
 
 

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 27.jūlijā                                                                                        Nr.10 
 
Sēde sasaukta pulksten 15.00. 
Sēdi atklāj pulksten 15.03.  
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Andris ZĀLĪTIS 
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA 
 
Sēdē piedalās: 

Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Uldis Dronka, Uldis Dzērve,  
                Sarmīte Jansone, Broņislavs Mačuļskis, Udo Pērsis, Andris Zālītis 

Pašvaldības administrācijas darbinieki:   
Ansis Martinsons - izpilddirektors 
Kitija Boļšakova – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Nepiedalās:   
Ināra Dika – personīgu iemeslu dēļ 
 
Darba kārtība: 
1. Par pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi 1.pusgadā 

Ziņo – G.Klinģerīte 
2. Par maksas noteikšanu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Ziņo – A.Zālītis 
3. Par nedzīvojamo telpu Daugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 
Ziņo – A.Zālītis 

4. Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu ar SIA “Skrīveru zobārstniecība” 
Ziņo – A.Zālītis 

5. Par pastāvīgi darbojošās iepirkumu komisijas izveidošanu 
Ziņo – A.Zālītis 

6. Par Komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā 
izveidošanu 
Ziņo – A.Zālītis 

7. Par administratīvās komisijas izveidošanu 
Ziņo – A.Zālītis 

8. Par konkursa „Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu” vērtēšanas komisijas izveidošanu 
Ziņo – A.Zālītis 
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9. Par vēlēšanu komisijas izveidošanu un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu 
Ziņo – A.Zālītis 

10. Par adrešu precizēšanu atsevišķiem adresācijas objektiem 
Ziņo – A.Zālītis 

11. Par VARAM vēstuli par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi 
Ziņo – A.Zālītis 

12. Par brīvdienu mājas būvniecības ieceri īpašumā “Miemas” 
Ziņo – A.Zālītis 

13. Iesniegumi 
13.1. Par finansējuma izlietošanu un piešķiršanu pašvaldības iestādēm 
13.2. Par kultūras centra jauktā vokālā ansambļa “Ferrovia” iesniegumu par finansējuma 

piešķiršanu 
13.3. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mednieku klubs “Skrīveri”” 
13.4. Par A.Upīša muzeja galvenās speciālistes I.Liepiņas iesniegumu par finansējuma 

piešķiršanu 
13.5. Par iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu 
13.6. Par zemes vienības “Meteostacijas mazdārziņi” daļas atsavināšanu vai iznomāšanu ar 

apbūves tiesībām  
13.7. Par zemes vienības “Sprūdu kalns” atsavināšanu 
14. Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi 

Ziņo – A.Martinsons 
15. Informācijas apmaiņa 
 

Papildus darba kārtība 
13.8. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Gaismas prospekts ” apstiprināšanu 
16. Par zemes vienības Bērzu ielā 21 atsavināšanu  
17. Par zemes vienības Kalna ielā 27A atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
18. Par darbu apjoma izmaiņām objektā “Internāta ēkas pārbūve par mūzikas un mākslas 

skolu” 
 

A.ZĀLĪTIS informē, ka pēc darba kārtības izsludināšanas ir saņemti iesniegumi un 
dokumenti, un ierosina iekļaut darba kārtībā papildus 4 jautājumus. 

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

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
Apstiprināt papildus darba kārtību. 

 
1. 

Par pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi 1.pusgadā  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 

Vienojas: pieņemt zināšanai sagatavoto informāciju. 
 

2. 
Par maksas noteikšanu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

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

 
Pamatojoties uz atklātā konkursa “Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Skrīveru 

novadā”, ID Nr.SND 2017/2AK rezultātiem, 2017.gada 4.jūlijā starp Skrīveru novada domi 
un SIA “Ķilupe”, reģistrācijas Nr.40003399703, tika noslēgts līgums Nr.3-35.2/142 “Par 
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sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” (turpmāk - līgums). Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumi atbilstīgi līguma nosacījumiem tiks veikti no 2017.gada 
1.augusta. Maksa par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā atbilstoši 
publiskās iepirkuma procedūras rezultātiem ir 9,27 euro (bez PVN). 

Saskaņā ar Skrīveru novada domes 2010.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.14 “Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 
20.punktu maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Skrīveru novada dome ar 
savu lēmumu, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktos atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas veidojošos faktorus. 

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 
publiskās iepirkuma procedūras rezultātiem, 

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

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
1. Noteikt maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru 

novada administratīvajā teritorijā  9,27 euro par 1m3 (bez PVN). 
 
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētā maksa stājas spēkā un ir piemērojama ar 

2017.gada 1.augustu. 
 

3. 
Par nedzīvojamo telpu Daugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli 

 un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, J.Brokāns, S.Jansone, I.Biķerniece, U.Pērsis. 
 
[..] 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta 
otro daļu, Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
3.pantu un 61.panta pirmo un otro daļu un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu 
Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi) 7., 8., 10., 11., 12., 14.un 22.punktu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, U.Dronka, U.Dzērve, 

S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret – 1 (J.Brokāns), atturas nav, nolemj: 
 
1. Iznomāt pašvaldībai piederošas 3 (trīs) nedzīvojamās telpas Nr.18. (34 m2), Nr.23. 

(6.7 m2) un Nr.24. (13.2 m2) Daugavas ielā 88 A, Skrīveros, Skrīveru novadā 
 
2. Nomnieka noskaidrošanai rīkot mutisku izsoli, apstiprināt nekustamā īpašuma 

nomas tiesību izsoles noteikumus. 
 
3. Izveidot izsoles organizēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētājs un izsoles vadītājs Uldis DZĒRVE - Skrīveru novada domes 
                                                                         deputāts; 

 komisijas locekļi: Ansis MARTINSONS – domes izpilddirektors, 
      Aigars SPRUDZĀNS – SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklis. 
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4. Uzdot domes juriskonsultei L.Kāpostiņai sagatavot nomas līguma projektu un 
pārvaldes sekretārei V.Vigovskai sagatavot MK noteikumu 12.punktā minēto informāciju 
publicēšanai pašvaldības mājaslapā internetā.  

Informāciju par nomas tiesību izsoli publicēt pašvaldības izdevumā “Skrīveru Vārds” 
un izvietot publiski pieejamā vietā domes ēkā. 

 
Pielikumā: Izsoles noteikumi uz 5 lp. 

 
4. 

Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu ar SIA “Skrīveru zobārstniecība” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas A.Zālītis. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Civillikuma 1867., 1868., 1871.un 

1874.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta otro daļu, 
Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta 
pirmo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par 
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 
(turpmāk – MK noteikumi) 3.punktu, 4.2.apakšpunktu un 7.punktu, 

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

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
1. Noslēgt pārjaunojuma līgumu ar SIA “Skrīveru zobārstniecība”, reģistrācijas 

Nr.45403022392, par pašvaldībai piederošu nedzīvojamo telpu Nr.28, 29, 30 (kopējā platība 
55.7 m2 ) un koplietošanas telpu domājamo daļu Daugavas ielā 88 A, Skrīveros, Skrīveru 
novadā, nomu zobārstniecības vajadzībām. 

 
2. Noteikt nomas maksu 1,00 (viens) euro par 1 m2  mēnesī, līgumu noslēgt uz 5 

gadiem. 
 
3. Nomniekam papildus nomas maksai jāveic šādi maksājumi, kas nav iekļauti nomas 

maksā: maksa par ūdeni un kanalizāciju, maksa par apkuri, maksa par atkritumu izvešanu, 
maksa par elektrības patēriņu, t.sk koplietošanas telpās, zemes nomas maksa proporcionāli 
iznomātajai platībai. 

 
4. Uzdot domes juriskonsultei sagatavot pārjaunojuma līgumu un ēkas Daugavas ielā 

88 A apsaimniekotājam - SIA „Skrīveru saimnieks”- mēneša laikā noslēgt līgumu ar  
“Skrīveru zobārstniecība”. 
 

5. 
Par pastāvīgi darbojošās iepirkumu komisijas izveidošanu 

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

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un Publisko iepirkumu likuma 9. 

panta pirmo daļu un 24.pantu un saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 
20.jūlija sēdes lēmumu, 

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

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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1. Izveidot pastāvīgi darbojošos iepirkumu komisiju, kas Skrīveru novada pašvaldībā 
veic Publisko iepirkumu likuma 9.pantā minēto iepirkumu procedūras, izņemot būvniecības 
jomā, šādā sastāvā: 
 
komisijas priekšsēdētājs ANSIS MARTINSONS – domes izpilddirektors, 
 
komisijas locekļi: GUNTIS BOKALDERS – domes vides pārvaldības speciālists, 

     UDO PĒRSIS – domes deputāts, 
       GUNTIS RŪZE – domes finanšu speciālists, 

     JĀNIS SALNA - novada iedzīvotājs. 

2. Uzdot komisijai veikt iepirkumu procedūras piegādēm un pakalpojumiem, izņemot 
būvniecības jomu.  

 
6. 

Par Komisijas lēmumu pieņemšanai  
par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā izveidošanu 

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

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, likuma „Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” 30.1 pantu un ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par lēmumu 
pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi” un saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes lēmumu, 

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

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
Izveidot Komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu 

īpašumā šādā sastāvā: 
komisijas priekšsēdētājs ANDRIS ZĀLĪTIS – domes priekšsēdētājs, 
komisijas locekļi: MĀRĪTE BOGOPOĻSKA - domes nodokļu administratore, 

                               SARMĪTE JANSONE - domes priekšsēdētāja vietniece, 
                            LĪGA KĀPOSTIŅA - domes juriskonsulte, 

                               ANITA KRUSTA - domes zemes lietu speciāliste, 
                             BIRUTA LIEPIŅA – novada iedzīvotāja. 
 

7. 
Par Skrīveru novada Administratīvās komisijas izveidošanu 

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

 
A.ZĀLĪTIS aicina balsot vispirms par locekļu skaitu komisijā sakarā ar to, ka ir 

pieteikti vairāki pretendenti darbam komisijā,  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, Latvijas 

administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu un saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes lēmumu, 

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

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
1. Izveidot Skrīveru novada Administratīvo komisiju 6 locekļu sastāvā. 
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Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dronka, 

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
2. Apstiprināt Skrīveru novada Administratīvo komisiju šādā sastāvā: 
Sanda Anufrijeva - novada iedzīvotāja, 
Guntars Krastiņš – novada iedzīvotājs, 
Anita Krusta - domes zemes lietu speciāliste, 
Broņislavs Mačuļskis – domes deputāts, 
Gunita Posnija - novada iedzīvotāja, 
Gatis Zvaigznītis - novada iedzīvotājs. 
 

8. 
Par konkursa “Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu”  

vērtēšanas komisijas izveidošanu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un Skrīveru novada pašvaldības 

nolikuma 13.punktu un saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 20.jūlija 
sēdes lēmumu,  

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

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 

Izveidot konkursa “”Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu” vērtēšanas komisiju šādā 
sastāvā: 

Guntis Bokalders - domes vides pārvaldības speciālists, 
Kitija Boļšakova – domes sabiedrisko attiecību speciāliste, 
Ināra Dika - Skrīveru novada domes deputāte, 
Sarmīte Jansone - Skrīveru novada domes deputāte, domes priekšsēdētāja vietniece, 
Ansis Martinsons - domes izpilddirektors, 
Sanita Prūse - novada iedzīvotāja, 
Gundega Rieksta – domes floriste, 
Mārīte Saule – novada iedzīvotāja, 
Aigars Sprudzāns – pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklis, 
Ilga Ušaka – Skrīveru pensionāru biedrības pārstāve, 
Evita Uzulniece - novada iedzīvotāja, 
Tatjana Žiško - novada iedzīvotāja. 
 

9. 
Par vēlēšanu komisijas izveidošanu un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu 

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

 
Pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likuma” 1.panta pirmo daļu un 9.pantu,  
 

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

 
Izveidot Skrīveru novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā. Noteikt vēlēšanu 

komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz š.g. 21.augustam. 
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10.1. 

Par adrešu precizēšanu atsevišķiem adresācijas objektiem 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 

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

 
1. Mainīt adreses adresācijas objektiem saskaņā ar pievienoto sarakstu. 
 
2. Nemainīt adreses šādiem adresācijas objektiem: 
 

Adreses 
kods 

Adrese 
Zemes vienības 

kadastra 
apzīmējums 

Ēkas kadastra 
apzīmējums 

105974034 
"Akoti", Skrīveri, Skrīveru 
nov., LV-5125 

32820080714 
32820080714001 
32820080714002 

103220496 
Vairogi, Skrīveri, Skrīveru 
nov., LV-5125 

32820050016 

32820050016001 
32820050016002 
32820050016003 
32820050016004 
32820050016005 
32820050016006 
32820050016007 

 

103331610 
Aizkraukles iela 35A, Skrīveri, 
Skrīveru nov., LV-5125 

32820100505 
 

102356888 
Veczemitāni, Skrīveri,Skrīveru 
nov., LV-5125 

32820080654 

32820080654001 
32820080654002 
32820080654003 
32820080654004 
32820080654005 
32820080654006 
32820080654007 

 

 
Pielikumā: Izvērsts lēmums un Adresācijas objektu saraksts uz 1 lp. 

 
10.2. 

Par adrešu precizēšanu atsevišķiem adresācijas objektiem 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
Līdz jaunā novada teritorijas plānojuma izstrādāšanai, nemainīt adreses šādiem 

adresācijas objektiem, kuri atrodas 2006.gadā apstiprinātā Skrīveru novada teritorijas plānā 
iezīmēto ciemu robežu tuvumā: 

 
Aušķēni, Skrīveri, Skrīveru nov., 
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Breidaki, Skrīveri, Skrīveru nov., 
Rūķi, Skrīveri, Skrīveru nov., 
Strēlnieki, Skrīveri, Skrīveru nov., 
Daugavas iela 2, Skrīveri, Skrīveru nov., 
Daugavas iela 2A, Skrīveri, Skrīveru nov., 
Daugavas iela 2B, Skrīveri, Skrīveru nov., 
Daugavas iela 7, Skrīveri, Skrīveru nov., 
Daugavas iela 11, Skrīveri, Skrīveru nov., 
Daugavas iela 15, Skrīveri, Skrīveru nov., 
Daugavas iela 1, Skrīveri, Skrīveru nov., 
Daugavas iela 3A, Skrīveri, Skrīveru nov., 
Daugavas iela 5, Skrīveri, Skrīveru nov., 
Daugavas iela 3, Skrīveri, Skrīveru nov.. 
 
Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
11. 

Par VARAM vēstuli par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis. 
 
[..] 
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dronka, 

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
Pagaidām neveidot valsts un pašvaldības vienotu klientu apkalpošanas centru Skrīveru 

novadā. 
12. 

Par brīvdienu mājas būvniecības ieceri īpašumā “Miemas” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
Atbalstīt ieceri būvēt brīvdienu māju kokos nekustamā īpašuma “Miemas”, kadastra 

Nr.3282 007 0012, teritorijā, ja būvniecības objekts atrodas ārpus dabas lieguma “Braslas 
senleja”. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 
13.1.1. 

Par finansējuma izlietošanu un piešķiršanu SAC “Ziedugravas” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, S.Jansone, J.Brokāns, U.Pērsis. 
 

[..] 
 
Izskatot Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs 

„Ziedugravas”” (turpmāk – SAC “Ziedugravas”) direktora Aināra Arnīša iesniegumus par 
finansējuma piešķiršanu granulu apkures katla iegādei sakarā ar to, ka vecais ar malku 
kurināmais katls ir izdedzis, un par iestādes budžeta līdzekļu izlietošanu medicīniskā 
pārsiešanas galda iegādei, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
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2.punktu un otro daļu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dabas resursu nodokļa likuma 
29.panta pirmo daļu, uz 2017.gada 26.janvāra pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Par 
Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 14. un 19.punktu, un saskaņā ar Sociālo 
jautājumu komitejas 2017.gada 19.jūlija sēdes lēmumu un Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes lēmumu, 

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

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
1. Piešķirt SAC “Ziedugravas” finansējumu 12766 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti 

sešdesmit seši) euro granulu apkures katla iegādei, tai skaitā: 

1.1. 8800 euro piešķirt no pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem 

1.2. 3966 euro piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem 
gadījumiem. 

 
2. Atļaut SAC “Ziedugravas” no pakalpojumiem paredzētajiem līdzekļiem izlietot 255 

(divi simti piecdesmit pieci) euro medicīniskā pārsiešanas galda iegādei. 
 
3. Skrīveru novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot attiecīgus 

grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2017.gada budžetā. 

 
13.1.2. 

Par finansējuma piešķiršanu Skrīveru sociālajam dienestam 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 

Izskatot Skrīveru sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītājas Gitas Melnes 
iesniegumu par finansējuma piešķiršanu otrā stāva vestibila kosmētiskajam remontam, 
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” 19.punktu, un saskaņā ar 
Sociālo jautājumu komitejas 2017.gada 19.jūlija sēdes lēmumu un Finanšu un 
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes lēmumu, 

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

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
1. Piešķirt Skrīveru sociālajam dienestam finansējumu 579 (pieci simti septiņdesmit 

deviņi) euro no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, 
dienesta otrā stāva vestibila kosmētiskajam remontam. 

 
2. Skrīveru novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot attiecīgus 

grozījumus Skrīveru novada pašvaldības 2017.gada budžetā. 
 

13.1.3. 
Par finansējuma piešķiršanu bāriņtiesai dokumentu skapja iegādei 

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

 
[..] 

 
Dome vienojas: jautājumu skatīt atkārtoti Sociālo jautājumu komitejas sēdē. 
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13.2. 

Par kultūras centra jauktā vokālā ansambļa “Ferrovia” iesniegumu  
par finansējuma piešķiršanu 

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

Izskatot Skrīveru kultūras centra jauktā vokālā ansambļa “Ferrovia” iesniegumu par 
finansiālu atbalstu 900 euro apmērā ansambļa koncertbraucienam uz Vāciju š.g. 3.-8.augustā, 
ņemot vērā to, ka kultūras centra budžetā ansamblim transporta izdevumiem 2017.gadā 
ieplānoti 330 euro, un atzīmējot ansambļa iegūtās augstās vietas valsts mēroga skatēs, saskaņā 
ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes lēmumu un pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, 41.panta pirmās 
daļas 4.punktu,  

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

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
1. Piešķirt Skrīveru kultūras centra jauktajam vokālajam ansamblim “Ferrovia” 

papildus finansējumu transporta izdevumiem 170 (viens simts septiņdesmit) euro 
koncertbraucienam uz Vāciju. 

 
2. Papildus finansējumu piešķirt no kultūras centra budžeta līdzekļiem un Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai sagatavot attiecīgus grozījumus 2017.gada budžetā. 
 

13.3. 
Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mednieku klubs “Skrīveri”” 

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

Izskatot biedrības „Mednieku klubs „Skrīveri”” iesniegumu par 250 euro liela 
finansējuma piešķiršanu dalības maksai Mednieku festivālā „Minhauzens 2017”, ņemot vērā 
to, ka saskaņā ar Skrīveru novada domes 2010.gada 26.augusta noteikumu „Par Skrīveru 
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu novada iedzīvotāju aktivitāšu atbalstīšanai” 
21.punktu ir noraidīts biedrības „Mednieku klubs „Skrīveri”” iesniegums kā aktivitātes 
pieteikums, bet Mednieku festivāls „Minhauzens” tiek rīkots katru gadu un Skrīveru novada 
ģimenes jau daudzus gadus piedalās festivāla ietvaros rīkotajās sporta sacensībās un citās 
aktivitātēs un iegūst godalgotas vietas, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma 
jautājumu komitejas 2017.gada 18.jūlija sēdes lēmumu un Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes lēmumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu,  

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

S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas – 1 (U.Dzērve), nolemj: 
 
1. Piešķirt biedrībai „Mednieku klubs „Skrīveri”” 250 (divi simti piecdesmit) euro 

dalības maksai Mednieku festivālā „Minhauzens 2017”. 

2. Finansējumu piešķirt no kultūras centra budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti sporta 
pasākumiem, un Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot attiecīgus grozījumus kultūras 
centra 2017.gada budžetā. 

 
3. Plānojot 2018.gada budžetu, kultūras centra budžetā  paredzēt finansējumu 250 euro 

Mednieku klubam „Skrīveri” dalības maksai Mednieku festivālā „Minhauzens”. 
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13.4. 

Par A.Upīša muzeja galvenās speciālistes I.Liepiņas iesniegumu 
 par finansējuma piešķiršanu 

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

Izskatot Andreja Upīša memoriālmājas galvenās speciālistes Ineses Liepiņas 
iesniegumu par 125 euro liela finansējuma piešķiršanu, lai kompensētu degvielas izdevumus 
aktieriem, kas piedalīsies 12.augustā Andreja Upīša 140.jubilejas pasākumā “Olgas dārza 
svētki” ar bezmaksas izrādi “Atraitnes vīrs”, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma 
jautājumu komitejas 2017.gada 18.jūlija sēdes lēmumu un Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes lēmumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu,  

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

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
1. Lai atbalstītu Andreja Upīša 140.jubilejas pasākuma “Olgas dārza svētki” rīkošanu 

Andreja Upīša memoriālmājas dārzā š.g. 12.augustā, piešķirt 125 (viens simts divdesmit 
pieci) euro teātra izrādes “Atraitnes vīrs” aktieru transporta izdevumiem no kultūras centra 
2017.gada budžetā pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

2. Finansējumu izmaksāt Andreja Upīša memoriālmājas galvenajai speciālistei Inesei 
Liepiņai pēc degvielas čeku iesniegšanas domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā. 

 
13.5. 

Par A.M. iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas A.Zālītis. 
 

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

 
1. Atzīt A.M., personas kods [..], par tiesīgu saņemt Skrīveru novada pašvaldības 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

2. Reģistrēt A. M. Skrīveru novada pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības 
reģistra grupā, kurā iekļautās personas ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām.  

[..] 
 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
 

13.6. 
Par zemes vienības “Meteostacijas mazdārziņi” daļas atsavināšanu  

vai iznomāšanu ar apbūves tiesībām  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas A.Zālītis, .Mačuļskis, U.Pērsis, J.Brokāns, S.Jansone. 
 
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dronka, 

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
Noraidīt J.D. lūgumu par zemes gabala “Meteostacijas mazdārziņi” daļas atsavināšanu 

vai iznomāšanu ar apbūves tiesībām.  
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Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
13.7. 

Par zemes vienības “Sprūdu kalns” atsavināšanu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
Noraidīt [..] I.K. lūgumu par zemes gabala “Sprūdu kalns” daļas atsavināšanu.  
 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
 

13.8. 
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

 “Gaismas prospekts” apstiprināšanu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 

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

 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Gaismas prospekts”, kadastra Nr.3282 010 0429, 

kas atrodas Skrīveros, Skrīveru novadā, zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma 
sadalīšanu 2 (divās) zemes vienībās. 

 
2. Paliekošajai zemes vienībai 0,4422 ha platībā saglabāt esošo nosaukumu “Gaismas 

prospekts” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

 
3. Jaunizveidotajai zemes vienībai 0,02 ha platībā piešķirt nosaukumu “Gaismas 

prospekts A” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lpp. 

 
16. 

Par zemes vienības Bērzu ielā 21 atsavināšanu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 

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

 
1. Apstiprināt atsavināmā objekta Bērzu ielā 21, Skrīveros, Skrīveru novadā nosacīto 

cenu 1520 (viens tūkstotis pieci simti divdesmit) euro, kas veidojas no eksperta noteiktās 
zemes gabala tirgus vērtības 1333 euro, eksperta pakalpojumu apmaksas 150 euro, kancelejas 
nodevas par zemesgrāmatas apliecību 35,57 euro.  
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2. Atsavināt zemes vienību Bērzu ielā 21, Skrīveros, Skrīveru nov., kadastra 
apzīmējums 3282 010 0389, 0,1565 ha platībā uz zemes vienības atrodošos ēku tiesiskajiem 
valdītājiem: 

[..] 
 
3. Pilnvarot Skrīveru novada domes priekšsēdētāju Andri Zālīti parakstīt pirkuma 

pārdevuma līgumus ar [..]pēc pirkuma maksas iemaksas Skrīveru novada domes kontā. 
 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
 

17. 
Par zemes vienības Kalna ielā 27 A atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

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

 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro 

daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu un 10.pantu  
 
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, U.Dronka, 

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
1. Pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu 

Kalna ielā 27 A, Skrīveros, Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 008 0665, kas sastāv no 0.1793 
ha liela neapbūvēta zemes gabala. 

 
2. Noteikt atsavināmā objekta nosacīto cenu 1100 (viens tūkstotis viens simts) euro un 

apstiprināt izsoles noteikumus. 
 
3. Izveidot izsoles organizēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētājs un izsoles vadītājs Uldis DZĒRVE - Skrīveru novada 
domes deputāts; 

 komisijas locekļi: Ansis MARTINSONS – domes izpilddirektors, 
      Anita KRUSTA – zemes lietu speciāliste 

 
Pielikumā: Izsoles noteikumi uz 4 lp. 

 
18. 

Par darbu apjoma izmaiņām objektā  
“Internāta ēkas pārbūve par mūzikas un mākslas skolu” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons, J.Brokāns, U.Dronka,  S.Jansone, U.Pērsis, U.Dzērve, 
               B.Mačuļskis. 

 
A.MARTINSONS informē par darbiem, kādi veicami papildus iepirkumā 

paredzētajiem darbiem un par galvenajiem cēloņiem, kādēļ pieaudzis darba apjoms: 
1. papildus veicamie darbi, kas atklājās pēc sienu demontāžas; 
2. papildus veicamie darbi, kas nebija paredzēti projektēšanas uzdevumā un projektā, 

bet ir nepieciešami 
Viņš informē, ka jāslēdz papildus vienošanās par 66968,75 euro lielu summu, t.sk. 

PVN un plus vājstrāvas ierīkošana. 
 
[..] 
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Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par (I.Biķerniece, U.Dzērve, S.Jansone, 
B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas – 2 (J.Brokāns, U.Dronka), nolemj: 

 
1. Noslēgt vienošanos ar SIA “Energoremonts Rīga” par papildus darbu veikšanu 

objektā “Internāta ēkas pārbūve par mūzikas un mākslas skolu”. 
2. Papildus darbu veikšanai izlietot internāta pārbūvei 2017.gada budžetā paredzētos 

līdzekļus un trūkstošos 16 000 euro izlietot no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti 
neparedzētiem gadījumiem.  

 
Pielikumā: 1. Akts par darbu apjomu izmaiņām uz 6 lp.; 
                  2. Kopsavilkums par līdzekļu izlietojumu uz 1 lp. 

 
14. 

Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A.MARTINSONS informē par lielākajiem darbiem, kas bija plānoti un ir paveikti: 
iestrādāti pretputes līdzekļi, pabeigts “Baltās mājas” jumta remonts, notiek autobusa 
iepirkums, noslēgts līgums par Lielkažoki-Stūrīši ceļa projektē, Dzelzceļnieku ielā liek 
caurtekas, sāksies rakšanas darbi, rakšanas atļauja ir līdz 1.septembrim, stadionā darbi notiek 
pēc plāna, kultūras namā notiek remonts vīriešu tualetē, skola gandrīz pabeigusi remontu 
dienesta viesnīcas telpās, “Ziedugravu” namiņā aizkavējušies remontdarbi komunikāciju dēļ. 

 
[..] 
 

15. 
Informācijas apmaiņa 

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

 
1. Par finansējuma izlietojumu aprīkojuma iegādei bērnu rotaļu laukumos. 

2. Par laukuma pie dzelzceļa stacijas pārņemšanu – nosūtīt vēstuli VAS “Latvijas 
Dzelzceļš”. 

3. Par māju norādes zīmju izvietošanu ceļmalās un informācijas zīmes par 
videonovērošanu izvietošanu pie Skrīveru robežas – sagatavot informāciju par zīmju skaitu un 
izmaksām. 

4. Par automašīnu stāvvietas izveidošanu Daugavas ielā 85 un estrādes būvniecību. 

5. Par iesaistīšanos projektā par centra katlumājas renovāciju. 

6. Par pašvaldībai piederošo zemes īpašumu sakārtošanu. 

7. Par tuneļa Daugavas ielā remontu. 

8. Par drošības pasākumiem uz dzelzceļa pārbrauktuves – kopā ar VAS “Latvijas 
Dzelzceļš” sastādīts akts par veicamajiem pasākumiem, veic tāmēšanu. 

9. Par jaunajiem “gulošajiem policistiem” un represēto piemiņas laukuma sakārtošanu 
– represēto piemiņas laukuma sakārtošanu pabeigs augustā, “gulošie policisti” uzstādīti pēc 
iedzīvotāju ierosinājuma. 

10. Par Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas sēdes sasaukšanu 
21.augustā. 
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Sēdi slēdz pulksten 17.10. 
 
 
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs      A.Zālītis 
 
 
 
Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 

 
 

 
 
 


