
 

 
 

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  

 

2016.gada 29.decembrī                                                                            Nr.20 

Sēde sasaukta plkst. 14.00. 

Sēdi atklāj plkst. 14.05. 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Andris ZĀLĪTIS 

Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Jānis Brokāns, Ināra Dika, Uldis Dzērve, Sarmīte Jansone,  Udo Pērsis 

                Deniss Vigovskis, Andris Zālītis, Arnis Zitāns 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Ansis Martinsons – izpilddirektors 

Inita Panteļejeva – ekonomiste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Citas personas:   

Jānis Putniņš - portāla „Fakti.lv” pārstāvis, SIA “EKRO” pilnvarotā persona 

viesis 

Nepiedalās:   

Iveta Biķerniece – sakarā ar aizņemtību darbavietā 

 

Darba kārtība: 

1. Par pašvaldības automašīnas GAZ 53  atsavināšanu 

Ziņo – A.Zālītis 

2. Par līguma noslēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansējuma 

piešķiršanu 

Ziņo – A.Zālītis 

3. Par pašvaldības funkciju deleģēšanu Kokneses novada pašvaldībai un finansējuma 

piešķiršanu apvienotās būvvaldes uzturēšanai 

Ziņo – A.Zālītis  

4. Par līgumu noslēgšanu ar SIA “Skrīveru saimnieks” par pašvaldības funkciju izpildi 

Ziņo – A.Zālītis 

5. Par finansējuma piešķiršanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai profesionālās pilnveides 

izglītības programmai “Uzņēmējdarbības pamati”  

Ziņo – A.Zālītis 

6. Par Skrīveru sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

Ziņo – A.Zālītis 
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7. Par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

Ziņo – A.Zālītis 

8. Par iepirkuma komisijas izveidošanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona 

pārbūvei 

Ziņo – A.Zālītis 

9. Par grozījumiem pašvaldības 28.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Skrīveru 

novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 

Ziņo – I.Panteļejeva 

10. Par grozījumiem Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības noteikumu 3.pielikumā 

Ziņo – A.Zālītis 

11. Par izmaiņām iestāžu amatu sarakstos un par darba samaksu pašvaldības iestādēs 

2017.gadā 

Ziņo – A.Zālītis 

12. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

Ziņo – A.Zālītis 

13. Iesniegumi 

13.1. Par SAC “Ziedugravas” direktora iesniegumu par nobraukuma limita palielināšanu 

personīgajai automašīnai 

13.2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 

14. Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi 

Ziņo – A.Martinsons 

15. Informācijas apmaiņa 

 

[..] 

 

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

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

 

Apstiprināt darba kārtību. 

 

1. 

Par pašvaldības automašīnas GAZ 53 atsavināšanu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, D.Vigovskis. 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 

4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 

10.pantu un 37.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

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

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

 

1. Pārdot par brīvo cenu 550 (pieci simti piecdesmit) euro pašvaldībai piederošu 

automašīnas GAZ 53, reģistrācijas Nr. CV 4154, kuras atlikusī bilances vērtība ir 0 (nulle).  

2. Publicēt sludinājumu par automašīnas pārdošanu pašvaldības mājas lapā internetā 

www.skriveri.lv un pašvaldības izdevumā „Skrīveru Vārds” 

3. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas internetā vai 

„Skrīveru Vārds” piegādāšanas mājsaimniecībām piesakās vairāki pircēji, rīkot izsoli. 

4. Noteikt, ka izsoles gadījumā izsoli organizē un izsoles noteikumus apstiprina izsoles 

komisija šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs un izsoles vadītājs Uldis DZĒRVE, 

komisijas locekļi: Guntis BOKALDERS, 

http://www.skriveri.lv/
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                             Ansis MARTINSONS. 

 

2. 

Par līguma noslēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu 

 un finansējuma piešķiršanu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Lai nodrošinātu reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu Skrīveru novadā un 

līgumā paredzēto pienākumu izpildi, pamatojoties uz Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu un 

17.panta piektās daļas 3.punktu, 

 

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

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

 

1. Piedalīties ar līdzfinansējumu 336 (trīs simti trīsdesmit seši) euro Aizkraukles 

pilsētas bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas darbības nodrošināšanai. 

 

2. Uzdot Skrīveru novada domes priekšsēdētājam Andrim Zālītim ar Aizkraukles 

novada pašvaldību noslēgt līgumu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un 

finansējuma piešķiršanu uz 1 gadu. 

 

3. 

Par pašvaldības būvvaldes funkciju deleģēšanu Kokneses novada pašvaldībai  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis, D.Vigovskis. 

 

[..] 

 

Lai Skrīveru novada administratīvajā teritorijā nodrošinātu būvniecības procesa 

tiesiskumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu un 15.panta 

pirmās daļas 14.punktu, Valsts pārvaldes likuma 40.panta pirmo un trešo daļu, Būvniecības 

likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta a)apakšpunktu, 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par (J.Brokāns, I.Dika, U.Dzērve, 

S.Jansone, A.Zālītis, A.Zitāns), pret – 2 (U.Pērsis, D.Vigovskis), atturas nav, nolemj: 

 

1. Deleģēt Kokneses novada pašvaldībai veikt pašvaldības būvvaldes funkcijas Skrīveru 

novada administratīvajā teritorijā. 

 

2. Piedalīties ar līdzfinansējumu 8067 (astoņi tūkstoši sešdesmit septiņi) euro Kokneses 

apvienotās pašvaldību būvvaldes uzturēšanā. 

 

3. Uzdot Skrīveru novada domes priekšsēdētājam Andrim Zālītim noslēgt deleģēšanas 

līgumu uz 1 gadu. 

 

4. 

Par līgumu noslēgšanu ar SIA “Skrīveru saimnieks” par pašvaldības funkciju izpildi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis, U.Dzērve. 

 

[..] 
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A.ZĀLĪTIS aicina balsot par katru lēmuma punktu atsevišķi. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 23.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu un uz likuma “Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 5 balsīm par (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, 

A.Zālītis, A.Zitāns), pret – 3 (J.Brokāns, U.Pērsis, D.Vigovskis), atturas nav, nolemj: 

1. Noslēgt līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Skrīveru saimnieks” par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu līdz 2017.gada 31.decembrim. 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 5 balsīm par (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, 

A.Zālītis, A.Zitāns), pret – 3 (J.Brokāns, U.Pērsis, D.Vigovskis), atturas nav, nolemj: 

2. Noslēgt līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Skrīveru saimnieks” par 

dzīvojamo māju un pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšanu un siltumapgādes pakalpojumu 

sniegšanu līdz 2017.gada 31.decembrim. 

 

Plkst.14.16 ierodas J.Putniņš, A.Zālītis izsludina pārtraukumu uz 10 minūtēm. 

Plkst. 14.25 atsāk sēdes darbu un notiek sēdes tiešraide. Sēdes telpā ieradies viesis. 

 

5. 

Par finansējuma piešķiršanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai profesionālās 

pilnveides izglītības programmai “Uzņēmējdarbības pamati” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Izskatot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktora Alda Rakstiņa iesniegumu par 

finansējuma piešķiršanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai profesionālās pilnveides 

izglītības programmai “Uzņēmējdarbības pamati”, ņemot vērā 9.klases skolēnu un viņu 

vecāku aptaujas rezultātus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu un pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošo 

noteikumu Nr.3 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 17.punktu, 

 

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

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

 

1. Atbalstīt Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vēlmi skolā īstenot profesionālās 

pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati” laikā no 2017.gada 1.septembra 

līdz 2020.gada 30.maijam un atļaut Aldim Rakstiņam noslēgt līgumu ar SIA 

“Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” par profesionālās pilnveides izglītības 

programmas “Uzņēmējdarbības pamati” īstenošanu. 

2. Izglītības programmas finansēšanai 2017.gadā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

budžetā paredzēt 2560 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit) euro. 

 

6. 

Par Skrīveru sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Izskatot Skrīveru sociālā dienesta iesniegto maksas pakalpojumu cenrāža projektu un 

maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķinus, saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas 

2016.gada 22.decembra sēdes lēmumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
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14.punkta g) apakšpunktu un Skrīveru novada domes 2016.gada 31.marta noteikumu Nr.1 

“Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika  un izcenojumu apstiprināšanas 

kārtība” 22.-24.punktu,  

 

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

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

 

1. Apstiprināt Skrīveru sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi. 

2. Maksājumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā „Par 

pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem. 

3. No telpu nomas (īres) maksas atbrīvota novada dome, tās izveidotas iestādes un 

institūcijas.  

4. No telpu nomas (īres) maksas atbrīvotas biedrības un citas institūcijas, ja par 

atbrīvojumu ir lēmusi Skrīveru novada domes Sociālo jautājumu komiteja. 

5. Lēmuma izpildi nodrošina Skrīveru sociālā dienesta vadītāja, kontroli par lēmuma 

izpildi uzdot domes galvenajai grāmatvedei.  

 

Pielikumā: Skrīveru sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādis  uz 1 lp. 

 

7. 

Par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Izskatot Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas iesniegto maksas pakalpojumu cenrāža 

projektu un maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķinus, saskaņā ar Finanšu un 

tautsaimniecības komitejas 2016.gada 22.decembra sēdes lēmumu, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu un Skrīveru novada domes 2016.gada 

31.marta noteikumu Nr.1 “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika  un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 22.-24.punktu,  

 

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

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

 

1. Apstiprināt Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas maksas pakalpojumu cenrādi. 

2. Maksājumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā „Par 

pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem. 

3. Lēmuma izpildi nodrošina Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas direktore, kontroli 

par lēmuma izpildi uzdot domes galvenajai grāmatvedei.  

 

Pielikumā: Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas maksas pakalpojumu cenrādis  uz 1 lp. 

 

8. 

Par iepirkumu komisijas izveidošanu  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona pārbūvei 

------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas A.Zālītis, J.Brokāns, A.Zitāns, U.Dzērve, U.Pērsis, I.Dika. 

 

[..] 
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Pamatojoties uz Publiskā iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas pirmo punktu, 22. 

pantu un Skrīveru novada pašvaldības nolikuma 13. punktu, 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, 

U.Pērsis, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas – 1 (J.Brokāns), nolemj: 

 

1. Izveidot iepirkumu organizēšanas komisiju Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

stadiona pārbūvei šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Ansis MARTINSONS – izpilddirektors, 

komisijas locekļi: Aldis RAKSTIŅŠ – vidusskolas direktors, 

                             Guntis RŪZE – finanšu speciālists,  

                             Udo PĒRSIS – domes deputāts, 

                             Andris ZĀLĪTIS - domes priekšsēdētājs. 

2. Uzdot komisijai organizēt atklātu konkursu “Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

stadiona pārbūve” un veikt Publisko iepirkumu likumā paredzētās iepirkuma procedūras. 

 

3. Komisijas sekretāra pienākumus uzdot pildīt finanšu speciālistam Guntim RŪZEM 

 

9. 

Par grozījumiem pašvaldības 28.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.3 

 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, I.Panteļejeva, J.Brokāns, U.Pērsis. 

 

[..] 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas otro punktu un 

46.pantu,  

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, 

U.Pērsis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret nav, atturas – 2 (J.Brokāns, D.Vigovskis) nolemj: 

1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13 “Grozījumi 

Skrīveru novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru 

novada pašvaldības budžetu 2016.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.13“Grozījumi Skrīveru novada domes 2016.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2016.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.13 kopā ar pielikumu uz     lp. 

 

[..] 

 

10. 

Par grozījumiem Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības noteikumu 3.pielikumā  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas A.Zālītis, I.Panteļejeva, J.Brokāns, U.Pērsis. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmo teikumu un 

13.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmo daļu, uz Ministru kabineta 2013.gada 

29.janvāra noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 27.punktu, Ministru kabineta 2016. 

gada 25. oktobra noteikumiem Nr.683 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. 

novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru 

normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" un uz Skrīveru 

novada pašvaldības atlīdzības noteikumu 4. un 34.punktu, 

 

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

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

 

Apstiprināt 2013.gada 28.martā izdoto „Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības 

noteikumi” 3.pielikumu “Mēnešalgu grupu intervāli (mēnešalgu skala)” jaunā redakcijā.  

 

Pielikumā: 3.pielikums uz 1 lp. 

 

11. 

Par izmaiņām iestāžu amatu sarakstos  

un par darba samaksu pašvaldības iestādēs 2017.gadā 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, D.Vigovskis, A.Martinsons, J.Brokāns, S.Jansone, U.Pērsis. 

 

[..] 

A.ZĀLĪTIS aicina vispirms balsot par lēmuma projekta punktiem, kas attiecas uz 

izmaiņām amatu sarakstos. 

 

Izskatot pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegumus, ņemot vērā Finanšu un 

tautsaimniecības komitejas 2016.gada 22.decembra sēdes lēmumu, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmo teikumu un 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 

4.punktu, uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

11.panta pirmo daļu, uz Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.66 “Noteikumi 

par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās 

noteikšanas kārtību” 27. un 28.punktu, Ministru kabineta 2016. gada 5.jūlija noteikumu 

Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6., 7., 8. un 43.punktu  un Ministru kabineta 

2016. gada 25. oktobra noteikumiem Nr.683 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. 

novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru 

normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" un uz Skrīveru 

novada pašvaldības atlīdzības noteikumu 36. un 37.punktu, 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 5 balsīm par (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, 

A.Zālītis, A.Zitāns), pret – 3 (J.Brokāns, U.Pērsis, D.Vigovskis), atturas nav, nolemj: 

1. Izdarīt šādus grozījumus Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” 

amatu sarakstā: 

1.1.. ar 2017.gada 1.janvāri palielināt izglītības psihologa amata likmi no 0.35 uz 0.5 

un ar 2017.gada 1.septembri noteikt mēneša darba algas likmi 680 euro par pilnu darba laiku; 

1.2. ar 2017.gada 1.septembri  

1.2.1. vadītājai noteikt mēneša darba algas likmi 880 euro par pilnu darba laiku; 

1.2.2. pedagogiem noteikt mēneša darba algas likmi 680 euro par pilnu darba laiku; 

1.2.3. pirmsskolas izglītības metodiķim noteikt mēneša darba algas likmi 750 euro par 

pilnu darba laiku. 
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2. Izdarīt šādus grozījumus Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saulēni” 

amatu sarakstā ar 2017.gada 1.septembri: 

2.1. vadītājai noteikt mēneša darba algas likmi 801 euro par pilnu darba laiku; 

2.2. pedagogiem noteikt mēneša darba algas likmi 680 euro par pilnu darba laiku; 

2.3. pirmsskolas izglītības metodiķim noteikt mēneša darba algas likmi 750 euro par 

pilnu darba laiku; 

3. Izdarīt šādus grozījumus Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas amatu sarakstā: 

3.1. direktorei laika posmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam noteikt mēneša 

darba algas likmi 1000 euro par pilnu darba laiku 

3.2. direktores vietniecei laika posmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam noteikt 

mēneša darba algas likmi 800 euro par pilnu darba laiku  

3.3. pedagogiem ar 2017.gada 1.janvāri noteikt mēneša darba algas likmi 680 euro par 

pilnu darba laiku. 

4. Skrīveru novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļā ar 

2017.gada 1.janvāri ekonomistei noteikt mēneša darba algas likmi 926 euro par pilnu darba 

laiku. 

5. Skrīveru novada pašvaldības administrācijas Vides un saimniecības nodaļā ar 

2017.gada 1.janvāri palielināt labiekārtošanas strādnieka amata vienību skaitu no 3 uz 4 

amata vienībām ar mēneša darba algas likmi 388 euro par pilnu darba laiku. 

 

[..] 

 

Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, 

D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret – 1 (U.Pērsis,), atturas - 1 (J.Brokāns), nolemj: 

 

6. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un darba algas 

fondu 2017.gadam (saraksts pielikumā). 

 

Pielikumā: pašvaldības iestāžu amatu un darba algas fonda saraksts uz 9 lp. 

 

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2. un 6.pantu un Informācijas 

atklātības likuma 5.pantu lēmuma Nr.12. teksts satur ierobežotas pieejamības informāciju un 

tā saturs nav izpaužams. 

 

12. 

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.Dzērve, 

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

 

1.Pagarināt nomas līgumu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim ar 

D.G. par pļavas nomu par zemes vienību “Jaunzemitānu pļavas” daļu 5,68 ha platībā un 

“Zemitāni” daļu 0,81 ha platībā. 
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2.Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim ar K.L. 

par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Apsēni” daļu vienas ēkas uzturēšanai un 

“Garāžas Mazauto” daļu vienas ēkas uzturēšanai. 

3.Noslēgt nomas līgumu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim ar  

3.1.V.A. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 

0,0028 ha platībā; 

3.2.U.O. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,05 

ha platībā. 

4.Pagarināt nomas līgumu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim ar 

V.S. par pļavas nomu par zemes vienības “Krampīšu pleķis” daļu 1,0 ha platībā. 

 

13.1. 

Par SAC “Ziedugravas” direktora iesniegumu  

par nobraukuma limita palielināšanu personīgajai automašīnai 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Sakarā ar to, ka Sociālās aprūpes centra „Ziedugravas” valdījumā esošā automašīna 

Ford Transit HH 9330 atradās ilgstoši remontā un iestādes darba vajadzībām vairāk tika 

izmantota iestādes direktora Aināra Arnīša personīgā automašīna CHEVROLET AVEO, 

reģistrācijas Nr.FO 8194, saskaņā ar Skrīveru novada domes 2013.gada 28.novembra  

noteikumu Nr.4 “Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība” 

70.4.apakšpunktu pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 

 

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

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

 

2016.gadā palielināt Sociālās aprūpes centra „Ziedugravas” direktoram noteikto 

nobraukto kilometru limitu personīgajai automašīnai par 1500 km. 

 

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2. un 6.pantu un Informācijas 

atklātības likuma 5.pantu lēmuma Nr.13.2. teksts satur ierobežotas pieejamības informāciju 

un tā saturs nav izpaužams. 

 

13.2. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis. 

 

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

S.Jansone, D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret – 1 (U.Pērsis), atturas nav, nolemj: 

 

1. Noraidīt I.P. pilnvarotās personas lūgumu par atbrīvošanu no nekustamā īpašuma 

nodokļa maksas par nekustamo īpašumu Artūra Rīdūža ielā 3, Skrīveros, Skrīveru novadā 

sakarā ar to, ka nav tiesiskā pamata nodokļa atvieglojumiem.  

2. Mainīt zemes vienībai Artūra Rīdūža ielā 3, Skrīveros, Skrīveru novadā, kadastra 

apzīmējums 3282 010 0538, 0,2650 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 

„individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601) uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme” (kods 0600). 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
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14. 

Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

A.MARTINSONS informē par lielākajiem darbiem, kas veikti decembrī: 

1. Nodota ekspluatācijā internāta ēkas Daugavas ielā 85 jumta pārbūve, 

2. Gājēju celiņa dokumentācija iesniegta būvvaldē, tiks nodots ekspluatācijā. 

3. Pabeigts ēkas Daugavas ielā 85 pārbūves projekts un saņemta būvatļauja,  līdz 

25.janvārim varētu izsludināt iepirkumu, tad 24.februārī būtu atvēršana, marta vidū var 

noslēgt līgumu. 

4. Par skolas stadiona pārbūvi – kad izsludinās iepirkumu un uzzinās cenas, domei būs 

jālemj par līguma slēgšanu, tas varētu notikt marta sēdē. 

5. Sagatavots un iesniegts pārrobežu projekts par vecā internāta ēkas Daugavas ielā 

85A pārbūvi par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru, jāstrādā pie tehniskās 

dokumentācijas izstrādes. 

 

15. 

Informācijas apmaiņa 

-------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1. Par Dzelzceļnieku ielas izbūvi – projektētājs sagatavojis izmaiņas projektā, tās 

iesniegtas būvniekiem. 

[..] 

 

2. Par veselības tīkla projektu – līdz februāra vidum jāveic precizējumi projekta 

pieteikumā. 

 

2. Par Ziedu ielas tiesvedības virzību – tiesa nav paziņojusi datumu. 

 

3. Par kases aprīkošana ar POS termināli – grāmatvedības darbinieki ir sazinājušies ar 

banku un risina šo jautājumu. 

 

4. Par tūrisma informācijas punkta (TIP) zīmes noņemšanu – zīme noņemta, jo nav 

konkrēta adrese, kurā izvietots TIP, ar tūrisma organizatoru var sazināties telefoniski vai e-

pastā. 

[..] 

 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 15.25. 

 

 

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs       A.Zālītis 

 

 

Protokolētāja                                                                                                  V.Vigovska 
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