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 26.oktobrī

Nr.13

Sēde sasaukta pulksten 15.00.
Sēdi atklāj pulksten 15.02.
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Andris ZĀLĪTIS
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA
Sēdē piedalās:
Deputāti: Jānis Brokāns, Ināra Dika, Uldis Dronka, Uldis Dzērve,
Sarmīte Jansone, Broņislavs Mačuļskis, Udo Pērsis, Andris Zālītis
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Ansis Martinsons - izpilddirektors
Kitija Boļšakova – sabiedrisko attiecību speciāliste
Līga Kāpostiņa – juriskonsulte
Anita Krusta – zemes lietu speciāliste
Inita Panteļejeva - ekonomiste
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre
Uzaicinātās personas:
Aldis Rakstiņš - Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktors
Citas personas:
Jānis Putniņš - portāla „Fakti.lv” pārstāvis, SIA “EKRO” pilnvarotā persona
Nepiedalās:
Iveta Biķerniece – personīgu iemeslu dēļ
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Skrīveru novadā”
Ziņo – A.Zālītis
2. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos “Skrīveru novada pašvaldības
pabalstu piešķiršanas noteikumi”
Ziņo – A.Zālītis
3. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos “Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”
Ziņo – A.Zālītis
4. Par Skrīveru novada pašvaldības iepirkumu komisiju nolikumu
Ziņo – A.Zālītis

5. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu pašvaldības projektam “Pasākumi Skrīveru novada
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
Ziņo – A.Zālītis
6. Par grozījumiem Skrīveru novada domes 28.09.2017. sēdes lēmumā Nr.4 “Par iepirkuma
komisijas izveidošanu ceļu “Skrīveri – Līči - Bolšāres – Veibēni” un “Lielkažoki-Stūrīši”
posmu pārbūvei”
Ziņo – A.Zālītis
7. Par SIA “Ķilupe” iesniegumu par atkritumu apsaimniekošanas tarifu izmaiņām
Ziņo – A.Zālītis
8. Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai un zemei
Ziņo – A.Zālītis
9. Par uzņēmuma izvirzīšanu dalībai Valsts prezidenta rīkotajā pieņemšanā un Zemgales
plānošanas reģiona uzņēmēju godināšanas pasākumam “Gada uzņēmējs Zemgalē 2017”
Ziņo – A.Zālītis
10. Par dabas resursu līdzekļu izlietošanu
Ziņo – A.Zālītis
11. Par papildus finansējuma piešķiršanu Dzelzceļnieku ielas pārbūvei
Ziņo – A.Zālītis
12. Par papildus finansējuma piešķiršanu internāta ēkas pārbūvei par mūzikas un mākslas
skolu būvuzraudzībai
Ziņo – A.Zālītis
13. Par grozījumiem Noteikumos par Skrīveru novada pašvaldības budžeta plānošanu
Ziņo – A.Zālītis
14. Par pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi uz 1.oktobri
Ziņo – I.Panteļejeva
15. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu
2017.gadam”
Ziņo – I.Panteļejeva
16. Par profesionālās pilnveides izglītības programmas “Uzņēmējdarbības pamati” īstenošanu
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā
Ziņo – A. Zālītis
17. Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pašnovērtējuma ziņojumu
Ziņo – A.Rakstiņš
18. Par pastāvīgi darbojošās Attīstības komitejas vai Attīstības komisijas izveidošanu
Ziņo – U.Dronka
19. Iesniegumi
19.1. Par papildus līdzekļu iedalīšanu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju
sniegto pakalpojumu apmaksai
19.2. Par pašvaldības zemes iznomāšanu
19.3. Par pašvaldības dzīvokļa “Zemkopības institūts 1” – 11 atsavināšanu
19.4. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
20. Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi
Ziņo – A.Martinsons
21. Informācijas apmaiņa
Papildus darba kārtība
22. Par adreses maiņu nedzīvojamām ēkām
23. Par izmaiņām pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā
24. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Birzes” apstiprināšanu
A.ZĀLĪTIS informē par papildus darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem un aicina
balsot par papildus darba kārtību un par to, lai 17.jautājumu izskatītu kā pirmo.
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Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt papildus darba kārtību un 17.darba kārtības jautājumu izskatīt kā pirmo.
17.
Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pašnovērtējuma ziņojumu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Rakstiņš, U.Pērsis, S.Jansone, I.Dika, J.Brokāns.
[..]
Izskatot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas sagatavoto pašnovērtējuma ziņojumu un
uzklausot skolas direktora A.Rakstiņa sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada
20.decembra noteikumu Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas
centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības
programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību
izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” 4., 5. un 41.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Saskaņot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pašnovērtējuma ziņojumu par
2016./2017.mācību gadu.
2. Novērtēt Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktora Alda Rakstiņa darbu ar
“labi”.
A.Rakstiņš atstāj sēdes telpu.
1.
Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto
un piekto daļu un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta pirmās
daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 43.1panta pirmo daļu un 45.pantu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi
Skrīveru novada domes 2009.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā””.
2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā nosūtīt elektroniski parakstītus saistošos
noteikumus un paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas publicēt saistošos noteikumus
izdevumā „Skrīveru Vārds” un ievietot pašvaldības mājas lapā.
Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.7 uz 2 lpp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
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2.
Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos
“Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 43.1panta pirmo daļu un 45.pantu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi
Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Skrīveru novada
pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi””.
2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā nosūtīt elektroniski parakstītus saistošos
noteikumus un paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas publicēt saistošos noteikumus
izdevumā „Skrīveru Vārds” un ievietot pašvaldības mājas lapā.
Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.8 uz 2 lpp.,
2. Paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
3.
Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos “Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 43.1panta pirmo daļu
un 45.pantu, uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi
Skrīveru novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā””.
2. Pēc parakstīšanas triju darbadienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus un
paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt saistošos noteikumus
izdevumā „Skrīveru Vārds” un ievietot pašvaldības mājas lapā.
Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.9 uz 1 lpp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
4.
Par Skrīveru novada pašvaldības iepirkumu komisiju nolikumu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
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Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un
73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un
61.panta trešo daļu, Publisko iepirkumu likuma 24.pantu un Skrīveru novada pašvaldības
nolikuma 11.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības iepirkumu komisiju nolikumu.
Pielikumā: Nolikums uz 4 lpp.
5.
Par priekšfinansējuma nodrošināšanu pašvaldības projektam
“Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Ņemot vērā, ka projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/082 “Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” faktiskā naudas plūsma ir lielāka nekā 2017.
gada 31.maija domes sēdē nolemtais 10% priekšfinansējums no kopējām izmaksām,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
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” visā projekta laikā 11 432 euro, bet 2017. gadā 6 000 euro.
6.
“Par grozījumiem Skrīveru novada domes 28.09.2017. sēdes lēmumā Nr.4
“Par iepirkuma komisijas izveidošanu ceļu “Skrīveri – Līči - Bolšāres – Veibēni”
un “Lielkažoki-Stūrīši” posmu pārbūvei”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Ņemot vērā iepirkuma līgumu paredzamās līgumcenas, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Izdarīt šādus grozījumus Skrīveru novada domes 2017.gada 28.septembra sēdes
lēmumā Nr.4 “Par iepirkuma komisijas izveidošanu ceļu “Skrīveri – Līči - Bolšāres –
Veibēni” un “Lielkažoki-Stūrīši” posmu pārbūvei”:
1. Izteikt lēmuma tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo un otro daļu un
Publisko iepirkumu likuma 24.pantu un Skrīveru novada pašvaldības nolikuma
13.punktu,”
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2. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Uzdot komisijai organizēt atklātus konkursus un veikt Publisko iepirkumu
likumā paredzētās iepirkumu procedūras
2.1. ceļa “Lielkažoki-Stūrīši” posma būvniecībai;
2.2. ceļa Skrīveri – Līči - Bolšāres – Veibēni” posma projektēšanai un
būvniecībai.”
7.
Par SIA “Ķilupe” iesniegumu par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, L.Kāpostiņa.
Izskatot Skrīveru novada domē saņemto sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ķilupe”
2017.gada 16.oktobra iesniegumu Nr.1148/2017 par atkritumu apsaimniekošanas tarifa
izmaiņām ar 01.01.2018.gada 1.janvāri sakarā ar to, ka no 2018.gada 1.janvāra tiks
paaugstināta dabas resursu nodokļa likme, un izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts:
1. Starp Skrīveru novada domi un SIA “Ķilupe” iepirkumu procedūras rezultātā
2017.gada 4.jūlijā noslēgts līgums Nr.3-35.2/142 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
(turpmāk – līgums).
2. Saskaņā ar līguma 3.1.punktu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Skrīveru
novadā ir 9,27 euro/m3 (bez PVN).
3. Līguma 3.4.punktā noteikts, ka atkritumu apsaimniekotājs līguma darbības laikā var
iesniegt pamatotu priekšlikumu grozīt tarifu, ja iestājas kāds no šādiem apstākļiem:
3.1. degvielas cena pieaug vairāk kā par 10% no iepriekšējā tarifā iekļautās degvielas
cenas,
3.2. tiek paaugstināta maksa par atkritumu noglabāšanu poligonā „Dziļā vāda”,
3.3. tiek paaugstināts dabas resursu nodoklis par atkritumu noglabāšanu,
un šajos gadījumos tarifa izmaiņas var apstiprināt ar Skrīveru novada domes lēmumu.
4. Atbilstoši Skrīveru novada domes 2010.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.14
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi)
20.punktam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka ar domes lēmumu,
ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktos atkritumu apsaimniekošanas
izmaksas veidojošos faktorus.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantā noteikti faktori, kas veido maksu par
nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Kā viens no faktoriem ir dabas resursu
nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5. 2016.gada 15.decembrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma grozījumus Dabas
resursu nodokļa likumā, ar ko noteikts, ka ar 2018.gada 1.janvāri pieaugs dabas resursu
nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu no 25 euro uz 35 euro par tonnu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39.panta pirmo daļu, Skrīveru novada domes 2010.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.14
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā” 20.punktu un saskaņā ar
2017.gada 4.jūlija līguma Nr.3-35.2/142 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
3.4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
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1. Noteikt maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru
novada administratīvajā teritorijā 10,67 euro par 1m3 (bez PVN).
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētais atkritumu apsaimniekošanas tarifs
stājas spēkā 2018.gada 1.janvāri.
8.
Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai un zemei
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma “Klošāres 1”, kadastra Nr.3282 005 0031, sastāvā
ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282 005 0031 un uz tās uzbūvētai
dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 3282 005 0031 001 adresi “Jaunklošāres”, Skrīveru
nov. (adresācijas objekta kods 108).
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lpp.
Plkst. 15.25 A.Zālītis izsludina sēdes slēgto daļu, sēdes tiešraide tiek pārtraukta,
J.Putniņš atstāj sēdes telpu.
9.1.
Par uzņēmuma izvirzīšanu Zemgales plānošanas reģiona
uzņēmēju godināšanas pasākumam “Gada uzņēmējs Zemgalē 2017”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Iepazīstoties ar Zemgales plānošanas reģiona 2017.gada 17.oktobrī apstiprināto
“Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēju godināšanas pasākuma “Gada uzņēmējs Zemgalē
2017” nolikumu” un izvērtējot uzņēmumu, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Skrīveru novadā
un kuri darbojas Skrīveru novadā, atbilstību nolikumā noteiktajiem pretendentu atlases
kritērijiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Izvirzīt “CH 150” R.Tālberga individuālo uzņēmumu godināšanai Zemgales
plānošanas reģiona uzņēmēju godināšanas pasākumā “Gada uzņēmējs Zemgalē 2017”
2017.gada 24.novembrī.
9.2.
Par uzņēmuma izvirzīšanu dalībai Valsts prezidenta rīkotajā pieņemšanā
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, I.Dika, J.Brokāns, S.Jansone.
Izskatot Latvijas Valsts prezidenta kancelejas 2017.gada 12.oktobra vēstuli “Par
uzņēmuma izvirzīšanu dalībai Valsts prezidenta rīkotajā pieņemšanā” un izvērtējot uzņēmumu,
kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Skrīveru novadā un kuri darbojas Skrīveru novadā, atbilstību
prezidenta kancelejas izvirzītajiem kritērijiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 4.punktu,
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Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Deleģēt Jāņa Vaivara zemnieka saimniecību “Ragāres” pārstāvēt Skrīveru novadu
Valsts prezidenta rīkotajā svinīgajā pieņemšanā 2017.gada 17.novembrī.
19.4.
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
---------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Sakarā ar to, ka personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā, anulēt V.L., 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 V.L. ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2017.gada 26.oktobri. Par lēmuma
pieņemšanu paziņot iesnieguma autorei un V.L. uz viņas deklarēto dzīvesvietu.
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp.
19.2.
Par pašvaldības zemes iznomāšanu
-----------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
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 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Pagarināt nomas līgumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim ar
1. J.A. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,03
ha platībā;
2. A.A. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 0,04
ha platībā.
Telpā atgriežas J.Putniņš un plkst. 15.37 tiek atsākta sēdes tiešraide.
10.
Par dabas resursu līdzekļu izlietošanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Sakarā ar to, ka daudzi Skrīveru novada iedzīvotāji pavada brīvo laiku, nodarbojoties
ar makšķerēšanu Līču ūdenskrātuvē, lai atjaunotu zivju resursus, saskaņā ar Finanšu un
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tautsaimniecības komitejas 2017.gada 19.septembra sēdes lēmumu, pamatojoties uz Dabas
resursu nodokļa likuma 29.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, 21.panta otro daļu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Izlietot no dabas resursu līdzekļiem 700 (septiņi simti) euro, t.sk. PVN zivju resursu
papildināšanai Līču ūdenskrātuvē.
11.
Par papildus finansējuma piešķiršanu Dzelzceļnieku ielas pārbūvei
------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis, A.Martinsons.
[..]
Izskatot sagatavotās tāmes par Dzelzceļnieku ielas pārbūvi un uzklausot Skrīveru
novada domes izpilddirektora un domes priekšsēdētāja sniegto informāciju, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, 41.panta pirmās daļas
4.punktu un uz Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par
Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 19.punktu un saskaņā ar Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 19.oktobra sēdes lēmumu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 5 balsīm par (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone,
B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret – 2 (J.Brokāns, U.Pērsis), atturas - U.Dronka, nolemj:
1. Piešķirt papildus finansējumu 24 000 euro (divdesmit četri tūkstoši eiro)
Dzelzceļnieku ielas pārbūvei, t.sk.:
1.1. 15 000 euro (piecpadsmit tūkstoši eiro) piešķirt no budžeta līdzekļiem, kas
paredzēti autoceļu un ielu pārvaldībai un uzturēšanai (kods 2246),
1.2. 9000 euro (deviņi tūkstoši eiro) piešķirt no budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti
neparedzētiem gadījumiem.
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot attiecīgus grozījumus 2017.gada
budžetā.
12.
Par papildus finansējuma piešķiršanu internāta ēkas pārbūvei
par mūzikas un mākslas skolu būvuzraudzībai
------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons, J.Brokāns, I.Dika.
Izskatot SIA “Warss+” 2017.gada 2.oktobra vēstuli Nr.1-10/2017 par līguma termiņa
pagarināšanu par 1 (vienu) mēnesi, nosakot apmaksu par līguma pagarinājumu 598,85 euro
(bez PVN), un ņemot vērā to, ka
1. starp Skrīveru novada domi un SIA “Warss+” ir noslēgta vienošanās par summu
2395,40 euro (bez PVN) par būvuzraudzības veikšanu būvobjektā “Internāta ēkas pārbūve par
mūzikas un mākslas skolu” 4 kalendāro mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas datuma
(2017.gada 25.maijs) un veicamais darba apjoms bija noteikts 174 943,72 euro (bez PVN);
2. darbu gaitā veicamais darbu apjoms pieaudzis par 31,7% un ar būvuzņēmēju
noslēgts līgums par termiņa pagarināšanu līdz 2017.gada 31.oktobrim, tas ir par 1 mēnesi;
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta
pirmās daļas 4.punktu un uz Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu
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Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 19.punktu un saskaņā ar
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 19.oktobra sēdes lēmumu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Dika, U.Dronka, U.Dzērve,
S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret – 1 (J.Brokāns), atturas nav, nolemj:
1. Pagarināt ar SIA “Warss+” līguma termiņu par būvuzraudzības veikšanu būvobjektā
“Internāta ēkas pārbūve par mūzikas un mākslas skolu” Daugavas ielā 85, Skrīveros, Skrīveru
novadā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā un noteikt apmaksu par līguma pagarinājumu
598,85 euro (pieci simti deviņdesmit astoņi eiro 85 centi) bez PVN.
2. Finansējumu piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem
gadījumiem, un Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot attiecīgus grozījumus 2017.gada
budžetā.
13.
Par grozījumiem Noteikumos par Skrīveru novada pašvaldības budžeta plānošanu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, J.Brokāns, I.Panteļejeva.
[..]
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par (I.Dika, U.Dronka, U.Dzērve,
S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret – 1 (J.Brokāns, U.Pērsis), atturas nav, nolemj:
Apstiprināt šādus grozījumus Skrīveru novada domes 2014.gada 25.septembra
noteikumos Nr.5 „Noteikumi par Skrīveru novada pašvaldības budžeta plānošanu”:
1. svītrot 11.2.6.apakšpunktu;
2. Papildināt 11.5.apakšpunktu aiz vārda “gadam” ar vārdiem “un Investīciju plānu
2016. – 2018.”.
3. Papildināt 20.2.1.apakšpunktu ar kodiem un tekstu šādā redakcijā:
“2312 Inventārs (vērtība ir līdz 213 euro);
2361 Mīkstais inventārs (attiecas uz PII “Sprīdītis”, PII “Saulēni”, Andreja Upīša
Skrīveru vidusskolu un SAC “Ziedugravas”, pārējām iestādēm pie prioritāriem pasākumiem);
2362 Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi;”
14.
Par pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi uz 1.oktobri
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, I.Panteļejeva.
Sniegtā informācija tiek pieņemta zināšanai.
A.ZĀLĪTIS ierosina pirms 15.darba kārtības jautājuma izskatīt 19.1.jautājumu, jo tas ir
saistīts ar budžeta grozījumiem.
19.1.
Par papildus līdzekļu iedalīšanu ilgstošas sociālās aprūpes
un rehabilitācijas institūciju sniegto pakalpojumu apmaksai
------------------------------------------------------------------------------------------------------10

Uzstājas A.Zālītis.
Izskatot Sociālā dienesta vadītājas Jekaterinas Bezdežskas 2017.gada 19.oktobra
iesniegumu par to, ka līdz šī gada beigām nepietiks līdzekļi 6410 kodā, lai apmaksātu
ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus personām, kas ievietotas SAC
“Ziedugravas”, ņemot vērā to, ka 2017.gadā pieaudzis personu skaits, kuras ievietotas sociālās
aprūpes centrā “Ziedugravas”, un līdz 2017.gada beigām netiks izlietoti budžeta līdzekļi, kas
Sociālā dienesta budžetā paredzēti pabalstiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, un uz 2017.gada
26.janvāra pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu
2017.gadam” 14.punktu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 2017.gada 18.oktobra
sēdes lēmumu un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 19.oktobra sēdes lēmumu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Lai līdz 2017.gada beigām nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas
institūciju sniegto pakalpojumu apmaksu, novirzīt uz 6410 kodu līdzekļus 7000 (septiņi
tūkstoši) euro no 6200 koda (sociālās palīdzības pabalsti naudā) un 5500 (pieci tūkstoši pieci
simti) euro no 6400 koda (pārējie pabalsti).
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot attiecīgus grozījumus 2017.gada
budžetā.
15.
Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos
“Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”
------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, I.Panteļejeva.
[..]
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas otro punktu un
46.pantu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 “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.10 “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.10 kopā ar pielikumiem uz 7 lp.
16.
Par profesionālās pilnveides izglītības programmas “Uzņēmējdarbības pamati”
īstenošanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā
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------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis.
Izskatot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktora Alda Rakstiņa iesniegumu par
sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmija”, lai Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā turpinātu realizēt profesionālās pilnveides
izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, un ņemot vērā Skrīveru novada domes
2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu par atļauju Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā īstenot
profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati” laikā no 2017.gada
1.septembra līdz 2020.gada 30.maijam, kā arī to, ka šajā mācību gadā 10.klases 33 skolēni
uzsākuši mācības šajā programmā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Skrīveru novada domes
2017.gada 26.janvāra pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības
budžetu 2017.gadam” 18.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Noslēgt trīspusēju līgumu ar SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmija” mācību centru “LUMA mācību centrs”, reģistrācijas Nr.3360800513, par
profesionālās pilnveides izglītības programmas “Uzņēmējdarbības pamati” īstenošanu
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā no 10. Līdz 12.klasei, pašvaldībai paredzot mācību maksu
94,80 euro gadā par katru skolēnu.
2. Izglītības programmas finansēšanai 2018.gadā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas
budžetā paredzēt 3129 (trīs tūkstoši viens simts divdesmit deviņi) euro.
[..]
18.
Par pastāvīgi darbojošās Attīstības komitejas vai Attīstības komisijas izveidošanu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, U.Dronka.
[..]
A.ZĀLĪTIS aicina vispirms balsot par Attīstības komitejas izveidošanu.
Skrīveru novada dome balsojot ar 3 balsīm par (J.Brokāns, U.Dronka, U.Pērsis,), pret
- nav, atturas – 5 (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis A.Zālītis), nolemj:
Lēmums netiek pieņemts, jo nesaņem balsu vairākumu.
A.ZĀLĪTIS aicina balsot par otru priekšlikumu – par Attīstības komisijas izveidošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmo teikumu,
41.panta pirmās daļas 4.punktu un 61.panta pirmo un otro daļu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 5 balsīm par (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone,
B.Mačuļskis A.Zālītis), pret – 3 (J.Brokāns, U.Dronka, U.Pērsis,), atturas – nav, nolemj:
1. Izveidot pastāvīgi darbojošos Attīstības komisiju.
2. Izveidotajai darba grupai turpināt darbu pie komisijas nolikuma projekta izstrādes.
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19.3.
Par pašvaldības dzīvokļa “Zemkopības institūts 1” – 11 atsavināšanu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, U.Dronka, S.Jansone.
[..]
Izskatot Skrīveru novada domē 2017.gada 9.oktobrī un 26.oktobrī saņemtos fizisku
personu iesniegumus par dzīvokļa “Zemkopības institūts 1” – 11 atsavināšanu un izvērtējot ar
lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. Iesniegumā minētais dzīvoklis pieder pašvaldībai, tas ir reģistrēts Skrīveru novada
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.808 – 11.
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – likums) 4.panta pirmajā
daļā ir noteikts, ka pašvaldība var atsavināt savu mantu, ja tā nav nepieciešama pašvaldības
funkciju nodrošināšanai.
3. Publiskas personas mantas atsavināšanu atbilstoši likuma 4.panta otrajā daļā
teiktajam var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras
valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
4. Atsevišķos gadījumos saskaņā ar likuma 4.panta ceturto daļu publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt citas personas, un ir uzskaitītas šīs personas.
Iesniegumu autores nepieder personu lokam, kuras minētas šī panta ceturtajā daļā un var
ierosināt publiskas personas, t.sk. pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
5. Sakarā ar to, ka ir nepieciešams veikt lielus finanšu ieguldījumus, lai dzīvokli
“Zemkopības institūts 1” – 11 savestu lietošanas kārtībā un to varētu izīrēt personām, sniedzot
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, ar Skrīveru novada dome 2017.gada 27.aprīļa sēdes
lēmumu Nr.10 tika nolemts 2017.gada 6.jūnijā rīkot dzīvokļa “Zemkopības institūts 1” – 11
izsoli, bet izsolei nepieteicās neviens pretendents un tā nenotika.
6. 2017.gada 9.oktobrī domē saņemtais iesniegums tika izskatīts Finanšu un
tautsaimniecības komitejas sēdē 19.oktobrī un komiteja nolēma dzīvokli pagaidām neatsavināt.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka pēc Finanšu un tautsaimniecības komitejas
sēdes ir saņemts otrs iesniegums par dzīvokļa atsavināšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Organizēt dzīvokļa “Zemkopības institūts 1” – 11, Zemkopības institūtā,
Skrīveru novadā atsavināšanu un uz nākošo domes sēdi sagatavot atsavināšanas
organizēšanai nepieciešamo dokumentu projektus.
22.
Par adreses maiņu nedzīvojamām ēkām
-----------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis.
Izskatot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā (turpmāk - kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus un izvērtējot ar lietu
saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. Kadastra informācijas sistēmā uz zemes vienības “Ziedugravas” ar kadastra
apzīmējumu 3282 006 0003 ir reģistrēta dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 3282 006
0003 013 un ar adresi “Ziedugravas 1”, Ziedugravas, Skrīveru nov., kā arī nedzīvojamās ēkas
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ar kadastra apzīmējumiem 3282 006 0003 011 un 3282 006 0003 012 un ar adresi
“Ziedugravas”, Ziedugravas, Skrīveru nov.
2. Iepriekš minētās trīs ēkas atrodas zem viena jumta, tās ir funkcionāli saistītas un
nodotas Skrīveru novada domes valdījumā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka saskaņā ar Adresācijas noteikumu
8.2.apakšpunktu funkcionāli saistītam objektu kopumam piešķir vienu adresi, pamatojoties uz
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8.
apakšpunktu, 8., 14., 29. un 36.punktu un 39.1. un 39.6.apakšpunktiem un likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma “Ziedugravas”, kadastra Nr.3282 006 0003, sastāvā
ietilpstošām nedzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3282 006 0003 011 un 3282
006 0003 012 adresi no “Ziedugravas”, Ziedugravas, Skrīveru nov. uz “Ziedugravas 1”,
Ziedugravas, Skrīveru nov. (adresācijas objekta kods 108).
23.
Par izmaiņām pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā
------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, I.Dika.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībā” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un uz
2016.gada 19.janvāra Sadarbības līguma Nr.3-41.4/41 par sadarbību Eiropas Sociālā fonda
projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanā 4.2.2. apakšpunktu,
A.Zālītim balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par
(J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis), pret nav, atturas
nav, nolemj:
1. Atbrīvot SANDRU INDRIKSONI un INITU PANTEĻEJEVU no Skrīveru novada
pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas locekļa pienākumu pildīšanas.
2. Skrīveru novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā iekļaut
JEKATERINU BEZDEŽSKU – Skrīveru sociālā dienesta vadītāja,
EDĪTI ZEMEŠU – sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem.
3. Noteikt, ka JEKATERINA BEZDEŽSKA ir atbildīgā persona par projekta
realizāciju.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 27.oktobri.
24.
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Birzes” apstiprināšanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka,
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Birzes”, kadastra Nr.3282 009 0077, kas atrodas
Skrīveru novadā, zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma sadalīšanu 2 (divās) zemes
vienībās.
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2. Paliekošajai zemes vienībai 13.35 ha platībā saglabāt esošo nosaukumu “Birzes”,
Skrīveru nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Jaunizveidotajai zemes vienībai 47.76 ha platībā piešķirt nosaukumu “Bērzlejas”,
Skrīveru nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lpp.
21.
Informācijas apmaiņa
--------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis, I.Dika, U.Dzērve, J.Brokāns, S.Jansone.
1. Par deputāta U.Pērša iesniegumu par lapu un zaru savākšanu
2. Par Valsts kontroles plānoto revīziju domē
20.
Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons, J.Brokāns, U.Dzērve, U.Dronka.
A.MARTINSONS informē, ka nākošajā nedēļā trešdien Dzelzceļnieku ielā lies asfaltu,
internātā ir izbūvēta nobrauktuve, vēl ir krāsošana vienā kāpņu telpā, 1.stāvā saliks grīdas,
stadionam sākas dokumentu kārtošana nodošanai ekspluatācijā, nākošajā nedēļā vēl saliks
tribīnēs solus, aiznākamnedēļ varētu nodot.
[..]
21.
Informācijas apmaiņa
--------------------------------------------------------------------------------Uzstājas A.Zālītis, I.Dika, U.Dzērve, U.Dronka, A.Martinsons, J.Brokāns.
3. Par sludinājumu izvietošanu uz stendiem –informēt iedzīvotājus.
4. Par laukuma pie dzelzceļa stacijas nodošanu pašvaldībai – “Latvijas Dzelzceļš”
gatavo patapinājuma līgumu.
5. Par mobilās aplikācijas izmantošanu – pašlaik vairāk darbojas testēšanas režīmā,
līdz jaunajam gadam, tad redzēs.
6. Par savestās zemes pie Jaunajiem kapiem izlīdzināšanu – pavasarī nolīdzinās, lai
bedre būtu aizbērta, un apstādīs ar kokiem.
Sēdi slēdz pulksten 16.40.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs

A.Zālītis

Protokolētāja

V.Vigovska
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