1.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu G.Š.
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
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1. Atjaunot uz 6 (sešiem) mēnešiem G.Š., personas kods [..], sociālā dzīvokļa [..],
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 lp.
8.3.2.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu R.Š.
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Atjaunot uz 6 (sešiem) mēnešiem R.Š., personas kods [..], sociālā dzīvokļa [..],
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 lp.
8.3.3.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu V.L.
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Atjaunot uz 6 (sešiem) mēnešiem V.L., personas kods [..], Skrīveru novada
pašvaldības sociālo dzīvokli [..], Skrīveru novadā.
2. Uzdot pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājam Aigaram
Sprudzānam pēc 2017.gada 11.aprīļa atjaunot īres līgumu ar V.L., ievērojot Skrīveru novada
pašvaldības 2010.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.9 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Skrīveru novadā” nosacījumus par sociālā dzīvokļa izīrēšanu.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.
8.4.
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Sakarā ar to, ka persona ilgstoši nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā un līdz ar to viņai
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, anulēt T.A., personas kods [‘’], ziņas
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par deklarēto dzīvesvietu [..], Skrīveru novadā ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu - lēmuma
pieņemšanas brīdi.
2. Uzdot lietvedības pārzinei I.Peļņikai saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta otro un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā datus par ziņu par deklarēto
dzīvesvietu [..] anulēšanu T.A. ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2017.gada 30.martu. Par
lēmuma pieņemšanu paziņot iesnieguma autorei un T.A. uz viņa deklarēto dzīvesvietu.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.
S.Jansone atstāj sēdes telpu.
11.
Par ziedojumu pieņemšanu bērnu spēļu laukuma renovācijai un labiekārtošanai
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons, U.Dzērve, I.Dika, J.Brokāns, U.Pērsis.
Izskatot Skrīveru novada domē 2017.gada 30.martā saņemtos Vācijā dzīvojošu
personu [..] un [..] iesniegumus par naudas summas ziedošanu Skrīveru novada domei bērnu
spēļu laukuma, kas atrodas Sprīdīša ielā, Skrīveros, renovācijai un labiekārtošanai,
pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
14.panta trešo daļu un uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un
41.panta pirmās daļas 4.punktu, un Skrīveru novada pašvaldības nolikuma 48.11 un 48.12
punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve,
U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Pieņemt Vācijā dzīvojošu personu [..] 2500 (divi tūkstoši pieci simti) euro
ziedojumu un [..]1500 (viens tūkstotis pieci simti) euro ziedojumu bērnu spēļu laukuma, kas
atrodas Sprīdīša ielā, Skrīveros, renovācijai un labiekārtošanai.
2. Skrīveru novada domes juriskonsultei Līgai Zirnītei sagatavot ziedojuma līgumu.
Plkst. 15.30 sēdes telpā atgriežas J.Putniņš, K.Boļšakova, S.Jansone un viesis un
atsāk sēdes tiešraidi.
8.1.
Par S.Harlamovas iesniegumu par atļauju savienot amatus
------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Atļaut SVETLANAI HARLAMOVAI savienot Skrīveru novada bāriņtiesas locekles
amatu ar valdes priekšsēdētājas amatu biedrībā “AUMTARES”.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.
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8.2.
Par PII “Sprīdītis” iesniegumu par finansējuma piešķiršanu
pedagoga ārzemju komandējumam
--------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Izskatot pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas Intas Rinmanes
2017.gada 17.marta iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu iestādei, lai segtu
izdevumus skolotājai D.D. par piedalīšanos 16.Starptautiskajos pedagoģiskajos lasījumos
Minskā, saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.marta sēdes
lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un otro
daļu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve,
S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem
gadījumiem, pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis” 189 (viens simts astoņdesmit deviņi)
euro, lai segtu ārzemju komandējuma izdevumus pirmsskolas izglītības skolotājai D.D.
sakarā ar piedalīšanos 16.Starptautiskajos pedagoģiskajos lasījumos Minskā 2017.gadā no
23.marta līdz 26.martam.
2. Skrīveru novada domes galvenajai grāmatvedei un ekonomistei sagatavot
attiecīgus grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2017.gada budžetā.
9.
Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons, U.Pērsis, J.Brokāns, U.Dzērve, S.Jansone.
A.MARTINSONS informē par lielākajiem darbiem, kas veikti martā:
1. 6.martā bija internāta ēkas pārbūves iepirkuma atvēršana, bija 15 pieteikumi,
veikta dokumentu pārbaude, nākošajā mēnesī komisija lems par līguma slēgšanu.
2. 3.aprīlī notiks atkritumu apsaimniekošanas iepirkuma atvēršana, nav bijusi aktīva
interese par iepirkumu.
3. Dzelzceļnieku ielas izbūvē varētu būt aptuveni 20 000 eiro sadārdzinājums dēļ tā,
ka jāuzber papildus smilts slānis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par (J.Brokāns, U.Dzērve, S.Jansone,
U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas – 1 (I.Dika), nolemj:
Veikt nepieciešamās darbības sakarā ar neprecizitātēm Dzelzceļnieku ielas projektā,
lai noteiktu projektētāju atbildību.
4. PII “Sprīdītis” pabeigts metodiskā kabineta remonts.
5. Pabeigts remonts sadzīves pakalpojumu ēkā, vēl jāsagaida pasūtītas durvis un
jānomaina. Tika veikti plānotajiem darbiem papildus darbi, jo jumtā nebija ielikta mitruma
izolācija, atsevišķās vietās nomainīja arī vati.
6. PII “Sprīdītis” apkures katlam jāmaina automātika, līdzekļi pietiks no tā, kas
palika pāri no metodiskā kabineta remonta.
7. Skolā izgājis no ierindas cirkulācijas sūknis, vajadzēs papildus finansējumu.
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8. Persona piekritusi pieņemt piedāvāto telpu īri namiņā SAC “Ziedugravas”
teritorijā.
10.
Informācijas apmaiņa
--------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, J.Brokāns, A.Martinsons, U.Pērsis, U.Dzērve, D.Vigovskis.
1. Par nozāģēto ozolu pie “Pavasaru” ēkas
2. Par koku zāģēšanu
3.
Par 2 projektu pieteikumu gatavošanu iesniegšanai KKF – par taku
labiekārtošanu un vides objekta izveidošanu, kultūras komitejā prezentēs.
4.
Par iespējamo estrādes celtniecības vietu pie vecā internāta
5.
Par Daugavas ielas remontu
6.
Par saņemto informāciju, par to, ka institūtā jaunieši kāpelē pa jumtiem.
Sēdi slēdz pulksten 16.05.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs

A.Zālītis

Protokolētāja

V.Vigovska
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APSTIPRINĀTS
Skrīveru novada domes
2017.gada 30.marta sēdē,
lēmums Nr.2, protokols Nr.4

Prioritāro pārbūvējamo pašvaldības ceļu novērtējums
Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Skrīveru novadā

Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

Ceļa nosaukums, kadastra
apzīmējums, posma apraksts,
aptuvenais kopgarums

Lielkažoki-Stūrīši
3282 009 0143
Posmā no zirgu staļļa līdz jaunajam
ceļam, 2,1 km
Dīvajas iela-Mucenieki
3282 004 0106
Vairāki posmi no “Ogleniekiem”
līdz “Bolšārēm”, 3,4 km
Viesturi-Glāzšķūnis
3282 009 0162
Posmā no “Klošārēm” līdz
“Veckļaviņu” krustojumam, 1,4 km
Veibēni-Veclejiņas
3282 002 0127
Posmā no ceļa “Osēni-Margas” līdz
“Veclejiņām”, 1,9 km

1. Ekonomiski
aktīvo vienību
skaits (zemnieku
saimn., piemājas
saimn., SIA)

2. Uzņēmēju
iesaiste
pasākumā
(projekti)

3. Ceļu tehniskais
stāvoklis (ceļa
profils, seguma
kvalitāte, caurtekas,
grāvji pēc vizuālā
novērtējuma)

4. Pakalpojumu
sasniedzamības
sekmēšana
(pakalpojumu
saņēmēju skaits –
piens, vetārsts)

5. Apdzīvotības
saglabāšana
(skolēnu skaits
pašvaldības
pārvadājumu
maršrutos)

Kopējais
punktu
skaits

11

0

2

4

0

17

8

0

2

0

0

10

3

0

3

0

0

6

3

1

2

0

8

10

2

5.

6.

7.

Apsēni-Oglenieki
3282 005 0067
0,6 km
Osēni-Margas
3282 009 0143
Posmā no “Ramziņu” ceļa līdz
“Margām”
0,9 km
Skrīveri – Līči - Bolšāres – Veibēni
3282 010 0546
Posmā no Piekrastes ielas līdz
ceļam “Braslas upe – Silamices”,
1,9 km

10

0

2

0

0

12

3

0

3

0

0

6

11

0

1

2

1
(12 skolēni)

15

Skrīveru novada domes priekšsēdētājs

A.Zālītis
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