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.maijā
Sēde sasaukta plkst. 15.00.
Sēdi atklāj plkst. 15.03.

Nr.6

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Andris ZĀLĪTIS
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA
Sēdē piedalās:
Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Ināra Dika, Uldis Dzērve, Sarmīte Jansone,
Udo Pērsis, Deniss Vigovskis, Andris Zālītis, Arnis Zitāns.
Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:
Ansis Martinsons - izpilddirektors
Kitija Boļšakova – sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Krusta – zemes lietu speciāliste
Velta Vigovska - pārvaldes sekretāre
Citas personas:
Jānis Putniņš - portāla „Fakti.lv” pārstāvis, SIA “EKRO” pilnvarotā persona
Ainars Arnītis – SAC “Ziedugravas” direktors
Jānis Vigovskis – LLU Zemkopības institūta direktors
Novada iedzīvotājs
Darba kārtība:
1. Par pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Ziņo – A.Zālītis
2. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā
Ziņo –I.Panteļejeva
3. Par pašvaldības iesaistīšanos projektu konkursos un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Ziņo – A.Martinsons
4. Par biedrību iesniegumiem par pašvaldības atbalstu LEADER projektu īstenošanā
Ziņo – A.Zālītis
5. Par adreses likvidāciju atsevišķiem adresācijas objektiem
Ziņo – A.Zālītis
6. Par ceļa servitūta tiesību nodibināšanu un līguma noslēgšanu ar Latvijas
Lauksaimniecības universitāti
Ziņo – A.Zālītis
7. Par ēkas Daugavas ielā 85 uzturēšanai nepieciešamo personālu un grozījumiem Andreja
Upīša Skrīveru vidusskolas un Skrīveru ‘Mūzikas un mākslas skolas amatu sarakstos
Ziņo – A.Zālītis

8. Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ēdnīcas telpu nomas līguma pagarināšanu
Ziņo – A.Zālītis
9. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Skrīveru sociālā dienesta vadītāju Sandru
Indriksoni
Ziņo – A.Zālītis
10. Par atbildīgās personas deleģēšanu sadarbībai Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver
sirdi Zemgalē” īstenošanā
Ziņo – A.Zālītis
11. Iesniegumi
11.1. Par finansējuma piešķiršanu SAC “Ziedugravas” un pirmsskolas izglītības iestādei
“Sprīdītis”
11.2. Par personu iesniegumiem pašvaldības finansējuma piešķiršanai
11.3. Par pašvaldības zemes iznomāšanu
11.4. Par zemes īpašumu apvienošanu
11.5. Par zemes vienības „Celmlauži” sadalīšanu
11.6. Par nekustamā īpašuma “Vizbuļi” nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātei
11.7. Par zemes vienības Kalna ielā 27A atsavināšanu
11.8. Par zemes vienības Bērzu ielā 21 atsavināšanu
11.9. Par zemes vienības “Slavešānu pļava” daļas atsavināšanu
11.10. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
11.11. Par dzīvokļa “Dzselzceļa ēka 856.km” īrnieka maiņu
11.12. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
12. Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi
Ziņo – A.Martinsons
13. Informācijas apmaiņa
Papildus darba kārtība
11.13. Par zemes vienības “Līči 5” atsavināšanu
14. Par saistošo noteikumu “Par izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” precizēšanu
Ziņo – A.Zālītis
15. Par pirmskolas izglītības iestāžu darbu vasaras sezonā
Ziņo – A.Zālītis
16. Par lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282 010 0049
Ziņo – A.Zālītis
17. Par pretendenta izvirzīšanu Daugavas Savienības balvas piešķiršanai
Ziņo – A.Zālītis
A.ZĀLĪTIS ierosina iekļaut darba kārtībā papildus piecus jautājumus, izskatīt tos
pirms darba kārtības12.jautājuma, 11.6.jautājumu izskatīt pēc 11.1.jautājuma un jautājumus
11.2.-11.13. skatīt sēdes slēgtajā daļā.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Apstiprināt papildus darba kārtību un mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas
secību.
1.
Par pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
72.pantu, „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta
2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 3.un
12.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu.
2. Uzdot pārvaldes sekretārei mēneša laikā nosūtīt publisko pārskatu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā un nodot
Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkai 1 eksemplāru publiskai lietošanai.
3. Publicēt publisko pārskatu internetā pašvaldības mājas lapā.
2.
Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
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.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 “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.4 “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.4 kopā ar pielikumiem uz 6 lp.
3.
Par pašvaldības iesaistīšanos projektu konkursos un līdzfinansējuma nodrošināšanu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5. un 6.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
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1. Atbalstīt projektu pieteikumu sagatavošanu un projekta apstiprināšanas gadījumā
nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām šādiem
projektiem:
1.1. Dienas aprūpes centra sagatavotam projektam “Skrīveru Dienas aprūpes centra
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” nodrošināt līdzfinansējumu 221,96 euro,
1.2. projektam “Sporta laukums ar vēstures elpu” (smilšu sporta laukums) nodrošināt
līdzfinansējumu līdz 3000 euro,
1.3. projektam “Interaktīvais informācijas stends Skrīveru novadā” nodrošināt
līdzfinansējumu līdz 2000 euro.
2. Nodrošināt priekšfinansējumu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
apstiprinātajam projektam Nr. 9.2.4.2/16/I/082 “Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 10% apmērā no kopējām izmaksām, kas ir
37815 euro 2017.-2020.gados.
4.1.
Par biedrības “Baravika” iesniegumu par pašvaldības atbalstu
LEADER projekta īstenošanā
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 41.panta pirmās
daļas 4.punktu un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas un
Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdes lēmumiem,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Konceptuāli atbalstīt biedrības “Baravika” ideju par “Balto šūpoļu aleja” projektu.
4.2.
Par biedrības “Zaļais pulss” iesniegumu par pašvaldības atbalstu
LEADER projekta īstenošanā
-----------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 41.panta pirmās
daļas 4.punktu un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas un
Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdes lēmumiem,
U.Pērsim balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par
(I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns),
pret nav, atturas nav, nolemj:
Konceptuāli atbalstīt biedrības “Zaļais pulss” projektu par saules bateriju ar
apgaismes ķermeņiem uzstādīšanu Skrīveros Dendroloģiskajā parkā un pie Apaļā ezera.
5.
Par adreses likvidāciju 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.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Sakarā ar to, ka beidzis pastāvēt adresācijas objekts,
1. likvidēt adresi Daugavas iela 125, Skrīveri, Skrīveru nov.,
2. likvidēt adresi ”Robeži 1”, Skrīveru nov.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.
6.
Par ceļa servitūta tiesību nodibināšanu un līguma noslēgšanu ar
Latvijas Lauksaimniecības universitāti
---------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Latvijas Lauksaimniecības universitātei pieder Skrīveru novada administratīvajā
teritorijā esošais nekustamais īpašums “Skrīveru Zinātnes centrs” ar kadastra Nr.3282 009
0064 ar tās sastāvā ietilpstošo zemes vienību “Iecēni”, kadastra apzīmējums 3282 008 0188.
Zemes robežu plānos nav norādīts, bet dabā uz zemes vienības “Iecēni” atrodas ceļš
kopumā 405 m garumā, no kuriem aptuveni 235 ar ceļa plātnes platumu 5 m un 170 m ar
ceļa plātnes platumu 3,5 m. Ceļu izmanto Skrīveru zinātnes institūts, Skrīveru novada
domei piederošā nekustamā īpašuma “Tērces”, kadastra Nr.3282 008 0389, apsaimniekotāji
(īpašumam nav citas piekļuves kā vienīgi pār zemes vienību “Iecēni”), Ābeļu ielas
iedzīvotāji, kā arī citi Skrīveru iedzīvotāji.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldību
autonomajās funkcijās ietilpst gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību, tai skaitā ceļu rekonstrukciju, uzturēšanu un labiekārtošanu.
Lai Skrīveru novada dome varētu uzturēt esošo ceļu, ir nepieciešams nodibināt
personālservitūtu par labu Skrīveru novada domei, lūdzot Latvijas Lauksaimniecības
universitāti noslēgt līgumu par personālservitūta nodibināšanu.
Saskaņā ar Civillikuma 1130.pantu servitūts ir tāda tiesība uz svešu lietu, ar kuru
īpašuma tiesība uz to ir lietošanas ziņā aprobežota kādai noteiktai personai vai noteiktam
zemes gabalam par labu. Civillikuma 1131.pants noteic Servitūts, kas nodibināts par labu
noteiktai fiziskai vai juridiskai personai, ir personālservitūts; servitūts, kas nodibināts par
labu kādam noteiktam nekustamam īpašumam tā, ka to izlieto katrreizējais tā īpašnieks, ir
reālservitūts.
Ņemot vērā, ka ceļu izmanto vairāki piekļaujošo nekustamo īpašumu valdītāji, kā arī
citas Skrīveru novada fiziskās un juridiskās personas, būtu nodibināms personālservitūts par
labu Skrīveru novada domei kā juridiskai personai.
Ar ceļa servitūta uzmērīšanu, servitūta līguma noslēgšanu un reģistrēšanu
zemesgrāmatā saistītās darbības veiks Skrīveru novada dome, tai skaitā segs izmaksas.
Skrīveru novada dome par saviem līdzekļiem uzturēs un kops ceļa servitūta tiesības
izmantošanai paredzēto teritoriju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un
Civillikuma 1130. un 1131.pantu, Skrīveru novada dome nolemj:
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
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1.
Lūgt Latvijas Lauksaimniecības universitāti noslēgt līgumu par
personālservitūta izveidošanu uz zemes vienības “Iecēni”, kadastra apzīmējums 3282 008
0188.
2.
Uzdot Skrīveru novada domes juriskonsultei Līgai Kāpostiņai viena mēneša
laikā sagatavot vēstuli Latvijas Lauksaimniecības universitātei ar lūgumu noslēgt
personālservitūta līgumu par labu Skrīveru novada domei, kā arī sagatavot līgumprojektu.
3.
Pilnvarot izpilddirektoru no Skrīveru novada domes puses parakstīt servitūta
līgumu par labu Skrīveru novada domei.
4.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes akcepta gadījumā, uzdot Skrīveru
novada domes zemes lietu speciālistei Anitai Krustai veikt nepieciešamās darbības ceļa
servitūta uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.
7.
Par ēkas Daugavas ielā 85 uzturēšanai nepieciešamo personālu un
grozījumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas un
Skrīveru ‘Mūzikas un mākslas skolas amatu sarakstos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Saskaņā ar Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas un Skrīveru Mūzikas un mākslas
skolas direktoru un Skrīveru novada domes izpilddirektora priekšlikumiem, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmo teikumu, 13.punktu un 41.panta
pirmās daļas 4.punktu un uz Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības noteikumu 4. un
36.punktu
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Sakarā ar Skrīveru mūzikas un mākslas skolas pārcelšanu uz ēku Daugavas ielā 85,
1. izdarīt šādus grozījumus Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas amatu
sarakstā, sākot ar š.g. 3.jūliju:
1.1. samazināt administratora (internātā) vienību skaitu no 0,6 likmēm uz 0.15
likmēm un samazināt apkopēja amata vienību skaitu no 1.25 likmēm uz 0.5 likmēm;
2. izdarīt šādus grozījumus Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas amatu
sarakstā sākot ar š.g. 1.augustu:
2.1. palielināt apkopēja amata vienību skaitu no 0.8 likmēm uz 2 likmēm,
2.2. izveidot jaunu amata vienību dežurants ar mēneša darba algas likmi 388 euro par
pilnu darba laiku.
8.
Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ēdnīcas telpu nomas līguma pagarināšanu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Izskatot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 2017.gada 13.aprīļa iesniegumu par
skolas ēdnīcas telpu nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.1 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 08.06.2010.
noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 4.5.apakšpunktu un
7.punktu,
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Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Lietderības apsvērumu dēļ pagarināt 2008.gada 11.augustā starp Andreja Upīša
Skrīveru vidusskolu un IK „DANIS PLUSS” noslēgto nomas līgumu uz laiku līdz 2018.gada
31.maijam.
9.
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar
Skrīveru sociālā dienesta vadītāju Sandru Indriksoni
----------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, J.Brokāns, U.Pērsis, U.Dzērve, A.Martinsons, I.Dika.
[..]
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba
likuma 114.pantu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 17.panta četrpadsmito daļu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Skrīveru sociālā dienesta vadītāju SANDRU
INDRIKSONI ar š.g. 31.maiju.
2. Noteikt, ka laikā no 2017.gada 1.jūnija līdz jauna sociālā dienesta vadītāja
iecelšanai amatā Skrīveru sociālā dienesta vadītājas pienākumus veic sociālā darbiniece
GITA MELNE
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret – 1 (D.Vigovskis), atturas nav,
nolemj:
3. Izmaksāt SANDRAI INDRIKSONEI atlaišanas pabalstu 70 procentu apmērā no
mēneša vidējās izpeļņas.
10.
Par pašvaldības atbildīgās personas deleģēšanu sadarbībai
Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanā
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Sakarā ar to, ka Skrīveru novada dome ir izbeigusi darba tiesiskās attiecības ar
SANDRU INDRIKSONI, saskaņā ar “Sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta
“Atver sirdi Zemgalē” īstenošanā”, kas noslēgts 2016.gada 19.janvārī starp Zemgales
plānošanas reģionu un Skrīveru novada domi, 4.2.1.apakšpunktu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
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Noteikt, ka sākot ar š.g. 1.jūniju pašvaldības atbildīgā persona savstarpējai
komunikācijai projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanā un dalībai sanāksmēs ir Skrīveru
sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem EDĪTE ZEMEŠA.
11.1.1.
Par finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis”
--------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Izskatot pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas Intas Rinmanes
2017.gada 19.maija iesniegumu par finansējuma piešķiršanu iestādei jauna akumulatora
skrūvgriežņa iegādei, 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 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Sakarā ar to, ka ir salūzis un nav remontējams akumulatora skrūvgrieznis, piešķirt no
pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, Skrīveru novada
pirmsskolas izglītības iestādei„Sprīdītis” 130 (viens simts trīsdesmit) euro jauna akumulatora
skrūvgriežņa iegādei.
11.1.2.
Par finansējuma piešķiršanu SAC “Ziedugravas”
--------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Arnītis, U.Pērsis, I.Dika, U.Dzērve, J.Brokāns, S.Jansone, A.Zitāns.
[..]
Izskatot Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs
„Ziedugravas”” (turpmā - SAC “Ziedugravas”) direktora Ainara Arnīša 2017.gada 15.maija
iesniegumu par finansējuma piešķiršanu jauna ūdens sildāmā katla iegādei, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, 41.panta pirmās
daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt jauna ūdens sildāmā katla iegādi SAC “Ziedugravas”.
2. Lai izvēlētos piemērotāko un ekonomiskāko apkures veidu un katlu, SAC
“Ziedugravas” mēneša laikā veikt papildus aprēķinus par apkures izmaksām ar dažāda veida
apkures katliem un precizēt katla iegādei nepieciešamo finansējumu.
A.Arnītis atstāj sēdes telpu.
11.6.
Par nekustamā īpašuma “Vizbuļi” nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātei
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, J.Vigovskis, J.Brokāns, U.Dzērve, I.Biķerniece, S.Jansone, U.Pērsis.
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[..]
Izskatot Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk – LLU), reģistrācijas
Nr.2841101568, juridiskā adrese Lielā iela 2, Jelgava, 2017.gada 7.aprīļa vēstuli Nr.4.327/22 “Par nekustamo īpašumu “Vizbuļi” Skrīveru novadā”, kurā izteikts lūgums Skrīveru
novada domes deputātiem izskatīt un rast iespēju, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrajā daļā noteikto, nodot bez atlīdzības LLU
īpašumā Skrīveru novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Vizbuļi”, kas sastāv
no vienas 0,6843 ha lielas zemes vienības, izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un ņemot
vērā lietderības apsvērumus un Skrīveru novada domes 2013.gadā pieņemto konceptuālo
lēmumu par pašvaldības zemes īpašumu nepārdošanu līdz koncepcijas izstrādei par
turpmāko īpašumu apsaimniekošanu, kā arī to, ka deputāti nav guvuši pārliecību par to, ka
LLU Zemkopības institūta, kas ir “Vizbuļu” zemes lietotājs, darbības attīstība būtu atkarīga
no šīs zemes vienības īpašuma tiesībām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
otro daļu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 0 balsīm par, pret – 3 (I.Biķerniece, J.Brokāns,
D.Vigovskis), atturas – 6 (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns),
nolemj:
LLU lūgums par Skrīveru novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Vizbuļi” nodošanu īpašumā bez atlīdzības tiek noraidīts.
A.ZĀLĪTIS pasludina, ka sākas sēdes slēgtā daļa, un lūdz pārtraukt tiešraidi un
personas, kas nav saistītas ar turpmāko jautājumu izskatīšanu, atstāt sēdes telpu.
Plkst.16.00 tiek pārtraukta sēdes tiešraide un J.Putniņš, J.Vigovskis, K.Boļšakova un
viesis atstāj sēdes telpu.
11.2.1.
Par [..] iesniegumu par finansējuma piešķiršanu grāmatas izdošanai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 41.panta pirmās
daļas 4.punktu un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas un
Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdes lēmumiem,
U.Pērsim balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par
(I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dzērve, S.Jansone, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav,
atturas – 1 (I.Dika), nolemj:
1. Noraidīt [..] lūgumu par finansējuma piešķiršanu grāmatas “Ar stopiem apkārt
pasaulei. Ziemeļamerikas kokteilis” izdošanai.
2. Pēc grāmatas izdošanas iegādāties grāmatu skolas un bibliotēku vajadzībām.
11.2.2.
Par [..] iesniegumu par finansējuma piešķiršanu
J.Upīša piemiņas vietas izveidošanai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 41.panta pirmās
daļas 4.punktu un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas un
Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdes lēmumiem,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Noraidīt [..] lūguma par finansējuma piešķiršanu Jāņa Upīša piemiņas vietas
izveidošanai.
11.2.3.
Par finansējuma piešķiršanu “Jettes Dienu grāmatas” izdošanai
-------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 41.panta pirmās
daļas 4.punktu un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas un
Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdes lēmumiem,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Noraidīt biedrības “Cimdu ceļš” valdes locekles E.A. lūgumu par finansējuma
piešķiršanu “Jettes Dienu grāmatas” izdošanai.
11.3.
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.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1.Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.maija līdz 2021.gada 31.decembrim ar Z.S.
par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,12 ha platībā.
2.Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.maija līdz 2018.gada 31.decembrim ar I.K.
par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,095 ha platībā.
3.Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.maija līdz 2021.gada 31.decembrim ar A.R.
par pļavas nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,11 ha platībā.
4.Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 31.decembrim ar M.G.
par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,05 ha platībā.
5.Izbeigt S.K. Nomas līgumu Nr.1.2.-35/187 par mazdārziņa nomu 0,03 ha platībā
zemes gabalā “Apsēnu mazdārziņi” ar 2017.gada 1.jūniju.
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6.Izbeigt I.S. Nomas līgumu Nr.1-26.4/65 par mazdārziņa nomu 0,08 ha platībā
zemes gabalā “Mazdārziņi” ar 2017.gada 1.jūniju.
11.4.
Par zemes īpašumu apvienošanu
--------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Krusta.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut apvienot vienā īpašumā nekustamo īpašumu “Maizīte”, Skrīveru novadā,
kadastra Nr.3282 009 0178, un nekustamo īpašumu “Vekteri”, Skrīveru novadā, kadastra
Nr.3282 005 0073. Pēc apvienošanas jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu
“Maizīte”.
2. Apvienotā nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 3282 009 0178 un 3282 005 0073 un ēkām ar kadastra apzīmējumu 3282 009
0178 001 un 3282 005 0073 001, kas atrodas uz šīm zemes vienībām, piešķirt nosaukumu
“Maizīte” un piešķirt adresi “Maizīte”, Skrīveru nov. (adresācijas objekta kods 108).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (0101).
4. Zemes vienību apvienošanai nav nepieciešama ne zemes ierīcības projekta, ne
detālplānojuma izstrādāšana.
5. [ .. ]
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.
11.5.
Par zemes vienības “Celmlauži” sadalīšanu
-----------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Krusta.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Celmlauži”, Skrīveros, Skrīveru novadā, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3282 010 0535 2 (divos) atsevišķos īpašumos, saskaņā ar
pievienoto shēmu, ievērojot nosacījumu, ka nevienas zemes vienības platība nedrīkst būt
mazāka par 0,2 ha.
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.
11.7.
Par zemes vienības Kalna ielā 27A atsavināšanu
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Krusta.
Izskatot Skrīveru novada domē 2017.gada 13.maijā saņemto Aelitas Lubertes,
dzīvojošas Kalna ielā 23, Skrīveros, Skrīveru novadā, iesniegumu par iespējām iegādāties
pašvaldībai piederošu zemes gabalu Kalna ielā 27A, izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un
ņemot vērā to, ka zemes gabalam Kalna ielā 27A var piekļūt tikai no upes vai no
apkārtējiem, fiziskām personām piederošiem, zemes gabaliem, un sakarā ar to, ka
pašvaldībai nav nepieciešama zemes vienība Kalna ielā 27A pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu
un 8.panta otro un sesto daļu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Uzdot zemes lietu speciālistei veikt nepieciešamās darbības, lai sagatavotu
pārdošanai pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemes vienību Kalna ielā 27A, Skrīveros,
Skrīveru nov.
2. Nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanai pieaicināt sertificētu vērtētāju.
11.8.
Par zemes vienības Bērzu ielā 21 atsavināšanu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Uzdot zemes lietu speciālistei veikt nepieciešamās darbības, lai sagatavotu
pārdošanai pašvaldībai piederošu zemes vienību Bērzu ielā 21, Skrīveros, Skrīveru nov., ar
kadastra apzīmējumu Nr.3282 010 0389, kas sastāv no 0,1565 liela zemesgabala.
2. Nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanai pieaicināt sertificētu vērtētāju.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.
11.9.
Par zemes vienības “Slavešānu pļava” daļas atsavināšanu
-----------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
Noraidīt M.Z. lūgumu par zemes vienības “Slavešānu pļava” daļas atsavināšanu
sakarā ar to, ka zeme ir iznomāta citam novada iedzīvotājam.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp.
11.13.
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Par zemes vienības “Līči 5” atsavināšanu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Uzdot zemes lietu speciālistei veikt nepieciešamās darbības, lai sagatavotu
pārdošanai pašvaldībai piederošu zemes vienību “Līči 5”, Līčos, Skrīveru nov., ar kadastra
apzīmējumu Nr.3282 004 0022, kas sastāv no 0,2812 liela zemesgabala.
2. Nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanai pieaicināt sertificētu vērtētāju.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.
11.10.
Par E.L. iesniegumu par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
--------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Atzīt, ka E.L. un viņas laulātais D.L. nav tiesīgi saņemt likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmajā punktā noteikto palīdzību, nereģistrēt E.L.
Skrīveru novada pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā.
2. Noraidīt E.L. lūgumu par dzīvojamās platības piešķiršanu.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.
11.11.
Par dzīvokļa “Dzselzceļa ēka 856.km” īrnieka maiņu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” noslēgt īres līgumu ar S.M., personas kods [..],
par dzīvokļa “Dzselzceļa ēka 856.km” – 4, Skrīveru novadā izīrēšanu, nemainot iepriekšējā
ar O.N. noslēgtā īres līguma nosacījumus.
2. S.M. mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar dzīvojamās mājas “Dzelzceļa ēka 856.km” apsaimniekotāju SIA „Skrīveru
saimnieks”.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.
11.12.1.
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Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska, I.Dika.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Sakarā ar to, ka personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
anulēt Ž.Ž., personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīvesvietu [..], Skrīveru novadā ar šī
lēmuma spēkā stāšanās dienu - lēmuma pieņemšanas brīdi.
2. Noraidīt Ž.Ž. lūgumu par ziņu anulēšanu R.Ž. par deklarēto dzīvesvietu [..]
Skrīveru novadā.
3. 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 Ž.Ž. ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2017.gada 31.maiju. Par
lēmuma pieņemšanu paziņot Ž.Ž. uz viņas deklarēto dzīvesvietu.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.
11.12.2.
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Sakarā ar to, ka personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
anulēt A.B., personas kods [..], ziņas 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 A.B. ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2017.gada 31.maiju. Par
lēmuma pieņemšanu paziņot A.M. uz viņas deklarēto dzīvesvietu.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.
Plkst. 16.15 sēdes telpā atgriežas J.Putniņš, K.Boļšakova, viesis un atsāk sēdes
tiešraidi.
14.
Par saistošo noteikumu “Par izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” precizēšanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Izvērtējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija)
2017.gada 19.maija vēstulē Nr.1-18/4044 izteiktos iebildumus par Skrīveru novada domes
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2017.gada 27.aprīlī pieņemto saistošo noteikumu Nr.3 ”Par izglītojamo reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs” vairākiem punktiem un ņemot vērā precizējamā un papildināmā teksta apjomu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Precizēt Skrīveru novada domes 2017.gada 27.aprīlī pieņemtos saistošos
noteikumus Nr.3 ”Par izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Skrīveru
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” atbilstoši ministrijas atzinumā
norādītajam un apstiprināt precizētos saistošos noteikumus Nr.3 ”Par izglītojamo
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs” jaunā redakcijā.
2. Publicēt precizētos saistošos noteikumus pašvaldības izdevumā „Skrīveru Vārds”
un mājaslapā. Nosūtīt elektroniski lēmumu un precizētos saistošos ministrijai.
Pielikumā: 1. Precizētie saistošie noteikumi Nr.3 uz 6 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
15.
Par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu vasaras periodā
--------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Lai taupītu pašvaldības budžeta līdzekļus un visi darbinieki varētu izmantot ikgadējos
atvaļinājumus, pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju iesniegumiem un uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Vasaras periodā noteikt šādu darba režīmu Skrīveru novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs:
1.1. slēgt pirmsskolas izglītības iestādi „ Sprīdītis” no 2017.gada 26.jūnija līdz
23.jūlijam;
1.2. slēgt pirmsskolas izglītības iestādi „Saulēni” no 2017.gada 27.jūlija līdz
23.augustam.
2. Laikā, kad iestāde ir slēgta, tās audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt otru
– darbojošos - pirmsskolas izglītības iestādi, ievērojot tās noslogotību.
16.
Par lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3282 010 0049
--------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Krusta.
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas nav,
nolemj:
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Piešķirt rezerves zemes fondā iekļautai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282
010 0049, 0,02 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lpp.
17.
Par pretendenta izvirzīšanu “Daugavas Savienības” balvas piešķiršanai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska.
Izskatot biedrības “Daugavas Savienība” 2017.gada 3.maija vēstuli Nr.1-6/12 “Par
Daugavas Savienības balvu” un izvērtējot Skrīveru novadā darbojošos kolektīvu un personu
atbilstību Daugavas Savienības balvas piešķiršanas nolikumā noteiktajiem balvas
piešķiršanas kritērijiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
U.Dzērvem balsojumā nepiedaloties, Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par
(I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret
nav, atturas nav, nolemj:
Izvirzīt “Daugavas Savienības” balvas piešķiršanai Skrīveru kultūras centra vidējās
paaudzes deju kolektīvu “Dzēse”.
12.
Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons, I.Dika, U.Pēwrsis, A.Zitāns, J.Brokāns.
A.MARTINSONS informē par lielākajiem darbiem, kas veikti maijā:
1. Noslēgti līgumi par aprīkojuma piegādi bērnu rotaļu laukumiem.
2. Sagatavots līgums par “Baltās mājas” jumta kores remontu.
3. Veikta pretputes līdzekļa iestrāde.
4. Pārrobežu projekta pilnā projekta izstrādi pabeigs jaunnedēļ.
5. Strādā pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas autobusa iegādei.
6. Lauku ceļu projekta realizācijai veikta cenu aptauja un izvēlēts projektētājs, notiek
līguma un darba uzdevumu sagatavošana.
7. Par remontu Daugavas ielā 85 noslēgti visi līgumi, jaunnedēļ uzsāks darbus.
8. Par Dzelzceļnieku ielas remontu – būvnieki lūguši pagarināt darbu uzsākšanas
termiņu sakarā ar to, ka līdz ar projekta pārstrādi viņiem mainījies darbu grafiks, uzsāks
darbus ar 8.jūniju.
9. Notiek līgumu saskaņošana stadiona rekonstrukcijai.
10. PII “Sprīdītis” nomainīts katla deglis, papildus līdzekļi nav bijuši nepieciešami,
jo ietaupīts remontos.
11. Darbi ēkas “Ziedugravas 1” piemērošanai dzīvošanai noris plānotajos termiņos,
jūlijā varēs īrniekam nodot telpas.
12. Bijuši zvani, ka labotas asfalta bedrītes slapjā laikā, darbu izpildītājs - Latvijas
Valsts ceļi - paskaidrojuši, ka pielietotās tehnoloģijas to atļauj darīt.
13. Notikusi sarakste par nobrukušā Maizītes tilta remontu - Latvijas Valsts ceļi
atbildējuši, ka veikta bīstamās vietas norobežošana, notiekot tehniskās dokumentācijas
izstrāde un 2019.gadā veiktu tilta remontu.
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13.
Informācijas apmaiņa
--------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons, J.Brokāns, U.Dzērve, U.Pērsis.
1. Par komunikāciju ar Latvijas Dzelzceļu – sagatavotas vēstules trīs atbildīgajām
Latvijas Dzelzceļa institūcijām, klātienē jāvienojas par norobežojuma uzstādīšanu gājējiem.
2. Par gājēju pārejas zīmes atjaunošanu uz brauktuves Stacijas laukumā – veikt
sarunas ar Latvijas Valsts ceļiem par pārejas zīmes izvietošanu laukuma šaurākajā daļā.
3. Par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju – turpinās pieteikumu
izvērtēšana.
4. Par bruģa atjaunošanu uz veloceliņa Jāņa Purapuķes ielā – līgumā teikts, ka
segums jāatjauno iepriekšējā stāvoklī, tranšejas jāaizber, vides pārvaldības speciālists
uzrauga darbus.
5. Par cauruļu novākšanu pie īpašuma Pīlādžu ielā 3.
Sēdi slēdz pulksten 16.45.

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs

A.Zālītis

Protokolētāja

V.Vigovska
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