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

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aizkrauklē
2022.gada 30.martā

Nr.7

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:
Leons Līdums
Sēdi protokolē:
domes, komiteju sekretāre Daiga Naroga
Sēdē piedalās:
domes deputāti (14)
Andris Zālītis, Dainis Vingris, Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš
Daģis, Aigars Lukss (ierodas plkst. 10.19), Zane Romanova,
Uģis Rubenis, Jurijs Maškovs, Dāvis Kalniņš, Anita
Ostrovska, Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Einārs Zēbergs
Sēdē nepiedalās (5):
Uldis Dzērve, Aivars Miezītis, Gatis Gūtmanis, Didzis
Bērziņš, Guntis Libeks
Uzaicinātie un ziņotāji:
Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Kaspars Sniedzītis,
Aizkraukles
novada
pašvaldības
izpilddirektors
Uldis Riekstiņš,
Kokneses apvienības pārvaldes vadītājs Ilmārs Klaužs,
Attīstības nodaļas lielo investīciju piesaistes speciālists Anda
Mikāla, Uzņēmējdarbības atbalsta centra uzņēmējdarbības
speciālists Baiba Kellere,
Aizkraukles novada Būvvaldes jurists/būvinspektora palīgs
Ivo Afanasjevs,
Attīstības nodaļas vecākā projektu vadītāja Valērija Noreika,
Attīstības nodaļas projektu vadītāja Iluta Groza,
Attīstības nodaļas vadītāja Ilona Kāgane,
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Židova,
Aizkraukles novada pašvaldības ekonomiste Ilze Samson.e
Sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.
Aizkraukles novada dome, atklāti balsojot: ar 13 balsīm “Par” (Jānis Sarmis BAJINSKIS, Mārtiņš
DAĢIS, Dāvis KALNIŅŠ, Leons LĪDUMS, Jurijs MAŠKOVS, Anita OSTROVSKA, Zane
ROMANOVA, Uģis RUBENIS, Arvis UPĪTS, Evija VECTIRĀNE, Dainis VINGRIS, Andris
ZĀLĪTIS, Einārs ZĒBERGS), “Pret” - nav, “Atturas” - nav,
NOLEMJ: apstiprināt 2022.gada 30.marta sēdes DARBA KĀRTĪBU:

1.
2.

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Sociālā dienesta ēkas atjaunošana ar lietošanas veida
maiņu” realizācijai
Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2022.gada 17.martā lēmumā Nr. 137 (protokols
Nr. 6., 19.p.) Par aizņēmuma ņemšanu projekta ”Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve
un atjaunošana” īstenošanai

3.

Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2021.gada 16.septembra lēmumā Nr. 213
(protokols Nr. 11, 58.p.) "Par aizņēmumu Valsts Kasē investīciju projektam "Ceļa “Gaiļi Atradze” seguma pārbūve Kokneses novadā"

4.

Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2022. gada 17. marta lēmumā Nr. 156 (protokols
Nr. 6, 38.p.) “Ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā”

5.

Par Aizkraukles novada būvvaldes 2022.gada 4.februāra lēmuma Nr.BIS-BV-5.28-2022-781
“Par būvinspektora atzinumu Nr.BIS-BV-19.9-2021-14831 (29-21)" apstrīdēšanas
iesnieguma izskatīšanu
Par 2022.gada 3.marta""Pieteikums par administratīvā akta -būvatļaujas Nr.BIS-BV4.22018-413984-18)atcelšanu"iesnieguma izskatīšanu"

6.
7.

Grozījums Aizkraukles novada domes 2022.gada 17.februāra lēmumā Nr.60 (protokols
Nr.4.,9.p.) “Par biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2022!” nolikuma
un komisijas apstiprināšanu”

1.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Sociālā dienesta ēkas atjaunošana ar lietošanas veida
maiņu” realizācijai

Ziņo Anda Mikāla: Investīciju projektā “Sociālā dienesta ēkas atjaunošana ar lietošanas veida
maiņu Daugavas ielā 1, Aizkrauklē” plānots esošā jumta latojuma un
jumta seguma maiņa, esošo spāru pastiprināšana un zibensaizsardzības
sistēmas izbūve. Ņemot vērā Aizkraukles novada pašvaldības iepirkuma
“Sociālā dienesta ēkas atjaunošana ar lietošanas veida maiņu” rezultātus,
būvdarbu līgums slēdzams ar SIA “Erbauer group” par zemāko piedāvāto
cenu 100 290,33 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 3.1.7.mērķim - pašvaldības īpašumā esošo ēku vai to
daļu pielāgošana pašvaldības pakalpojumu sniegšanai tās autonomo
funkciju izpildē, ja investīciju projektā tiek mainīta ēkas vai tās daļas
funkcionalitāte un izmantošanas mērķis, lai varētu nodrošināt
pakalpojumu sniegšanu ilgtermiņā, un būvdarbu valsts aizdevuma
izmaksas nepārsniedz 1 000 000 euro vienam investīciju projektam.
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 2022.gada
22.februāra noteikumiem Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību,
kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām
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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, atklāti
balsojot:, Aizkraukles novada pašvaldība NOLEMJ: līdz tuvākā mēneša
pirmajam datumam sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai investīciju projekta pieteikumu “Sociālā
dienesta ēkas atjaunošana ar lietošanas veida maiņu”; ņemt aizņēmumu
no Valsts kases vidējā termiņā līdz 103 148,61 euro ar PVN apmērā uz 10
gadiem saskaņā ar Valsts kases noteiktajām aizdevumu procentu likmēm
investīciju projekta “Sociālā dienesta ēkas atjaunošana ar lietošanas veida
maiņu” realizācijai; aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2024.
gada 1.janvāri. aizņēmuma līdzfinansējumu 18 202,69 euro ar PVN, kas
ir 15% apmērā no kopējām projekta izmaksām, garantēt ar Aizkraukles
novada pašvaldības 2022.gada budžetu; kopējās projekta būvdarbu
izmaksas 121 351.30 euro ar PVN; līdzekļus projekta autoruzraudzības
un būvuzraudzības pakalpojumiem paredzēt no Aizkraukles novada
pašvaldības budžeta līdz 3 640,54 euro.

13 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Leons Līdums,
Par lēmumu balso: "par" -

Jurijs Maškovs, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis
Rubenis, Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris,
Andris Zālītis, Einārs Zēbergs), Dāvis Kalniņš balso ar roku

"pret" -

nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr. 183 "Par aizņēmuma ņemšanu
projekta “Sociālā dienesta ēkas atjaunošana ar lietošanas
veida maiņu” realizācijai"

2.§
Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2022.gada 17.martā lēmumā Nr. 137 (protokols
Nr. 6., 19.p.) Par aizņēmuma ņemšanu projekta ”Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve
un atjaunošana” īstenošanai

Ziņo Valērija Noreika: 2022.gada 29.martā Aizkraukles novada pašvaldībā saņemts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „BUILDIMPEKS” iesniegums par līgumcenas
pārskatīšanu un būvdarbu apturēšanu Līgumā Nr. 6.2/21/5 (“Par
Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana”), kurā tiek
sniegta informācija par objektīvi būtiskiem apstākļiem, kas šobrīd ir
atklājušies būvniecības nozarē un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu
izpildi. Iepirkuma līguma 10.nodaļā paredzēti līguma grozīšanas
noteikumi, nosakot, ka secīgi veiktu Līguma grozījumu vērtība nedrīkst
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pārsniegt 15 procentus no līgumcenas. Pēc SIA "BUILDIMPEKS”
veiktajiem aprēķiniem, lai pabeigtu iesāktos būvdarbus, nepieciešams
papildus finansējums 66 537.37 EUR apmērā. Atlikušo darbu vērtība
sastāda 282 478.02 EUR, bet, ņemot vērā šī brīža tirgus cenas, atlikušo
darbu vērtība ar esošo sadārdzinājumu sastāda 349 015.39 EUR. Atlikusī
maksājamā summa veidojas 298 973.40 EUR. Tādējādi darbu pabeigšanai
pašvaldībai nepieciešami 361 060.97 EUR, tai skaitā pievienotās vērtības
nodoklis. Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja
skaidrojumu karadarbība Ukrainā, kā arī cenu straujš pieaugums, preču un
būvmateriālu nepieejamība ģeopolitiskās situācijas un pasaulē esošo
norišu sakarā ir uzskatāmi par apstākļiem, ko pasūtītājs nevarēja paredzēt.
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”, atklāti
balsojot: Aizkraukles novada dome NOLEMJ izdarīt Aizkraukles novada
domes 2022.gada 17.marta lēmumā Nr.137 “Par aizņēmuma ņemšanu
projekta ”Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana”
īstenošanai” šādu grozījumu: aizstāt lēmuma 2.punktā skaitli un vārdus
“253 793.00 EUR (divi simti piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti
deviņdesmit trīs euro, 00 centi)” ar skaitli un vārdiem “ 306 901.82 EUR
(trīs simti seši tūkstoši deviņi simti viens euro un 82 centi)”; aizstāt
lēmuma 2.1.punktā skaitli un vārdus “253 793.00 EUR (divi simti
piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro, 00 centi ar
skaitli un vārdiem 306 901.82 EUR (trīs simti seši tūkstoši deviņi simti
viens euro un 82 centi); aizstāt lēmuma 3.punktā skaitli un vārdus “44
787.00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi
euro, 00 centi” ar skaitli un vārdiem “54 159.15 EUR (piecdesmit četri
tūkstoši simt piecdesmit deviņi euro un 15 centi)”. Papildināt lēmumu ar
31.punktu un izteikt šādā redakcijā: “31. Aizkraukles novada 2022.gada
budžetā paredzēt būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas 18
029.00 EUR
(astoņpadsmit tūkstoši divdesmit deviņi euro un 00 centi).”

8 (Jānis Sarmis Bajinskis, Dāvis Kalniņš, Leons Līdums, Par lēmumu balso: "par" Jurijs Maškovs, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Evija
Vectirāne, Andris Zālītis), Einārs Zēbergs, Dainis Vingris,
Arvis Upīts, Uģis Rubenis, Mārtiņš Daģis balso ar roku
"pret" -
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nav

4

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr. 184 "Par grozījumiem Aizkraukles
novada domes 2022.gada 17.martā lēmumā Nr. 137
(protokols Nr. 6., 19.p.) Par aizņēmuma ņemšanu projekta
”Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un
atjaunošana” īstenošanai"

3.§
Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2021.gada 16.septembra lēmumā Nr. 213
(protokols Nr. 11, 58.p.) "Par aizņēmumu Valsts Kasē investīciju projektam "Ceļa “Gaiļi Atradze” seguma pārbūve Kokneses novadā"

Ziņo Anda Mikāla:

Aizkraukles novada dome ir izskatīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„OŠUKALNS”2022.gada 18.marta
iesniegums
Nr.80
(reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā 21.03.2022.
Nr.2.1.2/IeKS/22/4) par inflācijas ietekmi uz iepirkuma Līgumu Nr.
6.1/21/46 (“Par Ceļa “Gaiļi - Atradze” seguma pārbūvi Kokneses
novadā”) un 2022.gada 28.marta iesniegumu
Nr.100
(reģistrēts
Aizkraukles novada
pašvaldībā 28.03.2022.
Nr.2.1.2/IeKS/22/7) par inflācijas ietekmi uz iepirkuma
Līgumu Nr. 6.1/21/46 (turpmāk tekstā – Iepirkuma līgums), kurā tiek
sniegta informācija par objektīvi būtiskiem apstākļiem, kas šobrīd ir
atklājušies būvniecības nozarē un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu
izpildi.
Iepirkuma līguma 10.nodaļā paredzēti līguma grozīšanas noteikumi,
nosakot, ka secīgi veiktu Līguma grozījumu vērtība nedrīkst pārsniegt 15
procentus no līgumcenas.
Iesniegumā minēto izmaksu sadārdzinājums ir ietekmējis atsevišķas
Iepirkuma līguma izmaksu pozīcijas, kas saistītas tieši ar karstā asfalta
virskārtas un apakškārtas izbūvi. Pēc SIA "Ošukalns” veiktajiem
aprēķiniem, lai pabeigtu iesāktos būvdarbus, nepieciešams papildus
finansējums EUR 41 271,71 euro apmērā bez PVN.
Līguma summas palielinājums saistīts ar iepriekš neparedzamiem
apstākļiem. Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu
karadarbība Ukrainā, kā arī
cenu straujš pieaugums, preču un
būvmateriālu nepieejamība ģeopolitiskās situācijas un pasaulē esošo
norišu sakarā ir uzskatāmi par apstākļiem, ko pasūtītājs nevarēja paredzēt.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” VI nodaļu, likuma “Par
valsts budžetu 2022.gadam” 10. panta otrās daļas 1.punktu un Ministru
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kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumiem Nr.590 “Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Aizkraukles novada
pašvaldība NOLEMJ: izdarīt Aizkraukles novada domes 2021.gada
16.septembra lēmumā Nr.213 “Par aizņēmumu Valsts Kasē investīciju
projektam "Ceļa “Gaiļi - Atradze” seguma pārbūve Kokneses novadā”
šādu grozījumu:
“1. 1. Aizstāt lēmuma 1.punktā skaitli un vārdus: “283 083.28 euro
(divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši astoņdesmit trīs euro 28
centi)” ar skaitli un vārdiem: “325 531,23 euro (trīs simti divdesmit
pieci tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro 23 centi).”

13 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Dāvis Kalniņš,
Par lēmumu balso: "par" - Leons Līdums, Jurijs Maškovs, Anita Ostrovska, Zane
Romanova, Uģis Rubenis, Arvis Upīts, Evija Vectirāne,
Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
"pret" nav
"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr. 185 "Par grozījumiem Aizkraukles
novada domes 2021.gada 16.septembra lēmumā Nr. 213
(protokols Nr. 11, 58.p.) "Par aizņēmumu Valsts Kasē
investīciju projektam "Ceļa “Gaiļi - Atradze” seguma
pārbūve Kokneses novadā""

4.§
Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2022. gada 17. marta lēmumā Nr. 156
(protokols Nr. 6, 38.p.) “Ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības pārvaldes
teritorijā”

Ziņo Iluta Groza: 2022.gada 28.martā Aizkraukles novada pašvaldībā saņemts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Ošukalns” iesniegums (reģistrēts Aizkraukles
novada pašvaldībā 28.03.2022. Nr.2.1.2/IeKS/22/6) par inflācijas ietekmi
uz iepirkumu ar identifikācijas Nr.AND 2021/28 projektam “Ceļu
virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā”, kurā tiek
sniegta informācija par objektīvi būtiskiem apstākļiem, kas netika
paredzēti konkursu izsludināšanas brīdī. Līguma summas palielinājums
saistīts ar negaidīti straujas energoresursu cenu palielināšanos pasaules
biržās, taču vēl būtiskāk - Krievijas - Ukrainas karadarbības rezultātā
būvniecības nozarē ir radies no Izpildītāja, materiālu ražotājiem un
Izpildītāja piegādātājiem neprognozēts, nepieredzēta apjoma būvizmaksu
un būvmateriālu cenu kāpums, ko, Izpildītāja ieskatos, sagatavojot
finanšu piedāvājumus, nebija iespējams paredzēt pieredzējušiem un
kvalificētiem ceļu būvniecības nozarē strādājošiem uzņēmumiem. Sakarā
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ar inflācijas ietekmi uz iepirkumu ar identifikācijas Nr.AND 2021/28,
būvnieks sniedz aktualizētu būvniecības izmaksu tāmi: Iepirkuma 1. daļa
- 114 497,47 EUR bez PVN, 2. daļa – 82 195,51 EUR bez PVN, 3.daļa –
71 115,56 EUR bez PVN, ar kopējo sadārdzinājumu - 14.93%. Kopējās
aktualizētās būvniecības izmaksas veido 267 808.54 EUR bez PVN un
PVN 21% (EUR 56 239,79), kopā 324 048,33 EUR ar 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, atklāti
balsojot: Aizkraukles novada pašvaldība NOLEMJ: izdarīt Aizkraukles
novada domes 2022.gada 17.marta lēmumā Nr.156 "Par aizņēmuma
ņemšanu projekta “Ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības
pārvaldes teritorijā” īstenošanai šādus grozījumus: aizstāt lēmuma
2.punktā skaitli un vārdus “239 659,79 euro (divi simti trīsdesmit deviņi
tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi eiro un 79 centi) ar PVN” ar skaitli
un vārdiem “275 441,08 euro (divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši četri
simti četrdesmit viens eiro un 08 centi) ar PVN”; aizstāt lēmuma 5.punktā
skaitli un vārdus “42 292,90 euro (četrdesmit divi tūkstoši divi simti
deviņdesmit divi eiro un 90 centi) ar PVN” ar skaitli un vārdiem “48
607,25 euro (četrdesmit astoņi tūkstoši seši simti septiņi eiro un 25 centi)
ar PVN”; aizstāt lēmuma 6.punktā skaitli un vārdus “281 952,69 euro
(divi simti astoņdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit divi eiro un
69 centi) ar PVN” ar skaitli un vārdiem “324 048,33 euro (trīs simti
divdesmit četri tūkstoši četrdesmit astoņi eiro un 33 centi) ar PVN”.

14 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Dāvis Kalniņš,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Anita
Par lēmumu balso: "par" - Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis, Arvis Upīts, Evija
Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis), Einārs Zēbergs
balso ar roku
"pret" nav
"atturas" -

nav
Pieņemt lēmumu Nr.186 "Par grozījumiem Aizkraukles

Nolemj:

novada domes 2022. gada 17. marta lēmumā Nr. 156
(protokols Nr. 6, 38.p.) “Ceļu virsmas apstrāde
Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā”"

5.§
7

Par Aizkraukles novada būvvaldes 2022.gada 4.februāra lēmuma Nr.BIS-BV-5.28-2022-781
“Par būvinspektora atzinumu Nr.BIS-BV-19.9-2021-14831 (29-21)" apstrīdēšanas
iesnieguma izskatīšanu

Ziņo Ilga Visocka: Ņemot vērā Aizkraukles novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas
2022.gada 29.marta sēdes lēmumu, pamatojoties uz Administratīvā
procesa likuma 81.pantu, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
Aizkraukles novada būvvaldes 2022.gada 4.februāra lēmumu
Nr.BIS-BV-5.28-2022-781 “Par būvinspektora atzinumu Nr.BISBV19.9-2021-14831 (29-21)”, atstāt negrozītu; Viktorijas RUZENIKAS
sūdzību noraidīt pilnā apmērā

14 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Dāvis Kalniņš,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Anita
Par lēmumu balso: "par" - Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis, Arvis Upīts, Evija
Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
"pret" nav
"atturas" nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.187 "Par Aizkraukles novada
būvvaldes 2022.gada 4.februāra lēmuma Nr.BIS-BV5.282022-781 “Par būvinspektora atzinumu Nr.BIS-BV19.92021-14831
(29-21)"
apstrīdēšanas
iesnieguma
izskatīšanu"

6.§
Par 2022.gada 3.marta""Pieteikums par administratīvā akta -būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.22018-413984-18)atcelšanu"iesnieguma izskatīšanu"

Ziņo Ligita Kronentāle: Ņemot vērā Aizkraukles novada Administratīvo aktu strīdu komisijas
2022.gada 28.marta sēdes lēmumu, pamatojoties uz Administratīvā
procesa likuma 48.panta pirmo daļu, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: atteikt atjaunot procesuālo termiņu un Zigrīdas BERGAS
sūdzību par 2018.gada 13.augusta būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.22018413(84-18) apstrīdēšanu, atstāt bez izskatīšanas.

14 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Dāvis Kalniņš,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Anita
Par lēmumu balso: "par" - Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis, Arvis Upīts, Evija
Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
"pret" nav "atturas" nav
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Pieņemt
Nolemj:

lēmumu

Nr.188

"Par

2022.gada

3.marta""Pieteikums par administratīvā akta -būvatļaujas
Nr.BIS-BV-4.2-2018-413984-18)
atcelšanu"
iesnieguma izskatīšanu""

Lēmums Nr.188 pievienots protokola pielikumā
7.§
Grozījums Aizkraukles novada domes 2022.gada 17.februāra lēmumā Nr.60 (protokols
Nr.4.,9.p.) “Par biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2022!” nolikuma
un komisijas apstiprināšanu”
Ziņo Baiba Kellere: Ar Aizkraukles novada domes 2022.gada 17.februāra lēmumu Nr.60 “Par
biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2022!”
nolikuma un komisijas apstiprināšanu” tika apstiprināta biznesa ideju
konkursa “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2022!” vērtēšanas komisija.
Lēmuma projekta grozījumi Aizkraukles novada domes 2022.gada
17.februāra lēmumā Nr.60 “Par biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs
Aizkraukles novadā 2022!” nolikuma un komisijas apstiprināšanu”
2.punktā ir nepieciešami, jo komisijas loceklis ir atteicies būt konkursa
“Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2022!” vērtēšanas komisijā, līdz ar to
tiek izvirzīts jauns kandidāts. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: veikt grozījumu Aizkraukles
novada domes 2022.gada 17.februāra lēmumā Nr.60 (protokols Nr.4.,
9.p.) “Par biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā
2022!” nolikuma un komisijas apstiprināšanu” un izteikt 2.punktu šādā
redakcijā: “2. Apstiprināt biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs
Aizkraukles novadā 2022!” vērtēšanas komisiju šādā sastāvā ar 2022.gada
30.martu: komisijas priekšsēdētājs: Zigrīda MIKĀNE; komisijas locekļi:
Ilona KĀGANE; Baiba KELLERE; Mairita PAULIŅA; Ingūna
GRANDĀNE; Elita KAŅEPĒJA; Anželika LEGANTE.”

14 (Jānis Sarmis Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Dāvis Kalniņš,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Anita
Par lēmumu balso: "par" - Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis, Arvis Upīts, Evija
Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
"pret" nav
"atturas" -

nav
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Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.189 "Grozījums Aizkraukles novada
domes 2022.gada 17.februāra lēmumā Nr.60
(protokols Nr.4.,9.p.) “Par biznesa ideju konkursa “Esi
uzņēmējs Aizkraukles novadā 2022!” nolikuma un
komisijas apstiprināšanu”"

.
Sēdi slēdz plkst. 10:30
Sēdes vadītājs
domes priekšsēdētājs

………………………

L.Līdums

…………………..

Sēdes protokoliste

………………………

D.Naroga

………………….
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