
 
 

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 1.martā                                                                                     Nr.3 
 
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, Uldis Dzērve, 
                Sarmīte Jansone, Broņislavs Mačuļskis, Udo Pērsis, Andris Zālītis 

Pašvaldības administrācijas darbinieki:   
Ansis Martinsons - izpilddirektors 
Līga Kāpostiņa – juriskonsulte  
Liene Sakne –ekonomiste 
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Citas personas:   
Sandra Trakina – bērnu bibliotēkas vadītāja 
Jānis Putniņš - portāla „Fakti.lv” pārstāvis, SIA “EKRO” pilnvarotā persona 
 
Darba kārtība: 
1. Par “Skrīveru novada investīciju plāna 2016-2018” aktualizēšanu 

Ziņo – A.Martinsons 
2. Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu pašvaldības izglītības iestādēs  

Ziņo – A.Zālītis 
3. Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Skrīveru 

novadā” apstiprināšanu 
Ziņo – A.Zālītis 

4. Par saistošo noteikumu “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem 
Skrīveru novadā” apstiprināšanu 
Ziņo – A.Zālītis 

5. Par iepirkumu komisijas izveidošanu iepirkuma "Remontdarbi Andreja Upīša Skrīveru 
vidusskolā" organizēšanai 
Ziņo – A.Zālītis 

6. Par pašvaldības automašīnu Škoda un Ford Transit pārdošanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 
Ziņo – A.Zālītis 
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7. Par nedzīvojamās telpas Daugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 
Ziņo – A.Zālītis 

8. Par bērnu bibliotēkas pārvietošanu uz kultūras centra ēkas 3.stāvu 
Ziņo – A.Zālītis 

9. Iesniegumi 
9.1. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 
9.2. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Maizīte” apstiprināšanu 
9.3. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Puntūži” apstiprināšanu 
9.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātai personai 
9.5. Par finansiālu atbalstu bērna ar īpašām vajadzībām izglītības nodrošināšanai 
9.6. Par personas sūdzību sakarā ar atteikumu piešķirt pabalstu sakarā ar bērna 

piedzimšanu  
10. Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi 

Ziņo – A.Martinsons 
11. Informācijas apmaiņa 
 

Papildus darba kārtība 
 
9.7. Par biedrības “Mednieku klubs Skrīveri” iesniegumu par kultūras centra telpu 

lietošanu 
9.8. Par medību tiesībām pašvaldībai piederošā zemes vienībā “Veckļaviņa mežs” 
9.9. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 
 

A.ZĀLĪTIS informē par saņemtajiem iesniegumiem un ierosina tos iekļaut papildus 
darba kārtībā. 

 
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 “Skrīveru novada investīciju plāna 2016-2018” aktualizēšanu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons, U.Dronka, J.Brokāns. 

 
Lai nodrošinātu attīstības plānošanas dokumentu pēctecīgu īstenošanu un attīstības 

plānošanas un budžeta plānošanas savstarpējo sasaisti, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 
noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
73.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 aktualizēto Skrīveru novada investīciju plānu 2016.-2018.gadam.  

2 Aktualizēto Skrīveru novada investīciju plānu 2016.-2018.gadam ievietot 
pašvaldības mājaslapā www.skriveri.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā.  
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3. Par lēmuma izpildi atbildīgs ir izpilddirektors A.Martinsons. 
 

Pielikumā: investīciju plāns uz 18 lp.  
 

2. 
Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu pašvaldības izglītības iestādēs  

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

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4. un 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: 

Lai veiktu savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām, apstiprināt šādas izmaksas 
viena izglītojamā uzturēšanai 2018.gadā pašvaldības izglītības iestādēs: 

1. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 66.42 euro, 
2. pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 171.50 euro, 
3. pirmsskolas izglītības iestādē „Saulēni” 194.42 euro. 
 

Pielikumā: Izmaksu aprēķins uz 01.01.2018. par vienu audzēkni uz 1 lp. 
 

3. 
Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa 

 atvieglojumiem Skrīveru novadā” apstiprināšanu  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, I.Dika, L.Kāpostiņa. 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 41.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 43.1panta pirmo daļu un 45.pantu un uz likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 5.panta 1.1  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. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 “Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumiem Skrīveru novadā”. 

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.3 kopā ar pielikumiem uz 4 lp. 
                  2. Paskaidrojuma raksts uz 2 lp. 
 

4. 
Par saistošo noteikumu “Par valsts nodevu atvieglojumiem  

bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā” apstiprināšanu 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uzstājas A.Zālītis. 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,, 41.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 43.panta ceturto daļu, 43.1panta pirmo daļu un 45.pantu un uz 
Bāriņtiesu likuma 79.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. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 “Par valsts 

nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā”. 

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.4  uz 1 lp. 
                  2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 
 

5. 
Par iepirkuma komisijas izveidošanu iepirkuma  

"Remontdarbi Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā" organizēšanai  
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un Publisko iepirkumu likuma 9. 
panta pirmo daļu un trešo daļu un 24.pantu un saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas 2018.gada 22.februāra sēdes lēmumu, 

 
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. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā, kas veic iepirkumu "Remontdarbi Andreja 

Upīša Skrīveru vidusskolā": 
 

komisijas priekšsēdētājs ANSIS MARTINSONS izpilddirektors; 
komisijas locekļi: GUNTIS BOKALDERS – vides pārvaldības speciālists, 
        ALDIS RAKSTIŅŠ – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktors, 
       GUNTIS RŪZE – finanšu speciālists; 
       UDO PĒRSIS – domes deputāts 
 
2. Komisijas sekretāra pienākumus uzdot pildīt GUNTIM RŪZEM. 
 

6. 
Par pašvaldības automašīnu Škoda un Ford Transit atsavināšanu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis. 
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 
4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 
10.pantu, 11.panta otro daļu un 37.panta pirmās daļas 1.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. Pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli šādas pašvaldībai piederošas automašīnas: 
1.1. automašīnu Ford Transit, reģistrācijas Nr. HC 5860, noteikt izsoles sākumcenu 

2500 euro; 
1.2. automašīnu Škoda, reģistrācijas Nr. GJ 8823, noteikt izsoles sākumcenu 2000 

euro; 

2. Izveidot izsoles organizēšanas komisiju šādā sastāvā: 
komisijas priekšsēdētājs un izsoles vadītājs Uldis DZĒRVE, 
komisijas locekļi: Guntis BOKALDERS, 
                             Ansis MARTINSONS. 

3. Publicēt sludinājumu par lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas pārdošanu 
pašvaldības mājas lapā www.skriveri.lv un izdevumā „Skrīveru Vārds”, un laikrakstā 
“Staburags”. 

7. 
Par nedzīvojamās telpas Daugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis, V.Vigovska, U.Dzērve. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta 

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

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 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 persona, kura 2017.gada 24.augustā notikušajā izsolē nosolīja telpas 

nomas tiesības, ir atteikusies no telpas nomas, rīkot atkārtotu nedzīvojamās telpas Nr.18. (34 
m2) Daugavas ielā 88 A, Skrīveros, Skrīveru novadā izsoli.  

2. Nomnieka noskaidrošanai rīkot mutisku izsoli, apstiprināt nekustamā īpašuma 
nomas tiesību izsoles noteikumus. 

3. Izveidot izsoles organizēšanas komisiju šādā sastāvā: 
 komisijas priekšsēdētājs un izsoles vadītājs Uldis DZĒRVE - Skrīveru novada domes 

                                                                         deputāts; 
 komisijas locekļi: Ansis MARTINSONS – domes izpilddirektors, 

      Aigars SPRUDZĀNS – SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklis. 
4. Informāciju par nomas tiesību izsoli publicēt pašvaldības izdevumā “Skrīveru 

Vārds” un mājas lapā un izvietot publiski pieejamā vietā domes ēkā. 
 

Pielikumā: Izsoles noteikumi uz 5 lp. 
 

8. 
Par bērnu bibliotēkas pārvietošanu uz kultūras centra ēkas 3.stāvu  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis, J.Brokāns, A.Martinsons, S.Trakina. 

 
Saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas 2018.gada 

21.februāra sēdes lēmumu un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2018.gada 22.februāra 
sēdes lēmumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 
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. Pārvietot Skrīveru bērnu bibliotēku uz ēkas Andreja Upīša ielā 1 3.stāvu atbilstīgi 

Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas 2017.gada 17.oktobra sēdē 
akceptētajai  kultūras centra telpu sadales shēmai. 

2. Piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, 
bibliotēkas pārvietošanai 8350 euro, t.sk. telpu remontdarbiem 3723 euro.  

3. Uzdot izpilddirektoram uz nākošo Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdi 
sagatavot remontdarbu līgumu ar precīzām darbu izmaksām un izpildes laiku.  

4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot attiecīgus grozījumus 2018.gada 
budžetā. 

5. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīgs ir izpilddirektors Ansis Martinsons. 
 
A.Zālītis plkst.15.30 pasludina sēdes slēgto daļu, tiek pārtraukta tiešraide, S.Trakina 

un J.Putniņš atstāj sēdes telpu. 
 

9.1. 
Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

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

 
Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu un racionālu 

apsaimniekošanu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 
publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 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 nomas līgumu līdz 2018.gada 31.decembrim ar Latvijas Lauksaimniecības 

universitāti par zemes nomu par zemes vienības “Irbju lauks” daļu 4 ha platībā. 
 
2.Pagarināt nomas līgumu līdz 2022.gada 31.decembrim ar  
2.1.S.Z. par zemes nomu par zemes vienības “Garāžas Mazauto” daļu vienas ēkas 

uzturēšanai; 
2.2.A.B. par meža zemes nomu par zemes vienības “Bundze” daļu 0,8 ha platībā;  
2.3.B.L. par zemes nomu par zemes vienības “Sprīdīša šķūnīši” daļu vienas ēkas 

uzturēšanai; 
2.4.Latvijas Lauksaimniecības universitāti par zemes nomu par zemes vienību 

“Mazdārziņi” daļu 6,52 ha platībā un “Slavešānu pļavas” daļu 0,79 ha platībā. 
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9.2. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Maizīte” 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: 

 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Maizīte”, kadastra Nr.3282 009 0178, kas atrodas 

Skrīveru novadā, zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3282 005 
0073 sadalīšanai 2 (divās) zemes vienībās ar mērķi izvedot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Nekustamā īpašuma “Maizīte” sastāvā paliekošajai zemes vienībai 2,21 ha platībā 
saglabāt esošo nosaukumu “Maizīte” un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

3. Jaunizveidotajam zemes īpašumam 0,96 ha platībā piešķirt nosaukumu “Reina” un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lpp. 

 
9.3. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Puntūži” 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: 

 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Puntūži”, kadastra Nr.3282 007 0028, kas atrodas 

Skrīveru novadā, zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma sadalīšanu 2 (divos) zemes 
īpašumos. 

2. Paliekošajam zemes īpašumam 17,4 ha platībā saglabāt esošo nosaukumu 
“Puntūži”, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101,) un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).  

3. Jaunizveidotajam zemes īpašumam 4,1 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Kalna 
Krūmiņi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 3 lp. 

 
9.4.1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātai personai 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 
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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: 

 
Piešķirt A.L. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā no aprēķinātās 

nodokļa summas nekustamajam īpašumam [..], Skrīveru novadā par to periodu, kurā nodokļa 
maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
9.4.2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātai personai 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 A.J. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā no aprēķinātās 

nodokļa summas nekustamajam īpašumam [..], Skrīveru novadā par to periodu, kurā nodokļa 
maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam. 
 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
9.5. 

Par finansiālu atbalstu bērna ar īpašām vajadzībām izglītības nodrošināšanai  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. Apmaksāt [..] mācību maksu 30 euro (trīsedesmit eiro) mēnesī [..] ģimnāzijā 

2017./2018.mācību gada 2.pusgadā. 
 
2. Uzdot grāmatvedībai veikt apmaksu no 3200 koda (subsīdijas un dotācijas) pēc 

rēķina saņemšanas. 
 

9.6.1. 
Par personas sūdzību sakarā ar atteikumu piešķirt pabalstu 

 sakarā ar bērna piedzimšanu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, U.Dzērve. 
 
J.Brokānam balsošanā nepiedaloties,  
Skrīveru novada dome, atklāti balsojot par [..] sūdzībā izteikto lūgumu pārskatīt 

Skrīveru novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumu “Par pabalsta sakarā ar bērna 
piedzimšanu izmaksu”,  
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ar 1 balsi par (U.Pērsis), pret – 6 (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, 
B.Mačuļskis, A.Zālītis), atturas – 1 (U.Dronka), nolemj: 

Balsojuma rezultātā [..] lūgums izskatīt atkārtoti Skrīveru novada domes 2018.gada 
25.janvāra sēdes lēmumu Nr.11.8 (protokols Nr.1) tiek noraidīts. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 
9.6.2. 

Par finansiālu atbalstu [..] ģimenei 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis, U.Dzērve, V.Vigovska, U.Dronka, U.Pērsis, I.Dika, J.Brokāns, B.Mačuļskis,  
              S.Jansone. 

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

S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis), pret - nav, atturas – 2 (U.Dzērve, A.Zālītis), nolemj: 
 
1. Piešķirt [..], personas kods [..], vienreizēju pabalstu 100 euro (viens simts eiro). 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt nodokļu aprēķinu un ieskaitīt [..]norādītajā 
kontā 100 euro (viens simts eiro). 

 
9.9. 

Par sociālā dzīvokļa 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. Atjaunot uz 6 (sešiem) mēnešiem [..], personas kods [..], sociālā dzīvokļa [..], 

Skrīveru novadā īres līgumu. 

2. Uzdot pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” valdes priekšsēdētājam Aigaram 
Sprudzānam atjaunot īres līgumu ar [..], ievērojot Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada 
29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.9 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrīveru 
novadā” nosacījumus par sociālā dzīvokļa izīrēšanu. 

 
Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 
A.Zālītis plkst.15.50 pasludina sēdi par atklātu, sēdes telpā atgriežas J.Putniņš un tiek 

atsākta sēdes tiešraide.  
 

9.7. 
Par biedrības “Mednieku klubs Skrīveri” iesniegumu par kultūras centra telpu lietošanu 

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

 
Izskatot biedrības “MEDNIEKU KLUBS SKRĪVERI” iesniegumu par kultūras centra 

telpu izmantošanu sapulces un tai sekojoša atpūtas pasākuma sarīkošanai 2018.gada 10.martā 
un par maksas samazināšanu par telpu lietošanu, pamatojoties uz 2013.gada 26.septembra 
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sēdes lēmuma Nr.2 “Par maksas noteikšanu par pašvaldības telpu lietošanu” 4.punktu un 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo teikumu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu,  

 
U.Dzērvem balsošanā nepiedaloties, 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: 

 
Atbalstīt biedrības “MEDNIEKU KLUBS SKRĪVERI” lūgumu un samazināt maksu par 

Skrīveru kultūras centra telpu īri š.g. 10.martā, un noteikt maksu 1,42 euro par 1 
astronomisko stundu. 
 

9.8. 
Par medību tiesībām pašvaldībai piederošā zemes vienībā “Veckļaviņa mežs” 

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

 
[..] 
 
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. Skrīveru novada pašvaldībai piederošā zemes vienībā “Veckļaviņa mežs”, kadastra 

Nr.3282 009 0133, medību tiesības nodot T.B., dzīvojošam [..], Aizkraukles nov. 
2. Noslēgt nomas līgumu uz 1 gadu par zemes vienības 9.7 ha iekļaušanu medību 

iecirknī “Rasas”. 
3. Noteikt noma maksu par 1 ha gadā 0.20 euro + PVN. 
 

10. 
Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi 

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

 
A.MARTINSONS informē par paveiktajiem darbiem: 
1. Sagatavoti un iesniegti 3 projektu pieteikumi: 1) katlu mājas rekonstrukcija, 2) 

pārrobežu projekts par sociālā centra izveidi ēkā Daugavas ielā 85A, 3) kapsētu digitalizācijas 
projekts. 

2. Noslēgti līgumi par ūdensvada izbūvi un par remontu sociālajā dienestā. 
3. Uzsāktas cenu aptaujas par veicamajiem darbiem. 
4. Iepirkta datortehnika, telefoni un skolai autobuss. 
5. Iegādāts dzīvoklis “Saulkalni” – 2, uzdots SIA “Skrīveru saimnieks” veikt 

aprēķinus nepieciešamajiem remontdarbiem. 
6. Strādā pie datu aizsardzības regulas ieviešanas. 
7. Tiek saskaņots jautājums par satiksmes organizāciju Maizītes tilta remonta laikā 

2019.gadā: vai apbraucamais ceļš pa J.Purapuķes ielu un pēc tam ielas seguma salabošana vai 
pagaidu tilta izbūve.  

 
11. 

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

Uzstājas A.Zālītis, A.Martinsons, J.Brokāns, B.Mačuļskis, U.Dzērve, U.Pērsis , U.Dronka,  
              I.Dika,. 
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1. Par saistošo noteikumu projektu par pieslēgumiem centrālajiem ūdens un 
kanalizācijas vadiem. 

[..] 

2. Par sabiedrisko attiecību speciālista darba attiecību izbeigšanu. 

3. Par Kokneses fonda vēstuli par zemes piegādi Likteņdārzam – virzīs izskatīšanai 
kultūras komitejas sēdē. 

4. Par biedrības “DIY YOUTH” vēstuli par multifunkcionāla atpūtas centra izveidi 
Aizkrauklē kādreizējā VEF ēkā – virzīs izskatīšanai kultūras komitejas sēdē, ja tiks iesniegta 
papildus informācija. 

 
 
 

Sēdi slēdz pulksten 16.50. 
 
 
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs      A.Zālītis 
 
 
 
Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 

 
 

 


