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11.5. Parpašvaldībasiestāžuiesniegumiemparfinansējumapiešķiršanu
11.5.1. Pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” iesniegums par līdzekļu piešķiršanu
ūdenssūkņaiegādei
11.5.2.
Parugunsdzēsībasaparātuiegādikultūrascentrā
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11.8. Parpersonasiesniegumuparsociālādzīvokļastatusapiešķiršanu
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14. Informācijasapmaiņa
Papildusdarbakārtība
15. Parkārtējāatvaļinājumapiešķiršanudomespriekšsēdētājam
A.ZĀLĪTIS informē, ka darba kārtības 1.jautājums netiks skatīts SIA "Enter Baltic”
pārstāvjaslimībasdēļ,unaicinabalsotparpapildusdarbakārtību.
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
Apstiprinātpapildusdarba
kārtību.
2.
PardalībuKohēzijasfondaprojektukonkursā“Veicinātenergoefektivitāti
unvietējoAERizmantošanucentralizētajāsiltumapgādē”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 41.panta
pirmās
daļas4.punktuun61.panta
pirmodaļu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
1. Skrīveru novada pašvaldībai sagatavot projekta pieteikumu iesniegšanai Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt
energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrajā projektu
iesniegumuatlaseskārtā.
2.Laisagatavotuprojektapieteikumuizveidotdarbagrupušādāsastāvā:
komisijaspriekšsēdētājs:AndrisZĀLĪTIS-domespriekšsēdētājs,
komisijaslocekļi:AnsisMARTINSONS–izpilddirektors,
JānisBROKĀNS-domesdeputāts
UldisDRONKA–domesdeputāts
AigarsSPRUDZĀNS–SIA“Skrīverusaimnieks”valdesloceklis
3. Uzdot darba grupai veikt nepieciešamās darbības projektēšanas uzdevuma un tehniski
ekonomiskāpamatojumasagatavošanaiuntehniskāprojektaizstrādei.
3.
Parpriekšfinansējumaunlīdzfinansējumanodrošināšanupašvaldībasprojektiem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta
pirmās
daļas5.un6.punktuun41.pantapirmāsdaļas4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
1. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10%
apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un priekšfinansējumu (kopējo
izmaksusegšanai)šādiemprojektiem:
1. Dienas aprūpes centra projektam “Skrīveru Dienas aprūpes centra materiāli
tehniskāsbāzesuzlabošana”parkopējosummu2311,60euro,
2. projektam “Sporta laukums ar vēstures elpu” (smilšu sporta laukums) par kopējo
summu28 557,08euro,
3. projektam “Interaktīvais informācijas stends Skrīveru novadā” par kopējo summu
19 990,77euro.
4.
Pariepirkumakomisijasizveidošanuceļu
“Skrīveri–Līči-Bolšāres–Veibēni”un“Lielkažoki-Stūrīši”posmupārbūvei
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis,J.Brokāns,A.Martinsons,U.Pērsis,V.Vigovska.
[..]
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo un otro daļu un Publisko
iepirkumu likuma 9. panta pirmo un trešo daļu un 24.pantu un Skrīveru novada pašvaldības
nolikuma13.Punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,A.Zālītis),pretnav,atturas–1(U.Pērsis)nolemj:
1. Izveidot iepirkumu organizēšanas komisiju ceļu “Skrīveri – Līči - Bolšāres –
Veibēni”un“Lielkažoki-Stūrīši”posmupārbūveišādāsastāvā:
komisijaspriekšsēdētājs:AnsisMARTINSONS–izpilddirektors,
komisijaslocekļi:GuntisRŪZE–finanšuspeciālists,
GuntisBOKALDERS–videspārvaldībasspeciālists
UdoPĒRSIS–domesdeputāts
AndrisZĀLĪTIS-domespriekšsēdētājs,
2. Uzdot komisijai veikt Publisko iepirkumu likumā paredzētās iepirkuma procedūras
ceļa “Lielkažoki-Stūrīši” posma būvniecībai un ceļa Skrīveri – Līči - Bolšāres – Veibēni”
posma
projektēšanaiunbūvniecībai.
3.KomisijassekretārapienākumusuzdotpildītfinanšuspeciālistamGuntimRŪZEM
5.
Parizglītojamoizmaksuapstiprināšanupašvaldībasizglītībasiestādēs
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējienorēķiniparizglītībasiestāžusniegtajiempakalpojumiem”4.,9.un10.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
Apstiprināt šādas izmaksas viena izglītojamā uzturēšanai pašvaldības izglītības
iestādēs:
1.AndrejaUpīšaSkrīveruvidusskolā66.67euro,
2.pirmsskolasizglītībasiestādē„Sprīdītis”162.25euro,
3.pirmsskolasizglītībasiestādē„Saulēni”177,25euro.
Pielikumā:Izmaksuaprēķinsuz01.09.2017.parvienuaudzēkniuz1lp.
6.
ParnekustamāīpašumaKalnaielā27A
izsolesrezultātuapstiprināšanuunpirkumalīgumanoslēgšanu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,
36.panta pirmo daļu un saskaņā ar „Skrīveru novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašumaKalnaielā27Aizsolesnoteikumi”41.punktu,
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Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
1. Sakarā ar to, ka pircējs ir samaksājis nosolīto summu 1 300 (viens tūkstotis trīs
simti) 
euro, apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna ielā 27A, Skrīveros, Skrīveru
nov.,
kadastraNr.32820080665,2017.gada19.septenbrīnotikušāsizsolesrezultātus.
2.UzdotdomespriekšsēdētājamAndrimZālītimnoslēgtobjektapirkumalīgumu.
3. Uzdot centralizētajai grāmatvedībai pēc nekustamā īpašuma Kalna ielā 27A
ierakstīšanaszemesgrāmatāuzpircējavārdazemesgabalunoņemtnobilances.
7.
Par
darbaalgaslikmesnoteikšanu
SkrīveruMūzikasunmākslasskolasadministrācijai
----------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis.
Ņemot vērā faktisko izglītojamo skaitu iestādē, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta
un tūrisma jautājumu komitejas 2017.gada 19.septembra sēdes lēmumu un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 21.septembra sēdes lēmumu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmo teikumu un 13.punktu, 41.panta pirmās daļas
4.punktu, Ministru kabineta 2016. gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 6., 7. un 9.punktu un uz Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības noteikumu
9.punktu,
I.Biķerniecei balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm 
par
(J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas
nav,
nolemj:
1. Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas direktorei no 2017.gada 1.septembra noteikt
mēneša
darbaalgaslikmiatbilstošiaudzēkņuskaitam1000europarpilnudarbalaiku.
2. Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas direktores vietniecei no 2017.gada 1.septembra
noteikt
mēnešadarbaalgaslikmiatbilstošiaudzēkņuskaitam800europarpilnudarbalaiku.
3. Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas administrācijas darbinieku darba algas likmes
ir
pārskatāmas,jamaināsfaktiskaisizglītojamoskaitsiestādē.
8.
Par
AndrejaUpīšaSkrīveruvidusskolaspedagogupieredzesapmaiņasbraucienu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis.
Izskatot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktora Alda Rakstiņa iesniegumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas
1.teikumuun41.pantapirmāsdaļas4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
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1. Atļaut Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagogiem š.g. 6.oktobrī organizēt
izglītojošu pieredzes apmaiņas braucienu uz Limbažiem un noteikt, ka mācību priekšmetu
stundas
skolāšajādienānenotiek.
2. Direktoram A.Rakstiņam nodrošināt mācību plānā paredzētās vielas apguvi mācību
gada pirmā semestra laikā un organizēt skolēniem, kuri ieradīsies skolā 6.oktobrī, nodarbības
no
plkst.9.00līdzplkst.12.00.
9.
ParSkrīveruMūzikasunmākslasskolaspedagogupieredzesapmaiņasbraucienu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis.
Izskatot Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas direktores Ivetas Biķernieces 2015.gada
14.septembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu,21.pantapirmāsdaļas1.teikumuun41.pantapirmāsdaļas4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturas–1(I.Biķerniece),nolemj
:
1. Atļaut Skrīveru mūzikas un mākslas skolas pedagogiem š.g. 4.oktobrī organizēt
izglītojošu pieredzes apmaiņas braucienu uz Cēsu novadu un noteikt, ka mācību priekšmetu
stundas
skolāšajādienānenotiek.
2. Direktorei I.Biķerniecei nodrošināt mācību plānā paredzētās vielas apguvi mācību
gada
laikā.
10.
Paratsevišķuzemesvienībuatzīšanuparstarpgabaliem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis,A.Krusta.
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
Atzīt,kašādaszemesvienībasirzemesstarpgabali:
1. zemes vienība „Buki”, kadastra apzīmējums 3282 004 0120, sakarā ar to, ka zemes
vienības platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo
zemesgabalaplatību;
2. zemes vienība “Sprūdu kalns”, kadastra apzīmējums 3282 007 0225, sakarā ar to, ka
zemes vienībai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam un tās platība ir
mazāka
parpašvaldībassaistošajosnoteikumosparedzētominimālozemesgabalaplatību;
3. zemes vienība “Sprūdu kalns”, kadastra apzīmējums 3282 007 0195, sakarā ar to, ka
zemes
vienībainaviespējamsnodrošinātpieslēgumukoplietošanasceļam.
Pielikumā:izvērstslēmumsuz2lpp.
Plkst.15.18A.Zālītisizsludinasēdesslēgtodaļu,sēdestiešraidetiekpārtraukta,
K.Boļšakova,I.Panteļejeva,J.Putniņšunviesisatstājsēdestelpu.
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11.1.
Parpašvaldībaszemesiznomāšanu
-----------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.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
publiskaspersonaszemesnomu”18.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
1.Noslēgtnomaslīgumuno2017.gada30.novembralīdz2022.gada31.decembrim
ar
1.1.R.B. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Kaktiņi” daļu vienas ēkas
uzturēšanai.
2.Noslēgtnomaslīgumuno2018.gada1.janvāralīdz2022.gada31.decembrimar
2.1.R.B. par mazdārziņu nomu par zemes vienību “Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,035
ha
platībāun“Mazdārziņi”daļu0,10haplatībā.
2.2.R.D. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu
0,03
ha
platībāunparzemesvienības“Sprīdīšašķūnīši”daļudivuēkuuzturēšanai.
11.4.
Par
nekustamāīpašumanodokļaatvieglojumupiešķiršanumaznodrošinātaipersonai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
Piešķirt P.K. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā no aprēķinātās
nodokļa summas nekustamajam īpašumam [..], Skrīveru novadā par to periodu, kurā nodokļa
maksātājsatbilstmaznodrošinātaspersonasstatusam.
Pielikumā:izvērstslēmumsuz2lpp.
11.6.
Parpersonasiesniegumuparlielākasdzīvojamāsplatībaspiešķiršanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
1. Izīrēt S.M., personas kods [..], (ģimenē 3 cilvēki) pašvaldības dzīvokli “Labrenči” –
4, Skrīveru novadā (dzīvokļa kopējā platība 35 m2 ) uz vienu gadu. Izbeigt ar S.M. dzīvokļa
[..],
Skrīverunovadāīreslīgumu.
2. Uzdot pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklim Aigaram Sprudzānam
mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas noslēgt īres līgumu ar S.M. uz 1 (vienu) gadu, īres
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līgumā iekļaujot saistību, kas paredz īrniekam tiesības prasīt līguma pagarināšanu, ja viņš
pilda
īreslīgumanosacījumus.
3. S.M. mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas parakstīt dzīvojamās telpas īres līgumu
ar
SIA
“Skrīverusaimnieks”unatbrīvotdzīvokli[..],Skrīverunovadā.
Pielikumā:izvērstslēmumsuz2lpp.
11.7.
Parpersonasiesniegumupardzīvojamāsplatībaspiešķiršanu
---------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
1. Atzīt V.N., personas kods [..], par tiesīgu saņemt Skrīveru novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un reģistrēt viņu Skrīveru novada pašvaldības
dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrs grupā, kurā iekļautās personas ar dzīvojamo
telpu
nodrošināmaspirmāmkārtām.
2. Izīrēt V.N., personas kods [..], pašvaldībai piederošu 15 m2 lielu dzīvojamo telpu,
kas
atrodas“Dzelzceļaēkā856km”-1,Skrīverunovadā,uz1(vienu)gadu.
3. Uzdot pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklim Aigaram Sprudzānam
mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas noslēgt īres līgumu ar V.N. uz 1 (vienu) gadu, īres
līgumā iekļaujot saistību, kas paredz īrniekam tiesības prasīt līguma pagarināšanu, ja viņš
pilda
īreslīgumanosacījumus.
4. V.N. mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas parakstīt dzīvojamās telpas īres līgumu
ar
SIA
“Skrīverusaimnieks”.
5. Gadījumā, ja mēneša laikā no lēmuma saņemšanas V.N. līgumu nenoslēdz, tiek
uzskatītskapersonaatteikusiesnoīrespiedāvājuma.

Pielikumā:izvērstslēmumsuz2lpp.
11.8.
Parpersonasiesniegumuparsociālādzīvokļastatusapiešķiršanu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
1. Noteikt uz laiku no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.martam sociālā dzīvokļa
statusu pašvaldības izīrētam dzīvoklim [..], Skrīveru novadā. Sakarā ar to, ka dzīvokļa 1
(viena)istabanavapkurināma,apstiprinātizīrējamāsociālādzīvokļaplatību32,50m2
.
2. Uzdot SIA “Skrīveru saimnieks” noslēgt ar īrnieku A.G. jaunu - sociālā dzīvokļa
īres līgumu, uz laiku no 2017.gada 1. oktobra līdz 2018.gada 31.martam, apturot līdzšinējā
dzīvojamāstelpasīreslīgumadarbību.
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3. Sākot ar 2018.gada 1.aprīli vai ja dzīvoklim ātrāk tiek atcelts sociālā dzīvokļa
statuss, automātiski, bez pušu papildus vienošanās, tiek atjaunots pašreizējais, 2011.gada
1.aprīlīnoslēgtais,īreslīgums.
Pielikumā:izvērstslēmumsuz2lpp.
11.9.1.
ParsociālādzīvokļaīreslīgumapagarināšanuS.K.
---------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
1. Atjaunot uz 6 (sešiem) mēnešiem S.K., personas kods [..], sociālā dzīvokļa [..],
Skrīverunovadāīreslīgumu..
2. Uzdot pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājam Aigaram
Sprudzānam atjaunot īres līgumu ar S.K., ievērojot Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada
29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.9 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrīveru
novadā”nosacījumusparsociālādzīvokļaizīrēšanu.
Pielikumā:izvērstslēmumsuz1lp.
11.9.2.
ParsociālādzīvokļaīreslīgumapagarināšanuV.L.
---------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
1. Atjaunot uz 6 (sešiem) mēnešiem V.L., personas kods [..], sociālā dzīvokļa [..],
Skrīverunovadāīreslīgumu.
2. Uzdot pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājam Aigaram
Sprudzānam 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”nosacījumusparsociālādzīvokļaizīrēšanu.
Pielikumā:izvērstslēmumsuz1lp.
11.10.
Parziņupardeklarētodzīvesvietuanulēšanu
---------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
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1. Sakarā ar to, ka persona deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas, anulēt S.G.,
personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīvesvietu [..], Skrīveru novadā ar deklarācijas
iesniegšanasdatumu-2017.gada11.septembri.
2. Uzdot lietvedības pārzinei I.Peļņikai saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma”
12.panta pirmo un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā datus par ziņu par deklarēto
dzīvesvietu [..]anulēšanu S.G. ar deklarācijas iesniegšanas datumu - 2017.gada 11.septembri
,
par
lēmumapieņemšanupaziņotS.G.uzdeklarētodzīvesvietu.
Pielikumā:izvērstslēmumsuz2lpp.
Telpā atgriežas K.Boļšakova, I.Panteļejeva, J.Putniņš, viesis un plkst. 15.27 tiek
atsāktasēdestiešraide.
11.2.
Parnekustamāīpašuma„Birzes”sadalīšanu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis,A.Krusta.
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
1. Sadalīt nekustamo īpašumu “Birzes”, kadastra Nr.3282 009 0077, 2 (divos) atsevišķos
īpašumos, saskaņā ar pievienoto shēmu, ievērojot nosacījumu, ka neviena zemes vienība
nedrīkstbūtmazākapar2,0ha:
2. Zemes vienības sadalīšana ir atļauta, izstrādājot zemes ierīcības projektu,
detālplānojumaizstrādāšananavnepieciešama.
3.Apstiprinātlēmumampievienotoszemesierīcībasprojektaizstrādesnosacījumus.
Pielikumā:izvērstslēmumsuz3lp.
11.3.
ParLLUiesniegumuparnekustamāīpašuma“Vizbuļi”nodošanuīpašumā
-----------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis.
Izskatot Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk – arī LLU), reģistrācijas
Nr.2841101568, juridiskā adrese Lielā iela 2, Jelgava, 2017.gada 22.augusta vēstuli
Nr.5.1-19/85 “Par nekustamo īpašumu “Vizbuļi” Skrīveru novadā”, kurā izteikts lūgums
Skrīveru novada domes deputātiem izskatīt un rast iespēju, pamatojoties uz Publiskas
personas manta 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
zemes gabala “Vizbuļi” izmantošanas iespējas, kā arī to, ka zinātnisko pētījumu
paplašināšanai LLU Zemkopības institūtam nepieciešama atbilstoša infrastruktūra, t.sk.
papildus zemes platības, saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2017.gada
21.septembra sēdes lēmumu pamatojoties uz Publiskas personas manta atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 6.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 42.panta otro daļu un 43.pantu
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un uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu un 41.panta pirmās
daļas
4.punktu,,
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dronka,
S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pret–1(J.Brokāns),atturasnav,nolemj:
1. Nodot bez atlīdzības Latvijas Lauksaimniecības universitātei īpašumā Skrīveru
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Vizbuļi”, kadastra Nr.3282 008 0371, kas
sastāv
novienas0,6843halielaszemesvienībasarkadastraapzīmējumu32820080638.
2. Nekustamais īpašums “Vizbuļi” tiek nodots Latvijas Lauksaimniecības universitātei
izglītībasunzinātnesfunkcijuīstenošanai.
A.Krustaatstājsēdestelpu.
11.5.1.
Pirmsskolasizglītībasiestādes“Sprīdītis”iesniegums
parlīdzekļupiešķiršanuūdenssūkņaiegāde
--------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis,A.Martinsons.
Izskatot pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas Intas Rinmanes 2017.gada
20.septembra iesniegumu par finansējuma piešķiršanu siltummezgla ūdenssūkņa 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
„ParSkrīverunovadapašvaldībasbudžetu2017.gadam”20.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
Sakarā ar to, ka ir sabojājies ūdenssūknis un tas nav remontējams, piešķirt no
pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, Skrīveru novada
pirmsskolas izglītības iestādei„Sprīdītis” 473 (četri simti septiņdesmit trīs) euro jauna
ūdenssūkņaiegādeiunuzstādīšanai.
11.5.2.
Parugunsdzēsībasaparātuiegādikultūrascentrā
--------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis,A.Martinsons,J.Brokāns,U.Pērsis.
Izskatot darba aizsardzības speciālista A.Aleknas ziņojumu Par ugunsdzēsības
aparātiem kultūras centrā, sakarā ar to, ka 8 ugunsdzēsības aparāti no 10 neatbilst Ministru
kabineta noteikumos noteiktajām prasībām, 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 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:

11

No kultūras centra budžeta līdzekļiem izlietot 271 (divi simti septiņdesmit vienu) 
euro
8
(astoņu)jaunuugunsdzēsībasaparātuiegādei.
12
Pardeputātaiesniegumuparattīstībaskomitejasizveidošanu
----------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis,U.Dronka,J.Brokāns,S.Jansone,U.Pērsis.
Izskatot Skrīveru novada domes deputāta Ulda Dronkas 2017.gada 19.septembra
iesniegumu par attīstības komitejas izveidošanu un 2017.gada 27.septembra iesniegumu par
uzdevumiem darba grupai, ņemot vērā sēdes laikā izteiktos deputātu ierosinājumus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmo teikumu, 41.panta
pirmās
daļas4.punktuun61.panta
pirmounotrodaļu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
1.
Lai izvērtētu jautājumu par pastāvīgi darbojošās Attīstības komitejas vai
Attīstībaskomisijasizveidošanu,izveidotdarbagrupušādāsastāvā:
IvetaBiķerniece,
JānisBrokāns-domesdeputāts,
UldisDronka–domesdeputāts,
SarmīteJansone-domesdeputāte,
LīgaKāpostiņa–domesjuriskonsulte,
BroņislavsMačuļskis–domesdeputāts,
UdoPērsis-domesdeputāts,
AndrisZālītis.
PardarbagrupasvadītājuapstiprinātUldiDronku.
2.
Uzdot darba grupai pēc apstākļu izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas līdz š.g.
16.oktobrim atbilstīgi pieņemtajam lēmumam izstrādāt Attīstības komitejas vai Attīstības
komisijas nolikuma projektu un sagatavot nepieciešamo grozījumu projektu esošajos domes
dokumentos.
15.
ParkārtējāatvaļinājumapiešķiršanudomespriekšsēdētājamA.Zālītim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis,S.Jansone,U.Pērsis.
Pamatojoties uz personīgo iesniegumu un uz Skrīveru novada pašvaldības nolikuma
15.1.apakšpunktuunSkrīverunovadapašvaldībasatlīdzībasnoteikumi62.punktu,
A.Zālītim balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm 
par
(I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis), pret nav,
atturasnav,nolemj:
1. Piešķirt Skrīveru novada domes priekšsēdētājam ANDRIM ZĀLĪTIM ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu laikā no 2017.gada 10.oktobra līdz 16.oktobrim par laika periodu no
2015.gada18.decembralīdz2016.gada17.martam.
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Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
2. Uzdot novada domes priekšsēdētāja vietniecei SARMĪTEI JANSONEI A.Zālīša
atvaļinājuma laikā no 2017.gada 10.oktobra līdz 16.oktobrim pildīt novada domes
priekšsēdētājapienākumus.
13.
Domesizpilddirektorainformācijaparpieņemtolēmumuundarbuizpildi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis,A.Martinsons,J.Brokāns,U.Pērsis,I.Biķerniece,I.Dika,S.Jansone,
U.Dronka,B.Mačuļskis,
V.Vigovska.
A.MARTINSONS informē par internāta ēkas renovācijai nepieciešamajiem papildus
darbiem un papildus finansējumu, pēc materiālu izsūtīšanas deputātiem, kur bija nepieciešamā
summa 2440 euro, parādījās jauna problēma – uzsākot nobrauktuves izbūvi, nodrupa ēkas
pamatu apmale un to nepieciešams atjaunot, tagad nepieciešamā papildus finansējuma summa
ir
pieaugusiuz2770euro.
[..]
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un otro
daļu,
41.pantapirmāsdaļas4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika,
U.Dronka,S.Jansone,B.Mačuļskis,U.Pērsis,A.Zālītis),pretnav,atturasnav,nolemj:
Piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem,
2770 (divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit) euro internāta ēkas pārbūvei par mūzikas un
mākslasskolu.
A.MARTINSONS turpina informēt par darbu norisi: Dzelzceļnieku ielā notiek
konstrukcijas nomaiņa, darbi iet uz priekšu; stadionā tiek likts virsū gumijas slānis, palikuši
papildus pieliktie darbi laukumā skolas priekšā, tur ir problēma ar kanalizācijas akām, ir
problēma ar volejbola laukuma apmalēm, tur iespēju robežās paplašinās drošības joslu.
Stadionabudžetsnavpārtērēts,būvniekiprasatermiņapagarina’jumulīdzoktobrabeigām.
[..]
14.
Informācijasapmaiņa
--------------------------------------------------------------------------------UzstājasA.Zālītis,J.Brokāns,L.Kāpostiņa,I.Biķerniece,I.Dika,A.Martinsons.
1.ParZieduielastiesvedību–Augstākātiesanavpaziņojusiizskatīšanasdatumu.
2.PartirdzniecībasgaldiņiempieKlidziņas–nākošgaduzstādīsjaunusgaldus.
3. Par zemes vešanu pie kapiem – lai aizbērtu grantsbedres pie Jaunajiem kapiem un
nākošgad iestādītu kokus, ir atļauts vest grunts zemi LLU, ved arī no pašvaldības objektiem
un
atļausarīcitiemvestzemi,japrasīsatļauju.
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4. Par rudens lapu savākšanu – pašvaldība neorganizēs, jo neveidos kompostēšanas
laukumu,iedzīvotājiemjāsazināsar“Ķilupi”.
5. Par privātās zemes pie kuģīša piestātnes vietas pie “Klidziņas” sakopšanu – tauvas
joslā
domesdarbiniekiizzāģējakrūmusunkokus.
6. Par ūdeni “Plostnieku” mājas pagrabā – vienīgā iespēja izsūknēt, sastādot nākošā
gada
budžetu,varpieņemtlēmumupardrenāžasierīkošanu.
Sēdi
slēdzpulksten16.30.
Sēdes
vadītājs,domespriekšsēdētājs

A.Zālītis

ProtokolētājaV.Vigovska
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