
 
 

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  
 

2013.gada 26.septembrī                                                                                      Nr.15 
 
Sēde sasaukta pulksten 15.00. 
Sēdi atklāj pulksten 15.00.  
 
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 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   
Edgars Jansons - juriskonsults 
Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 
Inita Panteļejeva – ekonomiste 
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 
Uzaicinātās personas: 
Agita Grīnvalde Iruka 
Citas personas: 
Imants Kaziļuns – laikraksta „Staburags” žurnālists 
Nepiedalās   
Gunta Rīdūze – personīgu iemeslu dēļ 
 
Darba kārtība: 
1. Par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

Ziņo – A.Zālītis 
2. Par maksas noteikšanu par pašvaldības telpu lietošanu 

Ziņo – A.Zālītis 
3. Par maksas pakalpojumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 

Ziņo – A.Zālītis 
4. Par grozījumiem Skrīveru novada domes 29.04.2010. sēdes lēmumā Nr.9 „Par maksas 

noteikšanu par sociālā dienesta telpu lietošanu” 
Ziņo – A.Zālītis 

5. Par maksas noteikšanu par pašvaldības transporta pakalpojumiem 
Ziņo – A.Zālītis 

6. Par līguma noslēgšanu ar SIA „ZZ Dats” par programmu pielāgošanu pārejai uz euro 
Ziņo – A.Zālītis 
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7. Par dabas resursu līdzekļu izmantošanu 
Ziņo – A.Zālītis 

8. Par Aizkraukles sadarbības novadu dziesmu dienas rīkošanu 
Ziņo – A.Zālītis 

9. Par domes priekšsēdētāja pieredzes apmaiņas braucienu uz Vāciju 
Ziņo – V.Vigovska 

10. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 
Ziņo – A.Krusta 

11. Iesniegumi 
11.1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
11.2. Par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas pedagogu pieredzes apmaiņas braucienu 
11.3. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 
12. Informācijas apmaiņa 
 

Papildus darba kārtība 
 
1. Par nekustamā īpašuma Jāņa Purapuķes ielā 27 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
2. Par zemes īpašuma „Lūciņi” atsavināšanu (atsaukts) 
3. Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolaslas pedagogu pieredzes apmaiņas braucienu 
4. Par D.Zārberga iesniegumu par krūmu nozāģēšanu 
5. Par līguma noslēgšanu ar A.Zālīti par personīgās automašīnas lietošanu darba vajadzībām  
 

A.ZĀLĪTIS ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildus 4 jautājumus un tos izskatīt 
pirms darba kārtības 12.jautājuma. 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes papildus darba kārtību un mainīt darba kārtības jautājumu 
izskatīšanas secību. 
 

1. 
Par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) 
apakšpunktu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
1. Noteikt šādu maksu par Skrīveru novada domes un pašvaldības iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem, kas saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” nav pašvaldības 
nodevu objekti: 

 
1.1. Biroja tehnikas lietošana  
1.1.1. Kopēšana  
1.1.1.1. A4 formāts 1 lapas puse     Ls 0.07 / 0.10 EUR 
1.1.1.2. A4 formāts abas lapas puses    Ls 0.10 / 0.14 EUR 
1.1.1.3. A3 formāts 1 lapas puse    Ls 0.10 / 0.14 EUR 
1.1.1.4. A3 formāts abas lapas puses    Ls 0.15 / 0.21 EUR 
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1.1.1.5. kopiju apstiprināšana     Ls 0.03 / 0.04 EUR 

1.1.2. Laminēšana 
1.1.2.1. A4 formāts      Ls 0.50 / 0.71 EUR 
1.1.2.2. A5 formāts       Ls 0.30 / 0.43 EUR 
1.1.2.3. A6 formāts        Ls 0.25 / 0.36 EUR 
1.1.2.4. 65 x 95 mm       Ls 0.25 / 0.36 EUR 
1.1.3. Drukāšana (printēšana) 
1.1.3.1. Teksts 1 lpp.  
  melnbalts      Ls 0.07 / 0.10EUR 
  krāsains      Ls 0.15 / 0.21 EUR 
1.1.3.2. Attēls  
  melnbalts      Ls 0.15 / 0.21 EUR 
  krāsains        

  ¼ lpp.       Ls 0.25 / 0.36 EUR 
  ½ lpp.       Ls 0.50 / 0.71 EUR 
  ¾ lpp.       Ls 0.75 / 1.07 EUR 
  1 lpp.       Ls 1.00 / 1.42 EUR 

1.1.4. Skenēšana 1 lpp.      Ls 0.14 / 0.20 EUR 
1.1.5. Faksa nosūtīšana 
1.1.5.1. Latvijas teritorijā  
  1.lapa        Ls 0.40 / 0.57 EUR 
  katra nākošā lapa     Ls 0.20 / 0.28 EUR 
1.1.5.2. uz Eiropas valstīm 
  1.lapa        Ls 2.50 / 3.56 EUR 
  katra nākošā lapa     Ls 0.50 / 0.71 EUR 
1.1.5.3. uz pārējām valstīm 
  1.lapa        Ls 3.00 / 4.27 EUR 
  katra nākošā lapa     Ls 1.00 / 1.42 EUR 
1.1.6. Faksa saņemšana 
  1 lapa       Ls 0.10 / 0.14 EUR 
 
1.2. Sadzīves pakalpojumi Stacijas laukumā 2 A 
1.2.1. tualetes lietošana       Ls 0.10 / 0.14 EUR 
 
1.2.2. dušas lietošana līdz 30 min (1 personai)   Ls 2.00 / 2.85 EUR 
1.2.3. veļas mazgāšana       Ls 2.00 / 2.85 EUR 
1.2.4. veļas mazgāšana un žāvēšana    Ls 3.00 / 4.27 EUR 
 
1.3. laulību ceremonija ārpus pašvaldības telpām  Ls 25.30 / 36 EUR 
 

2. Maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā 
„Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem. 

 
3. Maksa iekasējama no fiziskām un juridiskām personām, kuras izmanto minētos 

pašvaldības pakalpojumus.  
 
4. Ar domes izpilddirektora rīkojumu var noteikt atsevišķas dienas, kad 1.2.2 – 1.2.4. 

apakšpunktos minētie pakalpojumi tiek sniegti par pazeminātām cenām. 
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5. Lēmuma izpildi nodrošina iestāžu vadītāji, kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes 
galvenajai grāmatvedei.  

6. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī 

7. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 22.decembra sēdes 
lēmumu Nr.5.1 „ Par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem”. 

 
2. 

Par maksas noteikšanu par pašvaldības telpu lietošanu  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, U.Dzērve, J.Brokāns. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3 punktu un 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
1. Noteikt šādu maksu par Skrīveru novada pašvaldības telpu lietošanu un sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem, kas saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” nav pašvaldības 
nodevu objekti: 

 
1.1. Par Skrīveru kultūras centra telpu lietošanu (nomu vai īri) 
 

1.1.1. telpu noma vieskoncertiem, viesizrādēm u.c pasākumiem  10%-15%  
                                                                                                        no kopējā ieņēmuma; 
1.1.2. telpu noma vieskoncertiem, viesizrādēm u.c pasākumiem bērniem 5%  
                                                                                                         no kopējā ieņēmuma; 
1.1.3. lielās zāles noma (īre)      stundā Ls 10.00 / 14.23 EUR 
1.1.4. lielās zāles noma (īre) ar garderobes pakalpojumiem  stundā Ls 12.00 / 17.07 EUR 
1.1.5. lielās zāles īre atpūtas sarīkojumiem ar banketu  stundā Ls 20.00 / 28.46 EUR 
1.1.6. lielās zāles īre atpūtas sarīkojumiem ar banketu  
          un garderobi       stundā Ls 25.00 / 35.57 EUR 
1.1.7. mazās zāles noma        stundā Ls   3.00 / 4.27 EUR 
1.1.8. mazās zāles īre banketiem      stundā Ls   5.00 / 7.11 EUR 
1.1.9. mazās zāles īre banketiem ar garderobes pakalpojumiem       stundā Ls 10.00 / 14.23 EUR 
1.1.10. spoguļzāles noma       stundā Ls   4.00 / 5.69 EUR 
1.1.11. kursu telpas noma       stundā Ls   2.00 / 2.85 EUR 
1.1.12. kabinetu noma       stundā Ls   2.00 / 2.85 EUR 
1.1.13. telpu (lielā zāle, spoguļzāle, kursu telpa un foajē) noma  
         pulciņu nodarbībām juridiskām un fiziskām personām  stundā Ls 1.50 / 2.13 EUR 

 
1.2. Par kultūras centra inventāra īri īslaicīgās telpu nomas (īres) līguma darbības 

laikā  
1.2.1. video projektora īre       stundā Ls 6.00 / 8.54 EUR 
1.2.2. ekrāna īre        stundā Ls 2.00 / 2.85 EUR 
1.2.3. radio mikrofona īre      stundā Ls 4.00 / 5.69 EUR 
1.2.4. disku atskaņotāja īre      stundā Ls 4.00 / 5.69 EUR 

 
1.3. Par tirdzniecības vietu kultūras centrā pašvaldības organizēto pasākumu 

norises laikā: 
1.3.1. tirdzniecība ar nepārtikas precēm (CD, grāmatas, suvenīri u.tml.)  



 5 

1.3.1.1. līdz 2 stundām        Ls 3.50 / 4.98 EUR 
1.3.1.2. par katru nākamo stundu      Ls 1.00 / 1.42 EUR 
1.3.2. tirdzniecība ar pārtikas precēm  
1.3.2.1. līdz 2 stundām        Ls 5.00 / 7.11 EUR 
1.3.2.2. par katru nākamo stundu      Ls 2.00 / 2.85 EUR 
1.3.3. tirdzniecība ar alkoholu 
1.3.3.1. līdz 2 stundām        Ls 10.00 / 14.23 EUR 
1.3.3.2. par katru nākamo stundu      Ls 2.00 / 2.85 EUR 
1.3.4. tirdzniecība amatniecības darba veicējiem, realizējot savu produkciju 
1.3.4.1. līdz 2 stundām        Ls 2.00, 2.85 EUR 
1.3.4.2. par katru nākamo stundu      Ls 1.00, 1.42 EUR 
 
1.4. Par Skrīveru mūzikas un mākslas skolas telpu lietošanu (nomu vai īri) Ls 1 

stundā, 1.42 EUR. 
 
2. Maksājumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā „Par 

pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem. Līgumu maksā, kas nolīgta 
pirms šī lēmuma spēkā stāšanās, ir ieskaitāms PVN. 

3. No telpu un inventāra nomas (īres) maksas atbrīvota novada dome, tās izveidotas 
iestādes un institūcijas, kā arī pašvaldības izveidoti tautas un amatiermākslas kolektīvi.  

4. Maksu par telpu un inventāra nomu (īri) biedrībām, nodibinājumiem un dažādiem 
pulciņiem var samazināt ar Skrīveru novada domes Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma 
jautājumu komitejas lēmumu. Nosakot samazinājumu, maksa par 1 astronomisko stundu 
nedrīkst būt zemāka par 1 latu / 1,42 euro. 

5. Lēmuma izpildi nodrošina iestāžu vadītāji, kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes 
galvenajai grāmatvedei.  

6. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī. 

7. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 22.decembra sēdes 
lēmumu Nr.6 „Par maksas noteikšanu par pašvaldības telpu lietošanu”. 

 
3. 

Par maksas pakalpojumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska, J.Brokāns. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3 punktu un 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu, 
 

Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Noteikt Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas internātā dzīvojošajiem skolēniem 

par veļas viena komplekta (palags, spilvendrāna, segas pārvalks) izmantošanu maksu 
mēnesī  Ls 1.00 / 1.42 EUR. 

2. Noteikt šādu maksu diennaktī par gultasvietas izmantošanu internāta istabiņās : 
2.1. bez gultas veļas      Ls 1.50 / 2.13 EUR 
2.2. ar internāta gultasveļu     Ls 2.50 / 3.56 EUR 

3. Noteikt skolas internāta ,,viesu istabas” izmantošanas maksu – Ls 5 / 7.- EUR 
diennaktī.. 
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4. Noteikt šādu maksu par telpu īri (nomu): 
4.1. sporta zāles īre (noma)     stundā Ls 15.00 / 21.34 EUR 
4.2. sarīkojumu zāles īre (noma)    stundā Ls 10.00 / 14.23 EUR 
4.3. atsevišķu mācību telpu īre (noma)   stundā Ls   3.50 / 4.98 EUR 
5. Noteikt skolēniem šādu maksu par mācību materiālu kopēšanu individuālām 

vajadzībām: 
5.1. A4 formāts 1 lapas puse     Ls 0.05 / 0.07 EUR 
5.2. A4 formāts abas lapas puses   Ls 0.07 / 0.10 EUR 
5.3. A3 formāts 1 lapas puse    Ls 0.10 / 0.14 EUR 
 
6. Maksājumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā „Par 

pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem. Līgumu maksā, kas nolīgta 
pirms šī lēmuma spēkā stāšanās, ir ieskaitāms PVN. 

7. No telpu īres maksas ir atbrīvoti visi skolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki, 
skolēnu sporta pulciņu dalībnieki, dalībnieki, kuri pārstāv Skrīveru novadu starpnovadu vai 
valsts mēroga sacensībās, ja par atbrīvojumu ir lēmusi Skrīveru novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komiteja. 

8. Lēmuma izpildi nodrošina skolas direktors, kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes 
galvenajai grāmatvedei.. 

9. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī 
10. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 22.decembra 

sēdes lēmumu Nr.5.2 „ Par maksas pakalpojumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā”. 
 

4. 
Par grozījumiem Skrīveru novada domes 29.04.2010. sēdes lēmumā Nr.9 

„Par maksas noteikšanu par sociālā dienesta telpu lietošanu” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3 punktu un 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu, 
 

Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

1. Izteikt Skrīveru novada domes 29.04.2010. sēdes lēmuma Nr.9 „Par maksas 
noteikšanu par sociālā dienesta telpu lietošanu”’1.pnktu šādā redakcijā: 

„1. Noteikt maksu par Skrīveru sociālā dienesta telpu lietošanu (nomu vai īri) 2.00 LVL 
stundā / 2.85 EUR stundā.” 

2. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī. 
 

5. 
Par maksas noteikšanu par pašvaldības transporta pakalpojumiem 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska, U.Pērsis, J.Brokāns, I.Panteļejeva. 
 

 
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un 

g) apakšpunktu,  
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Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, G.Rīdūze, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 
nolemj: 

 
1. Noteikt šādu maksu par Skrīveru novada pašvaldības transporta līdzekļu izmantošanu:  
 
1.1. Mikroautobusa FORD TRANSIT (8 vietīgs)   izmantošana  
1.1.1. pašvaldības iestāžu vajadzībām un   
          iestāžu organizētiem pasākumiem   0.35 Ls/km (0.50 EUR/km) 
1.1.2. citām personām     0.42 Ls/km (0.60 EUR/km) 
1.1.3. stāvēšana ilgāk par 3 stundām (citām personām) stundā Ls 2.50 (3.56 EUR) 
 
1.2. Mikroautobusa FORD TRANSIT (16 vietīgs) izmantošana  
1.2.1. pašvaldības iestāžu vajadzībām un   
          iestāžu organizētiem pasākumiem   0.35 Ls/km (0.50 EUR/km) 
1.2.2. citām personām     0.42 Ls /km (0.60 EUR/km) 
1.2.3. stāvēšana ilgāk par 3 stundām (citām personām) stundā Ls 2.50 (3.56 EUR) 
 
1.3. Mikroautobusa MERCEDES BENZ (19 vietīgs) izmantošana  
1.3.1. pašvaldības iestāžu vajadzībām un   
          iestāžu organizētiem pasākumiem   0,35 Ls/km (0.50 EUR/km) 
 
1.4. Autobusa MERCEDES BENZ 0303 (42 vietīgs), izmantošana  
1.4.1. pašvaldības iestāžu vajadzībām un   
          iestāžu organizētiem pasākumiem   0.55 Ls/km (0.78 EUR/km) 
1.4.2. citām personām      0.60 Ls/km (0.85 EUR/km) 
1.4.3. stāvēšana ilgāk par 3 stundām (citām personām) stundā Ls 2.50 (3.56 EUR) 

 
2. Noteikt, ka skolēnu pārvadāšanas maršrutos no pieaugušām personām tiek iekasēta 

braukšanas maksa Ls 0.30 (0.43 EUR). Braukšanas maksa netiek iekasēta mikroautobusā 
MERCEDES BENZ, kā arī braukšanas maksa netiek iekasēta no personām, kas pavada 
bērnus uz un no pirmsskolas izglītības iestādes. 

 
3. Maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši 

likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem. Lēmuma 1.1.1., 
1.2.1., 1.3.1. un 1.4.1. apakšpunktos transporta izmantošanas maksā ir iekļauts PVN. 

4. Lēmuma izpildi nodrošina izpilddirektors un iestāžu vadītāji, kontroli par lēmuma 
izpildi uzdot domes galvenajai grāmatvedei.  

5. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī. 

6. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 20.decembra 
sēdes lēmumu Nr.6 „Par maksas noteikšanu par pašvaldības transporta pakalpojumiem”. 

 
6. 

Par līguma noslēgšanu ar SIA „ZZ Dats”  
par programmu pielāgošanu pārejai uz euro 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis. 

 
Ņemot vērā to, ka sarunu rezultātā ir panākta pakalpojuma sniegšanas maksas 

samazinājums, un ņemot vērā Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.09.2013. lēmumu, 
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pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 5.panta otro daļu un likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 

1. Noslēgt līgumu ar SIA „ZZ Dats” par programmu NINO, NOMA un SOPA 
pielāgošanu pārejai uz euro par līguma summu LVL 3103,92, t.sk. LVL 538,70 PVN. 

 
2. Līguma apmaksai izlietot Finanšu un grāmatvedības nodaļas budžeta līdzekļus LVL 

1500, kas plānoti informācijas sistēmas uzturēšanai, un darba devēja sociālā rakstura 
pabalstiem, kompensācijām un citiem maksājumiem plānotos līdzekļus LVL 1603,92.  

 
3. Skrīveru novada domes galvenajai grāmatvedei un ekonomistei sagatavot attiecīgus 

grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2013.gada budžetā. 
 

7. 
Par dabas resursu līdzekļu izlietošanu 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis. 

 
Izskatot 2013.gada 2.septembrī sastādīto aktu par to, ka  
1. pašvaldības ielas Nr.2 Tilta ielā abpus tiltam pār Maizītes upi nokrišņu ietekmē 

radušies lieli izskalojumi, ielas labajā pusē izskalots un pa nogāzi noslīdējis viens malējais 
tilta pakāpiens, kā rezultātā smaguma ietekmē neatgriezeniski sabojāta betona marga; 

2. izskalojumi var palielināties, radot apdraudējumu grunts stabilitātei un tilta 
konstrukciju stabilitātei,  

 
ņemot vērā Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.09.2013. lēmumu, pamatojoties 

uz Dabas resursu nodokļa likuma 29.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta otro daļu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
Izlietot no dabas resursu līdzekļiem Ls 459,80 Tilta ielas sakārtošanai un tilta bojāto 

daļu atjaunošanai. 
 

8. 
Par Aizkraukles sadarbības novadu dziesmu dienas rīkošanu 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis, U.Dzērve. 

 
Izskatot Aizkraukles novada pašvaldības 2013.gada 16.septembra vēstuli Nr.1-6-

1/13/422 par Aizkraukles sadarbības novadu dziesmu dienas rīkošanu Aizkrauklē, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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Atbalstīt Aizkraukles novada pašvaldības priekšlikumu un piekrist, ka Aizkraukles 
sadarbības novadu Dziesmu un Deju dienas pasākums 2014.gadā notiek 23. un 24.maijā 
Aizkrauklē. 

 
Sēdes vadību pārņem domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Jansone. 

 
9. 

Par domes priekšsēdētāja pieredzes apmaiņas braucienu uz Vāciju 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas S.Jansone, V.Vigovska, U.Pērsis, A.Zālītis. 
 
A.Zālītis paziņo, ka viņš, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nepiedalās lēmuma 
pieņemšanā. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 
A.Zālītim balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par 

(I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis), pret nav, 
atturas nav, nolemj: 

 
1. Lai iepazītos ar ārvalstu pašvaldību darbu, nosūtīt Skrīveru novada domes 

priekšsēdētāju ANDRI ZĀLĪTI Zemgales plānošanas reģiona organizētajā pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Vāciju laikā no 2013.gada 9.oktobra līdz 12.oktobrim. 

 
2. Uzdot novada domes priekšsēdētāja vietniecei SARMĪTEI JANSONEI A.Zālīša 

prombūtnes laikā no 2013.gada 9.oktobra līdz 12.oktobrim pildīt domes priekšsēdētāja 
pienākumus. 

 
Sēdi turpina vadīta domes priekšsēdētājs Andris Zālītis. 
 

10. 
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, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
1.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim par 

mazdārziņu nomu ar Liliju Kurzemnieci par zemes vienības „Sprūdu kalns” daļu 0,11 ha 
platībā. 

 
2.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 30.maija līdz 2018.gada 31.decembrim par 

zemes nomu ar Gitu Miezīti par zemes vienības „Sprīdīša šķūnīši” daļu 1 ēkas uzturēšanai. 
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3.Noslēgt nomas līgumu no 2013.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.decembrim par 
zemes nomu ar Ēvaldu Bundi par zemes vienības „Garāžas Mazauto” daļu 1 ēkas uzturēšanai, 
„Garāžas Apsēni” daļu 3 ēku uzturēšanai. 

 
11.1. 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas A.Zālītis, I.Dika, J.Brokāns, U.Dzērve, U.Pērsis, A.Grīnvalde-Iruka. 
 
Ņemot vērā Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.09.2013. lēmumu, pamatojoties 

uz Euro ieviešanas kārtības likuma 5.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 

1. Atbalstīt Skrīveru novada iedzīvotāja Jāņa Upīša lūgumu un piešķirt LVL 30 
novada iedzīvotāju braucienam uz kara laika atceres pasākumu Mores pagastā 28.septembrī. 
J.Upītim pēc brauciena iesniegt grāmatvedībā finansējuma izlietojuma attaisnojošus 
dokumentus.  

2. Sakarā ar to, ka jautājums nav sagatavots, nepieņemt lēmumu par finansējuma 
piešķiršanu 2014.gada Skrīveru kalendāra izdošanai. Uzdot Z.Spruktei sadarbojoties ar 
A.Grīnvaldi-Iruku līdz nākošai ceturtdienai sagatavot kalendāra prezentācijas materiālu ar 
Skrīveriem raksturīgām bildēm un ar to iepazīstināt Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma 
jautājumu komitejas deputātus. 

3. Piešķirt finansējumu PII „Sprīdītis” moduļa uzstādīšanai un ekspluatācijas 
nodrošināšanai LVL 1008 + PVN (kopā LVL 1219,68). 

4. Skrīveru novada domes galvenajai grāmatvedei un ekonomistei sagatavot attiecīgus 
grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2013.gada budžetā. 

 
11.2. 

Par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas un Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 
pedagogu pieredzes apmaiņas braucieniem  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis. 

 
Izskatot Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas direktores Ivetas Biķernieces un Andreja 

Upīša Skrīveru vidusskolas direktora Alda Rakstiņa iesniegumus, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 

1. Atļaut Skrīveru mūzikas un mākslas skolas pedagogiem š.g. 9.oktobrī organizēt 
izglītojošu pieredzes apmaiņas braucienu un noteikt, ka mācību priekšmetu stundas skolā šajā 
dienā nenotiek. 

2. Atļaut Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagogiem š.g. 4.oktobrī organizēt 
izglītojošu pieredzes apmaiņas braucienu uz Lielvārdi un noteikt, ka mācību priekšmetu 
stundas skolā šajā dienā nenotiek. 
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3. Izglītības iestāžu direktoriem nodrošināt mācību plānā paredzētās vielas apguvi  
mācību gada pirmā semestra laikā. 

 
11.3. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas A.Zālītis. 
 
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 

1. Sakarā ar to, ka personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, 
anulēt G.C., 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  [..] Skrīveru novadā anulēšanu G.C. ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2013.gada 
26.septembri. Par lēmuma pieņemšanu paziņot G.C. uz viņa deklarēto dzīvesvietu. 
 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
 

11.4. 
Par D.Zārberga iesniegumu par atļauju attīrīt novadgrāvi no apauguma 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis, A.Krusta. 

 
Izskatot Daiņa Zārberga iesniegumu par atļauju atbrīvot no krūmiem un kociņiem 

meliorācijas novadgrāvi, pa kura vidu iet robeža starp viņam piederošu zemi „Veckalači” un 
pašvaldībai piederošu zemi „Bišuvilki”, ņemot vērā to, ka pašvaldībai piederošā novadgrāvja 
daļa piekļaujas meža zemei, tā neatrodas pie ceļa un tai var piebraukt tikai no „Veckalaču” 
zemes puses, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 41.panta pirmās 
daļas 4.punktu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
Atļaut Dainim Zārbergam pašvaldībai piederošā „Bišuvilku” zemē esošā novadgrāvī 

izzāģēt krūmus un kokus. 
 

11.5. 
Par nekustamā īpašuma Jāņa Purapuķes ielā 27  

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, A.Krusta. 
 

Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 
U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jāņa Purapuķes ielā 27, kadastra apzīmējums 3282 

008 0131, kas atrodas Skrīveru novadā, zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma 
sadalīšanu 2 (divās) zemes vienībās. 
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2. Paliekošajai zemes vienībai 0,2 ha platībā saglabāt esošo adresi Jāņa Purapuķes ielā 
27 un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 
(kods 0601).  

 
3. Jaunizveidotajai zemes vienībai 0,1173 ha platībā piešķirt adresi Jāņa Purapuķes ielā 

27A, Skrīveros, Skrīveru novadā un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 
 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lpp. 

 
Sēdes vadību pārņem domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Jansone. 
 

13. 
Par līguma noslēgšanu ar A.Zālīti par personīgās automašīnas lietošanu darba 

vajadzībām 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas S.Jansone, V.Vigovska, U.Pērsis, A.Zālītis, U.Dzērve, J.Brokāns. 
 
A.Zālītis paziņo, ka viņš, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nepiedalās lēmuma 
pieņemšanā. 

 
Sakarā ar to, ka domes priekšsēdētājam amata pienākumu izpildes nodrošināšanai nav 

iespējams izmantot pašvaldības valdījumā esošu transportlīdzekli, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 62. un 65.punktu un Skrīveru novada 
domes 2011.gada 27.janvāra sēdes lēmumu Nr.10 „Par amatpersonu (darbinieku) 
transportlīdzekļu izmantošanu darba pienākumu izpildes nodrošināšanai”,  

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dzērve, S.Jansone, U.Pērsis, D.Vigovskis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
1. Noslēgt līgumu ar ANDRI ZĀLĪTI par viņam piederošās vieglās automašīnas Audi 

A4 Avant lietošanu pašvaldības darba vajadzībām.  
 
2. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieci Sarmīti Jansoni pašvaldības vārdā parakstīt 

līgumu. 
 

Sēdi turpina vadīta domes priekšsēdētājs Andris Zālītis. 
 

12. 
Informācijas apmaiņa 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis, U.Dzērve, J.Brokāns, S.Jansone, I.Dika. 
 

1. Par apkures sezonas uzsākšanu 1.oktobrī 
2. Par izpilddirektora amata kandidātu uzklausīšanu  

3. Par līguma noslēgšanu par informācija ievietošanu telefonu grāmatā „Zaļās lapas” 
4. Par atbildes sniegšanu uz deputātu 23.septembra iesniegumu pēc policijas atzinuma 

saņemšanas 
5. Par deputātu iesniegumu par J.Zirņa atbilstību ieņemamajam amatam 
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Sēdi slēdz pulksten 16.10. 

 
 
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs      A.Zālītis 
 
 
 
Protokolētāja                                                                                       V.Vigovska 

 


