
 
 

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 30.novembrī                                                                                     Nr.14 
 
Sēde sasaukta pulksten 15.00. 
Sēdi atklāj pulksten 15.02.  
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Andris ZĀLĪTIS 
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA 
 
Sēdē piedalās: 

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

Pašvaldības administrācijas darbinieki:   
Ansis Martinsons - izpilddirektors 
Līga Kāpostiņa – juriskonsulte 
Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 
Guntis Rūze – finanšu speciālists 
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Uzaicinātās personas:   
Aigars Sprudzāns – SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklis 

Citas personas:   
Jānis Putniņš - portāla „Fakti.lv” pārstāvis, SIA “EKRO” pilnvarotā persona 
 
Darba kārtība: 
1. Par līgumu noslēgšanu ar SIA “Skrīveru saimnieks” par pašvaldības funkciju izpildi 

Ziņo – A.Zālītis, A.Sprudzāns 
2. Par pašvaldības būvvaldes funkciju deleģēšanu Kokneses novada pašvaldībai 

Ziņo – A.Zālītis 
3. Par grozījumiem pašvaldības2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru 

novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas 
pakalpojumi” 
Ziņo – A.Zālītis 

4. Par grozījumiem pašvaldības2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru 
novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 
Ziņo – G.Rūze 

5. Par pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Skrīveru 
novada domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Skrīveru novadā”” precizēšanu 
Ziņo – A.Zālītis 
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6. Par pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Skrīveru 
novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Skrīveru novada 
pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”” precizēšanu 
Ziņo – A.Zālītis 

7. Par pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Skrīveru 
novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”” 
precizēšanu 
Ziņo – A.Zālītis 

8. Par Skrīveru novada domes Attīstības komisijas nolikuma apstiprināšanu un Attīstības 
komisijas izveidošanu 
Ziņo – A.Zālītis, U.Dronka 

9. Par dzīvokļa “Zemkopības institūts 1” – 11 atsavināšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 
Ziņo – A.Zālītis 

10. Par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojumu  
Ziņo – I.Biķerniece 

11. Par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas un pirmsskolas izglītības iestāžu iekšējo 
noteikumu “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” 
saskaņošanu 
Ziņo – A.Zālītis 

12. Par pašvaldības 2018.gada kalendāra pārdošanas cenas noteikšanu 
Ziņo – A.Zālītis 

13. Par dzīvokļa Daugavas ielā 142-5 iegādi 
Ziņo – A.Zālītis 

14. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestāžu amatu sarakstos 
Ziņo – A.Zālītis 

15. Par lietošanas mērķa/veida noteikšanu nekustamā īpašuma objektiem 
15.1. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282 008 

0628 
15.2. Par lietošanas mērķa un nosaukuma noteikšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra 

Nr.3282 007 0209 
15.3. Par lietošanas veida noteikšanu būvei ar kadastra apzīmējumu 3282 010 0004 001 

Ziņo – A.Zālītis, A.Krusta 
16. Iesniegumi 
16.1. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 
16.2. Par nekustamā īpašuma “Amatnieku parks A” nodošanu valsts īpašumā 
16.3. Par zemes vienības “Kastaņas” sadalīšanu 
16.4. Par nekustamā īpašuma “Zemkopības institūts 7” sadalīšanu . 
16.5. Par līdzmaksājuma nodrošināšanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai Erasmus+ 

programmas finansētam projektam 
16.6. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
16.7. Par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu  
16.8. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 
17. Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi 

Ziņo – A.Martinsons 
18. Informācijas apmaiņa 
 

Papildus darba kārtiba 
15.4. Par Ganību ielas  un Lauku ielas statusu 
16.9. Par zemes vienības “Maizīte” sadalīšanu  
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A.ZĀLĪTIS informē par papildus darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem un aicina 
balsot par papildus darba kārtību. 

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

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

1. 
Par līgumu noslēgšanu ar SIA “Skrīveru saimnieks” par pašvaldības funkciju izpildi 

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

[..] 
 
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 8 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dronka, 

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
1. Noslēgt līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Skrīveru saimnieks” par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu līdz 2018.gada 31.decembrim. 

2. Noslēgt līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Skrīveru saimnieks” par 
dzīvojamo māju un pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšanu un siltumapgādes pakalpojumu 
sniegšanu līdz 2018.gada 31.decembrim. 

 
Ierodas deputāts Jānis Brokāns un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 
A.Sprudzāns atstāj sēdes telpu. 
 

2. 
Par pašvaldības būvvaldes funkciju deleģēšanu Kokneses novada pašvaldībai  

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

 
[..] 

 
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 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 
1. Deleģēt Kokneses novada pašvaldībai veikt pašvaldības būvvaldes funkcijas Skrīveru 

novada administratīvajā teritorijā. 

2. Piedalīties ar līdzfinansējumu 8605 euro (astoņi tūkstoši seši simti pieci eiro) Kokneses 
apvienotās pašvaldību būvvaldes uzturēšanā 2018.gadā. 
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3. Uzdot Skrīveru novada domes priekšsēdētājam Andrim Zālītim noslēgt deleģēšanas 
līgumu uz 1 gadu. 

 
3. 

Par grozījumiem pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs  

„Ziedugravas”” maksas pakalpojumi”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 
Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 17.panta otro un 

ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 41.panta pirmās 
daļas 1.punktu, 43.1 panta pirmo daļu un 45.panta otro daļu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 
1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi 

Skrīveru novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada 
pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi”.  

2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā nosūtīt elektroniski parakstītus saistošos 
noteikumus un paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas publicēt saistošos noteikumus 
laikrakstā „Skrīveru Vārds” un ievietot Skrīveru mājas lapā. 

 
Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.11 uz 1 lp., 
                  2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 

 
4. 

Par grozījumiem pašvaldības2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 
 Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis, G.Rūze. 

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

46.pantu,  
 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 
1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi 

Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru 
novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””. 

2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju darbdienu laikā elektroniskā veidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai un publicēt 
pašvaldības mājas lapā. 

3. Saistošie noteikumi Nr.12 “Grozījumi Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””.stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada domes ēkā 
un publicējami pašvaldības mājas lapā. 
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Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.12 kopā ar pielikumiem uz 8 lp. 
 
G.Rūze atstāj sēdes telpu. 
 

5. 
Par pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.7  

“Grozījumi Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos 
 Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”” precizēšanu 

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

 
Ņemot vērā to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sniegusi 

pozitīvu atzinumu un pieņēmusi zināšanai Skrīveru novada domes 2017.gada 26.oktobra 
saistošos noteikumus Nr.7 “Grozījumi Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”” un 
vienlaikus sniegusi norādījumus par nepieciešamību precizēt atsevišķus saistošo noteikumu 
punktus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu 45. panta 
otro, trešo un ceturto daļu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 
1. Apstiprināt precizētos pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.7. 

“Grozījumi Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”” 

2. Publicēt precizētos saistošos noteikumus pašvaldības izdevumā „Skrīveru Vārds” un 
mājaslapā.  

 
Pielikumā: Precizētie saistošie noteikumi Nr.7 uz 2 lp. 

 
6. 

Par pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.8  
“Grozījumi Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 “Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”” precizēšanu 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 
Ņemot vērā to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sniegusi 

pozitīvu atzinumu un pieņēmusi zināšanai Skrīveru novada domes 2017.gada 26.oktobra 
saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 “Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi””” un 
vienlaikus sniegusi norādījumus par nepieciešamību precizēt atsevišķus saistošo noteikumu 
punktus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu 45. panta 
otro, trešo un ceturto daļu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 
1. Apstiprināt precizētos pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.8. 

“Grozījumi Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 
“Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi””” 
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2. Publicēt precizētos saistošos noteikumus pašvaldības izdevumā „Skrīveru Vārds” un 
mājaslapā.  

 
Pielikumā: Precizētie saistošie noteikumi Nr.8 uz 2 lp. 
 

7. 
Par pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu 

Nr.9 “Grozījumi Skrīveru novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.21 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

 vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”” precizēšanu 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 
Ņemot vērā to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sniegusi 

pozitīvu atzinumu un pieņēmusi zināšanai Skrīveru novada domes 2017.gada 26.oktobra 
saistošos noteikumus Nr.9 “Grozījumi Skrīveru novada domes 2014.gada 30.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.21 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”” un vienlaikus sniegusi norādījumus par 
nepieciešamību precizēt atsevišķus saistošo noteikumu punktus, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu 45. panta otro, trešo un ceturto daļu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 
1. Apstiprināt precizētos pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.9. 

“Grozījumi Skrīveru novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru 
novadā”” 

2. Publicēt precizētos saistošos noteikumus pašvaldības izdevumā „Skrīveru Vārds” un 
mājaslapā.  

 
Pielikumā: Precizētie saistošie noteikumi Nr.8 uz 2 lp. 

 
8.1. 

Par Skrīveru novada domes Attīstības komisijas nolikuma apstiprināšanu 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, I.Dika, U.Dronka, U.Pērsis, S.Jansone. 
 

[..] 
 
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 

73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 
61.panta trešo daļu un uz Skrīveru novada pašvaldības nolikuma 13.punktu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 
Apstiprināt Skrīveru novada domes Attīstības komisijas nolikumu. 
 

Pielikumā: Attīstības komisijas nolikums uz 3 lp. 
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8.2. 
Par Skrīveru novada domes Attīstības komisijas izveidošanu 

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

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 61.panta 

pirmo un otro daļu, 
 

Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 
nolemj: 

 
Izveidot Skrīveru novada domes Attīstības komisiju šādā sastāvā: 
JĀNIS BROKĀNS, 
ULDIS DRONKA, 
SARMĪTE JANSONE, 
BROŅISLAVS MAČUĻSKIS, 
UDO PĒRSIS, 
ANDRIS ZĀLĪTIS 
 

9. 
Par dzīvokļa “Zemkopības institūts 1” – 11 atsavināšanu  

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

Uzstājas A.Zālītis, U.Dronka. 
 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro 
daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu un 10.pantu  

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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 

“Zemkopības institūts 1” - 11, Zemkopības institūts, Skrīveru nov., kadastra Nr.3282 900 
0035, kas sastāv no 8579/110076 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 3282 
008 0560 0001 un 8579/110076 domājamām daļām no 0,5097 ha lielas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3282 008 056. 

 
2. Noteikt atsavināmā objekta nosacīto cenu 4800 euro (četri tūkstoši astoņi simti) 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. 
 

10. 
Par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojumu  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Uzstājas A.Zālītis, I.Biķerniece. 
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[..] 

 
Izskatot Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas sagatavoto pašnovērtējuma ziņojumu un 

uzklausot skolas direktores I.Biķernieces sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 
20.decembra noteikumu Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas 
centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības 
programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību 
izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” 4., 5. un 41.punktu,   

 
I.Biķerniecei balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par 

(J.Brokāns, I.Dika, U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret 
nav, atturas nav, nolemj: 

 
1. Saskaņot Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojumu par 

2016./2017.mācību gadu. 
 
2. Novērtēt Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas direktores Ivetas Biķernieces darbu ar 

“labi”. 
 

11. 
Par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas un pirmsskolas izglītības iestāžu 

 iekšējo noteikumu “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 
 novērtēšanas kārtība” saskaņošanu 

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

 
Izskatot Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas un pirmsskolas izglītības iestāžu 

“Sprīdītis” un “Saulēni” sagatavotos iekšējos noteikumus “Pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes  novērtēšanas kārtība”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu un saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 
22.augusta noteikumiem Nr.501 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes  novērtēšanas 
organizēšanas kārtība”12.punktu punktu,   

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 
Saskaņot Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas un pirmsskolas izglītības iestāžu 

“Sprīdītis” un “Saulēni” sagatavotos iekšējos noteikumus “Pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes  novērtēšanas kārtība”. 

 
12. 

Par pašvaldības 2018.gada kalendāra pārdošanas cenas noteikšanu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, J.Brokāns. 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 41.panta pirmās 
daļas 4.punktu,  
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Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dronka, 
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret – 1 (J.Brokāns), atturas nav, 
nolemj: 

 
Noteikt Skrīveru 2018.gada kalendāra pārdošanas cenu 2.50 euro (divi eiro 50 centi), 

t.sk., PVN. 
 

13. 
Par dzīvokļa Daugavas ielā 142-5 iegādi  

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

 
Plkst. 15.32 A.Zālītis izsludina sēdes slēgto daļu, sēdes tiešraide tiek pārtraukta, 

J.Putniņš atstāj sēdes telpu. 
 

[..] 
 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 
1. Iegādāties Skrīveru novada domes īpašumā dzīvokli Daugavas ielā 142-5, Skrīveros, 

Skrīveru novadā, kas ir kopīpašuma 365/14130 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas un 6217 m2 liela zemesgabala, ko īpašniece [..] pārdod kopā ar malkas 
novietni par 1 (vienu) eiro. 

2. Domei apmaksāt visus izdevumus, kas saistīti ar pirkuma līguma noslēgšanu un 
ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

3. Uzdot domes juriskonsultei L.Kāpostiņai sagatavot dzīvokļa īpašuma Daugavas ielā 
142-5, Skrīveros, Skrīveru novadā pirkuma līguma projektu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju A.Zālīti parakstīt dzīvokļa pirkuma līgumu. 
 
Telpā atgriežas J.Putniņš un plkst.15.45 tiek atsākta sēdes tiešraide. 
 

14. 
Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestāžu amatu sarakstos  

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

Izskatot Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāžu “Spridītis” (turpmāk – PII 
“Spridītis”) un “Saulēni” (turpmāk – PII “Saulēni”) vadītāju iesniegumus, ņemot vērā 
Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas 2017.gada 21.novembra sēdes 
lēmumu un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 23.novembra sēdes lēmumu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmo teikumu un 
13.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu,  

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

1. Sakarā ar to, ka PII “Spridītis piedalās projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 
aprobācijā un projektā iesaistītajiem pedagogiem ir jāveic papildus darbi un pienākumi, sākot 



 10

ar š.g. 1.decembri noteikt piemaksu projektā iesaistītajiem skolotājiem 30 euro mēnesī par 
pilnu darba laiku un projekta koordinatoram 40 euro mēnesī par pilnu darba laiku. 

2. Izdarīt grozījumus PII “Sprīdītis” amatu sarakstā un ar 2018.gada 1.janvāri 
palielināt skolotāja logopēda amata vienību skaitu no 1.0 uz 1.5. 

3. Izdarīt grozījumus PII “Saulēni” amatu sarakstā un ar 2018.gada 1.janvāri palielināt 
skolotāja logopēda amata vienību skaitu no 0.3 uz 0.6. 

 
15.1. 

Par lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai  
ar kadastra apzīmējumu 3282 008 0628  

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

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3282 008 0628, 0,02 ha platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

 
Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 1 lpp. 

 
15.2. 

Par lietošanas mērķa un nosaukuma noteikšanu  
nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.3282 007 0209 

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

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 
Nekustamajam īpašumam, kadastra Nr.3282 007 0209, 26,3 ha kopplatībā, kurš sastāv 

no 5 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3282 002 0129, 3282 005 0072, 3282 007 
0209, 3282 008 0608, 3282 010 0510, mainīt nosaukumu no “P32”uz “Autoceļš P32”, un tā 
sastāvā ietilpstošajām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

 
Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
15.3. 

Par lietošanas veida noteikšanu būvei ar kadastra apzīmējumu 3282 010 0004 001  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 
Noteikt būvei ar kadastra apzīmējumu 3282 010 0004 001 ēkas galveno lietošanas 

veidu “cita, iepriekš neklasificēta, ēka” (kods 1274) un vienīgajai telpu grupai mainīt telpu 
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grupas lietošanas veidu no “divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa” (koda 1121)  uz 
“cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa” (kods 1274). 

 
Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
15.4. 

Par Ganību ielas  un Lauku ielas statusu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas A.Zālītis, A.Krusta, V.Vigovska, U.Dzērve. 
 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 
1. Likvidēt nekustamo īpašumu “Ganību iela”, kadastra Nr.3282 010 0518, un tā 

sastāvā ietilpstošās zemes vienības sadalīt (shēma pielikumā): 
1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3282 010 0518 pievienot nekustamajam 

īpašumam “Pīlādžu iela”, kadastra Nr.3282 010 0421, kā 4.zemes vienību; 
1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3282 010 0519 pievienot nekustamajam 

īpašumam “Aizkraukles iela”, kadastra Nr.3282 010 0420, kā 2.zemes vienību. 
 
2. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3282 010 0518 adresi no Ganību iela, 

Skrīveri, Skrīveru nov., uz Pīlādžu iela, Skrīveri, Skrīveru nov.  

3. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3282 010 0519 adresi no Ganību iela, 
Skrīveri, Skrīveru nov., uz Aizkraukles iela, Skrīveri, Skrīveru nov.  

 
Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 3 lpp. 

 
16.1. 

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 un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 
publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, 

 
I.Dikai nepiedaloties balsošanā, 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 nomas līgumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim ar  
1.1.J.S. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,03 ha 

platībā; 
1.2.A.Z. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 

0,09 ha platībā; 
1.3.G.V. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Maizes ceptuves mazdārziņi” daļu 

0,04 ha platībā; 
1.4.A.B. par mazdārziņa nomu par zemes vienības Daugavas ielā 143A daļu 0,015 ha 

platībā; 
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2.Noslēgt nomas līgumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim ar J.V. 
par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Mazauto” daļu. 

 
3.Pagarināt nomas līgumu no 2017.gada 30.novembra līdz 2027.gada 31.decembrim ar 

I.S. par zemes gabala Kalna ielā 41A nomu 0,0138 ha platībā. 
 
4.Pagarināt nomas līgumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim ar  
4.1.D.L. par aramzemes nomu par zemes vienības “Buki” daļu 0,30 ha platībā; 
4.2.B.O. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Mazdārziņi” daļu 0,04 ha platībā; 
 
5.Pagarināt nomas līgumu līdz 2022.gada 31.decembrim ar  
5.1.V.S. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Mazauto” daļu vienas ēkas 

uzturēšanai; 
5.2.T.B. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Kaktiņi” daļu vienas ēkas 

uzturēšanai; 
5.3.A.V. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Apsēni” daļu vienas ēkas 

uzturēšanai; 
5.4.E.K. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Kaktiņi” daļu vienas ēkas 

uzturēšanai; 
5.5.A.D. par zemes nomu par zemes vienības Andreja Upīša ielā 1B daļu vienas ēkas 

uzturēšanai; 
5.6.I.P. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Mazauto” daļu vienas ēkas 

uzturēšanai; 
5.7.Ē.R. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Mazauto” daļu vienas ēkas 

uzturēšanai; 
5.8.P.Ž. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Apsēni” daļu vienas ēkas 

uzturēšanai; 
5.9.R.K. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Mazauto” daļu vienas ēkas 

uzturēšanai; 
5.10.V.K. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Mazauto” daļu vienas ēkas 

uzturēšanai; 
5.11.J.M. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Kaktiņi” daļu vienas ēkas 

uzturēšanai; 
 
6.Pagarināt nomas līgumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim ar  
6.1.I.G. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,07 ha 

platībā; 
6.2.I.M. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,03 ha 

platībā; 
6.3.O.Ž. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,10 ha 

platībā; 
6.4.I.A. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Maizes ceptuves mazdārziņi” daļu 

0,02 ha platībā; 
6.5.M.Ž. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 

0,03 ha platībā; 
6.6.B.I. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Meteostacijas mazdārziņi” daļu 

0,06 ha platībā; 
6.7.M.K. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,065 

ha platībā; 
6.8.J.Z. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 

0,005 ha platībā; 
6.9.P.G. par mazdārziņa nomu par zemes vienību “Institūta mazdārziņi 1” daļu 0,03 ha 

platībā un “Mazdārziņi” daļu 0,10 ha platībā; 
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6.10.G.Z. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Meteostacijas mazdārziņi” daļu 
0,03 ha platībā; 

6.11.T.B. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,08 
ha platībā; 

6.12.V.T. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,01 
ha platībā; 

6.13.B.P. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,045 
ha platībā; 

6.14.M.B. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Meteostacijas mazdārziņi” daļu 
0,06 ha platībā; 

6.15.I.V. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 
0,06 ha platībā; 

6.16.R.P. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,16 
ha platībā; 

6.17.J.D. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Mazdārziņi” daļu 0,20 ha platībā; 
6.18.D.R. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 

0,03 ha platībā; 
6.19.J.G. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,11 

ha platībā; 
6.20.S.P. par mazdārziņa nomu par zemes vienību “Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,03 

ha platībā, “Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,12 ha, “Mazdārziņi” daļu 0,23 ha; 
6.21.T.Ž. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,06 ha 

platībā; 
6.22.A.B. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Mazdārziņi” daļu 0,55 ha platībā; 
6.23.A.B. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Mazdārziņi” daļu 0,4 ha platībā; 
6.24.L.B. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,03 ha 

platībā; 
6.25.E.K. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 2” daļu 

0,055 ha platībā; 
6.26.E.I. par mazdārziņu nomu par zemes vienību “Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,12 

ha platībā, “Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,03 ha platībā, ”Līčupes” daļu 0,06 ha platībā; 
6.27.B.L. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 

0,03 ha platībā; 
6.28.I.M. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 

0,03 ha platībā; 
6.29.M.B. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 

0,025 ha platībā; 
6.30.V.D. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Mazdārziņi” daļu 0,1 ha platībā; 
6.31.A.Z. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,13 ha 

platībā; 
6.32.L.R. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Sprūdu kalns” daļu 0,065 ha 

platībā; 
6.33. R.I.N. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 

0,025 ha platībā; 
6.34.M.M. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,03 

ha platībā; 
6.35.G.K. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Mazdārziņi” daļu 0,17 ha platībā; 
6.36.E.L. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,11 

ha platībā; 
6.37.I.P. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 

0,03 ha platībā; 
6.38.A.R. par mazdārziņa nomu par zemes vienības Daugavas ielā 143A daļu 0,015 ha 

platībā; 
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6.39.L.B. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,04 
ha platībā; 

6.40.A.K. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Maizes ceptuves mazdārziņi” 
daļu 0,035 ha platībā; 

6.41.A.S. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,09 ha 
platībā; 

6.42.V.S. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,065 
ha platībā; 

6.43.M.G. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Mazdārziņi” daļu 0,015 ha 
platībā; 

6.44.L.B. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Mazdārziņi” daļu 0,08 ha platībā; 
6.45.I.P. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,03 ha 

platībā; 
6.46.R.G. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Plūmītes” daļu 0,12 ha platībā; 
6.47.D.S. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Maizes ceptuves mazdārziņi” 

daļu 0,025 ha platībā; 
6.48.A.B. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 

0,03 ha platībā; 
6.49.O.G. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 

0,045 ha platībā; 
6.50.M.K. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Maizes ceptuves mazdārziņi” 

daļu 0,055 ha platībā; 
6.51.E.K. par mazdārziņu nomu par zemes vienību “Institūta mazdārziņi 1” daļu 0,03 

ha platībā un “Mazdārziņi” daļu 0,1 ha platībā; 
6.52.A.K.-.P. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Maizes ceptuves mazdārziņi” 

daļu 0,025 ha platībā; 
6.53.V.K. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 

0,04 ha platībā; 
6.54.M.K. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 

0,035 ha platībā; 
6.55.I.S. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Mazdārziņi” daļu 0,08 ha platībā. 
 

16.2. 
Par nekustamā īpašuma “Amatnieku parks A” nodošanu valsts īpašumā 

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

Izskatot saņemto Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas 
Nr.40003344207, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, 2017.gada 17.novembra vēstuli 
Nr.4.9/12631 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu valsts īpašumā”, kurā lūdz 
pieņemt lēmumu nekustamo īpašumu “Amatnieku parks A”, kadastra Nr.3282 008 0493, 
sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3282 008 0492, ar platību 0,0146 ha, 
nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā valsts funkciju īstenošanai 
– “Valsts autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma km 61,265-71,271 pārbūve būvprojekta 
īstenošanai. 

Nekustamais īpašums “Amatnieku parks A”, kadastra Nr.3282 008 0493, sastāv no 
0,0146 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3282 008 0492. 

Ņemot vērā iepriekš konstatēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 17., 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu un 43.pantu, 
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Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 
nolemj: 

 
1.Nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā Skrīveru novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Amatnieku parks A”, kadastra Nr.3282 008 0493, 
kas sastāv no 0,0146 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3282 008 0492. 

 
2.Nekustamais īpašums “Amatnieku parks A” tiek nodots valsts īpašumā Satiksmes 

ministrijas personā valsts funkciju īstenošanai – “Valsts autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri 
posma km 61,265-71,271 pārbūve” būvprojekta īstenošanai. 

 
16.3. 

Par zemes vienības „Kastaņas” sadalīšanu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 

Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 
nolemj: 

 
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kastaņas”, Skrīveru novadā, kadastra Nr.3282 

009 0070, 3 (trīs) zemes vienībās saskaņā ar pievienoto shēmu, ievērojot nosacījumu, ka 
neviena zemes vienības platība nedrīkst būt mazāka par 2 ha. Divas atdalāmās zemes vienības 
apvienot vienā īpašumā ar nosaukumu “Grandāni”. 

2. Zemes vienības sadalīšana ir atļauta, izstrādājot zemes ierīcības projektu, 
detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama. 

3. Apstiprināt lēmumam pievienotos zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 
 
Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 3 lpp. 

 
16.4. 

Par nekustamā īpašuma „Zemkopības institūts 7” sadalīšanu  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas A.Zālītis. 
 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 
1. Atļaut atdalīt no būvju īpašuma “Zemkopības institūts 7”, kadastra Nr. 3282 507 

0023, divas nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 3282 007 0049 015 un 3282 007 
0049 026, izveidojot jaunu būvju īpašumu. 

2. Izveidotajam būvju īpašumam, kas sastāv no 2 (divām) nedzīvojamām ēkām ar 
kadastra apzīmējumu 3282 007 0049 015 un 3282 007 0049 026, piešķirt nosaukumu 
“Zemkopības institūts 19” un ēkām mainīt adresi no “Zemkopības institūts 7”, Zemkopības 
institūts, Skrīveru nov. uz adresi “Zemkopības institūts 19”, Zemkopības institūts, Skrīveru 
nov. 

 
Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
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16.5. 
Par līdzmaksājuma nodrošināšanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai 

Erasmus+ programmas finansētam projektam 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 

Izskatot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā īstenotā Erasmus+ programmas finsnsētā 
projekta “S(t)imulating European identity”, identifikācijas Nr.2017-1-EL01-KA219-
036330_3, (turpmāk - Erasmus+ projekts) koordinatoru Aijas Ielejas un Edgara Bērziņa 
iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas pirmo teikumu un 41.panta pirmās 
daļas 4.punktu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 
1. Lai nodrošinātu Erasmus+ projekta izpildi, no pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirt 

līdzmaksājumu 7268,75 euro apmērā aizdevuma formā, naudas summu iekļaut divās 
vienlīdzīgās daļās 2018.gada un 2019.gada budžetos. 

 
2. Skrīveru novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai paredzēto līdzmaksājuma 

summu iekļaut 2018.gada un 2019.gada pašvaldības budžetu projektos, kā arī 2020.gada 
budžetā paredzēt aizdevuma atmaksu. 

 
Plkst. 16.00 A.Zālītis izsludina sēdes slēgto daļu, sēdes tiešraide tiek pārtraukta, 

J.Putniņš atstāj sēdes telpu. 
 

16.6. 
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā A.V. 

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

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

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

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

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

3. Uz laiku līdz 2017./2018.mācību gada beigām piedāvāt A.V.iemitināties Andreja 
Upīša Skrīveru vidusskolas dienesta viesnīcā atsevišķā telpā. 

4. Uzdot izpilddirektoram A.Martinsonam veikt nepieciešamās darbības, lai līdz 
2018.gada 31.maijam sagatavotu dzīvokli Daugavas ielā 140-18 izīrēšanai, un domes sēdē 
pieņemt lēmumu par atsevišķu istabu un dzīvokļa koplietošanas telpu izīrēšanu dzīvojamo 
telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā reģistrētiem bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. 

 
Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
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16.7. 
Par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu E.B. 

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

 
[..] 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 
1. Pagarināt ar [..] E.B., personas kods [..], pašvaldības dienesta dzīvokļa Sporta ielā 4 – 

26, Skrīveros, Skrīveru nov. īres līgumu uz darba attiecību laiku.  

2. Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” pagarināt dienesta dzīvokļa īres līgumu ar E.B. uz 
darba attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem. 

3. Uzdot [..]informēt pašvaldību un SIA „Skrīveru saimnieks” par darba attiecību 
izbeigšanu ar E.B. 

 
16.8. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu J.L. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 

Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 
nolemj: 

 
1. Atjaunot uz 6 (sešiem) mēnešiem J.L., personas kods [..], sociālā dzīvokļa [..], 

Skrīveru novadā īres līgumu. 

2. Uzdot SIA “Skrīveru saimnieks” pagarināt īres līgumu ar J.L., ievērojot Skrīveru 
novada pašvaldības 2010.gada 29.aprīlī pieņemto saistošo noteikumu Nr.9 “Par sociālo 
dzīvokļu izīrēšanu Skrīveru novadā” nosacījumus par sociālā dzīvokļa izīrēšanu. 

 
Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 1 lpp. 

 
16.9. 

Par zemes vienības “Maizīte” sadalīšanu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska 
 

Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 
U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 
nolemj: 

 
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Maizīte”, Skrīveru novadā, kadastra Nr.3282 

009 0178, sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3282 005 0073 2 (divās) 
atsevišķās zemes vienībās, saskaņā ar pievienoto shēmu, ievērojot nosacījumu, ka paliekošās 
zemes vienības platība nedrīkst būt mazāka par 2,0 ha un atdalītās zemes vienības platība 
nedrīkst būt mazāka par 0,5 ha. 

2. Zemes vienības sadalīšana ir atļauta, izstrādājot zemes ierīcības projektu, 
detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama. 
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3. Uzdot zemes lietu speciālistei sagatavot zemes ierīcības projekta izstrādes 
nosacījumus. 

 
Pielikumā: Izvērsts lēmums uz 3 lpp. 

 
Telpā atgriežas J.Putniņš un tiek atsākta sēdes tiešraide. 

 
17. 

Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons, J.Brokāns, U.Dzērve, U.Pērsis, I.Dika. 

 
A.MARTINSONS informē par paveiktajiem darbiem: 
1. Stadions nodots ekspluatācijā, ir garantijas vēstule par pavasarī paveicamajiem 

darbiem – zāles piesēšana, piebraucamā ceļa sakārtošana. 
2. Dzelzceļnieku ielā tiek sakārtotas nomales un ierīko ceļa zīmes, pēc pāris nedēļām, 

iespējams, būs sanemti saskaņojumi, lai nodotu ekspluatācijā, uz pavasari atlikta gravja malu 
apzaļumošana. 

3. Mūzikas un mākslas skolā tiek veikti daži sīki darbi, dokumenti iesniegti 
būvniecības birojā un gatavo objektu nodošanai ekspluatācijā. 

 
18. 

Informācijas apmaiņa 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, J.Brokāns, A.Martinsons, I.Dika, U.Dzērve, U.Pērsis, S.Jansone, I.Bikerniece. 
 
1. Par sociālā dienesta aicinājumu sarūpēt dāvaniņas bērniem. 

2. Par ZPR AP sēdi: nav skaidrības par DI procesu, pārrobežu projektu pieteikumus 
varēs iesniegt vēlreiz, vienošanās, ka Zemgales reģionā projekti paliek Skrīveriem, Salai un 
Ozolniekiem. 

3. Par Augstākas tiesas lēmumu par Ziedu ielu – nodot atkārtotai izskatīšanai 
apgabaltiesā. 

4. Par dienesta viesnīcas izmantošanu – mācību gada laikā dienesta viesnīcā neuzņemt 
personas par maksu. 

5. Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ieņemto 5.vietu lauku skolu grupā. 

6. Par nedrošo situāciju Daugavas ielā pie bojātā tilta – rakstīt atkārtotu vēstuli 
Latvijas Valsts ceļiem. 

7. Par Veibēnu ceļa bojāšanu – veikt darbības, lai novērstu bojājumus un ierobežotu 
braukšanu ar smago tehniku. 

6. Par nākošajā gadā veicamo darbu apspriešanu Attīstības komisijas sēdē.  
 

 
Sēdi slēdz pulksten 16.45. 
 
 
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs      A.Zālītis 
 
 
Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 


