
 
 

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 28.decembrī                                                                                     Nr.15 
 
Sēde sasaukta pulksten 15.00. 
Sēdi atklāj pulksten 15.05.  
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Andris ZĀLĪTIS 
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA 
 
Sēdē piedalās: 

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

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

Uzaicinātās personas:   
Liene Sakne – domes ekonomista amata pretendente 

Citas personas:   
Jānis Putniņš - portāla „Fakti.lv” pārstāvis, SIA “EKRO” pilnvarotā persona 
I.K. – iesnieguma par zemes nomu autors 

Nepiedalās:   
Uldis Dzērve – sakarā ar aizņemtību darbavietā 
 
Darba kārtība: 
1. Par līguma noslēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansējuma 

piešķiršanu 
Ziņo – A.Zālītis 

2. Par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu 
Ziņo – I.Biķerniece  

3. Par maksas noteikšanu par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas telpu lietošanu 
Ziņo – A.Zālītis 

4. Par grozījumiem Skrīveru novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.2 “Par 
aizņēmuma ņemšanu autobusa iegādei” 
Ziņo – A.Zālītis 
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5. Par maksas samazināšanu par sadzīves pakalpojumu punkta pakalpojumiem 
Ziņo – A.Zālītis 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 
Ziņo – A.Zālītis 

7. Par 2017.gada 30.novembrī pieņemto saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Skrīveru novada 
domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības 
aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi”” precizēšanu 
Ziņo – A.Zālītis 

8. Iesniegumi 
8.1. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 
8.2. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Kastaņas” apstiprināšanu 
8.3. Par atļauju izmantot Skrīveru novada ģerboni suvenīru ražošanā 
9. Par grozījumiem pašvaldības2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru 

novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 
Ziņo – G.Rūze 

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 
2018.gadā 
Ziņo – A.Zālītis 

12. Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi 
Ziņo – A.Martinsons 

13. Informācijas apmaiņa 
 

Papildus darba kārtība  
8.4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalna ielā 27A 
 

A.ZĀLĪTIS informē par papildus darba kārtībā izskatām jautājumu un aicina balsot 
par papildus darba kārtību un par ‘to, ka darba kārtības 8.1. jautājums tiek izskatīts kā pirmais. 

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

U.Dronka, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
Apstiprināt papildus darba kārtību un kā pirmo izskatīt darba kārtības 8.1. jautājumu.  
 

8.1. 
Par pašvaldības zemes iznomāšanu  

------------------------------------------------------------------------------------ 
Uzstājas A.Zālītis, I.Krūmiņš, U.Dronka, S.Jansone, J.Brokāns, I.Dika, A.Krusta. 

 
[..] 
 
A.ZĀLĪTIS aicina balsot atsevišķi par lēmuma projekta 1.punktu un nomas līguma 

noslēgšanu ar zemnieka saimniecību “Kalnāres”, precizējot nomas līguma projekta 
3.3.punktu, paredzot, ka ieguldījumi netiek atmaksāti, ja nomnieks lauž nomas līgumu pirms 
termiņa. 

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

 
1. Ar zemnieka saimniecību “Kalnāres”: 
1.1.izbeigt 2017.gada 23.februārī noslēgto nomas līgumu Nr.1.2-27.2 ar 2018.gada 

1.janvāri; 
1.2.noslēgt nomas līgumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2047.gada 31.decembrim par 

aramzemes nomu par zemes vienības “Sprūdu kalns” daļu 0,98 ha platībā, papildus nododot 
apsaimniekošanā aramzemei piegulošo mežu 0,14 ha platībā un ganību 0,35 ha platībā. 

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

U.Dronka, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
2.Noslēgt nomas līgumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim ar  
2.1.E.B. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,091 

ha platībā;  
2.2.M.L. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,08 

ha platībā; 
2.3.V. B. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Mazauto” daļu 2 ēku 

uzturēšanai. 
 
3.Pagarināt nomas līgumu līdz 2022.gada 31.decembrim ar  
3.1.J.P. par zemes nomu par zemes vienību “Garāžas Mazauto” daļu vienas ēkas 

uzturēšanai un “Sprīdīša šķūnīši” daļu vienas ēkas uzturēšanai; 
3.2.G.S. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Mazauto” daļu četru ēku 

uzturēšanai un mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,09 ha 
platībā; 

3.3.I.L. par meža zemes nomu par zemes vienības “Bundze” daļu 0,50 ha platībā; 
3.4.S.R. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Mazdārziņi” daļu 0,10 ha platībā; 
3.5.M.A. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,03 ha 

platībā; 
3.6.I.B. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Mazdārziņi” daļu 0,16 ha platībā; 
3.7.M.P. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,13 ha 

platībā;  
3.8.A.E. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Maizes ceptuves mazdārziņi” daļu 

0,075 ha platībā; 
3.9.M.S. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Apsēnu mazdārziņi” daļu 0,03 ha 

platībā;  
3.10.A.Š. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 

0,03 ha platībā;  
3.11.M.S. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,08 

ha platībā;  
3.12.A.S. par mazdārziņa nomu par zemes vienību “Institūta mazdārziņi 1” daļu 0,03 

ha platībā un “Institūta mazdārziņi 2” daļu 0,05 ha platībā;  
3.13.D.B. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Meteostacijas mazdārziņi” daļu 

0,17 ha platībā;  
3.14.L.D. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,05 

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

platībā;  
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3.16.O.L. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Sprūdu kalns” daļu 0,03 ha 
platībā;  

3.17.D.Z. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Meteostacijas mazdārziņi” daļu 
0,01 ha platībā;  

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

3.19.V.V. par zemes nomu par zemes vienības Andreja Upīša ielā 1B daļu vienas ēkas 
uzturēšanai; 

3.20.R.V. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Sprūdu kalns” daļu 0,03 ha 
platībā;  

3.21.G.L. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Mazdārziņi” daļu 0,11 ha platībā;  
3.22.A.Ķ. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Sprūdu kalns” daļu 0,1350 ha 

platībā;  
3.23.V.R. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Plūmītes” daļu 0,04 ha platībā. 
 

1. 
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 (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dronka, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), 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. 

 
2. 

Par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu un likuma „Par 
pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

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

U.Dronka, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
Apstiprināt Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas nolikumu. 
 

Pielikumā: Nolikums uz 5 lp. 
 

3. 
Par maksas noteikšanu par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas telpu lietošanu 

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

Sakarā ar to, ka Skrīveru mūzikas un mākslas skola pārceļas uz jaunām renovētām 
telpām Daugavas ielā 85, Skrīveros, Skrīveru nov. un nav zināmas faktiskās izmaksas un 
izdevumi, kas saistīti ar objekta pārvaldīšanu un uzturēšanu, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

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

U.Dronka, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
Par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas telpu Daugavas ielā 85 lietošanu 

2017./2018.mācību gadā saglabāt iepriekšējo ar Skrīveru novada domes 2016.gada 
29.decembra sēdes lēmumu Nr.7 apstiprināto maksu 0.031 euro + PVN par 1 m 2 telpas. 

 
4. 

Par grozījumiem Skrīveru novada domes 2016. gada 28.decembra lēmumā 
 Nr.2 “Par aizņēmuma ņemšanu autobusa iegādei” 

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

Izteikt Skrīveru novada domes 2017. gada 28.decembra lēmumu Nr.2 “Par 
aizņēmuma ņemšanu autobusa iegādei” jaunā redakcijā: 

 
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22., 22.1  un 24. pantu un saskaņā 

ar Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 15.1. punktu, 

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

S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret – 1 (J.Brokāns) nav, atturas nav, nolemj: 
 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 61 890,00 euro (sešdesmit viens tūkstotis astoņi 
simti deviņdesmit eiro un nulle centi) apmērā uz 7 gadiem saskaņā ar Valsts kases noteiktajām 
aizdevumu procentu likmēm projekta “Autobusa piegāde Skrīveru novada pašvaldībai” 
realizācijai.  

2. Lūgt Valsts kasi piemērot atlikto aizņēmuma pamatsummas maksājumu līdz 2018. 
gada 1. februārim. Aizņēmuma procentu likmi pārskatīt reizi gadā. 

3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Skrīveru novada pašvaldības budžetu. 

4. Skrīveru novada domes finanšu speciālistam sagatavot nepieciešamo dokumentāciju 
iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. 

 
5. 

Par maksas samazināšanu par sadzīves pakalpojumu punkta pakalpojumiem  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu un 
41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

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

U.Dronka, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
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Apstiprināt Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 21.decembra sēdes 
lēmumu un laika periodā no 2017.gada 22.decembra līdz 2018.gada 7.janvārim samazināt par 
50% maksu par dušas lietošanu un veļas mazgāšanu sadzīves pakalpojumu punktā Stacijas 
laukumā 2A. 

6. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis, I.Dika, J.Brokāns. 

 
[..] 
 
Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dronka, 

S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret – 2 (J.Brokāns, U.Pērsis), atturas nav, nolemj: 
 
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādus kopsummā 61,72 euro apmērā, ar 

tiem saistīto pamatparāda palielinājumu 0,17 euro apmērā un nokavējuma naudu 61,56 euro 
apmērā, pavisam kopā 123,45 euro šādām juridiskām personām: 

 
Nr.p.k. Juridiskās personas 

nosaukums 
Nekustamais 

īpašums 
Parāds, 
EUR 

Pamat-
parāda 
palieli-
nājums, 

EUR 

Nokavē-
juma 

nauda, 
EUR 

Kopā, 
EUR 

Par 
kādiem 
gadiem 

1.  Centrālā Dzīvojamo 
māju privatizācijas 
komisija 

Dzelzceļa ēka 
68/856 km  

4.34 0.00 4.34 8.68 2007. 

2.  Centrālā Dzīvojamo 
māju privatizācijas 
komisija 

Daugavas 
iela  94 

10.73 0.13 10.60 21.46 2007. 

3.  SIA “Rīgas centra 
apsaimniekotājs” 

Vērdiņi 0.24 0.00 0.24 0.48 2007. 

4.  SIA “Rīgas centra 
apsaimniekotājs” 

Ziemlauki 2 3.09 0.04 3.05 6.18 2006. 

5.  SIA “Rīgas centra 
apsaimniekotājs” 

Labrenči 0.70 0.00 0.70 1.40 2007. 

6.  SIA “Rīgas centra 
apsaimniekotājs” 

Akmentiņi 0.26 0.00 0.26 0.52 2007. 

7.  SIA “Rīgas centra 
apsaimniekotājs” 

Pļavkalni 0.50 0.00 0.50 1.00 2006. 

8.  SIA “Rīgas centra 
apsaimniekotājs” 

Gaismas 
prospekts 3 

41.15 0.00 41.16 82.31 2007.-
2008. 

9.  SIA “Rīgas centra 
apsaimniekotājs” 

Dzelzceļa ēka 
68/856 km 

0.07 0.00 0.07 0.14 2006. 

10.  SIA “Rīgas centra 
apsaimniekotājs” 

Dzelzceļa ēka 
72/852 km 

0.40 0.00 0.40 0.80 2007. 

11.  SIA “Rīgas centra 
apsaimniekotājs” 

Stirnas 0.24 0.00 0.24 0.48 2007. 

 Kopā  61,72 0.17 61,56 123.45  
 

7. 
Par 2017.gada 30.novembrī pieņemto saistošo noteikumu Nr.11 

 “Grozījumi Skrīveru novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 
 Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs  
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„Ziedugravas”” maksas pakalpojumi”” 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 30.novembra 
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”” 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 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dronka, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
1. Apstiprināt precizētos pašvaldības 2017.gada 30.novembra 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. Publicēt precizētos saistošos noteikumus pašvaldības izdevumā „Skrīveru Vārds”.  
 

Pielikumā: Precizētie saistošie noteikumi Nr.11 uz 1 lp. 
 

8.2. 
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Kastaņas” apstiprināšanu 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, A.Krusta. 
 

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

 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kastaņas”, Skrīveru novadā zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 3282 009 0070 zemes ierīcības projektu par zemes vienības sadalīšanu 3 
(trīs) zemes vienībās. 

2. Zemes vienībai, kas ierīcības projekta grafiskajā daļā attēlota ar kārtas numuru 1 un 
kas paliek nekustamā īpašuma “Kastaņas” sastāvā, 2,0 ha platībā saglabāt esošo nosaukumu 
“Kastaņas” un adresi “Kastaņas”, Skrīveru nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no 2 (divām) zemes 
vienībām 2,0 ha un 2,6 ha platībā, kas ierīcības projekta grafiskajā daļā attēlotas ar kārtas 
numuriem 2 un 3, piešķirt nosaukumu “Grandāni” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
8.3. 

Par atļauju izmantot Skrīveru novada ģerboni suvenīru ražošanā 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
1. Atļaut Skrīveru novada iedzīvotājam M.L. bez maksas lietot Skrīveru novada 

ģerboni iesniegtā parauga suvenīru ražošanā. 

2. Atļauja M.L. lietot Skrīveru novada ģerboni bez maksas ir spēkā līdz tiek izdoti 
pašvaldības saistošie noteikumi par Skrīveru novada simbolikas izmantošanu.  
 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lpp. 

 
8.4. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Mainīt [..] , personas kods [..] , piederošai zemes vienībai Kalna ielā 27A, Skrīveros, 
Skrīveru novadā, kadastra apzīmējums 3282 008 0665, 0,1793 ha platībā nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601) uz „neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (kods 0600). 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās 
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lpp. 

 
9. 

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

U.Dronka, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13 “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.13 “Grozījumi Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””.stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada domes ēkā 
un publicējami pašvaldības mājas lapā. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.13 kopā ar pielikumiem uz  8 lp. 
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10. 

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

Uzstājas A.Zālītis. 
 
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 2017.gada 
29.augusta noteikumiem Nr.511 “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 34.punktu, 

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

U.Dronka, S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret nav, atturas – 1 (U.Pērsis), nolemj: 
 
Apstiprināt 2013.gada 28.martā izdoto „Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības 

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

 
Pielikumā: 3.pielikums uz 1 lp. 

 
11. 

Par izmaiņām iestāžu amatu sarakstos  
un par darba samaksu pašvaldības iestādēs 2017.gadā 

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

 
[..] 
 
Izskatot Skrīveru novada pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes centra 

“Ziedugravas”” direktora A.Arnīša iesniegumu par medicīnas māsu amata vienību skaita 
palielināšanu par 0,5 vienībām, 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 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dronka, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 
 
1. Izdarīt grozījumus Sociālās aprūpes centra “Ziedugravas amatu sarakstā un 

ar 2018.gada 1.janvāri palielināt par 0,5 vienībām medicīnas māsas amata vienību 
skaitu. 

[..] 
 
Ņemot vērā Skrīveru novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Skrīveru 

saimnieks” (turpmāk – SIA “Skrīveru saimnieks”) kapitālu daļu turētāja pārstāvja A.Zālīša 
ieteikumu, saskaņā ar 2017.gada 29.aprīļa pilnvarojuma līguma Nr.2-8/3p 4.1.punktu un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dronka, 

S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret – 2 (J.Brokāns, U.Pērsis), atturas nav, nolemj: 
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2. SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklim ar 2018.gada 1.janvāri noteikt 

mēnešalgu 946 euro . 
 
[..] 
 
Pamatojoties 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” 28.punktu, Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības noteikumu 4., 35. un 
37.punktu un uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta 
pirmās daļas 4.punktu 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dronka, 

S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret – 2 (J.Brokāns, U.Pērsis), atturas nav, nolemj: 
 
3. Skrīveru novada domes izpilddirektoram ar 2018.gada 1.janvāri noteikt 

mēnešalgu 1142 euro . 
 
[..] 
 
Saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2017.gada 21.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 
2017.gada 29.augusta noteikumiem Nr.511 “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 6 balsīm par (I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, 

D.Vigovskis, A.Zālītis, A.Zitāns), pret – 1 (U.Pērsis,), atturas - 1 (J.Brokāns), nolemj: 
 
4. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un darba 

algas fondu 2018.gadam. 
 

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

12. 
Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi 

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

 
A.MARTINSONS informē par paveiktajiem darbiem un par atliktajiem darbiem uz 

pavasari Dzelzceļnieku ielā un stadionā. 
 
[..] 
 

13. 
Informācijas apmaiņa 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis, I.Dika, U.Pērsis, A.Martinsons, J.Brokāns. 
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1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem – jāakivizē darbs pie parādu 

piedziņas. 

2. Par bīstamo situāciju Daugavas ielā pie bojātā tilta – jāuzliek atstarojošas zīmes. 

3. Par atstarojošu vestu lietošanu PII “Spridītis” audzinātājām, izvedot bērnus 
pastaigā. 

4. Par grants ceļa izbūves iepirkumu – pieteikušies 2 pretendenti, jāpārbauda iesniegtie 
dokumenti. 

5. Par Biogāzes ceļa bojāšanu – jautājums tiek skatīts atkārtoti, jānovērš ceļa bojāšana. 
 

 
Sēdi slēdz pulksten 16.12. 
 
 
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs      A.Zālītis 
 
 
 
Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 

 
 

 
 


