
 
 

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  
 

2018.gada 25.janvārī                                                                                     Nr.1 
 
Sēde sasaukta pulksten 15.00. 
Sēdi atklāj pulksten 15.03.  
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Andris ZĀLĪTIS 
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA 
 
Sēdē piedalās: 

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

Pašvaldības administrācijas darbinieki:   
Ansis Martinsons - izpilddirektors 
Kitija Boļšakova – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Līga Kāpostiņa – juriskonsulte līdz plkst.15.30 
Guntis Rūze – finanšu speciālists 
Liene Sakne –ekonomiste 
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Citas personas:   
Jānis Putniņš - portāla „Fakti.lv” pārstāvis, SIA “EKRO” pilnvarotā persona 
 
Darba kārtība: 
1. Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas Attīstības plāna saskaņošanu 

Ziņo – A.Zālītis 
2. Par saistošo noteikumu “Par Skrīveru novada simbolikas izmantošanu” apstiprināšanu 

Ziņo – A.Zālītis 
3. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Baustelle” par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas datu bāzes veidošanu un uzturēšanu 
Ziņo – A.Zālītis 

4. Par līguma noslēgšanu ar biedrību „Sporta klubs „Skrīveri”” par pašvaldības funkcijas 
izpildi 
Ziņo – A.Zālītis 

5. Par līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” aprūpes mājās 
pakalpojuma sniegšanu 
Ziņo – A.Zālītis 

6. Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu 
Ziņo – A.Zālītis 
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7. Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā 
Ziņo – A.Zālītis 

8. Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi 
Ziņo – A.Zālītis 

9. Par dzīvokļa “Saulkalni” – 2 iegādi 
Ziņo – A.Zālītis 

10. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 
Ziņo – A.Krusta 

11. Iesniegumi 
11.1. Par grozījumiem Skrīveru novada domes 28.12.2017.sēdes lēmumā Nr.8.2. “Par 

zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Kastaņas” apstiprināšanu” 
11.2. Par nekustamā īpašuma “Pamati” sadalīšanu 
11.3. Par zemes vienības „Puntūži” sadalīšanu 
11.4. Par grozījumiem SAC “Ziedugravas” amatu sarakstā  
11.5. Par dzīvokļa ”Zemkopības institūts 18” - 8 īres līguma pagarināšanu 
11.6. Par dzīvokļa ”Dzelzceļa ēkas 856.km” - 1 īres līguma pagarināšanu 
11.7. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 
11.8. Par pabalsta sakarā ar bērna piedzimšanu izmaksu 
11.9. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 
12. Par Skrīveru novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi 

Ziņo – A.Zālītis 
13. Par Skrīveru novada pašvaldības 2018.gada budžeta apstiprināšanu 

Ziņo – A.Martinsons, G.Rūze 
14. Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi 

Ziņo – A.Martinsons 
15. Informācijas apmaiņa 
 

A.ZĀLĪTIS ierosina pirms darba kārtības 13.jautājuma izsludināt 30 minūtes 
pārtraukumu, lai deputāti iepazītos ar budžeta paskaidrojuma rakstu, kas netika izsūtīts, jo 
Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē bija iebildumi par SAC “Ziedugravas” budžetu. 
Viņš jautā, vai par darba kārtību ir iebildumi vai priekšlikumi. 

 
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 darba kārtību. 
 

1. 
Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas Attīstības plāna  

2017./2018.-2019./2020.mācību gadam apstiprināšanu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 
Izskatot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas Attīstības plānu 2017./2018.-

2019./2020.mācību gadam, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu 
komitejas 2018.gada 16.janvāra sēdes lēmumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta otro daļu 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: 
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Saskaņot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas Attīstības plānu 2017./2018.-
2019./2020.mācību gadam. 

 
2. 

Par saistošo noteikumu “Par Skrīveru novada simbolikas izmantošanu” apstiprināšanu 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 43.1panta pirmo daļu un 45.pantu un uz likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 9.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. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 “Par Skrīveru 

novada simbolikas izmantošanu”. 

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 pašvaldības mājas lapā. 

 
Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.1 kopā ar pielikumiem uz 7 lp. 
                  2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 

 
3. 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Baustelle” par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas datu bāzes veidošanu un uzturēšanu 

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

 
Lai īstenotu pašvaldības funkcijas būvniecības un zemes ierīcības jomā un nodrošināto 

ārējos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi, pamatojoties uz Valsts pārvaldes likuma 
40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 45.panta otro daļu un Ģeotelpiskās 
informācijas likuma 13.panta septīto 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. Deleģēt SIA „Baustelle” uzdevumu izveidot un uzturēt augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas datubāzi Skrīveru novada administratīvajā teritorijā atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai. 

2. Uzdot Skrīveru novada domes priekšsēdētājam Andrim Zālītim noslēgt deleģēšanas 
līgumu uz 1 gadu. 

4. 
Par līguma noslēgšanu ar biedrību „Sporta klubs „Skrīveri””  

par pašvaldības funkcijas izpildi 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 23.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu,  

 
J.Brokānam balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par 

(I.Biķerniece, I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, 
atturas – 1 (U.Droka), nolemj: 

 
Noslēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs „Skrīveri”” par vīriešu handbola komandas 

dalības nodrošināšanu Latvijas čempionātā 2018.gadā un par Skrīveru sieviešu veterānu 
handbola komandai piešķirtā pašvaldības finansējuma izlietošanas pārraudzību. 

 
5. 

Par līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”  
par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu 

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

 
Ņemot vērā iesniegtos aprūpes mājās pakalpojuma izcenojumus, saskaņā ar Sociālo 

jautājumu komitejas 2018.gada 17.janvāra sēdes lēmumu un pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta otro daļu 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. Noslēgt līgumu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” par aprūpes mājās 

pakalpojuma sniegšanu Skrīveru novadā. 

2. Noteikt, ka Skrīveru novada pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” 
turpina sniegt aprūpes mājās pakalpojumus saskaņā ar 2015.gada 1.aprīļa līgumu Nr.3-35.2/115 līdz 
biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” pilnībā pārņem funkciju izpildi. 

 
6. 

Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis, S.Jansone. 

 
Izvērtējot Zemgale plānošanas reģiona 2017.gada 6.decembra vēstulē Nr.3-41.1/132e 

un vēstules pielikumos iekļauto informāciju un ņemot vērā to, ka Darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu 
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros Skrīveru novada pašvaldībai paredzētā 
ERAF finansējuma apjoms ir nepietiekošs plānoto grupas dzīvokļu izveidei un pašvaldībai 
jāiegulda nesamērīgi liela daļa no pašvaldības budžeta līdzekļiem, saskaņā ar Finanšu un 
tautsaimniecības komitejas 2018.gada 18.janvāra sēdes lēmumu un pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībā” 21.panta otro daļu 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. Atteikties no ieceres veidot infrastruktūras objektu - grupas dzīvokļus - “Zemgales 

plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020)” ietvaros.  
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2. Saskaņot “Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu (2017-2020)” 
un tajā iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu. 

 
7. 

Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 
Izskatot Skrīveru novada bāriņtiesas 2018.gada 12.janvāra iesniegumu “Par valsts 

nodevas atvieglojumu piemērošanu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 
pirmās daļas 4.punktu bāriņtiesu likuma 79.panta otro un trešo 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. Noteikt šādus valsts nodevas atvieglojumus par Skrīveru novada bāriņtiesas 

pakalpojumiem: 
 
1.1. valsts nodevas atvieglojumus 100% apmērā par mantojuma saraksta 

sastādīšanu, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā bērna vārdā; 

1.2. valsts nodevas atvieglojumus 50% apmērā par pilnvaru sagatavošanu un 
apliecināšanu personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti un Skrīveru novada 
izglītības iestāžu organizētajiem braucieniem ārpus Latvijas. 

2. Ņemot vērā Vides un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu, uzdot domes 
juriskonsultei L.Kāpostiņai uz februāra domes sēdi sagatavot saistošo noteikumu projektu 
“Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā”. 

3. Lēmuma 1.punkts stājas spēkā ar 2017.gada 26.janvāri un ir spēkā līdz stājas spēkā 
saistošie noteikumi par valsts nodevas atvieglojumiem. 

 
8. 

Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 8.janvāra 

vēstuli “Par valsts un pašvaldību vienotā klientu apkarošanas centra izveidi” (turpmāk – 
VPVKAC) un izvērtējot pašvaldības iespējas sniegt VPVKAC pakalpojumus, lai nodrošinātu 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem iespēju pieteikt noteiktus pieprasītākos valsts institūciju 
pakalpojumus, ņemot vērā to, ka domes ēkā nav piemērotas telpas VPVKAC darbības 
nodrošināšanai un pašvaldības bibliotēkā ir sabiedriskais interneta pieejas punkts, kurā 
iedzīvotājiem ir pieejami datori un internets un viņi var saņemt bibliotēkas darbinieku 
palīdzību darbā ar datoru, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 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: 

 
2018.gadā neveidot valsts un pašvaldības vienotu klientu apkalpošanas centru Skrīveru 

novadā. 
 



 6

9. 
Par dzīvokļa “Saulkalni” – 2 iegādi  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. Iegādāties Skrīveru novada domes īpašumā dzīvokli “Saulkalni” – 2, Skrīveru novadā 

(kadastra Nr.3282 900 0741), kas ir kopīpašuma 413/1333 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas, palīgceltnes un 7197 m2 liela zemesgabala (kadastra apzīmējums Nr.3282 007 
0157), ko īpašniece [..] pārdod 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 “Saulkalni” – 2, 
Skrīveru novadā pirkuma līguma projektu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju A.Zālīti parakstīt dzīvokļa pirkuma līgumu. 
 

10. 
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, 

 
J.Brokānam balsošanā nepiedaloties, 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 nomas līgumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim ar 

Daci Sprukti par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,03 ha 
platībā. 

2. Pagarināt nomas līgumu līdz 2022.gada 31.decembrim ar  
2.1.J.V. par zemes nomu par zemes vienību “Garāžas Kaktiņi” daļu vienas ēkas 

uzturēšanai; 
2.2.Z.B. par mazdārziņa nomu par zemes vienības “Saimniecības mazdārziņi” daļu 

0,03 ha platībā;  
2.3.J.R. par meža zemes nomu par zemes vienības “Bundze” daļu 0,7 ha platībā. 

3. Pagarināt nomas līgumu līdz 2020.gada 31.decembrim ar  
3.1.A.B. par pļavas nomu par zemes vienības “Jaunzemitānu pļava” daļu 1,82 ha 

platībā; 
3.2.J.S. par meža zemes nomu par zemes vienības “Bundze” daļu 0,09 ha platībā. 

4. Ar A.R. 
4.1.izbeigt 2016.gada 31.martā noslēgto nomas līgumu Nr.1.2-27.2/16, 2017.gada 

23.februārī noslēgto nomas līgumu Nr.1.2-27.2/7 un 2017.gada 31.maijā noslēgto nomas 
līgumu Nr.1.2-27.2/33 ar 2018.gada 1.janvāri; 
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4.2.noslēgt nomas līgumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2038.gada 31.decembrim par 
lauksaimniecībā izmantojamas zemes nomu augļu dārza ierīkošanai par zemes vienības 
“Apsēnu mazdārziņi” daļu 1,08 ha platībā. 

 
11.1. 

Par grozījumiem Skrīveru novada domes 28.12.2017.sēdes lēmumā Nr.8.2.  
“Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Kastaņas” apstiprināšanu” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: 

 
Precizēt Skrīveru novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmuma Nr.8.2. 

3.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
“3. Jaunizveidotajam zemes 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 “Gravāni” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).” 
 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 
11.2.1. 

Par nekustamā īpašuma „Pamati” 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 nekustamā īpašuma „Pamati”, kadastra Nr.3282 007 0118, 
atsevišķā īpašumā neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3282 004 0070, 17,6 ha 
platībā. 

2. Jaunizveidotajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3282 004 0070, piešķirt nosaukumu „Arumi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

3. Zemes vienības atdalīšanai nav nepieciešama ne zemes ierīcības projekta, ne 
detālplānojuma izstrādāšana. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
 

11.2.2. 
Par nekustamā īpašuma „Pamati” 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: 
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1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Pamati”, kadastra Nr.3282 007 0118, 
atsevišķā īpašumā neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3282 007 0119, 13,3 ha 
platībā. 

2. Jaunizveidotajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3282 007 0119, piešķirt nosaukumu „ Jumtiņi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

3. Zemes vienības atdalīšanai nav nepieciešama ne zemes ierīcības projekta, ne 
detālplānojuma izstrādāšana. 
 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
11.3. 

Par zemes vienības „Puntūži” 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 zemes vienību „Puntūži”, Skrīveru novadā, kadastra apzīmējums 3282 

007 0028, 2 (divās) zemes vienībās saskaņā ar pievienoto shēmu, ievērojot nosacījumu, ka 
nevienas zemes vienības platība nedrīkst būt mazāka par 2 ha.  

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 4 lpp. 
 

11.4. 
Par grozījumiem SAC “Ziedugravas” amatu sarakstā  

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

 
Izskatot Skrīveru novada domē 2018.gada 8.janvārī saņemto Skrīveru novada 

pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” direktora Aināra Arnīša 
iesniegumu par grozījumiem amatu sarakstā, ņemot vērā Sociālo jautājumu komitejas un 
Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 
„Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 7., 10., 11., 12. un 13.punktu un Skrīveru 
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 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: 

 
Pašvaldības aģentūrā „Skrīveru novada pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes centrs 

„Ziedugravas”” likvidēt medicīnas māsas 0,25 amata vienības un palielināt ārsta palīga 
amata vienību skaitu par 0,25 amata vienībām. 

 
11.5. 
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Par dzīvokļa ”Zemkopības institūts 18” - 8 īres līguma pagarināšanu 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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 uz vienu gadu [..], personas kods [..], dzīvokļa „Zemkopības institūtā 18” - 

8, Zemkopības institūtā, Skrīveru novadā īres līgumu. 

2. [..]vienas nedēļas laikā pēc lēmuma saņemšanas noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 
ar dzīvojamās mājas „Zemkopības institūtā 18”  apsaimniekotāju SIA „Skrīveru saimnieks”. 

3. Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājam  noslēgt dzīvokļa īres līgumu 
ar [..] (ģimenē 1 persona) uz 1 gadu, īres līgumā paredzot nosacījumus par dzīvokļa atbrīvošanu, 
beidzoties īres līguma termiņam, ja tas netiek pagarināts. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lpp. 

 
11.6. 

Par dzīvokļa ”Dzelzceļa ēkā 856.km” - 1 īres līguma pagarināšanu 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. [..]. 

2. Noslēgt ar [..], personas kods [..], dzīvokļa “Dzelzceļa ēka 856 km” – 1, Skrīveru nov. 
sastāvā ietilpstošās dzīvojamās telpas ar kopējo platību 23.9 m2  īres līgumu uz 1 (vienu) gadu. 

3. Uzdot pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklim Aigaram Sprudzānam 
noslēgt īres līgumu ar [..] (ģimenē ir 1 cilvēks) uz 1 (vienu) gadu, īres līgumā iekļaujot 
saistību, kas paredz īrniekam tiesības prasīt līguma pagarināšanu, ja viņš pilda īres līguma 
nosacījumus, kā arī paredzot nosacījumus par dzīvokļa atbrīvošanu, beidzoties īres līguma 
termiņam, ja tas netiek pagarināts. 

4. [..]viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 
ar dzīvojamās mājas “Dzelzceļa ēka 856 km”  apsaimniekotāju SIA „Skrīveru saimnieks”. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
11.7.1. 

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis, I.Dika. 
 

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. Piešķirt [..], personas kods [..], pagaidu lietošanā pašvaldībai piederošā dzīvojamā 

mājā “Ziedugravas 1”, Ziedugravās, Skrīveru nov. vienu 16.9 m2 lielu istabu un domājamo 
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daļu koplietošanas telpu uz laiku līdz dzīvokļa ”Salapi” - 3  atjaunošanai, bet ne ilgāk par 1 
(vienu) gadu. 

2. Uzdot pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklim Aigaram Sprudzānam 
noslēgt īres līgumu ar [..] (ģimenē ir 1 cilvēks) uz laiku līdz 1 gadam. 

3. [..]viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 
ar SIA „Skrīveru saimnieks”. Ja viena mēneša laikā īres līgums netiek noslēgts, [..]zaudē īres 
tiesības uz pagaidu dzīvojamo telpu. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lpp. 

 
11.7.2. 

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. Izīrēt [..], personas kods [..], pašvaldībai piederošu dzīvokli „Dzelzceļa ēka 856.km” 

- 4, kas atrodas Skrīveru novadā, uz 1 (vienu) gadu. 

2. Uzdot pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklim Aigaram Sprudzānam 
noslēgt īres līgumu ar [..] (ģimenē ir 1 cilvēks) uz 1 (vienu) gadu, īres līgumā iekļaujot 
saistību, kas paredz īrniekam tiesības prasīt līguma pagarināšanu, ja viņš pilda īres līguma 
nosacījumus, kā arī paredzot nosacījumus par dzīvokļa atbrīvošanu, beidzoties īres līguma 
termiņam, ja tas netiek pagarināts. 

3. [..]viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 
ar dzīvojamās mājas „Dzelzceļa ēka 856.km” apsaimniekotāju SIA „Skrīveru saimnieks”. 

4. Pēc īres līguma noslēgšanas izslēgt [..]no dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistra. 
 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
 

11.8. 
Par pabalsta sakarā ar bērna piedzimšanu izmaksu 

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

 
[..] 
 
J.Brokānam balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome balsojot ar 7 balsīm par 

(I.Biķerniece, I.Dika, U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret – 1 
(U.Pērsis), atturas nav, nolemj: 

 
Noraidīt [..] lūgumu par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna [..] piedzimšanu. 
 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 
 

11.9. 
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

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



 11

 
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 personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, 

anulēt [..], personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīvesvietu [..], Skrīveru novadā ar šī 
lēmuma spēkā stāšanās dienu - lēmuma pieņemšanas brīdi. 

 
2. Uzdot lietvedības pārzinei I.Peļņikai saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta otro un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā datus par ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu [..]anulēšanu [..] ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2018.gada 25.janvāri. Par lēmuma 
pieņemšanu paziņot iesnieguma autorei un [..] uz viņa deklarēto dzīvesvietu. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
12. 

Par Skrīveru novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
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 – 1 (J.Brokāns), 
nolemj: 

 
1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izpildi 

ieņēmumos 4 294 732 euro apmērā un izdevumos 4 804 642 euro apmērā un naudas līdzekļu 
atlikumu gada beigās 448 337 euro. 

2. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības 2017.gada speciālā budžeta izpildi 
ieņēmumos 74 254 euro apmērā un izdevumos 94 552 euro apmērā un budžeta līdzekļu 
atlikumu gada beigās 13 205 euro. 

3. Apstiprināt 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi ieņēmumos 4 000 
euro apmērā un izdevumos 4 000 euro apmērā, atlikuma gada beigās nav. 

 
A.ZĀLĪTIS plkst. 15.30 izsludina 30 minūšu pārtraukumu. 
Plkst. 16.00 tiek atsākta sēde. 
 

13. 
Par Skrīveru novada pašvaldības 2018.gada budžeta apstiprināšanu  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis, G.Rūze, U.Pērsis, U.Dzērve, J.Brokāns. 

 
[..] 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 

46.pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu un uz Likumu par budžetu un 
finanšu vadību, 
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Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dzērve, 
S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret – 2 (J.Brokāns, U.Pērsis), atturas – 1 (U.Dronka), 
nolemj: 

 
1. Pieņemt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 “Par Skrīveru 

novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” kopā ar 3 pielikumiem un paskaidrojumu rakstu.  

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.2 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada 
domes ēkā un publicējami pašvaldības mājas lapā. 

Pielikumā:   
1. Saistošie noteikumi Nr.2 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” uz 3 

lp.; 
2. Saistošo noteikumu Nr.2 1.pielikums „Skrīveru novada pašvaldības 2018.gada 

pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi, euro” uz 7 lp.; 
3. Saistošo noteikumu Nr.2 2.pielikums „Skrīveru novada pašvaldības 2018.gada speciālā 

budžeta ieņēmumi un izdevumi, euro” uz 1 lp.; 
4. Saistošo noteikumu Nr.2 3.pielikums „Skrīveru novada pašvaldības saistības” uz 1 lp.; 
5. Paskaidrojuma raksts par Skrīveru novada pašvaldības 2018.gada budžetu uz 7 lp. 

 
15.1. 

Par nekustamā īpašuma “Zemkopības institūts 1”- 11 
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

 
[..] 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

36.panta pirmo daļu un saskaņā ar „Skrīveru novada pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma “Zemkopības institūts 1” – 11 izsoles noteikumi” 40.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 pircējs ir samaksājis nosolīto summu 6 200 euro (seši tūkstoši divi 

simti eiro), apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Zemkopības institūts 1”- 11, 
2018.gada 16.janvārī notikušās izsoles rezultātus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam Andrim Zālītim noslēgt objekta pirkuma līgumu. 

3. Uzdot centralizētajai grāmatvedībai pēc nekustamā īpašuma “Zemkopības institūts 
1”- 11., ierakstīšanas zemesgrāmatā uz pircēja vārda zemesgabalu noņemt no bilances. 

 
14. 

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

 
A.MARTINSONS informē par paveiktajiem darbiem: 
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1. Dzelzceļnieku ielā būvnieki veikuši mērījumus, lai nodotu ielu ekspluatācijā, ir 
aizķeršanās ar “Sadales tīkliem”, grāvju malas un stabu iztaisnošanu veiks atliktajos darbos 
pavasarī. 

2. Par Maizītes tilta remontu saņemta “Latvijas Valsts ceļi” atbildes vēstule, tilta 
pārbūve paredzēta 2019.gadā. 

3. Grants ceļu projekta piedāvājumi ir izvērtēti, nākošajā nedēļā komisija apstiprinās 
iepirkuma rezultātus. 

4. Tiek pārstrādāts pārrobežu projekts ēkas Daugavas ielā 85A pārbūvei, piešķirtais 
finansējums ir mazāks, tādēļ no kaut kā būs jāatsakās. 

5. Ekonomiste strādā pie kapsētu digitalizācijas projekta sagatavošanas. 
6. Par internāta elektrības izmantošanu ūdens sūknēšanai no pagraba neviens 

speciālists nav informēts. 
7. Durvju aile starp ēkām Daugavas ielā 85 un 85A ir aiztaisīta. 
8. Par Veibēnu ceļa stāvokli – ir uzliktas ceļa zīmes ar svara ierobežojumu, sākoties 

atkusnim, būs problēmas, bet neviens par ceļa bojāšanu nav pieķerts un sankcijas nevar uzlikt, 
policists uzdots kontrolēt. 

 
15. 

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

Uzstājas A.Zālītis, I.Dika, U.Dzērve, U.Pērsis, J.Brokāns, A.Martinsons,  U.Dronka. 
 
2. Par katlu mājas projektu – jāiesniedz līdz 1.februārim. 

3. Par Daugavas ielas remontu – noskaidrot par darbiem 2018.gadā un rakstīt vēlreiz 
par Maizītes tilta bīstamību tumšajā laikā. 

4. Par lampu izdegšanu skolas sporta zālē – tiek skaidroti iemesli, vēl ir garantija. 

5. Par pakalpojumu, kuriem budžetā paredzēts finansējums un kuriem nav jāpiemēro 
iepirkumu procedūra Publisko iepirkumu likuma izpratnē, publicēšanu pašvaldības mājas 
lapā. 

6. Par sagatavoto vajadzību tabulu papildināšanu ar aili par līdzekļu izlietojumu un 
izsūtīšanu deputātiem. 

7. Par atbildību par nepieteikšanos dzīvokļa Gaismas prospekts 3 izsolē.  
 

 
Sēdi slēdz pulksten 16.40. 
 
 
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs      A.Zālītis 
 
 
 
Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 

 
 

 


