AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

SĒDES PROTOKOLS
Aizkrauklē
2022.gada 17.martā

Nr.6

Sēde sasaukta plkst.10.00, Aizkraukles novada kultūras centrs, Spīdolas iela 2, Aizkraukle,
LV-5101
Sēde uzsākta plkst. 10:00
Sēdi atklāj plkst. 10:00
Sēdes gaita noris dokumentu vadības sistēmā LIETVARIS ar elektronisko balsojumu par
katru izskatāmo darba kārtības punktu un par balsošanai izvirzītajiem priekšlikumiem.
Sēdes vadītājs:
Sēdi protokolē:
Sēdē piedalās:
domes deputāti (11)

Leons Līdums
domes, komiteju sekretāre Daiga Naroga
Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve, Guntis
Libeks, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars Miezītis, Anita
Ostrovska, Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Einārs Zēbergs

Videokonferences režīmā Microsoft TEAMS: Andris Zālītis, Dainis Vingris
Sēdē nepiedalās (5):

Didzis Bērziņš, Gatis Gūtmanis, Zane Romanova, Dāvis
Kalniņš, Uģis Rubenis,

Uzaicinātie un ziņotāji:
Jaunjelgavas apvienības pārvaldes vadītājs Uldis Albiņš,
Neretas apvienības pārvaldes Juris Gorbačovs,
Juridiskās nodaļas juriste Ligita Kronentāle,
Attīstības nodaļas vadītāja Ilona Kāgane ,
Īpašumu nodaļas nodaļas vadītāja Gunta Baiba,
Attīstības nodaļas projektu vadītāja Iluta Groza,
Tūrisma nodaļas vadītāja vietniece Lauma Āre,
Aizkraukles
novada
Bāriņtiesas
priekšsēdētāja
Liāna Purvinska,
Kokneses apvienības pārvaldes vadītājs Ilmārs Klaužs,
Skrīveru pagasta pārvaldes vadītājs Arnis Mortukāns,
Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājs Andris Ambainis,
Juridiskās nodaļas juriste Ilga Visocka,
Uzņēmējdarbības atbalsta centra uzņēmējdarbības speciāliste
Elita Kaņepēja,
Aizkraukles
novada
pašvaldības
izpilddirektors Uldis Riekstiņš.
Microsoft TEAMS režīmā:
Īpašumu
nodaļas
nekustamā
īpašuma
speciāliste
Sanita Grabāne,
Aizkraukles pilsētas un pagasta pārvaldnieks Aigars Zīmelis,
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Židova,
Kancelejas nodaļas vadītāja Ingrīda Krēsliņa,
Attīstības nodaļas vecākā projektu vadītāja Valērija Noreika,

Zalves pagasta bibliotēkas vadītāja Diāna Zana,
Jaunjelgavas kultūras centra mākslinieciskās daļas vadītāja
Sandra Smona,
Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Kaspars Sniedzītis
Sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.
L.LĪDUMS iepazīstina ar sēdes darba kārtību un ierosina papildināt ar jautājumiem:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centru izveidi Aizkraukles pagastā
Par dalību Lauku atbalsta dienesta Valsts zivju fonda projektu konkursā
Par precizējumu 17.02.2022. lēmuma Nr. 105 (protokols Nr.4., 54.p) virsrakstā "Par zemes
ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu “Jaujas”, Aiviekstes pagastā, Aizkraukles nov.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32420050078”
Par saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības
programmas” precizēšanu
Par nedzīvojamo telpu Nr.3, "Pagastmāja", Daudzeses pagasts, nomas līguma izbeigšanu
Par finansējuma piešķiršanu Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrību, kurās
pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, izvērtēšanai
Par sadarbības apturēšanu ar partnerpilsētām Baltkrievijas Republikā

Aizkraukles novada dome, atklāti balsojot: ar 14 balsīm “Par” (Jānis Sarmis Bajinskis,
Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve, Guntis Libeks, Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs
Zēbergs, “Pret”- nav, “Atturas” - nav, NOLEMJ: apstiprināt 2022.gada 17.marta sēdes DARBA
KĀRTĪBU:
Par saistošo noteikumu Nr.2022/__ “Grozījumi Aizkraukles novada domes 2021.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.2021/1 “Aizkraukles novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.2022/_ “Par vienreizēju pabalstu Aizkraukles novada
iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā” apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”
apstiprināšanu
4. Par Aizkraukles novada saistošo noteikumu Nr.2022/..."Par Aizkraukles novada pašvaldības
līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" apstiprināšanu
5. Par saistošo noteikumu Nr.2021/22"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību precizēšanu
6. Par Aizkraukles novada domes 2022.gada 20.janvāra lēmuma Nr.1(protokols Nr.1, 1.p.)
atcelšanu
7. Par Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
8. Par vēlētāju parakstu apliecinātājiem Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā un
maksas pakalpojumu noteikšanu par paraksta apliecināšanu
9. Par deleģēšanas līguma grozījumiem ar SIA “Ģeotelpiskie risinājumi”
10. Par pilnvarojumu Pļaviņu Zaļā tirgus pārvaldniecei
11. Par konkursa “Aizkraukles novada gada balva uzņēmējdarbībā 2021” nolikuma, komisijas
apstiprināšanu un par dalības maksas vienreizēju piemērošanu
12. Par Jaunjelgavas kultūras centra direktora iecelšanu
1.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Par Neretas bibliotēkas vadītāja iecelšanu
Par izmaiņām Aizkraukles novada bāriņtiesas amata vienību sarakstā
Par Aizkraukles novada Sporta centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Par Aizkraukles novada pašvaldības tūrisma maksas cenrāža apstiprināšanu
Par atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma un izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu
Par projekta “Tilta izbūve pāri Daugavas līcim” virzību (tehniskās dokumentācijas izstrādi )
Par aizņēmuma ņemšanu projekta ”Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un
atjaunošana” īstenošanai
Par dabas takas uz Aizkraukles viduslaiku pilsdrupām līguma noslēgšanu
Par finansiālu atbalstu biedrības "Daugavas abi krasti" projekta pieteikumam
Par finansiālu atbalstu Aizkraukles pensionāru biedrības projekta pieteikumam
Par Aizkraukles novada domes Zemes lietu komisijas nolikuma grozījumiem
Par Aizkraukles novada domes 2021.gada 17.novembra lēmuma Nr.451 grozījumiem
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Klīves 1, Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā,
izsoles atcelšanu
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu “Avotiņi”, Zalves pag., Aizkraukles nov. zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 32960040011
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu “Neretas muiža”, Neretas pag., Aizkraukles nov.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32700100005
Par pašvaldības dzīvokļa Jāņa Jaunsudrabiņa ielā 12-1, Neretā, Aizkraukles novadā,
ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu
Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim
Draudzības krastmala 3-8, Aizkraukle, Aizkraukles novads
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Draudzības krastmalā **, Aizkraukle, Aizkraukles
novads
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Jēkabpils iela **, Jaunjelgava, Aizkraukles novads
Par pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Mednieku iela **, Jaunjelgava, Aizkraukles
novads
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Spīdolas iela **, Aizkraukle, Aizkraukles novads
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Silavas-*, Iršu pagasts, Aizkraukles novads
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Dzirnavas–*, Mazzalves pagasts, Aizkraukles
novads
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Līgas-**, Sproģi, Zalves pagasts, Aizkraukles
novads
Par 15.02.2012. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma nr.6-2/12/16 pagarināšanu
personai
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības pārvaldes
teritorijā ” realizācijai
Par Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā esošo autoceļu vai to posmu ikdienas
uzturēšanas klašu sarakstu apstiprināšanu
Par pašvaldības dzīvokļa Mednieku iela 7-11, Jaunjelgava, Aizkraukles novads atsavināšanas
ierosināšanu
Par dzīvokļa īpašuma "Rītausmas"-18, Seces pagasts, Aizkraukles novads, atsavināšanu
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamā īpašuma Jaunā iela 27B zemi, Aizkraukles
novada Jaunjelgavas pilsētā
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43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Kraujas" Sērenes
pagastā, Aizkraukles novadā
44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Sapali", Jaunjelgavas
pilsētā, Aizkraukles novadā
45. Par Aizkraukles novada pašvaldības pārstāvju deleģēšanu nodibinājumā "Kokneses fonds"
46. Par nekustamā īpašuma “Valsts Vecbebru lauksaimniecības tehnikums” sastāvā esošās zemes
un būvju Bebru pagastā nodošanu bez atlīdzības valstij
47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Svampēni” Kokneses
pagastā, Aizkraukles novadā
48. Par automašīnas AUDI 80 atsavināšanu
49. Par apgrūtinājuma dzēšanu īpašumam Daugavas ielā 111-5, Pļaviņas, Aizkraukles novads
50. Par nekustamā īpašuma Jāņu iela 1, Stukmaņi, Klintaines pag., Aizkraukles novads
atsavināšanas uzsākšanu
51. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Modrēniem”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles
novads, atsavināšanu pārdodot izsolē un izsoles Noteikumu apstiprināšanu
52. Par medību tiesību nomas līguma pagarināšanu medību iecirknim “RASAS”
53. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Andreja Upīša ielas posmā no Sporta līdz Kastaņu ielai
pārbūve Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā” realizācijai
54. Par pašvaldības meža nodošanu apsaimniekošanā aģentūrai " Sociālās aprūpes centrs
"Ziedugravas"
55. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Skrīveru ciemata zemnieku saimniecību “Birzītes”
56. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mazā Sporta ielā 17, Skrīveros, Skrīveru pagastā,
Aizkraukles novadā, pārdošanu izsolē un izsoles Noteikumu apstiprināšanu
57. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Piekrastes ielā 8, Skrīveros, Skrīveru pagastā,
Aizkraukles novadā, pārdošanu izsolē un izsoles Noteikumu apstiprināšanu

58.
59.
60.

61.

62.
63.
64.

Papildus darba kārtības jautājumi:
Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centru izveidi Aizkraukles pagastā
Par dalību Lauku atbalsta dienesta Valsts zivju fonda projektu konkursā
Par precizējumu 17.02.2022. lēmuma Nr. 105 (protokols Nr.4.,54.p) virsrakstā "Par zemes
ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu “Jaujas”, Aiviekstes pagastā, Aizkraukles nov.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32420050078”
Par saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības
programmas” precizēšanu
Par nedzīvojamo telpu Nr.3, "Pagastmāja", Daudzeses pagasts, nomas līguma izbeigšanu
Par finansējuma piešķiršanu Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrību, kurās
pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, izvērtēšanai
Par sadarbības apturēšanu ar partnerpilsētām Baltkrievijas Republikā
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Balsojums par 17.03.2022. sēdes darba kārtību

"pret" -

14 (Jānis Sarmis
Guntis Libeks,
Maškovs, Aivars
Evija Vectirāne,
Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Apstiprināt 17.03.2022. sēdes darba kārtību

Par lēmumu balso: "par" -

Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.2022/__ “Grozījumi Aizkraukles novada domes 2021.gada
1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2021/1 “Aizkraukles novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu

Ziņo Ilga Visocka:

Aizkraukles novada pašvaldība sagatavojusi grozījumu projektu
Aizkraukles novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.2021/1 “Aizkraukles novada pašvaldības nolikums”, ar
kuriem: 1) tiek noteikts, ka iestādes un struktūrvienības ir tiesīgas
atbilstoši Domes un tās izveidoto patstāvīgo komisiju lēmumam vai
iestādes/struktūrvienības Nolikumam slēgt līgumus par Pašvaldības
nekustamo īpašumu iznomāšanu, apsaimniekošanu, izīrēšanu un citām
darbībām ar nekustamiem īpašumiem (iepriekš bija noteikts tikai
atbilstoši Domes lēmumam); 2) tiek precizēts, ka rīkojums par domes
priekšsēdētāja komandējumiem tiek izdots apstiprinātā budžeta ietvaros;
3) no nolikuma tiek izslēgta iestāde - Ģimenes atbalsta centrs
"Dzeguzīte". Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 24.pantu, ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu
komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Aizkraukles novada domes
2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2021/1 “Aizkraukles
novada pašvaldības Nolikums”.

"pret" -

13 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Guntis Libeks, Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Maškovs, Aivars Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

1 (Evija Vectirāne - nepiedalās balsojumā)

Par lēmumu balso: "par" -
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Pieņemt lēmumu Nr.119 "Par saistošo noteikumu Nr.2022/6
“Grozījumi Aizkraukles novada domes 2021.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.2021/1 “Aizkraukles novada
pašvaldības nolikums” apstiprināšanu"

Nolemj:

Lēmums Nr.119 pievienots protokola pielikumā
2.§
Par saistošo noteikumu Nr.2022/_ “Par vienreizēju pabalstu Aizkraukles novada
iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā” apstiprināšanu

Ziņo Ilga Visocka:

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu pašvaldība ir
pilnvarota izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi. Kā viena no pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām ir
pabalsts Aizkraukles novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā.
Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt vienreizēju
pabalstu, pabalsta apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību. Pabalstu
paredzēts piešķirt Aizkraukles novada iedzīvotājiem nozīmīgās jubilejās
– 80 gados, 90 gados un 100 gados. Pamatojoties uz likuma Par
pašvaldībām 43.panta trešo daļu, ievērojot to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus “Par vienreizēju pabalstu Aizkraukles
novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”.

"pret" -

11 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts, Dainis Vingris,
Andris Zālītis)
1 (Guntis Libeks)

"atturas" -

1 (Einārs Zēbergs)

"nepiedalās" -

1 (Evija Vectirāne - Nepiedalās balsojumā)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.120 "Par saistošo noteikumu Nr.2022/_
“Par
vienreizēju
pabalstu
Aizkraukles
novada
iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā” apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -
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3.§
Par saistošo noteikumu “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”
apstiprināšanu

Ziņo Ilga Visocka:

Lai nodrošinātu iespēju saņemt braukšanas maksas atbalstu Aizkraukles
novada sabiedriskā transporta maršrutos, nepieciešams pieņemt jaunus
saistošos noteikumus “Par braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā”. Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā to, ka
jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: apstiprināt saistošos noteikumus “Par
braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”.

"pret" -

12 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Guntis Libeks, Leons Līdums, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts, Dainis Vingris,
Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
1 (Aigars Lukss)

"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

1 (Evija Vectirāne - Nepiedalās balsojumā)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.121 "Par saistošo noteikumu “Par
braukšanas
maksas
atvieglojumiem
sabiedriskajā
transportā” apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

4.§
Par Aizkraukles novada saistošo noteikumu Nr.2022/..."Par Aizkraukles novada
pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" apstiprināšanu

Ziņo Ligita Kronentāle: Aizkraukles novada dome iepazinās ar sagatavoto saistošo noteikumu
projektu ”Par Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras
pieminekļu saglabāšanai”. Aizkraukle novadā ir 36 arheoloģiskie un 24
arhitektūras valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi. Saskaņā
ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 11.pantu fiziskajām un
juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras
pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā). Savukārt minētā Likuma
32.pants nosaka, ka par kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no
divdesmit līdz divsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām
- no divsimt līdz divtūkstoš naudas soda vienībām. Sagatavotie saistošie
noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizkraukles novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus
7

Aizkraukles novada vietējās nozīmes kultūrvēsturisko objektu
teritorijām, Aizkraukles novadā esošo valsts un vietējās nozīmes kultūras
pieminekļiem. Noteikumu mērķis ir atbalstīt un veicināt kultūras
pieminekļu saglabāšanu, restaurāciju sabiedrības interesēs un uzlabot
Aizkraukles novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti. Līdzfinansējumu
piešķir pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu
ietvaros. Noteikumi ir nepieciešami, lai jaunizveidotajā Aizkraukles
novadā būtu vienoti saistošie noteikumi, ar kuriem nosaka novadā vienotu
kārtību, kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu, līdzfinansējuma apmēru
un piešķiršanas nosacījumus Aizkraukles novada vietējās un valsts
nozīmes kultūrvēsturisko objektu teritorijām un to aizsardzības zonām,
Aizkraukles novadā esošo valsts un vietējās nozīmes kultūras
pieminekļiem. Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma
“Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts
un atbalstīts Aizkraukles novada domes Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 10.03.2022.sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: apstiprināt saistošos noteikumus ”Par Aizkraukles novada
pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

"pret" -

14 (Jānis Sarmis
Guntis Libeks,
Maškovs, Aivars
Evija Vectirāne,
Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.122 "Par Aizkraukles novada saistošo
noteikumu Nr.2022/..."Par Aizkraukles novada pašvaldības
līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"
apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs

5.§
Par saistošo noteikumu Nr.2021/22"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtību precizēšanu

Ziņo Ligita Kronentāle: Iepazīstoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
21.12.2021. vēstuli Nr.1-18/11065 “ Par saistošajiem noteikumiem
Nr.2021/22 , nepieciešams precizēt Aizkraukles novada domes saistošie
noteikumus Nr.2021/22 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtību”. Saistošie noteikumi “Par
interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtību” ir nepieciešami, lai Aizkraukles novadā būtu
vienota kārtība, kādā pašvaldība īsteno Izglītības likuma 17.panta trešās
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daļas 16.punktā, 46.panta piektajā daļā un 47.panta trešajā daļā
pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām
personām interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
īstenošanai. Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz
likuma Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto
daļu un 47.panta trešo daļu. Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu,
ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada
domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 10.03.2022.
sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: apstiprināt precizētus
saistošos noteikumus Nr.2021/22 “Par interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”.

"pret" -

14 (Jānis Sarmis
Guntis Libeks,
Maškovs, Aivars
Evija Vectirāne,
Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.123 "Par saistošo noteikumu
Nr.2021/22"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtību precizēšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs

6.§
Par Aizkraukles novada domes 2022.gada 20.janvāra lēmuma Nr.1(protokols Nr.1, 1.p.)
atcelšanu

Ziņo Ligita Kronentāle: Aizkraukles novada domē 2022.gada 23.februārī saņemta Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule Nr. 1-18/1473 par
Aizkraukles novada domes 2022.gada 20.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr.2022/1 “”Par kārtību, kādā sakārtojamas, konservējamas
vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves” ar lūgumu atcelt minētos noteikumus, ar norādi, ka
pašvaldība saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pilnvarota izdot
attiecīgos saistošos noteikumus. Ministrija norāda, ka šīs normas
atrunātas normatīvajos aktos par būvniecību un iespēja atrunāt arī
saistošajos noteikumos par namu un teritoriju būvju uzturēšanu. Ņemot
vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: atcelt Aizkraukles novada domes 2022.gada 20.janvāra
lēmumu Nr.1 (protokols Nr.1.,1.p.) “Par Aizkraukles novada saistošo
noteikumu Nr.2022/1 “Par kārtību, kādā sakārtojamas, konservējamas vai
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nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas
apdraudošas būves” apstiprināšanu.”

Par lēmumu balso: "par" "pret" -

vai cilvēku drošību

9 (Mārtiņš Daģis, Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Maškovs, Anita Ostrovska, Arvis Upīts, Evija Vectirāne,
Dainis Vingris, Andris Zālītis)
4 (Uldis Dzērve, Guntis Libeks, Aivars Miezītis, Einārs
Zēbergs)

"atturas" -

1 (Jānis Sarmis Bajinskis)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.124 "Par Aizkraukles novada domes
2022.gada 20.janvāra lēmuma Nr.1(protokols Nr.1, 1.p.)
atcelšanu"

7.§
Par Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu

Ziņo Anita Ostrovska: Ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu, saskaņā ar Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 8.punktu, no 2021.gada
1.jūlija Aizkraukles novada pašvaldības teritorijā ietilpst Aizkraukles
novads un bijušie Kokneses, Pļaviņu, Skrīveru, Jaunjelgavas, Neretas
novadi, līdz ar to Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkas Nolikumā veicami
grozījumi, kas vērsti uz bibliotēkas darbu Skrīveru pagastā. Andreja
Upīša Skrīveru bibliotēkas nolikuma grozījumu teksts pārsniedz pusi no
spēkā esošā nolikumā minētā regulējuma, līdz ar to nepieciešams
nolikumu apstiprināt jaunā redakcijā. Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28.pantu un Aizkraukles novada domes 2021.gada 1.jūlija
saistošo noteikumu Nr.2021/1 “Aizkraukles novada pašvaldības
nolikums” 10.punktu, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Aizkraukles novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
09.12.2021. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: apstiprināt
Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas Nolikumu; noteikt, ka Andreja Upīša
Skrīveru bibliotēkas Nolikums stājas spēkā ar 2022.gada 1.jaunvāri.

"pret" -

13 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Anita
Ostrovska, Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris,
Andris Zālītis, Einārs Zēbergs), Aivars Miezītis balso ar
roku
1 (Guntis Libeks)

"atturas" -

nav

Par lēmumu balso: "par" -
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Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.125 "Par Andreja Upīša Skrīveru
bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu"

8.§
Par vēlētāju parakstu apliecinātājiem Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā un
maksas pakalpojumu noteikšanu par paraksta apliecināšanu

Ziņo Ilga Visocka:

Aizkraukles novada pašvaldībā saņemts “Latvijas vīru biedrības”
2022.gada 10.janvāra iesniegums (pašvaldībā reģistrēts 11.01.2022. ar
Nr.4.1/S/22/101), ar lūgumu pieņemt domes lēmumu par vēlētāju
iniciatīvām, kas reģistrētas Centrālajā vēlēšanu komisijā pie pašvaldību
speciālistiem, pensionāri un maznodrošinātās personas var apliecināt un
parakstīties bez maksas. “Latvijas vīru biedrība” savā iesniegumā norāda,
ka iesnieguši vēlētāju iniciatīvu “Grozījums Republikas Satversmē” laika
periodā no 2021.gada 30.jūlija līdz 2022.gada 29.jūlijam. “Latvijas vīru
biedrība” norādījusi, ka pēc Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē
pieejamās informācijas Aizkraukles novada pašvaldībā par vēlētāju
iniciatīvām var nobalsot pie 28 pašvaldības speciālistiem, no kuriem daļa
piemēro maksu par sniegto pakalpojumu. Lai arī maksas piemērošanu
paredz likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas
pilsoņu iniciatīvu” 22.panta trešā daļa, tomēr ar samaksas pieprasīšanu
netiešā veidā tiek diskriminēta ievērojama sabiedrības daļa, kurai nav
iespēju parakstīties tiešsaistes formātā bez maksas. Apskatot Centrālās
vēlēšanu komisijas tīmekļa vietni, nepieciešams precizēt Parakstu
vākšanas sistēmā (PVS) informāciju par parakstu apliecinātājiem un
noteikt parakstu apliecināšanas maksu Aizkraukles novada
administratīvajā teritorijā. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" 22.panta trešo daļu, ņemot
vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: noteikt, ka laika posmā no 2022.gada _.marta līdz 2022.gada
29.jūlijam ieskaitot Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā
vēlētāju parakstus var apliecināt: Aizkraukles pagasta pakalpojumu
centrā: pagasta pārvaldes sekretāre Ineta SAVČENKO un bāriņtiesas
locekle Irīna ELKSNE; Aizkraukles novada valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā: klientu apkalpošanas centra
vadītāja Laura MIKULOVA un klientu apkalpošanas speciāliste Baiba
RUŠIŅA; Skrīveru pagasta pārvaldē: lietvede INESE PEĻŅIKA un
pārvaldes sekretāre LĪGA UZULNIECE; Aizkraukles novada valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā: klientu centra
darbinieces Kristīne VILSONE un Maruta UZIJA; Daudzeses pagasta
pakalpojuma centrā: sekretāre Ingrīda IELEJA; Iršu pagasta pakalpojumu
centrā:Aizkraukles novada bāriņtiesas locekle Marita BITE un GINTA
DUDENIČA; Jaunjelgavas apvienības pārvaldē:Aizkraukles novada
bāriņtiesas locekle Santa STOĶE; Kokneses apvienības pārvaldē:
Aizkraukles novada bāriņtiesas locekle Sandra VILCĀNE; Mazzalves
pagasta pakalpojumu centrā: Aizkraukles novada bāriņtiesas locekle Iveta
MURAŠKA; Neretas apvienības pārvaldē: Aizkraukles novada
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bāriņtiesas locekle Inga JERMUŠA; Pļaviņu apvienības pārvaldē:
lietvede Vija LIEPIŅA; Seces pagasta pakalpojumu centrā: Aizkraukles
novada bāriņtiesas locekle Inita OZOLIŅA; Staburaga pagasta
pakalpojumu centrā: Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra speciāliste Staburaga pagastā Iveta
LOČMELE; Sērenes pagasta pakalpojumu centrā: pārvaldes sekretāre
Vija LASMANE; Sunākstes pagasta pakalpojumu centrā: pakalpojumu
centra sekretāre Liāna GASIŅA.

"pret" -

14 (Jānis Sarmis
Guntis Libeks,
Maškovs, Aivars
Evija Vectirāne,
Zēbergs)
nav

"atturas" -
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Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.126 "Par vēlētāju parakstu
apliecinātājiem Aizkraukles novada administratīvajā
teritorijā un maksas pakalpojumu noteikšanu par paraksta
apliecināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs

9.§
Par deleģēšanas līguma grozījumiem ar SIA “Ģeotelpiskie risinājumi”

Ziņo Ilga Visocka:

2021.gada 10.oktobrī Aizkraukles novada domes sēdē tika pieņemts
lēmums deleģēt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SIA „Ģeotelpiskie
risinājumi” pārvaldes uzdevumu – uzturēt augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši normatīvo aktu prasībām
par Aizkraukles novada administratīvo teritoriju. Ar lēmumu tika
noteikts, ka deleģēšanas līgums tiek noslēgts uz 5 gadiem. 2021.gada
29.decembra Aizkraukles novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par
grozījumiem 2021.gada 21.oktobra sēdes lēmumā Nr.405 “Par
deleģējuma līguma slēgšanu ar SIA “Ģeotelpiskie risinājumi””, saskaņā
ar kuru nolemts noteikt, ka deleģēšanas līgums tiek noslēgts uz 1 gadu.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45panta otro daļu,
Aizkraukles novada pašvaldība nosūtīja deleģēšanas līgumu informācijai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Aizkraukles
novada pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2022.gada 11.februāra atzinums par deleģēšanas līgumu ar
SIA “Ģeotelpiskie risinājumi”. Atzinumā lūgts pārskatīt atsevišķus
deleģēšanas līguma nosacījumus un veikt nepieciešamos grozījumus.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
15.panta ceturto daļu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu un
13.panta sesto un septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta
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pirmo un otro daļām, 43.panta pirmo daļu, 45.panta otro daļu un 46.pantu,
ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada
domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 10.03.2022.
sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: slēgt vienošanos ar SIA
“Ģeotelpiskie risinājumi” par grozījumiem Pārvaldes uzdevumu
deleģēšanas līgumā Nr.6.1/21/239.

"pret" -

14 (Jānis Sarmis
Guntis Libeks,
Maškovs, Aivars
Evija Vectirāne,
Zēbergs)
nav
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Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.127 "Par deleģēšanas
grozījumiem ar SIA “Ģeotelpiskie risinājumi”"

Par lēmumu balso: "par" -

Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs

līguma

10.§
Par pilnvarojumu Pļaviņu Zaļā tirgus pārvaldniecei

Ziņo Ilga Visocka:

Pļaviņu novada Zaļā tirgus iekšējās kārtības noteikumu 12.punkts nosaka,
ka par tirdzniecību patstāvīgajā tirdzniecības vietā Tirgus dalībnieks slēdz
nomas līgumu. Noteikumu 13.punkts nosaka, ka patstāvīgās tirdzniecības
vietas nomas līgumus slēdz Tirgus pārvaldnieks. Saskaņā ar
iepriekšminēto nepieciešams izsniegt pilnvarojumu Aizkraukles novada
pašvaldības Pļaviņu Zaļā tirgus pārvaldniecei Elitai Kaņepējai slēgt
patstāvīgās tirdzniecības vietas nomas līgumus. Ņemot vērā
iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Aizkraukles novada domes 2021.gada 1.jūlija
saistošo noteikumu Nr.2021/1 “Aizkraukles novada pašvaldības
nolikums” 66.punktu, ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu
komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
pilnvarot Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu Zaļā tirgus
pārvaldnieci Elitu KAŅEPĒJU Aizkraukles novada pašvaldības vārdā
parakstīt un reģistrēt patstāvīgās tirdzniecības vietas nomas līgumus
Pļaviņu Zaļajā tirgū.

Par lēmumu balso: "par" -

14 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Guntis Libeks, Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Maškovs, Aivars Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
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"pret" -

Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs
Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.128 "Par pilnvarojumu Pļaviņu Zaļā
tirgus pārvaldniecei"

11.§
Par konkursa “Aizkraukles novada gada balva uzņēmējdarbībā 2021” nolikuma, komisijas
apstiprināšanu un par dalības maksas vienreizēju piemērošanu

Ziņo Elita Kaņepēja:

Administrācijas Uzņēmējdarbības atbalsta centrs ir sagatavojis
“Aizkraukles novada gada balva uzņēmējdarbībā 2021” nolikumu un
priekšlikumu par dalības maksas vienreizēju piemērošanu “Aizkraukles
novada gada balvas uzņēmējdarbībā 2021” pasniegšanas pasākumā.
“Uzņēmēju dienu 2022” pirmās dienas pasākums “Vietējās biznesa
atbalsta dienas” notiks 2022.gada 20.maijā, kurā Aizkraukles novada
uzņēmēji iepazīstinās ar savu uzņēmumu, ražojumiem un
pakalpojumiem, piedalīsies tīklošanās pasākumā, dalīsies ar iedvesmas
stāstiem, jauniešiem būs iespēja piedalīties meistarklasē par
uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību. „Uzņēmēju dienu 2022” otrās
dienas pasākums “Aizkraukles novada gada balvas uzņēmējdarbībā
2021” pasniegšanas pasākums notiks 2022.gada 21.maijā, kurā tiks
godināti 2021.gada uzņēmēji, kuri ar savu darbību sekmē novada
ekonomisko attīstību. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
12.pantu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunktu, Aizkraukles novada domes Attīstības
komitejas 09.02.2022. sēdes protokolu Nr.2022/2 un ņemot vērā to, ka
jautājums izskatīts un atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu
komitejas 10.03.2022.sēdē Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
apstiprināt konkursa “Aizkraukles novada gada balva uzņēmējdarbībā
2021” nolikumu; apstiprināt konkursa “Aizkraukles novada gada balva
uzņēmējdarbībā 2021” vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Komisijas
priekšsēdētājs: Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības un sadarbības jautājumos Dainis Vingris Komisijas locekļi:
Agita GRĪNVALDE – IRUKA; Anita ŠMITE; Baiba KELLERE; Ilona
KĀGANE; Ingūna GRANDĀNE; Elita KAŅEPĒJA; Gunta ŽILDE .

Par lēmumu balso: "par" -

13 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Guntis Libeks, Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Maškovs, Aivars Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Evija Vectirāne, Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
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"pret" -

nav

"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

1 (Dainis Vingris - Nepiedalās balsojumā)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.129 "Par konkursa “Aizkraukles
novada gada balva uzņēmējdarbībā 2021” nolikuma,
komisijas apstiprināšanu un par dalības maksas vienreizēju
piemērošanu"

12.§
Par Jaunjelgavas kultūras centra direktora iecelšanu

Ziņo Uldis Riekstiņš:

Saskaņā ar Aizkraukles novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošo
noteikumu Nr. 2021/1 “Aizkraukles novada pašvaldības nolikums”
7.53.apakšpunktu Aizkraukles novada dome ir izveidojusi iestādi
Jaunjelgavas kultūras centrs ar šādām struktūrvienībām – Sērenes tautas
nams, Seces pagasta kultūras nams, Staburaga saieta nams, Sunākstes
pagasta saieta nams un Daudzeses pagasta saieta nams. Kultūras
institūciju likuma 20.pants nosaka, ka “Pašvaldību kultūras institūciju
direktorus ieceļ amatā un atbrīvo no amata attiecīgā pašvaldība”.
Aizkraukles novada pašvaldībā laika posmā no 2022.gada 13.janvāra līdz
2022.gada 25.februārim ieskaitot, tika izsludināta iekšējā pieteikšanās uz
Jaunjelgavas kultūras centra direktora amatu. Informācija par
pieteikšanos tika izsūtīta visiem Aizkraukles novada pašvaldības
darbiniekiem kultūras jomā. Norādītajā termiņā tika saņemti 3 pieteikumi
Jaunjelgavas kultūras centra direktora amatam. Pretendentu izvērtēšanu
veica ar Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu
izveidota komisija. Pretendentu atlases komisija, izvērtējot pretendenta
atbilstību izvirzītajām prasībām un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 69.panta 4.punktu, Aizkraukles novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis RIEKSTIŅŠ, ierosina Jaunjelgavas kultūras centra
direktora amatā iecelt Sandru SMONU. Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Kultūras institūciju likuma
20.pantu, Aizkraukles novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošo
noteikumu Nr. 2021/1 “Aizkraukles novada pašvaldības nolikums”
22.6.apakšpunktu un ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Aizkraukles novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: iecelt
Sandru SMONU,Jaunjelgavas kultūras centra direktora amatā ar
2022.gada 1.aprīli; noteikt Jaunjelgavas kultūras centra direktora
atalgojumu – 1044,00 euro.

Par lēmumu balso: "par" -

14 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Guntis Libeks, Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Maškovs, Aivars Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
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"pret" -

Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs
Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.130 "Par Jaunjelgavas kultūras centra
direktora iecelšanu"

13.§
Par Neretas bibliotēkas vadītāja iecelšanu

Ziņo Uldis Riekstiņš:

Saskaņā ar Aizkraukles novada domes saistošo noteikumu Nr.2021/1
“Aizkraukles novada pašvaldības nolikums” 7.45.punktu Aizkraukles
novada dome ir izveidojusi iestādi Neretas bibliotēka ar šādām
struktūrvienībām – Neretas bērnu bibliotēka, Pilskalnes pagasta
bibliotēka, Zalves pagasta bibliotēka, Zalves pagasta Sproģu bibliotēka
un Mazzalves pagasta bibliotēka. Bibliotēku likuma 25.panta pirmā daļa
nosaka, ka: “Bibliotēkas darbu vada un par bibliotēkas darbību atbild
bibliotēkas vadītājs (direktors), kuru apstiprina amatā, atceļ no amata, kā
arī viņa pienākumus un tiesības nosaka bibliotēkas dibinātājs”.
Aizkraukles novada pašvaldībā laika posmā no 2022.gada 4.februāra līdz
2022.gada 11.februārim ieskaitot, tika izsludināta iekšējā pieteikšanās uz
Neretas bibliotēkas vadītāja amatu. Informācija par pieteikšanos tika
izsūtīta visiem Aizkraukles novada pašvaldības bibliotēku darbiniekiem.
Norādītajā termiņā tika saņemts 1 pieteikums Neretas bibliotēkas vadītāja
amatam. Pretendentu izvērtēšanu veica ar Aizkraukles novada
pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija. Pretendentu
atlases komisija, izvērtējot pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 69.panta 4.punktu,
Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis RIEKSTIŅŠ,
ierosina Neretas bibliotēkas vadītāja amatā iecelt Diānu ZANU.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.punktu, Bibliotēku likuma 25.panta pirmo daļu, ņemot vērā to, ka
jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: atbrīvot no Neretas bibliotēkas vadītāja amata
Regīnu KVIESI un pārcelt darbā uz Aizkraukles novada Kultūras
pārvaldes bibliotēku darba metodiķa amata vietu ar 2022.gada 1.aprīli;
iecelt Diānu ZANU Neretas bibliotēkas vadītāja amatā ar 2022.gada
1.aprīli; Noteikt Neretas bibliotēkas vadītāja atalgojumu – 861,00 euro.

Par lēmumu balso: "par" -

14 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Guntis Libeks, Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Maškovs, Aivars Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
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"pret" -

Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs
Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.131 "Par Neretas bibliotēkas vadītāja
iecelšanu"

14.§
Par izmaiņām Aizkraukles novada bāriņtiesas amata vienību sarakstā

Ziņo Liāna Purvinska: Ar Aizkraukles novada pašvaldības domes 2021.gada 16.septembra
lēmumu Nr.175 “Par jaunizveidotās Aizkraukles novada bāriņtiesas
amata vienību apstiprināšanu” tika apstiprinātas Aizkraukles novada
bāriņtiesā šādas amata vienības: bāriņtiesas priekšsēdētājs - 1 amata
vienība, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks - 1 amata vienība, bāriņtiesas
loceklis - 10 amata vienības, bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs - 1 amata
vienība, bāriņtiesas lietvedis - 1 amata vienība un bērnu tiesību
aizsardzības speciālists - 1 amata vienība. Aizkraukles novada dome
izsludināja konkursu uz vakantajām bāriņtiesas priekšsēdētāja,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļu amata vietām. Ar
2022.gada 20.janvāra domes lēmumu Nr.8 tika veiktas izmaiņas
Aizkraukles novada bāriņtiesas amata vienību sarakstā - ar 2022.gada
1.februāri izveidot Aizkraukles novada bāriņtiesā 1 amata vienību:
Aizkraukles novada bāriņtiesas locekļa palīgs. Veicot bāriņtiesu
reorganizāciju, Kokneses novada bāriņtiesā ilgstošā prombūtnē atradās
divas darbinieces: bāriņtiesas priekšsēdētāja G.Z.A. (bērna kopšanas
atvaļinājumā no 02.08.21. - 01.02.23.) un bāriņtiesas vietniece S.V.
(darba nespēja no 29.11.21.). Minētās personas tika ievēlētas amatos ar
Kokneses novada domes lēmumu ar ievēlēšanas termiņu: G.Z.A. 2025.gada 30.septembris, S.V. - 2024.gada 31.augusts, un arī ar šādu
termiņu tika noslēgti darba līgumi. Ņemot vērā iepriekš norādīto,
nepieciešams veikt grozījumus 2021.gada 16.septembra Aizkraukles
novada pašvaldības domes lēmuma Nr.175 pielikumā “Aizkraukles
novada bāriņtiesas amatu klasifikācija, mēnešalgu grupas un maksimālās
mēnešalgas”. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 8.punktu, Bāriņtiesas likuma Pārejas noteikumos (22., 23.punkts),
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs” 1.pielikumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.66
“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, ievērojot to, ka
jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novads domes Sociālo
jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: apstiprināt grozījumus 2021.gada 16.septembra Aizkraukles
novada domes lēmuma Nr.175 pielikumā “Aizkraukles novada
bāriņtiesas amatu klasifikācija, mēnešalgu grupas un maksimālās
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mēnešalgas”: izveidot ar 2022.gada 1.aprīli Aizkraukles novada
bāriņtiesā 2 amata vienības: Aizkraukles novada bāriņtiesas loceklis;
iekļaut Aizkraukles novada bāriņtiesas sastāvā S.V. un G.Z.A.

"pret" -

9 (Jānis Sarmis Bajinskis, Leons Līdums, Jurijs Maškovs,
Anita Ostrovska, Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis
Vingris, Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
1 (Guntis Libeks)

"atturas" -

3 (Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve, Aigars Lukss)

"nepiedalās" -

1 (Aivars Miezītis - Nepiedalās balsojumā)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.132 "Par izmaiņām Aizkraukles
novada bāriņtiesas amata vienību sarakstā"

Par lēmumu balso: "par" -

15.§
Par Aizkraukles novada Sporta centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada dome izskatīja Aizkraukles novada Sporta centra
direktora Valda Padoma priekšlikumu par Aizkraukles novada Sporta
centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, ievērojot
to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu
un tautsaimniecības jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: apstiprināt Aizkraukles novada Sporta centra
maksas pakalpojumu cenrādi ; maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā
2022.gada 1.aprīlī.

"pret" -

14 (Jānis Sarmis
Guntis Libeks,
Maškovs, Aivars
Evija Vectirāne,
Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr. 133 "Par Aizkraukles novada Sporta
centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -
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Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs

16.§
Par Aizkraukles novada pašvaldības tūrisma maksas cenrāža apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada dome izskatīja Anitas ŠMITES, Aizkraukles novada
pašvaldības Administrācijas Tūrisma nodaļas vadītājas, iesniegumu
(reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā) par Aizkraukles novada
pašvaldības tūrisma maksas cenrāža apstiprināšanu. Izskatot Aizkraukles
novada pašvaldības Administrācijas Tūrisma nodaļas iesniegto
informāciju ar lūgumu apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības
tūrisma maksas pakalpojumus, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, ievērojot
to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu
un tautsaimniecības jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības
tūrisma maksas pakalpojumu cenrādi; maksas pakalpojumu cenrādis
stājas spēkā 2022.gada 1.aprīlī.

"pret" -

14 (Jānis Sarmis
Guntis Libeks,
Maškovs, Aivars
Evija Vectirāne,
Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr. 134 "Par Aizkraukles novada
pašvaldības tūrisma maksas cenrāža apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs

17.§
Par atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma un izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu

Ziņo Iluta Groza:

Izglītības kvalitātes valsts dienests Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” ietvaros īsteno aktivitātes priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska grupas izglītojamo iesaistei jauniešu aktivitātēs un
iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Atbilstoši Ministru kabineta
2016.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.460 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus" īstenošanas noteikumi” 33.punktam, atbalsts tiek piešķirts
atklātos projektu konkursos “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
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jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, ko organizē projekta
sadarbības partneri – pašvaldības, katra atsevišķi vai veidojot stratēģisko
partnerību savā starpā. Aizkraukles novada pašvaldībai piešķirtas 2
kvotas. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4 600,00
euro (vienota nemainīga likme) un to 100 procentu apmērā finansē no
projekta PuMPuRS budžeta līdzekļiem. Ņemot vērā likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2016.
gada 12. jūlija noteikumu Nr.460 “Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu
mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"
īstenošanas noteikumi” 33.punktu, ievērojot to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: apstiprināt atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
nolikumu; apstiprināt konkursa komisijas sastāvu: Komisijas
priekšsēdētājs – Dainis VINGRIS, Domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības un sadarbības jautājumos, Uldis DZĒRVE - Aizkraukles novada
pašvaldības deputāts, Zane ROMANOVA - Aizkraukles Interešu
izglītības centra vadītāja. Sarmīte KRUGLOVA - Aizkraukles novada
izglītības pārvaldes izglītības darba speciālists speciālās iekļaujošās un
profesionālās izglītības jautājumos, Anita LUCKĀNE – Aizkraukles
novada sporta centra sporta pasākumu organizators; Iluta GROZA Aizkraukles novada pašvaldības projektu vadītāja). par atbildīgo saistībā
ar konkursa īstenošanu nozīmēt Aizkraukles novada pašvaldības
Administrācijas attīstības nodaļas projektu vadītāju Ilutu GROZU.

"pret" -

13 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts, Evija Vectirāne,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

1 (Guntis Libeks - Nepiedalās balsojumā)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.135 "Par atklāta projektu konkursa
„Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma un
izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -
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18.§
Par projekta “Tilta izbūve pāri Daugavas līcim” virzību
(tehniskās dokumentācijas izstrādi )

Ziņo Ilona Kāgane:

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu un Aizkraukles novada Attīstības programmas 2021. –
2028.gadam Investīciju plāna 40.punktu “Aizkraukles pilsētas Daugavas
krastmalas sakārtošana”, kurā viena no aktivitātēm paredz izbūvēt tiltu
pāri Daugavas līcim, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: uzsākt projekta virzību - tehniskās
dokumentācijas izstrādi; uzdot iepirkumu speciālistei Dacei SVĒTIŅAI
sagatavot un izsludināt iepirkumu par tehniskās dokumentācijas izstrādi.
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19.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta ”Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un
atjaunošana” īstenošanai

Ziņo Valērija Noreika: Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 22.februāra noteikumiem Nr.143
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un
izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai un novēršanai” pašvaldības aizņēmuma saņemšanai
nepieciešams domes lēmums. Projekta realizācija uzsākta 2021. gadā,
taču laikapstākļu dēļ, kuru iespaidā iestājās tehnoloģiskais pārtraukums,
būvdarbi netika pabeigti. Šī projekta aktualitāti pierāda tas, ka
jaunizveidotais infrastruktūras objekts būs reģionālas nozīmes objekts
jaunajā novadā, kā arī tas, ka viens no pašvaldību mērķiem ir veidot drošu
un visiem iedzīvotājiem pieejamu labiekārtotu pilsētvidi. Tiek plānoti
sekojoši darbi publiskās ārtelpas sakārtošanai: 1.betona bruģakmens
ietves segas izbūve ~1045.00 m² apjomā; 2.asfaltbetona brauktuves segas
izbūve ~1900.00 m² apjomā; 3.grants celiņu seguma izbūve ~360.00 m²
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apjomā; 4.grants nomales izbūve ~385.00 m² apjomā; 5.zāliena segas
izbūve ~4200.00 m² apjomā; 6.apstādījumu dobes izveide ~1498 m²
apjomā; 7.apgaismojuma balsti ~38 gab. apjomā. Aptuvenās projekta
pabeigšanas izmaksas ir 298 580.00 EUR. Pašvaldībai jānodrošina
budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai ne mazāk kā 15
% apmērā no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām
attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma. Pamatojoties uz likumu
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 6.punktu,
Aizkraukles novada attīstības programmas 2021.-2028.gadam Investīciju
plāna 60-2.punktu “Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un
atjaunošana”, ar Ministru kabineta 2022.gada 22.februāra noteikumiem
Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek
izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās
krīzes seku mazināšanai un novēršanai” ņemot vērā to, ka jautājums
izskatīts un atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas
10.03.2022.sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: līdz tuvākā
mēneša pirmajam datumam sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai investīciju projekta pieteikumu
“Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana”; ņemt
aizņēmumu ar Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi 253 793.00
EUR investīciju projekta “Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un
atjaunošana” īstenošanai ar izņemšanu 2022.gadā: aizņēmuma apmērs –
253 793 EUR, aizdevējs – Valsts kase; ņemt vidēja termiņa aizņēmumu
uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 2 gadiem;
aizņēmuma atmaksāšanas garantija – Aizkraukles novada pašvaldības
budžets. Pašvaldības līdzfinansējumu 15% t.i. 44 787 EUR paredzēt
2022.gada budžetā.

"pret" -

14 (Jānis Sarmis
Guntis Libeks,
Maškovs, Aivars
Evija Vectirāne,
Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr. 137 "Par aizņēmuma ņemšanu
projekta ”Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un
atjaunošana” īstenošanai"

Par lēmumu balso: "par" -

Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
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20.§
Par dabas takas uz Aizkraukles viduslaiku pilsdrupām līguma noslēgšanu

Ziņo Ligita Kronentāle: Aizkraukles novada dome iepazinās ar sagatavoto līguma projektu par
dabas takas izveidošanu uz Aizkraukles viduslaiku pilsdrupām. Saskaņā
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ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 11.pantu fiziskajām un
juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras
pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā ). Aizkraukle novada
Aizkraukles viduslaiku pilsdrupas ir uz īpašnieka zemes. Dabas taka no
ceļa uz pilsdrupām šķērsos īpašnieka nekustamā īpašuma zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu un Nr. 32440070027 gar Karikstes upes krastu.
Lai nodrošinātu Dabas takas posma izmantošanu, nepieciešams ar
īpašnieku noslēgt līgumu uz 25 gadiem. Ņemot vērā iepriekšminēto un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles
novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas
10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: noslēgt līgumu
par dabas takas uz Aizkraukles viduslaiku pilsdrupām izveidi un
uzturēšanu ar nekustamā īpašuma īpašnieku pa īpašnieka zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu un Nr. 32440070027 gar Karikstes upes krastu
uz 25 gadiem.
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21.§
Par finansiālu atbalstu biedrības "Daugavas abi krasti" projekta pieteikumam

Ziņo Anita Ostrovska: Aizkraukles novada pašvaldība saņēmusi biedrības “Daugavas abi krasti”
projekta pieteikumu (reģistrēts pašvaldībā 11.01.2022. Nr.S/5. 10/22/89)
“Baltas Kazas lielais plosts Aizkrauklē” finansiālam atbalstam, kopā
600.00 euro. Projekta ietvaros paredzētas sacensības uz sauszemes un
ūdens ar mērķi veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportiskās
aktivitātes Aizkraukles novadā. Pamatojoties uz Aizkraukles novada
domes 2022.gada 17.februāra Nolikuma Nr.2022/3 „Par kārtību, kādā
Aizkraukles novada pašvaldība finansiāli atbalsta nevalstiskās
organizācijas", ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Aizkraukles novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: piešķirt no
Aizkraukles novada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem
sabiedriskām organizācijām - biedrībai “ Daugavas abi krasti” iesniegtā
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projekta pieteikuma “Baltas Kazas lielais plosts Aizkrauklē” finansiālam
atbalstam 2022.gadā 600.00 EUR apmērā.
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22.§
Par finansiālu atbalstu Aizkraukles pensionāru biedrības projekta pieteikumam
Ziņo Anita Ostrovska: Aizkraukles novada pašvaldība saņēmusi Aizkraukles novada pensionāru
biedrības projekta pieteikumu (reģistrēts pašvaldībā 07.01.2022. Nr
5./10/22/37) “Kopā nākam prieku vairot”, finansiālam atbalstam, kopā
800.00 euro. Projekta ietvaros paredzēts aicināt seniorus uz kopīgiem
pasākumiem, vairojot optimismu un dzīvesprieku, piederību savai
pilsētai, pagastam. Pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 2022.gada
17.februāra Nolikumu Nr.2022/3 „Par kārtību, kādā Aizkraukles novada
pašvaldība finansiāli atbalsta nevalstiskās organizācijas", ņemot vērā to,
kā jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: piešķirt no Aizkraukles novada pašvaldības budžetā
paredzētajiem līdzekļiem sabiedriskām organizācijām - Aizkraukles
novada pensionāru biedrībai iesniegtā projekta pieteikuma “Kopā nākam
prieku vairot” finansiālam atbalstam 2022.gadā 600.00 euro apmērā.
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Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
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23.§
Par Aizkraukles novada domes Zemes lietu komisijas nolikuma grozījumiem

Ziņo Gunta Baiba:

Aizkraukles novada domes 2021.gada 17.novembra sēdē tika apstiprināts
Aizkraukles novada domes Zemes lietu komisijas nolikums. Nolikuma
3.3.punkts nosaka, ka “Komisijai ir sekretāre, kas ir komisijas locekle.
Komisijas sekretāre nodrošina Komisijas organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu nodrošina (atbilstoši lietvedības noteikumiem sagatavo
komisijas sēžu protokolus, nodrošina to parakstīšanu līdz nākamajai
komisijas sēdei un glabāšanu līdz nodošanai arhīvā, sagatavo lēmumu
izrakstus, lēmuma projektus nosūta izskatīšanai Aizkraukles novada
domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejai vai Domei
iekļaušanai sēdes kārtībā, rakstiski informē iesniedzēju par 2.3.2.4.punktos pieņemtiem lēmumiem, u.tml.). Lai nodrošinātu efektīvu
komisijas darbu, Zemes lietu komisija ierosina noteikt, ka komisijas
sekretāra pienākumus veic nevis komisijas loceklis, bet pašvaldības
administrācijas darbinieks. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot
vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 10.03.2022.sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: apstiprināt grozījumus 2021.gada 17.novembra Aizkraukles
novada domes Zemes lietu komisijas nolikumā; grozījumi stājas spēkā ar
2022.gada 1.aprīli.
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24.§
Par Aizkraukles novada domes 2021.gada 17.novembra lēmuma Nr.451 grozījumiem

Ziņo Gunta Baiba:

Ar Aizkraukles novada domes sēdes 2021.gada 17.novembra lēmumu
Nr.451 tika ievēlēts Aizkraukles novada domes Zemes lietu komisijas
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sastāvs. Saskaņā ar Lēmuma 4.punktu par komisijas sekretāri tika
nozīmēta komisijas locekle Sanita GRABĀNE. Lai nodrošinātu efektīvu
komisijas darbu, Zemes lietu komisija ierosina noteikt, ka komisijas
sekretāra pienākumus veic nevis komisijas loceklis, bet pašvaldības
administrācijas darbinieks. Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu,
ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada
domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 10.03.2022.
sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: veikt grozījumus Aizkraukles
novada domes 2021.gada 17.novembra sēdes lēmumā Nr.451 “Par
Aizkraukles novada domes Zemes lietu komisijas ievēlēšanu” un svītrot
lēmuma 4.punktu.
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25.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Klīves 1, Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā,
izsoles atcelšanu

Ziņo Gunta Baiba:

2021.gada 16.decembrī Aizkraukles novada dome pieņēma lēmumu
Nr.620 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Klīves 1, Jaunjelgavas
pilsētā, Aizkraukles novadā, pārdošanu izsolē un izsoles Noteikumu
apstiprināšanu”. Nekustamais īpašums reģistrēts Jaunjelgavas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000615425 uz Aizkraukles novada
pašvaldības vārda. Nekustamā īpašuma Klīves 1, Jaunjelgava,
Aizkraukles novads kadastra numurs 32070021014, izsoles sākumcena
noteikta 5831,30 EUR.. Izsole notika elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv no 15.01.2022. plkst.13.00 līdz 14.02.2022.
plkst.13.06. Augstāko cenu 28731,30 EUR nosolīja persona. Atbilstoši
Izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis
augstāko cenu, līdz 2022.gada 14.martam jāpārskaita pašvaldības
norādītajā kontā pirkuma summa, kas atbilst starpībai starp augstāko
nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu. Persona ir veikusi apmaksu
pilnā apmērā par nekustamo īpašumu Klīves 1, Jaunjelgavas pilsēta,
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Aizkraukles novads. Aizkraukles novada pašvaldībā tika saņemts
personas 11.03.2022. iesniegums (pašvaldībā reģistrēts 11.03.2022. ar
Nr.J/5.5/22/842) par darījuma atcelšanu ar lūgumu atgriezt samaksāto
pirkuma maksu EUR 28731,30. Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties
uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un Aizkraukles novada domes
2021.gada 16.decembra lēmuma Nr.620 (protokols Nr.22., 49.p.) .) “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – Klīves 1, Jaunjelgavas pilsētā,
Aizkraukles novadā, pārdošanu izsolē un izsoles Noteikumu
apstiprināšanu”, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: atcelt izsoli un
anulēt nekustamā īpašuma Klīves 1, Jaunjelgavas pilsēta, Aizkraukles
novads, kadastra numurs 32070021014, izsoles rezultātus.
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26.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu “Avotiņi”, Zalves pag., Aizkraukles nov. zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 32960040011

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts SIA “Aizkraukles mērnieks”
2022.gada 27.janvāra iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada
pašvaldības administrācijā pārvaldē 27.01.2022. Nr. ANP/5.3/22/292) par
zemes ierīcības projekta “Avotiņi”, Zalves pag., Aizkraukles nov.,
apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32960040011.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts, pamatojoties uz nekustamā īpašuma
“Avotiņi” īpašnieces iesniegumu. Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma
19.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 11. panta
trešo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu
Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.2. un 47.
punktiem, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455
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“Adresācijas noteikumi” 2.10.punktu, Ministru kabineta 2013.gada
30.aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi.” 65.punktu, ņemot vērā to, ka
jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma “Avotiņi”, Zalves pag., Aizkraukles nov., zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 32960040011 sadalīšanai, izveidojot divas jaunas
zemes vienības: projektētā zemes vienība Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
32960040099 (1 ha); projektētā zemes vienība Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 32960040100 (15 ha); projektēto zemes vienību Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 32960040099 (1 ha) atstāt esošā īpašuma sastāvā,
saglabājot nosaukumu “Avotiņi”, Zalves pagasts, Aizkraukles novads un
adresi. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –– zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
projektēto zemes vienību Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 32960040100 (15
ha) veidot kā jaunu zemes vienību un nekustamo īpašumu, piešķirot
nosaukumu: "Avotiņu pļava", Zalves pag., Aizkraukles nov., nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –– zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
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Pieņemt lēmumu Nr.144 "Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu “Avotiņi”, Zalves pag., Aizkraukles nov.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32960040011"
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27.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu “Neretas muiža”, Neretas pag., Aizkraukles
nov. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32700100005

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts SIA “Aizkraukles mērnieks”
2022.gada 16.februāra iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada
pašvaldības administrācijā pārvaldē 16.02.2022. Nr. N/5.3/22/550) par
zemes ierīcības projekta “Neretas muiža”, Neretas pag., Aizkraukles nov.,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32700100005. Zemes ierīcības
projekts izstrādāts, pamatojoties uz nekustamā īpašuma “Neretas muiža”
īpašnieces iesniegumu. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
28

212022.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 11. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru
kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.2. un 47. punktiem, Ministru
kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi”
2.10.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr. 240
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi.”
65.punktu, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles
novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas
10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada NOLEMJ: apstiprināt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Neretas muiža”, Neretas pag.,
Aizkraukles nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32700100005
sadalīšanai, izveidojot divas jaunas zemes vienības: projektētā zemes
vienība Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 32700100186 (12.8 ha); projektētā
zemes vienība Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 32700100187 (1.8 ha);
projektēto zemes vienību Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 32700100186
(12.8 ha) atstāt esošā īpašuma sastāvā, saglabājot nosaukumu “Neretas
muiža”, Neretas pagasts, Aizkraukles novads, un adresi saskaņā ar
1.pielikumu. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –– zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
projektēto zemes vienību Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 32700100187 (1.8
ha), veidot kā jaunu zemes vienību un nekustamo īpašumu, piešķirot
nosaukumu: "Dīķīši", Neretas pag., Aizkraukles nov., nosakot nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi –– zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
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Pieņemt lēmumu Nr.145 "Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu “Neretas muiža”, Neretas pag., Aizkraukles
nov. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32700100005"

Par lēmumu balso: "par" -

29

Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs

28.§
Par pašvaldības dzīvokļa Jāņa Jaunsudrabiņa ielā **, Neretā, Aizkraukles novadā,
ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts personas iesniegums (reģistrēts
Aizkraukles novada pašvaldībā 27.01.2022. ar Nr. N/5.5/22/287) ar
lūgumu atsavināt pašvaldības dzīvokli Jāņa Jaunsudrabiņa ielā **, Neretā,
Aizkraukles novadā. Pamatojoties uz Aizkraukles novada domes
2021.gada 17.novembra Nolikuma Nr.2021/41 “Aizkraukles novada
domes Dzīvokļu komisijas nolikums” 4.punktu, Aizkraukles novada
domes Dzīvokļu komisija, izskatījusi personas iesniegumu, konstatē:
saskaņā ar 18.04.2011. noslēgto dzīvokļa īres līgumu dzīvoklis Jāņa
Jaunsudrabiņa ielā 12 – 1, Neretas pagastā, Aizkraukles novadā tika
izīrēts personai. Dzīvokļa kopējā platība ir 55.1 m². Dzīvoklī ir deklarētas
divas personas: persona (atsavināšanas ierosinātājs) un persona1
(atsavināšanas ierosinātāja laulātā). Dzīvojamās mājas apsaimniekotājs
un komunālo pakalpojumu sniedzēji apliecina, ka personai nav parādu par
dzīvokļa īri, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem.
personas dzīvojamā telpa Jāņa Jaunsudrabiņa ielā **, Neretas pagastā,
Aizkraukles novadā, nav izīrēta kā pašvaldības palīdzība dzīvokļa
jautājumu risināšanā, tāpēc nepastāv likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 20.panta noteiktais atsavināšanas aizliegums.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu un 45.panta trešo un
ceturto daļu, Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pantu, ņemot vērā Aizkraukles
novada domes Dzīvokļu komisijas 23.02.2022. lēmumu Nr.105 un ņemot
vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: ierakstīt Zemesgrāmatā uz Aizkraukles novada
pašvaldības vārda, kā patstāvīgu dzīvokļa īpašumu Jāņa Jaunsudrabiņa
iela **, Nereta, Aizkraukles novads, LV-5101; uzdot Aizkraukles novada
pašvaldības Administrācijas Īpašumu nodaļas speciālistei Mirdzai
BRŪNIŅAI veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai
zemesgrāmatā uz Aizkraukles novada pašvaldības vārda, organizēt
dzīvokļa īpašuma novērtēšanu pie sertificēta vērtētāja. uzdot Objektu un
mantas vērtēšanas komisijai apstiprināt nekustamā īpašuma Jāņa
Jaunsudrabiņa ielā **, Neretā, Aizkraukles novadā, atsavināšanai
noteikto nosacīto cenu, pēc nekustamā īpašuma novērtēšanas.

"pret" -

14 (Jānis Sarmis
Guntis Libeks,
Maškovs, Aivars
Evija Vectirāne,
Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Par lēmumu balso: "par" -

30

Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs

Pieņemt lēmumu Nr.146 "Par pašvaldības dzīvokļa Jāņa
Jaunsudrabiņa ielā **, Neretā, Aizkraukles novadā,
ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu"

Nolemj:

29.§
Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim
Draudzības krastmala **, Aizkraukle, Aizkraukles novads

Ziņo Gunta Baiba:

Pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 2021.gada 17.novembra
Nolikuma Nr.2021/41 “Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas
nolikums” 4.punktu, Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisija
izskatīja 11.02.2022. Aizkraukles novada sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Lauma A” iesniegumu (reģistrēts Aizkraukles novada
pašvaldībā 14.02.2022. Nr.ANP/5.2/22/484). SIA “Lauma A” valdes
loceklis Modris BITE iesniegumā lūdz rast iespēju izīrēt pašvaldības
dzīvokli santehniķim. Aizkraukles novada domes 2021.gada
17.novembra saistošo noteikumu Nr.2021/19 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Aizkraukles novadā” 3.5.punkts paredz, ka
Aizkraukles novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā kvalificētam speciālistam, un 48.punkts nosaka, ka
Aizkraukles novada dome ar atsevišķu lēmumu nosaka konkrētai
dzīvojamai telpai speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
Pašvaldībai ir brīvs, neizīrēts dzīvoklis Draudzības krastmalā **,
Aizkrauklē, ar kopējo platību 31.0 m2. Pamatojoties uz Aizkraukles
novada domes 2021.gada 17.novembra saistošo noteikumu Nr.2021/19
“Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Aizkraukles novadā”
3.5.punktu, 48.punktu, Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas
23.02.2022. lēmumu Nr.101 un ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Sociālo jautājumu komitejas
10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: noteikt
dzīvojamai telpai Draudzības krastmala **, Aizkraukle, Aizkraukles
novads – speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
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30.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Draudzības krastmala **, Aizkraukle, Aizkraukles
novads

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada pašvaldībā ir saņemts personas, 11.02.2022.
iesniegums, (pašvaldībā reģistrēts 14.02.2022. ar Nr.ANP/5.2/22/483) par
dzīvojamās telpas izīrēšanu. Pamatojoties uz Aizkraukles novada domes
2021.gada 17.novembra Nolikums Nr.2021/41 “Aizkraukles novada
domes Dzīvokļu komisijas nolikums” 4.punktu, Aizkraukles novada
domes Dzīvokļu komisija, izskatījusi personas iesniegumu, konstatē:
saskaņā ar noslēgto Darba līgumu personas no 03.08.2021. ir pieņemts
darbā Aizkraukles novada kapitālsabiedrībā SIA “Lauma A” par
santehniķi. personas iesniegumā norāda, ka darba pienākumos ir avāriju
situāciju novēršana, kas ir saistīta ar ātru un operatīvu nokļūšanu objektā
Aizkrauklē. Iesniegumam ir pievienots Aizkraukles novada sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Lauma A” valdes locekļa Modra BITES
11.02.2022. lūgums atbalstīt personas dzīvokļa palīdzības jautājumā.
Pašvaldībai ir brīvs, neizīrēts dzīvoklis Draudzības krastmalā 3-8,
Aizkrauklē, ar kopējo platību 31.0 m2. Persona apskatīja piedāvāto
pašvaldības dzīvokli Draudzības krastmalā 3-8, Aizkrauklē un piekrita tā
īrei. Aizkraukles novada domes 2021.gada 17.novembra saistošo
noteikumu Nr.2021/19 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Aizkraukles novadā” 3.5.punkts paredz, ka Aizkraukles novada
pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā kvalificētam
speciālistam, un 48.punkts nosaka, ka Aizkraukles novada dome ar
atsevišķu lēmumu nosaka konkrētai dzīvojamai telpai speciālistam
izīrējamas dzīvojamās telpas statusu. Pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 15.pantu un Aizkraukles novada
pašvaldības domes 2021.gada 17.novembra saistošo noteikumu
Nr.2021/19, 3.5.punktu, 48., 49., 50.punktu, Aizkraukles novada domes
Dzīvokļu komisijas 23.02.2022. lēmumu Nr.102 un ņe ot vērā to, ka
jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Sociālo
jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: izīrēt personai dzīvojamo telpu Draudzības krastmalā 3-8,
Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, platība 31.0 m2, ar īres līguma termiņu
līdz 2023.gada 1.aprīlim vai darba attiecību izbeigšanu. Ģimenes sastāvs
– viena persona.
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Pieņemt lēmumu Nr.148 "Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
personai Draudzības krastmala **Aizkraukle, Aizkraukles
novads"

31.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Jēkabpils iela **, Jaunjelgava, Aizkraukles novads

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada pašvaldībā saņemts personas, 24.01.2022.
iesniegums, (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. J/5.2/22/247) par dzīvojamās
telpas izīrēšanu. persona lūdz izīrēt viņam pašvaldības dzīvokli, jo ir
palicis bez patstāvīgas dzīvesvietas. Pašreizējā dzīvesvieta ir jāatbrīvo, jo
dzīvokļa īpašniece dzīvokli pārdod. personai ir noteikts trūcīgas personas
statuss. Saskaņā ar LR Iedzīvotāju reģistra datiem adresē Liepu iela **,
Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā, dzīvesvietu ir deklarējusi persona, no
02.05.2013. Ar Dzīvokļu komisijas 26.01.2022. lēmumu Nr.1 tika
nolemts anulēt ziņas par dzīvesvietu Liepu iela **, Jaunjelgava,
Aizkraukles novadā, persona, jo viņam nebija tiesiska pamata tur būt
deklarētam, un 28.01.2022. tika izdeklarēts no šīs norādītās adreses.
Jaunjelgavas apvienības pārvalde ir sazinājusies ar personu un
piedāvājusi viņam pagaidu dzīvesvietu izīrēt adresē Jēkabpils ielā 8-1,
Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā. persona ir piekritis īrēt dzīvojamo telpu
norādītajā adresē. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 15.pantu un Aizkraukles novada
pašvaldības domes 17.11.2021. saistošo noteikumu Nr.2021/19 “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Aizkraukles novadā” 4.6.punktu
, Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas 23.02.2022. lēmumu
Nr.100 un ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles
novada domes Sociālo jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: reģistrēt personu pašvaldības
dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējās kārtības rindā. izīrēt personai
dzīvojamo telpu Jēkabpils ielā **, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā.
Ģimenes sastāvs – viena persona.
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Pieņemt lēmumu Nr.149 "Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
personai Jēkabpils iela **, Jaunjelgava, Aizkraukles
novads"

Nolemj:

32.§
Par pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Mednieku iela **, Jaunjelgava,
Aizkraukles novads

Ziņo Gunta Baiba:

Aizkraukles novada pašvaldībā saņemts Aizkraukles novada Sociālā
dienesta, 10.03.2022. iesniegums, (pašvaldībā reģistrēts 11.03.2022. ar
Nr. J/5.2/22/836) par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai. Aizkraukles
novada Sociālais dienests lūdz izīrēt personai pašvaldības dzīvokli, jo
esošajā dzīvesvietā Vecajā skolā *, Secē, Seces pagastā, Aizkraukles
novadā, ir noticis ugunsgrēks, dzīvoklis ir bojāts un dzīvošanai nav drošs.
Personai ir noteikts trūcīgas personas statuss un 3.grupas invaliditāte.
Radušās situācijas rezultātā Aizkraukles novada Sociālais dienests,
sadarbojoties ar Seces pagasta pakalpojumu centru un Jaunjelgavas
apvienības pārvaldes darbiniekiem, nodrošināja iespēju personai
pārnakšņot Mednieku ielā **, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā.
Jaunjelgavas apvienības pārvalde ir sazinājusies ar personu un
piedāvājusi viņam uz laiku pagaidu dzīvesvietu izīrēt adresē Mednieku
ielā **, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā, kamēr tiks izremontēts
dzīvoklis Vecajā skolā 5, Secē, Seces pagastā, Aizkraukles novadā.
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
15.pantu un Aizkraukles novada domes 2021.gada 17.novembra saistošo
noteikumu Nr.2021/19 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Aizkraukles novadā” 1.punktu, 7.8. apakšpunktu Aizkraukles novada
dome NOLEMJ: izīrēt personai dzīvojamo telpu Mednieku ielā **,
Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā. Ģimenes sastāvs – viena persona.
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33.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Spīdolas iela **, Aizkraukle, Aizkraukles novads

Ziņo Gunta Baiba:

Aizkraukles novada pašvaldībā ir saņemts personas 15.06.2021.
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 1.3-3/1/21/145) par dzīvojamās
telpas izīrēšanu. Ar Labklājības ministrijas Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu komisijas lēmumu personai ir noteikta otrās grupas
invaliditāte ar kustību funkcionalitātes traucējumiem. Aizkraukles
novada Sociālais dienests ir noteicis maznodrošinātas personas statusu.
Persona 17.12.2021. apskatīja piedāvāto pašvaldības dzīvokli Spīdolas
ielā 5- 51, Aizkrauklē, un piekrita tā īrei. Pamatojoties uz likumu “Par
pašvaldībām” 15.panta devīto daļu un Aizkraukles novada domes
17.11.2021. saistošo noteikumu Nr.2021/19, 3.1.punktu un 8.3.punktu,
Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas 21.12.2021. lēmumu
Nr.277 un ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles
novada domes Sociālo jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: izīrēt personai dzīvojamo telpu
Spīdolas ielā **, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, platība 30,0 m2,
ģimenes sastāvs – viena persona.

"pret" -

13 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Guntis Libeks, Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Maškovs, Aivars Miezītis, Anita Ostrovska, Evija
Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

1 (Arvis Upīts - Nepiedalās balsojumā)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.151 "Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
personai Spīdolas iela**, Aizkraukle, Aizkraukles novads"

Par lēmumu balso: "par" -

34.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Silavas-*, Iršu pagasts, Aizkraukles novads

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada pašvaldībā ir saņemts personas 24.01.2022.
iesniegums, (pašvaldībā reģistrēts 01.02.2022. ar Nr.K/5.2/22/327) par
dzīvojamās telpas izīrēšanu. Pamatojoties uz Aizkraukles novada domes
2021.gada 17.novembra Nolikums Nr.2021/41 “Aizkraukles novada
domes Dzīvokļu komisijas nolikums” 4.punktu, Aizkraukles novada
domes Dzīvokļu komisija, izskatījusi personas iesniegumu, konstatē:
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persona lūdz izīrēt pašvaldības dzīvokli “Silavas” – *, Irši, Iršu pagasts,
Aizkraukles novads, jo strādā Iršu pagastā, un no esošās dzīvesvietas nav
iespējams izbraukāt uz darbu. Iršu pagasta pakalpojuma centrs sniedza
ziņojumu, ka Iršu pagastā nav izveidota dzīvokļu rinda, un šis dzīvoklis
ir brīvs. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta devīto daļu,
pašvaldībai viena no autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Iršu pagasta pakalpojuma
centrs var piedāvāt īrēt uz laiku ne ilgāku par 3 mēnešiem pašvaldības
dzīvoklī “Silavas” – Irši, Iršu pagasts, Aizkraukles novads. persona ir
piekritis īrēt dzīvojamo telpu norādītajā adresē. Pamatojoties uz likumu
“Par pašvaldībām” 15.panta devīto daļu, ņemot vērā Aizkraukles novada
domes 2021.gada 17.novembra saistošo noteikumu Nr.2021/19 “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Aizkraukles novadā” 4.6.punktu,
Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas 23.02.2022. lēmumu
Nr.104 un ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles
novada domes Sociālo jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: izīrēt personai dzīvojamo telpu
“Silavas”-*, Iršu pagastā, Aizkraukles novadā. Ģimenes sastāvs – viena
persona.
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35.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Dzirnavas–*, Mazzalves pagasts, Aizkraukles
novads

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada pašvaldībā ir saņemts personas 30.07.2021.
iesniegums par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Pamatojoties uz Aizkraukles
novada domes 2021.gada 17.novembra Nolikums Nr.2021/41
“Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas nolikums” 4.punktu,
Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisija, izskatījusi personas
iesniegumu, konstatē: persona 30.07.2021. Neretas apvienības pārvaldes
Dzīvokļu komisijai iesniegumā lūdza palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā, jo šobrīd dzīvo saimnieka īpašumā, kurš ir avārijas stāvoklī un
jāatbrīvo līdz 15.08.2021. persona strādā gadījuma darbus Mazzalves
pagastā. Neretas apvienības pārvaldes Dzīvokļu jautājumu komisija
30.07.2021. ar sēdes Nr.7, p.5 lēmumu uzņēma personu iedzīvotāju
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reģistrā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Mazzalves pagastā,
izsniedza paziņojumu personai, ka var piedāvāt īrēt dzīvojamo telpu, kas
atrodas Mazzalves pagastā, dzīvojamajā mājā “Dzirnavas” – *, platībā
32.02m2, nelabiekārtotu dzīvokli. 14.02.2022. Persona dzīvokli apskatīja
un 17.02.2022. piekrita dzīvokļa īrei. Pamatojoties uz LR likumu “Par
pašvaldībām” 15.panta devīto daļu un Aizkraukles novada pašvaldības
domes 17.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.2021/19 , 1.punktu,
Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas 23.02.2022. lēmumu
Nr.103 un ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles
novada domes Sociālo jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: izīrēt personai dzīvojamo telpu
“Dzirnavas”- *, Mazzalves pagastā, Aizkraukles novadā. Ģimenes
sastāvs – viena persona.
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36.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Līgas-*, Sproģi, Zalves pagasts, Aizkraukles
novads

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada pašvaldībā ir saņemts personas 09.02.2022.
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. N/5.2/22/427) par dzīvojamās
telpas izīrēšanu. persona lūdz izīrēt viņam un viņa ģimenei pašvaldības
dzīvokli. Persona pēc sievas nāves viens audzina divus bērnus un vēlas
atgriezties dzimtajā pusē. Zalves pagasta pakalpojumu centrs sniedza
ziņojumu, ka Zalves pagastā nav izveidota dzīvokļu rinda un dzīvoklis
“Līgas” – *, Sproģi, Zalves pagasts, Aizkraukles novads, ir brīvs.
Ziņojumā norādīts, ka persona ir bijušais pagasta iedzīvotājs, kurš pēc
sievas nāves vēlas atgriezties savā dzimtajā ciemā, kur dzīvo viņa māte,
kas šobrīd ir kopā ar dēla ģimeni, lai palīdzētu bērnu audzināšanā.
Dzīvoklis adresē “Līgas” – *, Sproģi, Zalves pagasts, Aizkraukles novads,
ir ar kopējo platību 78.4 m2, ar malkas apkuri, ūdeni un kanalizāciju.
Dzīvoklī ir nepieciešams remonts, bet persona dzīvokli ir dabā redzējis un
apzinās kādā stāvoklī tas atrodas un ir gatavs pēc līguma noslēgšanas
veikt dzīvoklī remontu par saviem līdzekļiem. Saskaņā ar likuma “Par
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pašvaldības” 15. panta 9.punktu, pašvaldībām ir šādas autonomās
funkcijas sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Pēc Zalves pagasta pakalpojumu centra vadītājas Dzintras NOREIKAS
sniegtās informācijas dzīvokļu rindas Zalves pagastā nav izveidotas un
ņemot vērā, ka Zalves pagasta pakalpojumu centram nav iebildumu izīrēt
pašvaldības dzīvokli Nr.*, “Līgās”, Sproģos, Zalves pagastā, Aizkraukles
novadā, kā arī to, ka šis dzīvoklis nav labiekārtots un ir nepieciešams
remonts, lūdz atļaut izīrēt minēto dzīvojamo platību. Pamatojoties uz
likumu “Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, ņemot vērā Aizkraukles
novada domes 17.11.2021. saistošo noteikumu Nr.2021/19 “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā Aizkraukles novadā” 4.6.punktu,
Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas 23.02.2022. lēmumu
Nr.99 un ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles
novada domes Sociālo jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: izīrēt personai dzīvojamo telpu
“Līgas”-*, Sproģi, Zalves pagastā, Aizkraukles novadā. Ģimenes sastāvs
– trīs personas.
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37.§
Par 15.02.2012. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma nr.6-2/12/16 pagarināšanu
personai

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts personas 2022.gada 23.februāra
iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 23.02.2022., Nr. ANP/5.6/22/642) par
telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē,
uz vienu gadu. Pamatojoties uz 2012.gada 13.februāra apstiprinātajiem
nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē, nomas tiesību izsoles
rezultātiem, 2012.gada 15.februārī tika noslēgts nedzīvojamo telpu
Nr.99A, Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē, nomas līgums ar personu uz
pieciem gadiem līdz 2017.gada 14.februārim. 2017.gada 2.februārī
noslēgta vienošanās par grozījumiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumā
un nomas termiņš pagarināts līdz 2022.gada 14.februārim. Saskaņā ar
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 „Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi ” ēkai Spīdolas ielā 11,
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Aizkrauklē, noteikta nomas maksa 1.80 EUR/m2 . Saskaņā ar Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1
panta pirmo daļu zemes nomas līgums par zemes nomu slēdzams ne
ilgāks par 30 gadiem. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi ” 18.punktu, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts
un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 11.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: pagarināt ar personu noslēgtā līguma Nr. Nr.6-3-1/12/16
nomas termiņu par telpām Nr.99A, 18,1 m2 platībā, Spīdolas ielā 11,
Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, šūšanas pakalpojumu sniegšanai, uz 1
gadu no 2022.gada 15.februāra līdz 2023.gada 14.februārim; noteikt
nomas maksu 1,80 EUR/m2.
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Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
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38.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības
pārvaldes teritorijā ” realizācijai

Ziņo Leons Līdums:

Ar Aizkraukles novada domes 2022. gada 17. februāra lēmumu Nr.52
aktualizēts Aizkraukles novada attīstības programmas 2021.–2028.gada
Investīciju plāns, kura ietvaros paredzēts investīciju projekts “Ceļu
virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā”. Projekta
ietvaros plānots ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības pārvaldes
teritorijā, ceļiem Sproģi - Mucenieki, Daudzevas pagastā, Torņu ielai ,
Seces pagastā un Jaunā iela posmā no Jaunā iela 21 līdz pilsētas robežai
un Mazā Daugavas iela no Rīgas ielas līdz Mazā Daugavas iela 5
Jaunjelgavas pilsētā, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un
standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Ņemot vērā Aizkraukles
novada pašvaldības iepirkuma “Ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas
apvienības pārvaldes teritorijā” identifikācijas Nr. AND 2021/28
rezultātus, būvdarbu līgums slēdzams ar SIA “Oškalni” par visām trim
iepirkuma daļām, ar zemāko piedāvāto cenu, kopsummā 233 018,75 euro
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bez PVN. Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Covid-19
infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 29.panta 12. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22. panta pirmo daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 143
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un
izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai un novēršanai”, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra
noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas
10.03.2022.sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: ņemt aizņēmumu
no Valsts kases vidējā termiņā līdz 239 659,79 euro ar PVN apmērā uz 10
gadiem; projekta “Ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības
pārvaldes teritorijā” realizācijai. aizņēmuma pamatsummas atmaksu
uzsākt ar 2023. gada 1. janvāri; aizņēmuma atmaksu garantēt ar
Aizkraukles novada pašvaldības budžetu; aizņēmuma līdzfinansējumu 42
292,90 euro ar PVN, kas ir 15% apmērā no kopējām projekta izmaksām,
garantēt ar Aizkraukles novada pašvaldības 2022.gada budžetu; kopējās
projekta būvdarbu izmaksas 281 952,69 euro ar PVN; līdzekļus projekta
autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumiem paredzēt no
Aizkraukles novada pašvaldības budžeta 13 300,00 euro ar PVN.
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Pieņemt lēmumu Nr.156 "Par aizņēmuma ņemšanu
projekta “Ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības
pārvaldes teritorijā ” realizācijai"
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Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
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39.§
Par Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā esošo autoceļu vai to posmu ikdienas
uzturēšanas klašu sarakstu apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Ministru kabineta 2021.gada 7.janvāra noteikumu Nr.26 “ Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to
izpildes kontroli” 10.2.apakšpunkts nosaka, ka autoceļu vai to posmu
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sarakstus, kuros norādītas pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas
klases, pirms katras vasaras (16.04. -15.10.) un ziemas (16.10.- 15.04.)
sagatavo autoceļu pārvaldītājs un apstiprina attiecīgā pašvaldība.
Pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 6. panta pirmo un trešo daļu,
Ministru kabineta 2021.gada 7.janvāra noteikumu Nr.26 “ Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to
izpildes kontroli” 10.2. apakšpunktu, 14.2. apakšpunktu, ievērojot to, ka
jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 10.03..2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: apstiprināt Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā esošo
autoceļu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu sarakstus 2021./2022.
gada ziemas sezonai (16. oktobris – 15. aprīlis) un 2022. gada vasaras
sezonai (16. aprīlis – 15. oktobris): Jaunjelgavas pilsētā un Jaunjelgavas
pagastā, saskaņā ar pielikumu Nr.1. Seces pagastā, saskaņā ar pielikumu
Nr.2. Staburaga pagastā, saskaņā ar pielikumu Nr.3. Daudzeses pagastā,
saskaņā ar pielikumu Nr.4. Sunākstes pagastā, saskaņā ar pielikumu Nr.5.
Sērenes pagastā, saskaņā ar pielikumu Nr.6.
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Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs

40.§
Par pašvaldības dzīvokļa Mednieku iela **, Jaunjelgava, Aizkraukles novads atsavināšanas
ierosināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisija 2022.gada 23.februārī
izskatīja personas 20.12.2021 iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts
23.12.2021. Nr. J/3.3/21/1093) par pašvaldības dzīvokļa Mednieku iela
4-11, Jaunjelgavā , Aizkraukles novads, atsavināšanu. Saskaņā ar
02.01.2016. noslēgto dzīvokļa īres līgumu dzīvoklis Mednieku ielā **,
Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā izīrēts personai. Dzīvokļa kopējā platība
ir 59,2 m² un sastāv no trīs istabām, vannas istabas, tualetes, virtuves,
gaiteņa un lodžijas. Dzīvoklī neviena persona nav deklarēta. 2020.gadā
dzīvoklim mainīta adrese no Mednieku iela **, Jaunjelgava uz Mednieku
iela **, Jaunjelgava. Personai dzīvojamā telpa Mednieku ielā **,
Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā, nav izīrēta kā pašvaldības palīdzība
dzīvokļa jautājumu risināšanā, tāpēc nepastāv likuma “Par palīdzību
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dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.panta noteiktais atsavināšanas
aizliegums. Aizkraukles novada pašvaldības īpašumu tiesības uz dzīvokli
Mednieku iela ** Zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu un 45.panta trešo un ceturto daļu,
Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pantu, ņemot vērā Aizkraukles novada domes
Dzīvokļu komisijas 23.02.2022 Lēmumu Nr.106 (protokols Nr.2., 66.p.),
ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada
domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 10.03.2022.
sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: ierakstīt dzīvokļa īpašumu
Mednieku iela **, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, Zemesgrāmatā uz
Aizkraukles novada pašvaldības vārda; uzdot Aizkraukles novada
pašvaldības Administrācijas Īpašumu nodaļas nekustamo īpašumu
speciālistei Saulcerītei BLŪZMANEI veikt nepieciešamās darbības
dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai Zemesgrāmatā un organizēt tā
novērtēšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajam; uzdot Aizkraukles novada domes Objektu apsekošanas un
vērtēšanas komisijai noteikt īpašuma atsavināšanas nosacīto cenu
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajam.

"pret" -

14 (Jānis Sarmis
Guntis Libeks,
Maškovs, Aivars
Evija Vectirāne,
Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.158 "Par pašvaldības dzīvokļa
Mednieku iela **, Jaunjelgava, Aizkraukles novads
atsavināšanas ierosināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs

41.§
Par dzīvokļa īpašuma "Rītausmas"-**, Seces pagasts, Aizkraukles novads, atsavināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada dome izskatīja Aizkraukles novada domes Objektu
apsekošanas un mantas vērtēšanas komisijas 2022.gada 25.februāra sēdes
lēmumu Nr.12(protokols Nr.4.,4.p.) „Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanas
nosacītās cenas noteikšanu „Rītausmas” -**, Seces pagasts, Aizkraukles
novads”. Aizkraukles novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu „Rītausmas”-18, ar kadastra numuru 32789000088 nostiprinātas
Zemgales rajona tiesas Seces pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.25218. Dzīvokļa īpašums sastāv no 2 istabām ar kopējo platību 60,4m2.
Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija” noteicis
dzīvokļa tirgus vērtību – 6600,00 EUR. Aizkraukles novada domes
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Objektu apsekošanas un mantas vērtēšanas komisijas 2022.gada
25.februāra sēdes lēmumu Nr.12 noteikusi dzīvokļa īpašuma
„Rītausmas”- ** nosacīto atsavināšanas cenu 6834,20 EUR, tajā skaitā
pašvaldības izdevumi, kas saistīti ar īpašuma nodošanu atsavināšanai –
234,20 EUR. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas
sistēmas teksta datiem īpašuma kadastrālā vērtība 2213,00 EUR. Atlikusī
grāmatvedības bilances vērtība 3007,08 EUR. Aizkraukles novada dome
2021.gada 16.septembrī pieņēmusi Lēmumu Nr.193 (sēdes protokols
Nr.11., 38p.) „Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Rītausmas”-**, Seces
pagastā, Aizkraukles novadā , nodošanu atsavināšanai. Ņemot vērā
iepriekš norādīto un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 36.panta
3.daļu, Aizkraukles novada domes Objektu apsekošanas un mantas
vērtēšanas komisijas 2022.gada 25.februāra sēdes lēmumu
Nr.12(protokols Nr.4.,4.p.), ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
apstiprināt atsavināšanai nododamā dzīvokļa īpašuma „Rītausmas”- ** ar
kadastra numuru 32789000088 – 60,4m2 platībā Seces pagastā,
Aizkraukles novadā, nosacīto cenu 6834,20 EUR; atsavināt dzīvokļa
īpašuma „Rītausmas”- ** ar kadastra numuru 32789000088 – 60,4 m2
platībā Seces pagastā, Aizkraukles novadā, par nosacīto cenu 6834,20
EUR . informēt dzīvokļa īrnieci par iespēju mēneša laikā no lēmuma
saņemšanas dienas iesniegt Aizkraukles novada pašvaldībai rakstisku
iesniegumu īpašuma pirkšanai.
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13 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Guntis Libeks, Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Maškovs, Aivars Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

1 (Andris Zālītis - Nepiedalās balsojumā)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.159 "Par dzīvokļa īpašuma
"Rītausmas"-**, Seces pagasts, Aizkraukles novads,
atsavināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -
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42.§
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamā īpašuma Jaunā iela ** zemi, Aizkraukles
novada Jaunjelgavas pilsētā

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada pašvaldībā izskatīts 2022.gada 14. februāra
personas2 iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā
14.02.2022 reģistrācijas Nr. J/5.5/22/496) par īpašuma tiesību
atjaunošanu uz nekustamā īpašuma Jaunā iela ** zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem 32070020749, 32070020781 zemi Jaunjelgavas
pilsētā. Saskaņā ar Aizkraukles rajona Jaunjelgavas pilsētas ar lauku
teritoriju Zemes komisijas 1996.gada 21.augusta sēdes lēmumu Nr.1
(protokols Nr.14) personai atzītas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi
Jaunā iela **, kadastra Nr. 32070020749 (zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 32070020749 – 4900 m2 platībā, 32070020781- 2100m2
platībā). Persona1 mirusi. Persona2, mantojumu atstājējas personas1
meita, pēc likuma mantojusi tiesības uz zemi. Pamatojoties uz zemes
kadastrālās uzmērīšanas datiem ar Jaunjelgavas novada domes 2018.gada
1.februāra sēdes lēmumu Nr.22 (protokols Nr.11) precizēta nekustamā
īpašuma Jaunā ielā ** zemes vienību platība. Kopplatības palielinājums
par 382 m2 nepārsniedz maksimālo pieļaujamo platības nesaisti. Ņemot
vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu pilsētās” 5.panta 3.daļu, ievērojot to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
atjaunot personai2 īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Jaunā iela **
(īpašuma kadastra numurs 32070020749) zemi 0,7382 ha kopplatībā
(zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32070020749 zemi 0,5039 ha
platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32070020781 zemi
0,2343ha platībā) Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā.

"pret" -

12 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts, Evija Vectirāne,
Dainis Vingris, Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

1 (Guntis Libeks)

"nepiedalās" -

1 (Andris Zālītis - Nepiedalās balsojumā)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.160 "Par īpašuma tiesību atjaunošanu
uz nekustamā īpašuma Jaunā iela ** zemi, Aizkraukles
novada Jaunjelgavas pilsētā"

Par lēmumu balso: "par" -
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43.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Kraujas" Sērenes
pagastā, Aizkraukles novada
Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts IK „Sertificēts mērnieks A. Bērziņš”
2022.gada 21.februāra iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada
pašvaldībā 21.02.2022. Nr. J/5.3/22/596) par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kraujas” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 32800010083 sadalīšanai Aizkraukles novada Sērenes
pagastā. Zemes ierīcības projekts izstrādāts, pamatojoties uz nekustamā
īpašuma „Kraujas” īpašnieka SIA „Dobeles bagars”, valdes locekļa
iesniegumu. Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma” 19.panta pirmo punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.,
28., 47.punktu, saskaņā ar Jaunjelgavas novada domes 2017.gada
23.februāra saistošo noteikumu Nr.5/2017 „Par Jaunjelgavas novada
teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem un grafisko daļu” prasībām, ievērojot to, ka
jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 10.03.2022 sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Kraujas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32800010083
sadalīšanai Sērenes pagastā, Aizkraukles novadā; no jauna izveidotam
īpašumam, kas sastāv no projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 32800010342 aptuveni 2,0ha platībā: piešķirt nosaukumu
„Mazkraujas”, Sērenes pagasts, Aizkraukles novads; noteikt zemes
izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).

"pret" -

14 (Jānis Sarmis
Guntis Libeks,
Maškovs, Aivars
Evija Vectirāne,
Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.161 "Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Kraujas"
Sērenes pagastā, Aizkraukles novadā"

Par lēmumu balso: "par" -

Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs

44.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Sapali",
Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts zemes ierīkotāja 2022.gada 3.februāra
iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā 03.02.2022. Nr.
45

J/5.3/22/375) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā
īpašuma „Sapali” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32070021811
sadalīšanai Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētā. Zemes ierīcības
projekts izstrādāts, pamatojoties uz nekustamā īpašuma „Sapali”
īpašnieces iesniegumu. Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma” 19.panta pirmo punktu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 26.,28.,47.punktu, saskaņā ar Jaunjelgavas novada domes
2017.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.5/2017 „Par Jaunjelgavas
novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu” prasībām,
ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 10.03.2022. sēdē,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Sapali” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
32070021811 sadalīšanai 4 atsevišķos īpašumos Jaunjelgavas pilsētā,
Aizkraukles novadā: no jauna izveidotam īpašumam, kas sastāv no
projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 32070020881
aptuveni 0,1895ha platībā: piešķirt nosaukumu „Lāči”, Jaunjelgava,
Aizkraukles novads; noteikt zemes izmantošanas mērķi – neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); no jauna
izveidotam īpašumam, kas sastāv no projektētās zemes vienības Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 32070020882 aptuveni 0,1895ha platībā: piešķirt
nosaukumu „Buļļi”, Jaunjelgava, Aizkraukles novads. noteikt zemes
izmantošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (kods 0600); no jauna izveidotam īpašumam, kas sastāv no
projektētās zemes vienības Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 32070020884
aptuveni 0,4482ha platībā: piešķirt nosaukumu „Kaijas”, Jaunjelgava,
Aizkraukles novads; noteikt zemes izmantošanas mērķi – neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600).

"pret" -

14 (Jānis Sarmis
Guntis Libeks,
Maškovs, Aivars
Evija Vectirāne,
Zēbergs)
nav
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Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.162 "Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Sapali",
Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā"

Par lēmumu balso: "par" -
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Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs

45.§
Par Aizkraukles novada pašvaldības pārstāvju deleģēšanu nodibinājumā "Kokneses fonds"

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē 2022.gada 7.martā ar reģistrācijas
Nr.5.10/22/785 saņemta nodibinājuma ”Kokneses fonds” vēstule par to,
ka saskaņā ar Administratīvi teritoriālo reformu Likteņdārzs atrodas
Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, tāpēc lūdz izvirzīt darbam
nodibinājuma “Kokneses fonds” Padomē divus Aizkraukles novada
domes pārstāvjus. Nodibinājums “Kokneses fonds”, reģistrācijas
Nr.40008092535, jau kopš 2005.gada pārvalda un veido Likteņdārzu –
nacionāla mēroga piemiņas vietu 20.gadsimta totalitārajos režīmos
cietušajiem un bojāgājušajiem Latvijas iedzīvotājiem. Nodibinājuma
“Kokneses fonds” Statūtu punkts Nr.5.2. nosaka, ka: “Par Padomes
locekli var būt Fonda Dibinātāji, piemiņas vietas pašvaldības pārstāvji, kā
arī citas personas. Padomes sastāvs tiek veidots tā, lai 4 no Padomes
locekļiem būtu divi piemiņas vietas pašvaldības pārstāvji un Marta un
Vilis Vītoli vai pēdējo divu vietā - divi viņu lejupējie radinieki vai citas
viņu norādītas personas”. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: deleģēt nodibinājumā “Kokneses fonds” par Padomes
locekļiem no Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētāju
Leonu LĪDUMU un priekšsēdētaja vietnieku Daini VINGRI .
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12 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Guntis Libeks, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts, Evija Vectirāne,
Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
nav
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2 (Leons Līdums - Nepiedalās balsojumā, Dainis Vingris Nepiedalās balsojumā)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.163 "Par Aizkraukles novada
pašvaldības pārstāvju deleģēšanu nodibinājumā "Kokneses
fonds""

Par lēmumu balso: "par" -
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46.§
Par nekustamā īpašuma “Valsts Vecbebru lauksaimniecības tehnikums” sastāvā esošās
zemes un būvju Bebru pagastā nodošanu bez atlīdzības valstij

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīta Kokneses apvienības pārvaldes
2022.gada 9.februāra vēstule (reģistrēta Aizkraukles novada pašvaldībā
10.02.2022. ar Nr. 4.1/S/22/405) par nekustamā īpašuma “Valsts
Vecbebru lauksaimniecības tehnikums” ar kadastra Nr.32460060110
sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32460060121,
“Zemturu darbnīcas”, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā, un uz zemes
vienības esošo būvju ar kadastra apzīmējumiem 32460060121001,
32460060121002 un 32460060121003 nodošanu valstij, jo tas nav
nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Pašvaldībai piederošā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 32460060121 2.0556 ha platībā,
“Zemturu darbnīcas”, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā, un uz tās
esošās būves ar kadastra apzīmējumiem 32460060121001 (degvielas
bāze - noliktava), 32460060121002 (noliktava) un 32460060121003
(darbnīca)
atrodas
nekustamā
īpašuma
“Valsts
Vecbebru
lauksaimniecības tehnikums” ar kadastra Nr.32460060110 sastāvā.
Saskaņā ar 2013.gada 16.jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr.324 zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 32460060121 un uz tās esošās būves tika
nodotas bez atlīdzības pašvaldības īpašumā. Pēc šī rīkojuma
6.2.apakšpunkta nekustamais īpašums bez atlīdzības jānodod valstij, ja
tas vairs netiek izmantots 6.1.apakšpunktā minēto pašvaldības funkciju
veikšanai. Kokneses apvienības pārvalde un Aizkraukles novada
pašvaldības Attīstības nodaļa norāda, ka zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 32460060121, “Zemturu darbnīcas”, Bebru pagastā,
Aizkraukles novadā, un uz tās esošās būves nav nepieciešamas
pašvaldības funkciju veikšanai. Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un
27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
pirmo daļu un 42.panta pirmo daļu, ievērojot to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: nodot
bez atlīdzības valstij pašvaldības piederošā nekustamā īpašuma “Valsts
Vecbebru lauksaimniecības tehnikums” ar kadastra Nr. 32460060110
sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 32460060121,
“Zemturu darbnīcas”, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā, un uz tās
esošās būves ar kadastra apzīmējumiem 32460060121001,
32460060121002 un 32460060121003; atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 32460060121, “Zemturu darbnīcas”, Bebru pagastā,
Aizkraukles novadā, un uz tās esošās būves ar kadastra apzīmējumiem
32460060121001, 32460060121002 un 32460060121003 no nekustamā
īpašuma “Valsts Vecbebru lauksaimniecības tehnikums” ar kadastra
Nr.32460060110, izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt
nosaukumu “Zemturu darbnīcas”.
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Pieņemt lēmumu Nr.164 "Par nekustamā īpašuma “Valsts
Vecbebru lauksaimniecības tehnikums” sastāvā esošās
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47.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Svampēni”
Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts SIA “LL Projekti" 2022.gada
28.februāra iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā
01.03.2022. Nr. K/5.3/22/704) ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu Kokneses pagasta nekustamā īpašuma “Svampēni” ar
kadastra Nr.3260 012 0051 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3260
012 0051 sadalīšanai. Ar Kokneses apvienības pārvaldes 21.12.2021.
Nosacījumiem zemes ierīcības projekta izstrādāšanai, ir izsniegti
nosacījumi zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3260 012 0051
sadalīšanai divās zemes vienībās. Zemes ierīcības projektu izstrādājis SIA
“LL Projekti”. Ņemot vērā iepriekšminēto un saskaņā ar Ministru
kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.455 “Adresācijas
noteikumi”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu
un saskaņā ar Kokneses novada domes 27.03.2013. saistošajiem
noteikumiem Nr.4 “Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada
domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 10.03.2022.
sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: apstiprināt SIA “LL Projekti”
izstrādāto zemes ierīcības projektu Kokneses pagasta nekustamā īpašuma
“Svampēni” ar kadastra Nr.3260 012 0051 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3260 012 0051 6,5 ha platībā sadalei, izveidojot divas jaunas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3260 012 0168 4,5 ha platībā
un 3260 012 0169 2,0 ha platībā. noteikt jaunveidotajām zemes vienībām
sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3260 012 0168 4,5 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3260 012 0169 2,0 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
saglabāt nosaukumu “Svampēni” nekustamajam īpašumam, kas sastāv no
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zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3260 012 0168; piešķirt
nosaukumu “Kalvas” nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3260 012 0169.
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48.§
Par automašīnas AUDI 80 atsavināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts Pilskalnes pagasta pakalpojumu
centra lūgums lemt par Neretas apvienības pārvaldes transportlīdzekļa automašīnas AUDI 80 reģ.Nr. FP-5422 atsavināšanu. Neretas apvienības
pārvaldes Pilskalnes pagasta pakalpojuma centra pamatlīdzekļos
reģistrēts transportlīdzeklis – automašīna AUDI 80 reģ.Nr. FP-5422,
izlaiduma gads 1993. Transportlīdzeklis nav nepieciešams pašvaldības
funkciju veikšanai. Transportlīdzekļa atlikusī bilances vērtība 0,00.
Mantiskā ieguldījuma novērtēšanas tehniskais vērtētājs, ar 2022.gada
18.janvāra eksperta slēdzienu par transportlīdzekļa novērtēšanu Neretas
apvienības pārvaldes kustamās mantas – automašīnas – AUDI 80 reģ.Nr.
FP-5422, izlaiduma gads 1993, noteicis, ka pārdodamā tirgus vērtība ir
410,00 euro. Aizkraukles novada domes Objektu apsekošanas un
vērtēšanas komisija ar 2022.gada 22.februāra lēmumu Nr.2 noteikusi
atsavināšanai nododamās automašīnas AUDI 80 reģ.Nr. FP-5422,
nosacīto atsavināšanas cenu 410,00 euro . Ņemot vērā likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 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 ceturto un piekto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu un
37.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas
10.03.2022.sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: atsavināt kustamo
mantu – automašīnu – AUDI 80 reģ.Nr. FP-5422, izlaiduma gads 1993,
par brīvu cenu; apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā transportlīdzekļa
pārdošanas cenu, kas vienāda ar nosacīto atsavināšanas cenu – 410,00
euro.
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49.§
Par apgrūtinājuma dzēšanu īpašumam Daugavas ielā **, Pļaviņas, Aizkraukles novads

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada dome izskatīja jautājumu par apgrūtinājuma dzēšanu
dzīvokļa īpašumam Daugavas ielā **, Pļaviņās, Aizkraukles novadā.
2020.gada 15.janvārī starp Pļaviņu novada domi un personu tika noslēgts
Nomaksas pirkuma – pārdevuma līgums un ķīlas līgums par nekustamā
īpašuma Daugavas ielā **, Pļaviņās, Aizkraukles nov., ar kadastra Nr.
3213 900 0915, iegādi. Zemgales rajona tiesas Pļaviņu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 591 * dzīvoklim Daugavas ielā **,
Pļaviņās, Aizkraukles nov., ar kadastra Nr. 3213 900 0915, pamatojoties
uz 2020.gada 15.janvārī noslēgto Nomaksas pirkuma – pārdevuma
līgumu un Ķīlas līgumu ir reģistrēts apgrūtinājums (ķīla). Ar 2022.gada
28.janvāra paziņojumu vecākā grāmatvede Gaļina GRIŠUĻONOKA
informē par 2020.gada 15.janvārī noslēgtā nomaksas pirkuma pārdevuma līguma un ķīlas līguma saistību izpildi. Pamatojoties uz
likuma pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā to, ka jautājums
izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 10.03.2022.sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: dzēst apgrūtinājumu (ķīlu) nekustamam īpašumam Daugavas
ielā **, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120 ar kadastra Nr. 3213 900
0915.
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50.§
Par nekustamā īpašuma Jāņu iela *, Stukmaņi, Klintaines pag., Aizkraukles novads
atsavināšanas uzsākšanu

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts personas 17.02.2022. iesniegums
(reģistrēts Pļaviņu apvienības pārvaldē 18.02.2022. Nr. P/5.5/22/573) par
zemes īpašuma Jāņu iela 1, Stukmaņi, Klintaines pag., Aizkraukles
novads, ar kadastra Nr. 32580090251, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 32580090302 – 0.25 ha platībā, iegūšanu īpašumā. Uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 32580090302 Jāņu iela *, Stukmaņi,
Klintaines pag., Aizkraukles novads, atrodas personai piederoša
dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 32580090251001. Zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 32580090302, saskaņā ar 2011.gada
7.oktobrī noslēgto Zemes nomas līgumu ir iznomāta personai līdz
2031.gada 7.oktobrim namīpašuma uzturēšanai. Aizkraukles novada
pašvaldības īpašuma tiesības uz zemes īpašumu Jāņu iela *, Stukmaņi,
Klintaines pag., Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 32580090251, kas
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32580090302 –
0.25 ha platībā zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Zemes vienība nav
mērīta. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas reģistrētā zemes vienības kadastrālā vērtība –
1955,00 EUR. Zemes noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3. punktu, 8. panta
otro un trešo daļu, 37. panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot to, ka
jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības jautājumu komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles
novada NOLEMJ,: uzsākt zemes īpašuma Jāņu iela *, Stukmaņi,
Klintaines pag., Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 32580090251, kas
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32580090302 –
0.25 ha platībā, atsavināšanas procedūru; uzdot Aizkraukles novada
pašvaldības Īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālistei Sanitai
GRABĀNEI veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
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*, Stukmaņi, Klintaines pag., Aizkraukles novads
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51.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Modrēniem”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles
novads, atsavināšanu pārdodot izsolē un izsoles Noteikumu apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Nekustamais īpašums “Pie Modrēniem”, Aiviekstes pag., Aizkraukles
novadā, ar kadastra Nr.32420070278 sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 32420070278 – 17.98 ha platībā, reģistrēts
Zemgales rajona tiesas Aiviekstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000550917. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 24.02.2022. ir
saņemts
sertificēts
nekustamā
īpašuma
vērtētāja
SIA
“INTERBALTIJA” novērtējums ar nekustamā īpašuma “Podi”, Vietalvas
pag., Aizkraukles nov. noteikto tirgus vērtību 53 400.00 EUR.
Aizkraukles novada pašvaldības objektu apsekošanas un vērtēšanas
komisija 2022.gada 25.februārā sēdē Lēmums Nr.11 (protokols
Nr.4.,3.p.), ņemot vērā ar īpašuma sagatavošanu atsavināšanai saistītos
izdevumus, kopējo atsavināšanas cenu noteica - 53 557.30 EUR. Izsoles
sākumcena, noapaļojot līdz apaļam skaitlim, ir nosakāma 53 557.00 EUR.
Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanas
nodrošināšanai. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta otro daļu, Aizkraukles novada domes Objektu apsekošanas un
vērtēšanas komisijas 2022.gada 25.februāra sēdes Lēmumu Nr.11
(protokols Nr.4.,3.p.), ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: apstiprināt
nekustamā īpašuma “Pie Modrēniem”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles
novads, ar kadastra Nr.32420070278 – 17.98 ha platībā, atsavināšanai
noteikto nosacīto cenu 53 557.00 EUR,, kas ir arī izsoles sākumcena; rīkot
elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Aizkraukles novada pašvaldībai
piederošajam īpašumam “Pie Modrēniem”, Aiviekstes pagasts,
Aizkraukles novads.
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52.§
Par medību tiesību nomas līguma pagarināšanu medību iecirknim “RASAS”

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts medību iecirkņa “Rasas” vadītāja
iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 07.02.2022., Nr.S/2.11.2/22/428) par
medību platības nomas līguma pagarināšanu par Aizkraukles novada
pašvaldības valdījumā esošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
32820090133, “Veckļaviņa mežs”, Skrīveru pagastā, Aizkraukles
novadā. Nekustamais īpašums “Veckļaviņa mežs”, Skrīveru pagastā,
Aizkraukles novadā, kadastra Nr.32820090133, 9,7 ha platībā, sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32820090133, 9,7 ha
platībā. Nekustamais īpašums reģistrēts 2001.gada 30.janvārī Skrīveru
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.971 uz Skrīveru pagasta
pašvaldības vārda. 2021.gada 2.martā ar Skrīveru novada domi noslēgts
nomas līgums Nr.3-35.2/31 par zemes vienības “Veckļaviņa mežs”,
kadastra apzīmējums 32820090133, 9,7 ha platībā, iekļaušanu medību
platībā medību iecirknim “Rasas”, līdz 2022.gada 1.martam. Nomnieks ir
pildījis noslēgtā nomas līguma nosacījumus. Nodokļu un nomas parādu
nav. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu,
41.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija
noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13. un 14.punktu, ievērojot to, ka
jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada
NOLEMJ: pagarināt ar medību iecirkņa “Rasas” vadītāju 2021.gada
2.martā noslēgtā medību platību nomas līguma Nr.3-35.2/31, 9,7 ha
platībā, darbības termiņu uz 1 gadu, par pašvaldības valdījumā esošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32820090133, “Veckļaviņa
mežs”, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, sākot no 2022.gada
2.marta līdz 2023.gada 1.martam.

Par lēmumu balso: "par" -
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Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs
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Pieņemt lēmumu Nr.170 "Par medību tiesību nomas līguma
pagarināšanu medību iecirknim “RASAS”"

53.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Andreja Upīša ielas posmā no Sporta līdz Kastaņu ielai
pārbūve Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā” realizācijai

Ziņo Leons Līdums:

Projekta ietvaros plānots pārbūvēt Andreja Upīša ielas posmu, veikt
stāvlaukuma un gājēju ietves seguma atjaunošanu, lai tas atbilstu valstī
noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību pie
Skrīveru kultūras centra, Skrīveros, Skrīveru pagastā. Ņemot vērā
Aizkraukles novada pašvaldības iepirkuma “Andreja Upīša ielas posmā
no Sporta līdz Kastaņu ielai pārbūve Skrīveru pagastā, Aizkraukles
novadā (atkārtoti)”, identifikācijas Nr. AND 2022/3 rezultātus būvdarbu
līgums slēdzams ar SIA “Jards” par zemāko piedāvāto cenu 112 533,95
euro bez PVN. Projekts atbilst Ministru kabineta 2022.gada 22.februāra
noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā
tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1. apakšpunkta
3.1.2.mērķim - pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceļi,
gājēju ietves, dzelzceļa infrastruktūra, viedie risinājumi satiksmes
drošībai un organizēšanai, kā arī uzlādes infrastruktūra bezemisiju
transportlīdzekļiem
(darbināmi
ar
elektroenerģiju),
inženierkomunikācijas (inženierkomunikācijām jābūt pašvaldības
īpašumā) un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā
iekļauto ielu vai ceļu u. c. transporta infrastruktūru) būvniecība vai
pārbūve, ja investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma
izmaksas par transporta infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 100 000 euro.
Projekts atbilst Aizkraukles novada attīstības programmas 2021.-2028.
gadam aktuālajam investīciju plānam, ieraksts Nr.255, Nr.1 “Ceļi, ielas,
tilti, laukumi”, VTP un rīcības virziens Nr. VTP 5/RV 5.1, projekts
“Andreja Upīša ielas posmā no Sporta līdz Kastaņu ielai pārbūve Skrīveru
pagastā, Aizkraukles novadā”. Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas
izplatības seku pārvarēšanas likuma 29.panta 12. punktu, likuma "Par
pašvaldību budžetiem" 22. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2022.gada
22.februāra noteikumiem Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību,
kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām
Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Ministru
kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2. apakšpunktu, ņemot vērā
to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 10.03.2022.atzinumu: ņemt aizņēmumu no Valsts
kases vidējā termiņā līdz 115 741,17 euro ar PVN apmērā, uz 10 gadiem
saskaņā ar Valsts kases noteiktajām aizdevumu procentu likmēm
investīciju projekta “Andreja Upīša ielas posmā no Sporta līdz Kastaņu
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ielai pārbūve Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā” realizācijai;
aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2023. gada 1. janvāri.
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Pieņemt lēmumu Nr.171 "Par aizņēmuma ņemšanu
projekta “Andreja Upīša ielas posmā no Sporta līdz
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Par lēmumu balso: "par" -

54.§
Par pašvaldības meža nodošanu apsaimniekošanā aģentūrai " Sociālās aprūpes centrs
"Ziedugravas"

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts aģentūras “Sociālās aprūpes centra
"Ziedugravas" iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 02.03.2022.
Nr.S/5.10/22/722) par meža zemes 2,06 ha platībā nodošanu SAC
“Ziedugravas” apsaimniekošanā Nekustamais īpašums sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 32820060003, 11,55 ha platībā, un 23
ēkām. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 32820060003
lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 5,53 ha, meži 2,0 ha, krūmāji 0,4
ha, zem ūdeņiem 0,23 ha, zem ēkām un pagalmiem 2,89 ha, zem ceļiem
0,33 ha, pārējā zeme 0,17 ha. Aizkraukles novada pašvaldības aģentūras
“Ziedugravas” grāmatvedības uzskaitē (bilancē) ir meža zeme 2,06 ha
platībā( zemes vienības kadastra apzīmējums 3282 006 0003) , bet nav
nodota apsaimniekošanā. Minētajā meža zemē ir daudz vecu, sausu,
bojātu (vējgāzes) kritušu koku, kā arī nekontrolēti augušu krūmu. Mežam
2,06 ha platībā 2021.gada 4.oktobrī ir veikta meža inventarizācija. SAC
vēlas sakopt šo teritoriju, lai padarītu to kā vizuāli pievilcīgu, tā arī ar
iespēju mežu izmantot pastaigām. Iesniegumā SAC lūdz meža 1.kvartāla
1.un 2.nogabalā atļaut veikt sanitāro cirti un 3.un 4. nogabalā veikt
kopšanas cirti, un iegūto kokmateriālu līdzekļus atļaut ieskaitīt SAC
“Ziedugravas “ saimnieciskajām vajadzībām. Saskaņā ar normatīvajiem
aktiem meža kopšanas cirte ir mežaudzes sastāvā, paliekošās mežaudzes
koku augšanas apstākļu un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošana, bet
sanitārā cirte ir meža slimību , kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojāto, sauso
,vēja gāzto un lauzto koku ciršana. Lai varētu veikt minētās cirtes ir
nepieciešams pilnvarot SAC “Ziedugravas “ vadītāju Diānu BebriKondrāti Valsts meža dienestā izņemt koku ciršanas apliecinājumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
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27.punktu, ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles
novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas
10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: nodot no
nekustamā īpašuma “Ziedugravas” meža zemi 2,06 ha platībā( ar zemes
vienības kadastra apzīmējumu 3282 006 0003) Aizkraukles novada
pašvaldības aģentūras “Ziedugravas” apsaimniekošanā, t.sk., meža
1.kvartāla 1.un 2.nogabalā atļaut veikt sanitāro cirti un 3.un 4. nogabalā
veikt kopšanas cirti ,ievērojot meža apsaimniekošanas normatīvos aktus.
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Par lēmumu balso: "par" -

55.§
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Skrīveru ciemata zemnieku saimniecību “Birzītes”

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts Skrīveru ciemata zemnieku
saimniecības “BIRZĪTES” pilnvarotās personas iesniegums (reģistrēts
pašvaldībā 28.02.2022. Nr.S/5.6/22/679), par zemes gabalu “Svarēni 1”
ar kadastra apzīmējumu 32820090130, 4,19 ha platībā, un “Svarēni 2” ar
kadastra apzīmējumu 32820090113, 3,27 ha platībā, iznomāšanu. Uz
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 32820090130, 4,19 ha platībā,
un ar kadastra apzīmējumu 32820090113, 3,27 ha platībā, noteiktajā
pieteikšanās termiņā ir pieteicies viens pretendents - Skrīveru ciemata
zemnieku saimniecība “Birzītes”. Zemes vienības ir ieskaitītas rezerves
zemes fondā. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 32820090130 un
32820090113 ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Zemes vienību lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir kopta un
izmantojama lauksaimnieciskajai darbībai. Zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 32820090130 un 32820090113 nav kadastrāli uzmērītas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu, 29.8., 30.4. un
33.6.apakšpunktu, ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu
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komitejas 10.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: nodot
Skrīveru ciemata zemnieku saimniecībai “BIRZĪTES” nomas lietošanā
lauksaimniecībā izmantojamos zemes nogabalus: Nr.1 - 4,19 ha platībā,
kas ir daļa no zemes gabala “Svarēni 1” ar kadastra apzīmējumu
32820090130, un Nr.1 - 3,27 ha platībā, kas ir daļa no zemes gabala
“Svarēni 2” ar kadastra apzīmējumu 32820090113, Skrīveru pagastā,
Aizkraukles novadā, bez apbūves tiesībām, uz 5 gadiem, sākot no
2022.gada 1.aprīļa līdz 2027.gada 31.martam.
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56.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mazā Sporta ielā 17, Skrīveros, Skrīveru pagastā,
Aizkraukles novadā, pārdošanu izsolē un izsoles Noteikumu apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.32820080635, reģistrēts 2021.gada
31.maijā Skrīveru novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000614186
uz Skrīveru novada pašvaldības vārda. Sertificēts nekustamā īpašuma
vērtētājs SIA “Ober Haus vērtēšanas serviss” noteicis zemes vienības
Mazā Sporta ielā 17, Skrīveros, Skrīveru pagastā, tirgus vērtību - 3500
EUR. Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisija 2022.gada 25.februārī
sēdes lēmumā Nr.9 (protokols Nr.4., 1.p.) noteikusi nekustamā īpašuma
Mazā Sporta ielā 17 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
32820080635 0,1499 ha platībā atsavināšanas cenu 4190,28 EUR, tajā
skaitā pašvaldības izdevumi, kas saistīti ar īpašuma nodošanu
atsavināšanai – nekustamā īpašuma vērtējums 200 EUR, zemes
kadastrālā uzmērīšana 454,71 EUR , valsts kancelejas nodeva 35,57 EUR
. Nekustamā īpašuma atlikusī bilances vērtība 1709 EUR.. Īpašuma
kadastrālā vērtība 1709 EUR. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības
funkciju veikšanas nodrošināšanai. Pamatojoties uz Publiskās personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, Aizkraukles novada domes Objektu
apsekošanas un mantas vērtēšanas komisijas 2022.gada 25.februāra sēdes
lēmumu Nr.9 (protokols Nr.4., 1.p.), ievērojot to, ka jautājums izskatīts
un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 10.03.2022.sēdē, Aizkraukles novada NOLEMJ:
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apstiprināt nekustamā īpašuma Mazā Sporta ielā 17, Skrīveros, Skrīveru
pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanas sākuma cenu 4190,28 EUR .
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Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs

57.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Piekrastes ielā 8, Skrīveros, Skrīveru pagastā,
Aizkraukles novadā, pārdošanu izsolē un izsoles Noteikumu apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Ober Haus vērtēšanas
serviss” noteicis zemes vienības Piekrastes ielā 8, Skrīveros, Skrīveru
pagastā, tirgus vērtību - 9000,00 EUR. Nekustamo īpašumu novērtēšanas
komisija 2022.gada 25.februārī ar sēdes lēmumu Nr.10 (sēdes protokols
Nr.4., 2.p.) noteikusi nekustamā īpašuma Piekrastes ielā 8 zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 32820100399 0,4239 ha platībā atsavināšanas
cenu 9200 EUR, tajā skaitā pašvaldības izdevumi, kas saistīti ar īpašuma
nodošanu atsavināšanai – 200 EUR . Nekustamā īpašuma atlikusī bilances
vērtība 3286 EUR. Īpašuma kadastrālā vērtība 3286 EUR . Īpašums nav
nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanas nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Aizkraukles novada domes Objektu apsekošanas un mantas vērtēšanas
komisijas 2022.gada 25.februāra sēdes lēmumu Nr.10 (protokols Nr.4.,
2.p.), ievērojot to, ka jautājums ir izskatīts un atbalstīts Aizkraukles
novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas
10.03.2022.sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: apstiprināt
nekustamā īpašuma Piekrastes ielā 8, Skrīveros, Skrīveru pagastā,
Aizkraukles novadā, atsavināšanas sākuma cenu 9200 EUR.
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Pieņemt lēmumu Nr.175 "Par pašvaldības nekustamā
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58.§
Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centru izveidi Aizkraukles pagastā

Ziņo Aigars Zīmelis:

Aizkraukles novada pašvaldībā 2022.gada 7.februārī saņemta 2022.gada
7.februāra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule
Nr.1-132/946 ar aicinājumu iesniegt pieteikumu vienotā klientu
apkalpošanas centra izveidei. Centra mērķis ir nodrošināt valsts un
pašvaldības pakalpojumu pieejamību vienkopus pašvaldības teritorijā
(iestāžu tvērums: Lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra,
Uzņēmumu reģistrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts
ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts
zemes dienests, Nacionālā veselības dienesta, Sociālās integrācijas valsts
aģentūras), nodrošinot iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieprasītāko valsts
pakalpojumu pieejamību pašvaldībās atbilstošu publisko pakalpojumu
klātienes sniegšanas organizēšanai, veicinot optimālu pakalpojumu
pieejamību un praktisku atbalstu iedzīvotājiem elektronisko pakalpojumu
lietošanā. Vietējas nozīmes vienoto klientu apkalpošanas centru plānots
izvietot pašvaldības ēkā: Aizkraukles pagasta pakalpojumu centrs, Kalna
ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā. Aizkraukles pagasta
pakalpojumu centra ēka atrodas ārpus Aizkraukles pilsētas un tā
vēsturiski ir izveidojusies kā vieta , kur pagasta iedzīvotāji var saņemt
nepieciešamo pašvaldības atbalstu dažādu jautājumu risināšanā. Saskaņā
ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju uz 01.01.2022.
Aizkraukles pagastā ir 1055 iedzīvotāji, bez tam Aizkraukles pagasta
pakalpojumu centra ēkā atrodas Aizkraukles pagasta bibliotēka.
Pamatojoties uz augstāk minēto, Aizkraukles pagasta pakalpojumu centrs
ir aktīvi apmeklēts. Iedzīvotāji rosina izveidot Valsts un pašvaldību
vienoto klientu apkalpošanas centru, kur būtu iespēja vienuviet saņemt
vairāku institūciju pakalpojumus. Vietējas nozīmes VPVKAC izveidei
Aizkraukles pagasta pakalpojumu centra ēkā nepieciešams 8227,32 EUR,
no tā 5759,12 EUR ir paredzēts saņemt kā valsts budžeta dotāciju, pārējie
līdzekļi 2468,20 EUR apmērā tiks segti no Aizkraukles novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām”, 14.panta otrās daļas 5.punktu, 21. panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumiem Nr. 401
”Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru
veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas
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kārtību”, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: iesniegt pieteikumu valsts
budžeta dotācijas saņemšanai 2022.gadā vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidei un uzturēšanai Aizkraukles pagasta pārvaldē, adresē:
Kalna iela 20, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101;
nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu valsts un pašvaldības vienoto
klientu apkalpošanas centru izveidei ne mazāk par 30% no kopējām
izmaksām un apmaksāt ne mazāk par 50% no ikmēneša uzturēšanas
izmaksām.
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59.§
Par dalību Lauku atbalsta dienesta Valsts zivju fonda projektu konkursā

Ziņo Uldis Riekstiņš:

Valsts zivju fonds, kurš Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumu
Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem" noteiktā kārtībā veic
uzkrājumus papildu finanšu līdzekļiem zivju atražošanas un aizsardzības
pasākumu nodrošināšanai, kā arī tādu zinātnisko pētījumu finansēšanai,
kas saistīti ar zivju resursu izpēti un piesārņojuma un saimnieciskās
darbības ietekmes uz zivju resursiem izpēti, 2022.gadā ir izsludinājis
projektu konkursu saistībā ar augstāk minētajiem mērķiem. Viena no
plānotajām aktivitātēm ir zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība. Šīs aktivitātes ietveros paredzēts sniegt atbalstu tehnisko
līdzekļu, tajā skaitā dronu iegādei. Atbalsts no Zivju fonda drona iegādei
paredzēts 4500 EUR apmērā. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
iesniegt projekta pieteikumu Valsts zivju fonda organizētajā projektu
konkursā drona iegādei; nodrošināt projekta atbalsta gadījumā
pašvaldības līdzfinansējumu 500 EUR apmērā.
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Pieņemt lēmumu Nr.177 "Par dalību Lauku atbalsta
dienesta Valsts zivju fonda projektu konkursā"

60.§
Par precizējumu 17.02.2022. lēmuma Nr. 105 (protokols Nr.4.,54.p) virsrakstā "Par zemes
ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu “Jaujas”, Aiviekstes pagastā, Aizkraukles nov.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32420050078”

Ziņo Andris Ambainis: Aizkraukles novada domes 17.02.2022. sēdē tika pieņemts lēmums
Nr.105 (protokols Nr.4.,54.p.) „ Par zemes ierīcības projekta grozījumu
apstiprināšanu “Jaujas”, Aiviekstes pagastā, Aizkraukles nov. zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 32420050078”. Lēmuma virsrakstā tika
konstatēta kļūda zemes vienības kadastra apzīmējumā: norādīts zemes
vienības kadastra apzīmējums 32420050078, pareizi ir jābūt
32420050038. Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmā daļa noteic,
ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var labot acīmredzamas
pārrakstīšanās vai matemātiskas kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: precizēt Aizkraukles novada domes
17.02.2022. sēdes lēmuma Nr.105 (protokols Nr.4.,54.p.) „ Par zemes
ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu “Jaujas”, Aiviekstes pagastā,
Aizkraukles nov. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32420050078”
virsraksta daļu, aizstājot zemes vienības kadastra apzīmējumu
32420050078 ar 32420050038.
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Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
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“Jaujas”, Aiviekstes pagastā, Aizkraukles nov. zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 32420050078”"

61.§
Par saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības
programmas” precizēšanu

Ziņo Ilga Visocka:

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
08.03.2022. vēstuli Nr. 1-18/1804, VARAM, izvērtējot Aizkraukles
novada domes 2022. gada 17. februāra saistošos noteikumus Nr. 2022/5
“Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Aizkraukles
novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības
programmas” , izteica iebildumus par saistošo noteikumu
24.7.apakšpunktu, 27.punktu un 28.3.apakšpunktu. Proti, VARAM lūdz
precizēt vai svītrot saistošo noteikumu 24.7.apakšpunktu, un svītrot
saistošo noteikumu 27.punktu un 28.3.apakšpunktu. Ņemot vērā
augstākminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.pantu,
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, Aizkraukles novada
dome NOLEMJ: apstiprināt precizētus Aizkraukles novada domes
saistošos noteikumus “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestādēs,
kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.
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Par lēmumu balso: "par" -

63

Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs
Miezītis, Anita Ostrovska, Arvis Upīts,
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62.§
Par nedzīvojamo telpu Nr.3, "Pagastmāja", Daudzeses pagasts, nomas līguma izbeigšanu

Ziņo Gunta Baiba:

Aizkraukles novada domē izskatīts Valsts akciju sabiedrības “Latvijas
Pasts” iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 10.03.2022, Nr. J/5.6/22/827 par
nedzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšanu “Pagastmāja”, Daudzeses
pagasts (telpai Nr.3). 2018.gada 5.jūnijā noslēgts nedzīvojamo telpu
nomas līgums 8-13.04/947/2018 par telpu Nr.3, “Pagastmāja”, Daudzeses
pagasts, Aizkraukles novads, ar nomas līguma termiņu līdz 2023.gada
31.maijam. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas pasts” iesniegumā norāda,
ka nedzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšana ir saistībā ar
pakalpojumu sniegšanas modeļa maiņu, līdz ar to, telpa nav nepieciešama
jau no 2022.gada 4.aprīļa. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu., Civillikuma 1589.pantu, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: izbeigt ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas
pasts” 2018.gada 5.jūnijā noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu
Nr.8-13.04/947/2018 ar 2022.gada 4.aprīli.
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63.§
Par finansējuma piešķiršanu Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrību, kurās
pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, izvērtēšanai

Ziņo Uldis Riekstiņš:

Pamatojoties uz likuma Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likums 4.,7. un 32.pantu un Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88.pantu, Aizkraukles novada pašvaldībai ir
jāveic līdzdalības izvērtējums pašvaldības kapitālsabiedrībās ar mērķi
nepieļaut tirgus kropļošanu, kā arī gūt pārliecību par līdzdalības
turpināšanu. Darbības novērtējums - izstrādāt ieteikumus ar mērķi
optimizēt, pilnveidot un padarīt efektīvāku un konkurētspējīgāku
uzņēmuma darbību, lai pašvaldība kā uzņēmuma īpašnieks gūtu
pārliecību, ka izvēlētais juridiskais statuss ir atbilstošākais, lai
nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi.
Novērtēšanu nepieciešams veikt, lai atspoguļotu pašreizējo uzņēmuma
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situāciju, uzņēmējdarbības stiprās un vājās puses. Rekomendācijām
jāpiedāvā nākotnes perspektīvas un turpmākās darbības modeļi,
alternatīvas un atšķirīgi risinājumi un pieejas. 1. Aizkraukles novada
pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZKRAUKLES
SILTUMS"; 2. Aizkraukles novada sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"LAUMA A"; 3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles KUK";
4. Aizkraukles novada sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles
ūdens"; 5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca"; 6.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kokneses Komunālie pakalpojumi";
7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi";
8. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrīveru saimnieks"; 9. SIA
"Vidusdaugavas SPAAO" Aizkraukles novada pašvaldība ir veikusi
iepirkumu “Aizkraukles novada pašvaldības līdzdalības izvērtējums
pašvaldības kapitālsabiedrībās”, ID Nr. AND 2022/6, saņemto
piedāvājumu šo darbu veikt par kopējo summu ar PVN 38 715.16 euro.
Sagatavojot 2022.gada pašvaldības budžetu šādi izdevumu netika plānoti.
Izdevumu segšanai iespējams novirzīt 11 123 euro no Administrācijas
algu fonda (neaizpildīta vakance Speciālists kapitāldaļu jautājumos/Vides
speciālists), bet atlikušo finansējumu nepieciešams piešķirt no
pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 42.pantu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Aizkraukles novada domes
2022.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.2022/3 “Par Aizkraukles
novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” 9.punktu, atklāti balsojot,
NOLEMJ: piešķirt Aizkraukles novada pašvaldības līdzdalības
izvērtējuma pašvaldības kapitālsabiedrībās veikšanai finansējumu 38
716.00 EUR; nepieciešamo finansējumu piešķirt no Aizkraukles novada
pašvaldības 2022.gada budžeta līdzekļiem: 11 123.00 EUR – no plānotā
finansējuma Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas atlīdzībai;
27 053.00 EUR – no Aizkraukles novada pašvaldības līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
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64.§
Par sadarbības apturēšanu ar partnerpilsētām Baltkrievijas Republikā

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada dome ir saņēmusi VARAM aicinājuma vēstuli “Par
sadarbības līgumiem ar Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas
pašvaldībām un to apvienībām” uz nenoteiktu laiku apturēt sadarbību ar
sadraudzības pašvaldībām minētajās valstīs. Aizkraukles novada
pašvaldība stingri nosoda Krievijas Federācijas īstenoto karadarbību
Ukrainā un, izvērtējot Baltkrievijas Republikas valdības atbalstu
Krievijas Federācijas iebrukumam citā neatkarīgā valstī, ir saņemts
deputātu ierosinājums uz nenoteiktu laiku apturēt sadarbības līgumus ar
Šarkovščinas un Zeļvas rajonu pašvaldībām. Ņemot vērā iepriekšminēto,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: uz nenoteiktu laiku līdz
jauna lēmuma pieņemšanai apturēt noslēgtos sadarbības līgumus ar
Šarkovščinas un Zeļvas rajonu pašvaldībām; informēt Šarkovščinas un
Zeļvas rajonu pašvaldības par pieņemto lēmumu.
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