
 
 

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 29.martā                                                                                     Nr.4 

 

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 Dzērve, 

                Sarmīte Jansone, Broņislavs Mačuļskis, Udo Pērsis, Andris Zālītis 

Pašvaldības administrācijas darbinieki:   

Ansis Martinsons - izpilddirektors 

Līga Kāpostiņa – juriskonsulte  

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Liene Sakne –ekonomiste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Gunta Zvaigzne-Avakova – bāriņtiesas priekšsēdētāja (darba kārtības 1.jautājuma izskatīšanā) 

Citas personas:   

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

Nepiedalās:   

Uldis Dronka – personīgu iemeslu dēļ 

 

Darba kārtība: 

1. Par bāriņtiesas pārskatu par darbību 2017.gadā 

Ziņo – G.Zvaigzne-Avakova 

2. Par aizņēmuma ņemšanu ceļa “Lielkažoki - Stūrīši” posma pārbūvei Skrīveru novadā 

Ziņo – A.Zālītis 

3. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 

Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 

Ziņo – L.Sakne 

4. Par saistošo noteikumu “Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība 

nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” 

apstiprināšanu 

Ziņo – A.Zālītis, L.Kāpostiņa 

5. Par 2018.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumiem Skrīveru novadā” precizēšanu 

Ziņo – A.Zālītis 
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6. Par 2018.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.4 “Par valsts nodevu atvieglojumiem 

bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā” precizēšanu 

Ziņo – A.Zālītis 

7. Par darbadienas pārcelšanu 2018.gadā 

Ziņo – A.Zālītis 

8. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adrese maiņu 

Ziņo – A.Zālītis 

9. Par patapinājuma līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” pagarināšanu 

Ziņo – A.Zālītis 

10. Par folkloras kopas izveidošanu un izmaiņām kultūras centra amatu sarakstā 

Ziņo – A.Zālītis 

11. Par domes priekšsēdētāja pieredzas apmaiņas braucienu uz Bulgāriju 

Ziņo – S.Jansone 

12. Iesniegumi 

12.1. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

12.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātai personai 

12.3. Par dzīvokļa Pīlādžu ielā 1-7 īrnieka maiņu 

12.4. Par dzīvokļa Gaismas prospektā 3-1 iegūšanu īpašumā 

12.5. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

13. Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi 

Ziņo – A.Martinsons 

14. Informācijas apmaiņa 

 

Papildus darba kārtība 

12.6. Par finansējuma piešķiršanu elektroniskās dokumentu vadības sistēmas “Namejs” 

nomai 

 

A.ZĀLĪTIS informē par papildus darba kārtību un aicina balsot par darba kārtību. 

 

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

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

 

Apstiprināt darba kārtību. 

 

1. 

Par bāriņtiesas pārskatu par darbību 2017.gadā 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu  likuma 5.panta ceturto daļu, 

 

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

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

 

Apstiprināt Skrīveru novada bāriņtiesas pārskata ziņojumu par darbību 2017.gadā. 

 

Pielikumā: Pārskata ziņojums uz 2 lp. 

 

Gunta Zvaigzne atstāj sēdes telpu. 
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2. 

Par aizņēmuma ņemšanu ceļa “Lielkažoki - Stūrīši” posma pārbūvei  

Skrīveru novadā 

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

Uzstājas A.Zālītis, U.Pērsis. 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22. un 22.1  pantu un Ministru 

kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 2. un 15.1. punktu, 

 

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

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

 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 192 000,00 euro (viens simts deviņdesmit divi 

tūkstoši eiro un nulle centi) apmērā uz 1 gadu saskaņā ar Valsts kases noteiktajām aizdevumu 

procentu likmēm projekta “Ceļa “Lielkažoki - Stūrīši” posma pārbūvei Skrīveru novadā” 

realizācijai.  

2. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Skrīveru novada pašvaldības budžetu. 

3. Skrīveru novada domes finanšu speciālistam sagatavot nepieciešamo dokumentāciju 

iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. 

 

3. 

Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos  

Nr.2 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

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

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi 

Skrīveru novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Skrīveru 

novada pašvaldības budžetu 2018.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.5 “Grozījumi Skrīveru novada domes 2018.gada 25.janvāra 

saistošajos noteikumos 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: Saistošie noteikumi Nr.5 kopā ar pielikumu uz 10 lp. 

 

L.Sakne atstāj sēdes telpu. 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032002121700543&Req=0101032002121700543&Key=0103011995032932774&Hash=
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4. 

Par saistošo noteikumu “Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas 

kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkliem” apstiprināšanu 

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

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

 

[..] 

 

Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu, likuma 

“Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.1panta pirmo daļu un 45.pantu un 

saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas 2018.gada 22.marta sēdes lēmumu, 

 

U.Dzērvem balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par 

(I.Biķerniece, I.Dika, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret – 1 (J.Brokāns), 

atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 “Skrīveru 

novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai 

centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”. 

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.6 uz 2 lpp.; 

                  2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lpp. 

 

A.ZĀLĪTIS aicina balsot par 10 000 eiro piešķiršanu saistošajos noteikumos 

paredzētajam līdzfinansējumam 2018.gadā. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un otro 

daļu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu  

 

U.Dzērvem balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome balsojot ar 6 balsīm par 

(I.Biķerniece, I.Dika, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret – 1 (J.Brokāns), 

atturas nav, nolemj: 

 

Līdzfinansējuma nodrošināšanai nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 2018.gadā paredzēt 10 000 euro (desmit tūkstoši eiro) 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem. 

 

5. 

Par 2018.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.3  

“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 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 2018.gada 1.marta saistošos 

noteikumus Nr.3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Skrīveru novadā” un 

vienlaikus sniegusi norādījumus par nepieciešamību precizēt atsevišķus saistošo noteikumu 
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punktus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu 45. panta 

trešo un ceturto daļu, 

 

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

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

 

1. Apstiprināt precizētos pašvaldības 2018.gada 1.marta saistošos noteikumus Nr.3 

“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Skrīveru novadā”. 

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

mājaslapā.  

 

Pielikumā: Precizētie saistošie noteikumi Nr.3 uz 3 lp. 

 

6. 

Par 2018.gada 1.marta saistošo noteikumu “Par valsts nodevu atvieglojumiem  

bāriņtiesas pakalpojumiem 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 2018.gada 1.marta saistošos 

noteikumus Nr.4 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru 

novadā” un vienlaikus sniegusi norādījumus par nepieciešamību precizēt saistošo noteikumu 

izdošanas tiesisko pamatojumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu 45. panta trešo un ceturto daļu, 

 

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

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

 

1. Apstiprināt precizētos pašvaldības 2018.gada 1.marta saistošos noteikumus Nr.4 

“Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā”. 

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

mājaslapā.  

 

Pielikumā: Precizētie saistošie noteikumi Nr.4 uz 1 lp. 

 

7. 

Par darbadienas pārcelšanu pašvaldības iestādēs 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.211 „Par 

darbadienas pārcelšanu 2018.gadā”, lai saskaņotu Skrīveru novada domes un pašvaldības 

iestāžu darba laiku ar valsts pārvaldes institūcijām noteikto darba laiku,  

 

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

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

 

1. Pārcelt Skrīveru novada domē un pašvaldības iestādēs darbadienu no pirmdienas, 

2018.gada 30.aprīļa, uz sestdienu, 2018.gada 21.aprīli. 
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2. Pašvaldības SIA „Skrīveru saimnieks” valdes loceklim A.Sprudzānam, nosakot 

darbinieku darba un atpūtas laiku, ņemt vērā darba laika racionālas izmantošanas iespējas. 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

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

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

Mainīt nekustamā īpašuma “Ramziņas”, kadastra Nr.3282 002 0027, nosaukumu no 

“Ramziņas” uz “Miezīši” un mainīt nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošai zemes vienībai, 

kadastra apzīmējums 3282 002 0027, un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3282 002 0027 001 

un 3282 002 0027 002, adresi no “Ramziņas”, Skrīveru nov. uz “Miezīši”, Skrīveru nov. 

(adresācijas objekta kods 108). 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

9. 

Par patapinājuma līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” pagarināšanu 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Izskatot biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Viduslatvijas komitejas 14.marta vēstuli 

par telpu piešķiršanu ES Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta īstenošanai un 

ņemot vērā to, ka 2018.gada 28.februārī ir beidzies 2015.gada 23.aprīlī ar biedrības “Latvijas 

Sarkanais Krusts” Aizkraukles komiteju noslēgtā patapinājuma līguma termiņš, kura laikā 

Skrīveru sociālā dienesta telpās projekta ietvaros tika uzglabāti un trūcīgām personām izdalīti 

pārtikas un higiēnas komplekti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.panta otrās daļas 4.1  punktu un trešo daļu un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 

2018.gada21.marta sēdes lēmumu,   

 

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

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

 

1. Noslēgt patapinājuma līgumu ar biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Viduslatvijas 

komiteju par Skrīveru sociālā dienesta 22 m2 lielas telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

Eiropas Savienības Atbalsta komplektu novietošanai un izdalei vistrūcīgākajām personām.  

 

2. Līgumu noslēgt uz laiku līdz ES Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta 

beigām 2022.gada 31.decembrim. 

 

3. Pilnvarot Skrīveru sociālā dienesta vadītāju Jekaterinu Bezdežsku parakstīt 

patapinājuma līgumu. 

 

10. 

Par folkloras kopas izveidošanu un izmaiņām kultūras centra amatu sarakstā 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

Izskatot Skrīveru kultūras centra Baibas Dronkas iesniegumu par folkloras kopas 

izveidošanu un izmaiņām kultūras centra amatu sarakstā, pamatojoties uz likuma „Par 
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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, uz Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības noteikumu 

4.punktu un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas 20.marta 

sēdes lēmumu, 

 

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

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

Izdarīt šādus grozījumus Skrīveru kultūras centra amatu sarakstā: 

1. Sakarā ar to, ka beidzis pastāvēt kultūras centra vokālais ansamblis “Akcents”, 

likvidēt amata vienību ansambļa diriģents (sieviešu ansamblim). 

2. Atbalstīt kultūras centra iniciatīvu par pašdarbības kolektīva - folkloras kopa – 

izveidošanu un izveidot jaunu amata vienību folkloras kopas vadītājs, nosakot mēnešalgas 

likmi 469 euro un 0,5 amata vienību skaitu 

3. Noslēgt darba līgumu ar folkloras kopas vadītāju uz 3 mēnešiem. 

 

11. 

Par domes priekšsēdētāja pieredzas apmaiņas braucienu uz Bulgāriju 

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

Uzstājas S.Jansone, A.Zālītis, U.Pērsis. 

 

Izskatot Zemgales plānošanas reģiona 2018.gada 18.janvāra vēstuli “Par pieredzes 

apmaiņas vizīti uz Bulgāriju", pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu un uz Skrīveru novada pašvaldības nolikuma 15.1.apakšpunktu, 

 

J.Brokānam un A.Zālītim balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome balsojot ar 6 

balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis), pret nav, 

atturas nav, nolemj: 

 

1. Nosūtīt Skrīveru novada domes priekšsēdētāju ANDRI ZĀLĪTI Zemgales 

plānošanas reģiona organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Bulgāriju laikā no š.g. 

9.aprīļa līdz 13.aprīlim, saglabājot darba algu. 

2. Uzdot novada domes priekšsēdētāja vietniecei SARMĪTEI JANSONEI A.Zālīša 

prombūtnes laikā no 2018.gada 9.aprīļa līdz 13.aprīlim pildīt novada domes priekšsēdētāja 

pienākumus.  

 

A.Zālītis plkst.15.35 pasludina sēdes slēgto daļu, tiek pārtraukta tiešraide, J.Putniņš 

atstāj sēdes telpu. 

 

12.1. 

Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

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

Uzstājas A.Zālītis, A.Krusta, J.Brokāns, I.Dika, U.Pērsis, S.Jansone. 

 

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, 

 



 8 

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

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

 

1.Noslēgt nomas līgumu no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.decembrim ar S.K. 

par zemes nomu par zemes vienības “Jaunzemitānu pļava” daļu 0,03 ha platībā. 

 

2.Noslēgt nomas līgumu no 2018.gada 1.maija līdz 2023.gada 31.decembrim ar A.R. 

par zemes nomu par zemes vienības “Jaunzemitānu pļava” daļu 0,70 ha platībā. 

 

3.Pagarināt nomas līgumu līdz 2023.gada 31.decembrim ar V.K. par zemes nomu par 

zemes vienības “Garāžas Mazauto” daļu vienas ēkas uzturēšanai. 

 

4.Noslēgt nomas līgumu no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 31.decembrim ar K.P. 

par zemes nomu par zemes vienību “Krampīšu pleķis” daļu 8,0 ha platībā un “Līču pļavas” 

daļu 4,0 ha platībā.  

Atbrīvot K.P. no nomas maksas par zemes gabalu “Krampīšu pleķis” 2018. un 

2019.gadā, par zemes gabalu “Līču pļavas” 2018.gadā.  

 

5.Noslēgt nomas līgumu no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 31.decembrim ar I.B. 

par zemes nomu par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” daļu 0,045 ha platībā. 

 

12.2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātai personai 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

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

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

 

Piešķirt A.V. 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. 

 

12.3. 

Par dzīvokļa Pīlādžu ielā 1-7 īrnieka maiņu 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

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

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

 

1. Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” noslēgt dzīvokļa Pīlādžu ielā 1-7, Skrīveros, 

Skrīveru nov. īres līgumu ar [..], personas kods [..], nemainot iepriekšējā, ar [..] noslēgtā, īres 

līguma nosacījumus. 

2. [..] mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 

ar dzīvojamās mājas Pīlādžu ielā 1 apsaimniekotāju SIA „Skrīveru saimnieks”. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 1 lp. 

 

12.4. 

Par dzīvokļa Gaismas prospektā 3-1 iegūšanu īpašumā 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas A.Zālītis. 

 

[..] 

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

Pārejas noteikumu 30.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 

pirmo un otro daļu un 45.panta trešo un ceturto daļu 

 

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

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

 

1. Uzdot zemes lietu speciālistei veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa Gaismas 

prospektā 3-1 Skrīveros, Skrīveru novadā sagatavošanai atsavināšanai. 

 

2. Pieaicināt sertificētu vērtētāju dzīvokļa tirgus vērtības noteikšanu īpašuma 

atsavināšanas vajadzībām. 

 

12.5.1. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu [..] 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

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

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

 

1. Atjaunot uz 6 (sešiem) mēnešiem [..], sociālā dzīvokļa [..], Klidziņas ciemā, 

Skrīveru novadā īres līgumu. 

2. Uzdot SIA “Skrīveru saimnieks” atjaunot īres līgumu ar [..], uz 6 mēnešiem, 

ievērojot Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada 29.aprīlī pieņemto saistošo noteikumu Nr.9 

“Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Skrīveru novadā” nosacījumus par sociālā dzīvokļa izīrēšanu.  

3. [..] mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar 

SIA “Skrīveru saimnieks”. 

 

Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

12.5.2. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu [..] 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

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

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 [..] 

Skrīveros, 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. 



 10 

 

12.5.3. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu [..] 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

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

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 [..], 

Klidziņas ciemā, Skrīveru novadā īres līgumu. 

2. Uzdot SIA “Skrīveru saimnieks” atjaunot īres līgumu ar [..], 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 lp. 

 

12.5.4. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu [..] 

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

Uzstājas A.Zālītis. 

 

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

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 [..] 

Klidziņas ciemā, Skrīveru novadā īres līgumu. 

2. Uzdot SIA “Skrīveru saimnieks” atjaunot īres līgumu ar [..], 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 lp. 

 

A.Zālītis plkst.15.48 pasludina sēdi par atklātu, sēdes telpā atgriežas J.Putniņš un tiek 

atsākta sēdes tiešraide.  

 

12.6. 

Par finansējuma piešķiršanu  

elektroniskās dokumentu vadības sistēmas “Namejs” nomai 

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

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

 

[..] 

 

Izskatot Skrīveru novada domē 2018.gada 26.martā saņemto domes izpilddirektora 

Anša Martinsona iesniegumu par finansējuma piešķiršanu elektroniskās dokumentu vadības 

sistēmas “Namejs” nomai, ņemot vērā to, ka 2018.gada budžetā ir paredzēti līdzekļi 

elektroniskās dokumentu vadības sistēmas “Namejs” (turpmāk – DVS “Namejs”) ieviešanai 

un ir noslēgts pakalpojuma līgums ar AS “RIX Technologies”, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 
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Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

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

 

Piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, 

3496,50 euro (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit seši eiro 50 centi) DVS “Namejs” gada 

nomas maksai. 

 

I.Biķerniece atstāj sēdes telpu. 

 

13. 

Domes izpilddirektora informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi 

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

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

 

A.MARTINSONS informē par paveiktajiem darbiem: 

1. Noslēgts līgumi par telpu remontu bērnu bibliotēkai kultūras centra ēkas 3.stāvā. 

2. Pabeigts kosmētiskais remonts sociālajā dienestā. 

3. Noslēdzies iepirkums skolas tualešu remontam, jāizvērtē piedāvājumu atbilstība, 

piedāvājumi 24 000 – 48 000 eiro robežās. 

4. SIA “Skrīveru saimnieks” uzsācis dokumentu izstrādi ēkas Daugavas ielā 88A 

jumta nomaiņai. 

5. Nākošajā nedēļā būs LAD atzinums par grants ceļu projektu. 

6. Sekmīgi noslēgusies 2 automašīnu izsole. 

7. Datu aizsardzības regulas ieviešanai saņemti 3 piedāvājumi, tie ir jāizvērtē. 

8. Pagarināta pieteikšanās uz sabiedrisko attiecību speciālista amatu. 

[..] 

9. Pabeidzies valsts ceļu audits, slēdziens, ka mērķdotācija tiek izlietota atbilstoši, ir 

piezīmes par kontu nodalīšanu, žurnālu vešanu un par to, ka reizi ceturksnī jāapstiprina 

mērķdotācijas izlietošana. 

 

14. 

Informācijas apmaiņa 

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

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

 

1. Par 250 eiro izlietojumu basketbola groza stiprinājuma pārbaudei skolā. 

2. Par iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības aktualitātēm un plānotajiem darbiem. 

3. Par katlumājas rekonstrukcijas projektu – mēneša laikā varētu būt atzinums. 

4. Par Upes ielas iedzīvotāju vēlmēm – par spoguļa uzlikšanu pie Dīvajas ielas 

krustojuma, par “guļošā policista” uzlikšanu un ielas apauguma noņemšanu, informācija, ka 

izmaiņas gājēju tiltiņa uz saimniecību konstrukcijās. 

5. Par iespējām izmantot Daugavas ielas virskārtas segumu – tikšanās laikā ar 

būvniekiem noskaidros iespējas. 

6. Par pašvaldības atrašanos Zemgales plānošanas reģionā. 

 

Sēdi slēdz pulksten 16.35. 

 

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs      A.Zālītis 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 

 


