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

SĒDES PROTOKOLS
Neretā
2022.gada 21.aprīlī

Nr.9

Sēde sasaukta plkst.10, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola,Dzirnavu iela 4, Nereta,
Neretas pagasts, Aizkraukles novads
Sēde uzsākta plkst. 10:12
Sēdi atklāj plkst. 10:12
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 (15)

Sēdē nepiedalās (4):
Uzaicinātie un ziņotāji:

Leons Līdums
domes, komiteju sekretāre Daiga Naroga
Andris Zālītis, Dainis Vingris, Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis
Gūtmanis, Guntis Libeks, Aigars Lukss,Zane Romanova, Uģis
Rubenis, Jurijs Maškovs, Aivars Miezītis, Anita Ostrovska,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Einārs Zēbergs
Didzis Bērziņš, Uldis Dzērve, Mārtiņš Daģis, Dāvis Kalniņš
Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Kaspars Sniedzītis,
Sociālās aprūpes centrs "Nereta" Neretas SAC vadītājs
Ina Riekstiņa,
Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājs Andris Ambainis,
Aizkraukles
novada
pašvaldības
Izpilddirektors
Uldis Riekstiņš,
Neretas apvienības pārvaldes vadītājs Juris Gorbačovs,
Skrīveru pagasta pārvaldes vadītājs Arnis Mortukāns,
Kokneses apvienības pārvaldes vadītājs Ilmārs Klaužs,
“Aizkraukles Ūdens” kapitālsabiedrības valdes locekle
Gudruna Vectirāne,
“Aizkraukles Siltums” kapitālsabiedrības valdes loceklis
Edgars Bricis,
“Skrīveru Saimnieks” kapitālsabiedrības valdes loceklis
Aigars Sprudzāns,
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze Samsone,
Juridiskās nodaļas juriste Ligita Kronentāle,
“Kokneses Komunālie Pakalpojumi” kapitālsabiedrības
valdes locekļa p.i. Armands Preiss.

Microsoft Teams režīmā:
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Židova,
Kancelejas nodaļas vadītāja Ingrīda Krēsliņa,
Juridiskā nodaļas juriste Mārīte Ziemele
Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādes

"Saulīte" Vadītāja/direktora (izglītības jomā)
p.i.
Ineta Bundure
Īpašumu nodaļas vadītāja Gunta Baiba,
Īpašumu
nodaļas
nekustamā īpašuma speciālists
Sarmīte Stepiņa,
Juridiskās nodaļas juriste Ilga Visocka,
Aizkraukles novada Pašvaldības policijas priekšniece
Anita Ozola,
Aizkraukles pilsētas un pagasta pārvaldnieks Aigars Zīmelis,
Finanšu un grāmatvedības nodaļas nodokļu administratore
Olga Leitlande,
Īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste
Saulcerīte Blūzmane,
Attīstības nodaļas lielo investīciju piesaistes speciālists
Anda Mikāla,
“Aizkraukles KUK” kapitālsabiedrības valdes loceklis
Zemgus Vītoliņš,
Attīstības nodaļas projektu vadītāja Olita Znotiņa.
Sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.
L.LĪDUMS iepazīstina ar sēdes darba kārtību un ierosina papildināt ar jautājumu:
78. Par Aizkraukles novada pašvaldības Sērenes pagasta pakalpojumu centra maksas cenrāža
apstiprināšanu
79. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Klīves 1", Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā,
pārdošanu izsolē un izsoles Noteikumu apstiprināšanu
80. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā iela 26B, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā,
pārdošanu izsolē, izsoles Noteikumu apstiprināšanu
81. Par augošu koku atsavināšanu nekustamajā īpašumā “Elkšņu mežs”, Skrīveru pagastā,
Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
82. Par augošu koku atsavināšanu nekustamajā īpašumā “Silzemnieki”, Skrīveru pagastā,
Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
83. Par atļaujas izsniegšanu SIA “STARTEX BALTIC”
84. Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2021.gada 29.oktobra lēmumā Nr.432 (ārkārtas
sēdes protokols Nr.15., 27.p.) “Par Aizkraukles novada būvvaldes amatu saraksta
apstiprināšanu”
85. Par grozījumiem 28.12.2021. līgumā Nr.6.1/21/232 par sabiedrisko pakalpojumu
(siltumapgāde) sniegšanu, kas noslēgts starp Aizkraukles novada pašvaldību un Aizkraukles
novada pašvaldības SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS"
25. un 26.darba kārtības jautājums netiek skatīts.
Aizkraukles novada dome, atklāti balsojot: ar 15 balsīm “Par” 15 (Jānis Sarmis Bajinskis,
Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks, Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars Miezītis,
Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis, Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris,
Andris Zālītis, Einārs Zēbergs), “Pret” -nav, “Atturas” - nav, NOLEMJ: apstiprināt 2022.gada
21.aprīļa sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1.
2.
3.
4.

Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AIZKRAUKLES
SILTUMS” valdes locekļa ziņojums par 2021.gada darbu
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aizkraukles KUK” valdes locekļa ziņojums par
2021.gada darbu
Aizkraukles novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LAUMA A” valdes locekļa
ziņojums par 2021.gada darbu
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kokneses komunālie pakalpojumi” valdes locekļa
ziņojums par 2021.gada darbu

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” valdes locekles
ziņojums par 2021.gada darbu
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Skrīveru saimnieks” valdes locekļa ziņojums par
2021.gada darbu
Aizkraukles novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aizkraukles ūdens” valdes locekles
ziņojums par 2021.gada darbu
Par Aizkraukles novada domes 2015.gada 30.septembra lēmuma Nr.169 (protokols Nr.10,
2.§) par rēķinu apkalpošanas izmaksām SIA “Aizkraukles ūdens” atcelšanu
Par saistošo noteikumu Nr.2022/10 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 2021.gada
21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2021/15 “Par Aizkraukles novada pašvaldības atbalstu
audžuģimenēm”” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Aizkraukles novadā” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Aizkraukles novadā"
apstiprināšanu
Par Aizkraukles novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu
Par Aizkraukles novada domes Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu
Par Aizkraukles novada domes Ētikas komisijas ievēlēšanu
Par Aizkraukles novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas Eiropas Sociālā
fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai izveidi
Par Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas direktora iecelšanu
Par Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja iecelšanu
Par Sociālās aprūpes centra “NERETA” amatu saraksta apstiprināšanu
Par pašvaldības ikmēneša pabalsta piešķiršanu personai
Par finansiālu atbalstu skolēnu sadraudzības projektam “Izaicini.lv”
Par Aizkraukles pilsētā un Aizkraukles pagastā esošo ceļu un ielu vai to posmu ikdienas
uzturēšanas klašu sarakstu apstiprināšanu
Par 05.03.2013. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-315 pagarināšanu SIA
‘’SENSO’’
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Bēteri”, Seces pagastā, Aizkraukles novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Noliktava”, Seces pagastā, Aizkraukles novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim
Lāčplēša ielā **-**, Aizkraukle, Aizkraukles novads
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Lāčplēša iela **-**, Aizkraukle, Aizkraukles
novads
Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Skolas ielā **-**, Aizkraukle, Aizkraukles
novads
Par personas iesnieguma izskatīšanu dzīvojamās telpas maiņai Aizkrauklē, Aizkraukles
novadā
Par dzīvojamās telpas piešķiršanu personai Jaunjelgava, Aizkraukles novads
Par personas iesnieguma izskatīšanu dzīvojamās telpas maiņai Daudzeva, Daudzeses pagasts,
Aizkraukles novads
Par personas iesnieguma izskatīšanu dzīvojamās telpas maiņai Daudzeva, Daudzeses pagasts,
Aizkraukles novads
Par 01.06.2021. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-51 pārslēgšanu ar personu
Par personas iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā Neretas pagastā,
Aizkraukles novadā

34. Par personas iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā, Zalves pagastā,
Aizkraukles novadā
35. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu personai "*******"-**, Vietalvas pagasts, Aizkraukles
novads
36. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu personai "*******"-**, Skrīveru pagasts, Aizkraukles
novads
37. Par pašvaldības dzīvokļa Jāņu iela 7-4, Neretas pagasts, Aizkraukles novads, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu
38. Par pašvaldības dzīvokļa Jāņa Jaunsudrabiņa iela 3-35, Neretas pagasts, Aizkraukles novads,
ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu
39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ‘’Mičūnu Stūri’’, Pilskalnes
pagastā, Aizkraukles novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32740020023
sadalīšanai
40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ‘’Ozoliņi’’, Neretas pagastā,
Aizkraukles novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32700100073 sadalīšanai
41. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu Lāčplēša ielā 4-243,
Aizkrauklē
42. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabala) Nomales iela 14, Aizkraukle, Aizkraukles
novads novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
43. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Enerģētiķu iela 27 Aizkraukle, Aizkraukles novadā,
atsavināšanu
44. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu
45. Par nekustamā īpašuma "Stūrāni", Seces pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu izsolē un
izsoles Noteikumu apstiprināšanu
46. Par dzīvokļa īpašuma "Bērzi"-1, Sunākstes pagastā atsavināšanu izsolē, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
47. Par dzīvokļa īpašuma "Bērzi"-11, Sunākstes pagastā, nodošanu atsavināšanai pārdodot izsolē,
izsoles noteikumu apstiprināšanu
48. Par pašvaldības dzīvokļa "Dainas"-14, Staburaga pagastā atsavināšanu
49. Par nekustamā īpašuma "Lejas Vērdiņi", Seces pagastā, atsavināšanas uzsākšanu
50. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Gailēni", Seces
pagastā
51. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu "Grāvkalēji", 'Puķes", "Puķes
1", "Puķes 2" robežu pārkārtošanai Sērenes pagastā ,Aizkraukles novadā
52. Par starpgabala statusa piešķiršanu nekustamā īpašuma "Santas" zemes vienībai Seces
pagastā, Aizkraukles novadā
53. Par Kokneses apvienības teritorijā esošo ceļu un ielu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu
sarakstu apstiprināšanu
54. Par aizņēmuma ņemšanu projekta "Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas iekštelpu vides
uzlabošanas pasākumi" īstenošanai
55. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Aizkraukles novada V. Daniļevičas individuālajam
uzņēmumam Vecbebros, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā
56. Par pašvaldības zemes iznomāšanu personai Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā
57. Par pašvaldības zemes iznomāšanu personai Iršu pagastā, Aizkraukles novadā
58. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dālderi” Kokneses
pagastā, Aizkraukles novadā
59. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Spārniņi” Bebru
pagastā, Aizkraukles novadā

60. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Sviķi” Bebru pagastā,
Aizkraukles novadā
61. Par Neretas apvienības teritorijā esošo ceļu un ielu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu
sarakstu apstiprināšanu
62. Par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu ar m/b “CĪRULĒNI”
63. Par Pļaviņu apvienības teritorijā esošo ceļu un ielu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu
sarakstu apstiprināšanu
64. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 323 001
0286, (Mazā Rīgas iela) Pļaviņas, Aizkraukles novads
65. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar VAS “Latvijas dzelzceļš”
66. Par meža atjaunošanas darbiem pašvaldības nekustamajā īpašumā “Mailes 98”, Vietalvas
pagastā, Aizkraukles novadā
67. Par biroju ēkas Rīgas ielā 19, Pļaviņās, Aizkraukles nov., nedzīvojamo telpu nomas tiesību
izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
68. Par pašvaldības dzīvokļa Raiņa iela 72-20, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu
69. Par nekustamā īpašuma Zirņu iela 12, Pļaviņas, Aizkraukles novads atsavināšanas uzsākšanu
70. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Stērstes”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads,
atsavināšanu
71. Par apgrūtinājuma dzēšanu īpašumam Daugavas ielā 74-3, Pļaviņas, Aizkraukles nov.
72. Par saistību izpildi īpašumam Odzienas iela 5-4, Pļaviņas, Aizkraukles novads un
nostiprinājuma lūguma izsniegšanu
73. Par saistību izpildi īpašumam Lielā iela 34-1, Pļaviņas, Aizkraukles novads un
nostiprinājuma lūguma izsniegšanu
74. Par medību tiesību nomas līguma pagarināšanu mednieku-makšķernieku klubam “RAGS”
75. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu “Gailīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
32920030065
76. Par Skrīveru pagastā esošo ceļu un ielu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu sarakstu
apstiprināšanu
77. Par nekustamā īpašuma Zaļās zemes iela 6, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov.
atsavināšanas uzsākšanu

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Papildus darba kārtības jautājumi:
Par Aizkraukles novada pašvaldības Sērenes pagasta pakalpojumu centra maksas cenrāža
apstiprināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Klīves 1", Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā,
pārdošanu izsolē un izsoles Noteikumu apstiprināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā iela 26B, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā,
pārdošanu izsolē, izsoles Noteikumu apstiprināšanu
Par augošu koku atsavināšanu nekustamajā īpašumā “Elkšņu mežs”, Skrīveru pagastā,
Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par augošu koku atsavināšanu nekustamajā īpašumā “Silzemnieki”, Skrīveru pagastā,
Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par atļaujas izsniegšanu SIA “STARTEX BALTIC”
Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2021.gada 29.oktobra lēmumā Nr.432 (ārkārtas
sēdes protokols Nr.15., 27.p.) “Par Aizkraukles novada būvvaldes amatu saraksta
apstiprināšanu”

85. Par grozījumiem 28.12.2021. līgumā Nr.6.1/21/232 par sabiedrisko pakalpojumu
(siltumapgāde) sniegšanu, kas noslēgts starp Aizkraukles novada pašvaldību un Aizkraukles
novada pašvaldības SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS"

86. Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums
Balsojums par 21.04.2022. sēdes darba kārtību
15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Par lēmumu balso: "par" - Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
"pret" - nav
"atturas" - nav
Nolemj:

1.§
Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AIZKRAUKLES
SILTUMS” valdes locekļa ziņojums par 2021.gada darbu

Ziņo Edgars Bricis:

2021. gada 6. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar
padomes lēmumu Nr. 27 apstiprināja Sabiedrībai jaunus siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifus (44.08 EUR/MWh), kas stājās spēkā
Aizkraukles pilsētā un Aizkraukles pagastā no 2021.gada 1.jūnija.
Saistībā ar gāzes iepirkuma cenas samazināšanos 2021.gada 10.jūnijā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar padomes lēmumu
Nr.62 apstiprināja Sabiedrībai jaunus siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifus (43.55 EUR/MWh), kas Aizkraukles pilsētā un
Aizkraukles pagastā stājās spēkā no 2021.gada 1.jūlija. 2021.gadā
Sabiedrības neto ieņēmumi sastādīja 1 716 746 EUR , kas ir par 15.1 %
vairāk nekā iepriekšējā gadā, un tajā pašā laikā siltumenerģija lietotājiem
ir pārdota 44 548 MWh, kas ir par 22.7 % vairāk, nekā iepriekšējā gadā,
jo patērētājiem bija vairāk pieprasījuma pēc siltumapgādes. Pārdotās
produkcijas ražošanas izmaksas 2021.gadā bija 1 511 387 EUR jeb par
28.1 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Sabiedrībai, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, apgrozāmie līdzekļi ir pieauguši par 0,6 %, un ir pietiekoši, tādējādi
nodrošinot stabilu finansiālo stāvokli. 2021.gadu Sabiedrība ir noslēgusi
ar 27 006 EUR lielu peļņu. Lai gan 2021.gadā ieņēmumi ir palielinājušies,
taču ir palielinājušies izdevumi, kā rezultātā, salīdzinot ar 2020.gadu,
sabiedrības peļņa ir samazinājusies par 175 561 EUR. Tai skaitā
izdevumu pieaugumu veido: 1) izvērtēti un norakstīti bezcerīgie debitoru
parādi EUR 40 015 apmērā; 2) samaksāts UIEN EUR 48 135 no
Aizkraukles novada pašvaldībai izmaksātajām dividendēm; 3) būtiski
pieaugušas iepirkto energoresursu cenas, salīdzinot ar 2020.gadu,
pieaugums ir par 78 770 EUR; 4) ir palielināti uzkrājumi nedrošiem
parādiem par 8757 EUR; 5) būtiski ir palielinājušās izmaksas no iekšējo

tīklu tehniskās apkalpošanas, kā arī pārējās saimnieciskās darbības
izmaksas. 2022.gadu sabiedrība plāno noslēgt ar 1538 EUR lielu peļņu.
Iesniegtajā finanšu plānā 2022.gadam sabiedrība plāno kopējos
ienākumus 2 249 093 EUR. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Sabiedrības
2021.gada finanšu pārskatu ir izskatījis 2022.gada 5.aprīlī, un to
apstiprinājis. Ievērojot 05.04.2022. Aizkraukles novada pašvaldības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AIZKRAUKLES SILTUMS”
kapitāla daļu turētāja lēmumu Nr.3.7/22/12 “Par Aizkraukles novada
pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AIZKRAUKLES
SILTUMS” 2021.gada finanšu pārskata apstiprināšanu”, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta
otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likumu, Komerclikuma 145.panta otro daļu un
176.panta pirmo daļu, ņemot vērā Aizkraukles novada domes 2020.gada
27.februāra noteikumus Nr.2020/6 “Aizkraukles novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā un publiski privātā
kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi”: Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: pieņemt zināšanai Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „AIZKRAUKLES SILTUMS” valdes locekļa
Edgara BRIČA ziņojumu par 2021.gada darbu.
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Pieņemt lēmumu Nr.191 "Aizkraukles novada pašvaldības
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Lēmums Nr.191 pievienots protokola pielikumā
2.§
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aizkraukles KUK” valdes locekļa ziņojums par
2021.gada darbu

Ziņo Zemgus Vītoliņš: Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valdes
loceklis paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas
apstākļi, kas varētu būtiski ietekmēt 2021.gada pārskata rezultātus un
sabiedrības finansiālo stāvokli. Neto apgrozījums 2021.gadā, salīdzinot ar
2020.gadu, ir palielinājies: 2021.gadā – 1 108 727 euro, 2020.gadā – 707
554 euro. Sabiedrība gadu noslēgusi ar 57 092 euro lielu peļņu. 2022.gadu
sabiedrība plāno noslēgt ar 3 031 euro lielu peļņu. Iesniegtajā finanšu
plānā 2022.gadam sabiedrība plāno kopējos ieņēmumus 1 126 205 euro,
izdevumus – 1 123 174 euro. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Sabiedrības

2021.gada finanšu pārskatu ir izskatījis 05.04.2022., un to apstiprinājis.
Ievērojot 05.04.2022. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aizkraukles
KUK” kapitāla daļu turētāja lēmumu Nr.3.7/22/10 “Par sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Aizkraukles KUK” 2021.gada finanšu pārskata
apstiprināšanu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās
daļas 1., 2.punktu, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu,
Komerclikuma 145.panta otro daļu un 176.panta pirmo daļu, ņemot vērā
2020.gada 27.februāra Aizkraukles novada domes noteikumus Nr.2020/6
“Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
privātā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi”,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: pieņemt zināšanai Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Aizkraukles KUK” valdes locekļa Zemgus
VĪTOLIŅA ziņojumu par 2021.gada darbu.
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Pieņemt lēmumu Nr.192 "Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Aizkraukles KUK” valdes locekļa ziņojums par
2021.gada darbu"
Lēmums Nr.192 pievienots protokola pielikumā
Nolemj:

3.§
Aizkraukles novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LAUMA A” valdes locekļa
ziņojums par 2021.gada darbu

Ziņo Modris Bite:

Aizkraukles novada sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LAUMA A”
valdes loceklis ziņo, ka sabiedrība apsaimnieko dzīvojamās mājas
Aizkraukles pilsētā un pagastā, kopējā dzīvojamo māju apsaimniekošanas
platība ir 159 336,76 m2, tajā skaitā Aizkraukles pagastā 2 749,1 m2.
Sabiedrības apsaimniekošanā ir aptuveni 90% no Aizkraukles pilsētā un
pagastā esošajām daudzdzīvokļu dzīvokļu mājām. Pārskata gadā
Sabiedrībai bija šādi darbības virzieni: dzīvojamo māju pārvaldīšana
un apsaimniekošana veido 63,6% (no neto apgrozījuma 1 584 709 euro);
starpniecība komunālo maksājumu iekasēšanai no iedzīvotājiem –
24,2%;
pilsētas teritorijas uzkopšana un citi maksas pakalpojumi –
8,7%;
citi ieņēmumi – 3,5%. Sabiedrības neto apgrozījums ir
samazinājies par 4,5%, jo pārskata gadā nebija iespējams veikt darbus
dzīvojamo māju atjaunošanā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežojumiem, kā arī gada ietvaros tika pārtraukta ietvju, zālāju
uzturēšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībai. Saistību īpatsvars
bilancē pārskata gadā ir saglabājies iepriekšējā gada līmenī, kaut arī

aizņēmumu pamatsumma no kredītsaistībām ir samazinājusies. Tas ir
skaidrojums ar to, ka Sabiedrības pārvaldīšanā esošās dzīvojamās mājas
veido uzkrājumus veicamajiem remonta darbiem. Sabiedrībai ir nelieli
zaudējumi, bet tos var samazināt, pārskatot sniegtajiem pakalpojumiem
noteikto tarifu. Pārskata gadā Sabiedrības zaudējumi ir 23 856 euro.
Vadības ieskatos zaudējumus var segt ar iepriekšējo gadu un nākamo
gadu Sabiedrības peļņu. No bilances datuma līdz gada pārskata
parakstīšanas dienai nav bijuši nekādi svarīgi notikumi, kuri varētu
ietekmēt 2021.gada novērtējumu. Ieņēmumi 2021.gadā, salīdzinot ar
2020.gadu ir samazinājušies: 2021.gadā – 1 588 094 euro, 2020.gadā – 1
664 672 euro. Ražošanas izmaksas samazinājušās: 2021.gadā – 1 462 765
euro, 2020.gadā – 1 529 710 euro. Administrācijas izmaksas
palielinājušās: 2021.gadā – 141 867 euro, 2020.gadā – 119 164 euro.
Iesniegtajā finanšu plānā 2022.gadam Sabiedrība plāno kopējos
ieņēmumus 1 979 910 euro, izdevumus – 1 975 503 euro. Plānotā peļņa
2022.gadā ir 4 407 euro. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Sabiedrības
2021.gada finanšu pārskatu ir izskatījis 2022.gada 5.aprīlī, un to
apstiprinājis. Ievērojot 05.04.2022. Aizkraukles novada sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “LAUMA A” kapitāla daļu turētāja lēmumu
Nr.3.7/22/14 “Par Aizkraukles novada sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LAUMA A” 2021.gada finanšu pārskata apstiprināšanu”, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta
otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likumu, Komerclikuma 145.panta otro daļu un
176.panta pirmo daļu, ņemot vērā Aizkraukles novada domes 2020.gada
27.februāra noteikumus Nr.2020/6 “Aizkraukles novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā un publiski privātā
kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi”, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: pieņemt zināšanai Aizkraukles novada sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “LAUMA A” valdes locekļa Modra BITES
ziņojumu par 2021.gada darbu.
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Pieņemt lēmumu Nr.193 "Aizkraukles novada sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “LAUMA A” valdes locekļa
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Lēmums Nr.193 pievienots protokola pielikumā
4.§

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kokneses komunālie pakalpojumi” valdes locekļa
ziņojums par 2021.gada darbu

Ziņo Armands Preiss:

2021.gadā Sabiedrības daļu kapitāls ir 434 307 euro. To veido 434 307
daļas, ar katras daļas nominālvērtību 1 euro. Sabiedrība kā starpnieks
nodarbojas ar maksājumu aprēķinu un iekasēšanu par atkritumu izvešanu.
Sabiedrība apgādā ar dzeramo ūdeni apsaimniekojamās mājas, kā arī
privātmājas, kuras ir pieslēgtas centralizētajam ūdensapgādes tīklam.
Bormaņos ūdensapgādes sistēmās un veic asenizācijas pakalpojumus,
nogādājot sadzīves notekūdeņus uz Kokneses BIO attīrīšanas iekārtām.
Siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota katlu māja ar kopējo jaudu 3,7
MW, tai skaitā gāzes ūdens sildāmais katls ar jaudu 0,6 MW. Pārskata
gadā ar šķeldu tika saražotas 7340,9 MWh, izlietojot 10 566 m3 šķeldas.
Ar gāzes katlu vasarā saražoja 1310,0 MWh ūdens uzsildīšanai.
Dabasgāze ūdens uzsildīšanai vasaras mēnešos izlietota 148 636 m3.
Siltuma ražošana sastāda 355 468 euro jeb 46,28% no kopējā neto
apgrozījuma. 2021.gada apgrozījums notekūdeņu novadīšanā un
attīrīšanā bija 84 730 euro jeb 11,03% no kopējā neto apgrozījuma.
Sabiedrība apsaimnieko 36 mājas ar kopējo platību 35 533,5m2.
Apsaimniekošanas apgrozījums 2021.gadā bija 191 188 euro jeb 24,89%
no gada neto apgrozījuma. Ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020.gadu ir
palielinājušies: 2020.gadā ir 753 876 euro, bet 2021.gadā - 768 067 euro.
Sabiedrība 2021.gadā strādājusi ar zaudējumiem 24 963 euro apmērā.
Neto apgrozījums 2021.gadā ir 768 067 euro, bet 2020.gadā 744 703 euro.
2022.gadu sabiedrība plāno noslēgt ar peļņu 6 339 euro apmērā.
Iesniegtajā finanšu plānā 2022.gadam sabiedrība plāno kopējos
ieņēmumus 935 417 euro, izdevumus – 929 078 euro. Kapitāla daļu
turētāja pārstāvis Sabiedrības 2021.gada finanšu pārskatu ir izskatījis
2021.gada 4.aprīlī, un to apstiprinājis. Ievērojot 04.04.2022. Sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Kokneses komunālie pakalpojumi” kapitāla daļu
turētāja lēmumu Nr.3.7/22/4 “Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Kokneses komunālie pakalpojumi” 2021.gada finanšu pārskata
apstiprināšanu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās
daļas 1., 2.punktu, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu,
Komerclikuma 145.panta otro daļu un 176.panta pirmo daļu, ņemot vērā
Aizkraukles novada domes 2020.gada 27.februāra noteikumus Nr.2020/6
“Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
privātā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi”,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: pieņemt zināšanai Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Kokneses komunālie pakalpojumi” valdes locekļa
Armanda PREISA ziņojumu par 2021.gada darbu.
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Lēmums Nr.194 pievienots protokola pielikumā
5.§
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” valdes locekles
ziņojums par 2021.gada darbu

Ziņo Santa Zālīte:

Sabiedrība pārskata gadā turpināja prioritāri strādāt ar debitoru parādu
samazināšanu, tika sakārtotas mantojuma lietas. Turpināja slēgt
vienošanos par parāda nomaksas grafiku. Mērķtiecīgi tika strādāts ar
apsaimniekojamo dzīvojamo fondu, lai samazinātu iepriekšējos gados
nepamatoti uzkrāto naudas summu. Gatavoja divu māju
energoefektivitātes projektus. Tika atjaunots Sabiedrības autoparks,
iegādāta automašīna FORD Transit. Strādāja ar ūdens zudumu
samazinājumu un atjaunoja ūdens skaitītājus, kā arī dzīvojamajām mājām
verificēja un atjaunoja ūdens skaitītājus, lai samazinātu ūdens korekciju.
Strādāja pie jaunu ūdens un kanalizāciju pieslēgumu izveidošanas.
Izveidoja plašu iedzīvotājiem jaunu šķiroto atkritumu nodošanas punktu.
Neto apgrozījums 2021.gadā, salīdzinot ar 2020.gadu, ir palielinājies:
2020.gadā – 802 873 euro, 2021.gadā – 904 973 euro. Sabiedrība gadu
noslēgusi ar 20 832 euro lielu peļņu. 2022.gadu sabiedrība plāno noslēgt
ar 47 000 euro lielu peļņu. Iesniegtajā finanšu plānā 2022.gadam
sabiedrība plāno neto apgrozījumu 835 000 euro. Kapitāla daļu turētāja
pārstāvis Sabiedrības 2021.gada finanšu pārskatu ir izskatījis 2021.gada
4.aprīlī, un to apstiprinājis. Ievērojot 04.04.2022. Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Pļaviņu komunālie pakalpojumi” kapitāla daļu
turētāja lēmumu Nr.3.7/22/6 “Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Pļaviņu komunālie pakalpojumi” 2021.gada finanšu pārskata
apstiprināšanu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās
daļas 1., 2.punktu, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu,
Komerclikuma 145.panta otro daļu un 176.panta pirmo daļu, ņemot vērā
Aizkraukles novada domes 2020.gada 27.februāra noteikumus Nr.2020/6
“Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
privātā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi”,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: pieņemt zināšanai Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „ Pļaviņu komunālie pakalpojumi” valdes locekles
Santas ZĀLĪTES ziņojumu par 2021.gada darbu.
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Pieņemt lēmumu Nr.195 "Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” valdes locekles
ziņojums par 2021.gada darbu"

Lēmums Nr.195 pievienots protokola pielikumā
6.§
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Skrīveru saimnieks” valdes locekļa ziņojums par
2021.gada darbu

Ziņo Aigars Sprudzāns: Sabiedrības pārvaldīšanā ir 27 daudzdzīvokļu mājas, kā arī atsevišķi
pašvaldības dzīvokļi. Lielākie darbi, kas veikti nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas jomā, – jumta seguma nomaiņa Daugavas ielā 126 un
Plostniekos, durvju nomiņa Sprūdos, durvju un logu nomaiņa Gaismas
prospektā 3, drenāžas ierīkošana Pīlādžu ielā 1, pamatu siltināšana
Zemkopības institūtā 9, bruģēšanas darbi Zemkopības institūtā 3.
2021.gadā sākusi darbu šķeldas katlu māja, kas uzbūvēta projekta
“Siltuma avota pārbūve Skrīveros”. 2021.gadā turpinājās CFLA ieskaitītā
avansa izlietojuma pārbaude, tādēļ vēl nav zināmas, kāds būs galīgais KF
fonda atbalsta apjoms. 2021.gadā Sabiedrības neto apgrozījums sastādījis
341 889 euro, ražošanas izmaksas sastāda 375 194 euro, no kuriem 95
124 euro ir projekta ietvaros izveidoto pamatlīdzekļu amortizācijas daļa,
ko veido Kohēzijas fonda un Valsts budžeta finansējums, administrācijas
izdevumi 64 215 euro, pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi sastādīja
98 370 euro. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi sastāda 2 532 euro.
Sabiedrība 2021.gadu noslēdza ar zaudējumiem 1 682 euro apmērā.
2021.gadā, salīdzinot ar 2020.gadu, ir palielinājušies ieņēmumi gan no
ūdensapgādes (+ 1 705 euro), gan no notekūdeņu novadīšanas (+ 1 168
euro), bet palielinājušies arī izdevumi, kā rezultātā zaudējumi
ūdensapgādes nozarē 2021.gadā sastāda 10 032 euro; notekūdeņu
novadīšanas nozarē 16 049 euro. Tas izskaidrojams ar ūdens
atdzelžošanas stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nepilnīgu
noslodzi. Tā 2021.gadā ūdens atdzelžošanas iekārtu jauda izmantota par
16%, Zemkopības institūta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda par
17,2%. Lai arī ūdens pieslēgumu skaits pieaug, kopējais ūdens patēriņš
un novadīto notekūdeņu daudzums būtiski nemainās. 2021.gadā ir
izveidoti 7 jauni pieslēgumi ūdensvadu tīkliem un 7 jauni pieslēgumi
notekūdeņu tīkliem. 2021.gadā ar peļņu 18 376 euro apmērā ir strādājusi
siltumenerģijas ražošanas nozare. Tā ir veidojusies, pirmo gadu
ekspluatējot šķeldas katlu māju, kā arī pateicoties tam, ka līdz
2021.gadam bija noslēgts līgums par šķeldas iepirkuma cenu 10,00 par
1m3. Peļņu 2 186.87 euro apmērā ir nesušas pārējās nozares. Pārējās
nozares sevī ietver traktortehnikas pakalpojumus, tai skaitā asenizāciju,
dažādu citu pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā atkritumu izvešanas, gāzes
piegādes organizēšana un tamlīdzīgi. Pārējo nozaru peļņa vai zaudējumi
galvenokārt atkarīgi no traktortehnikas izmantošanas pieprasījuma, kas
2021.gadā salīdzinot bija pieaudzis par 10,5%. Kapitāla daļu turētāja
pārstāvis Sabiedrības 2021.gada finanšu pārskatu ir izskatījis 2021.gada
4.aprīlī, un to apstiprinājis. Ievērojot 04.04.2022. Sabiedrība ar ierobežotu

atbildību „Skrīveru saimnieks” kapitāla daļu turētāja lēmumu Nr.3.7/22/2
“Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Skrīveru saimnieks” 2021.gada
finanšu pārskata apstiprināšanu”, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otro daļu,
66.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likumu, Komerclikuma 145.panta otro daļu un 176.panta pirmo
daļu, ņemot vērā Aizkraukles novada domes 2020.gada 27.februāra
noteikumus
Nr.2020/6
“Aizkraukles
novada
pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā un publiski privātā
kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi”, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: pieņemt zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Skrīveru saimnieks” valdes locekļa Aigara SPRUDZĀNA ziņojumu par
2021.gada darbu.
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Pieņemt lēmumu Nr.196 "Sabiedrības ar ierobežotu
Nolemj:
atbildību “Skrīveru saimnieks” valdes locekļa ziņojums par
2021.gada darbu"
Lēmums Nr.196 pievienots protokola pielikumā
7.§
Aizkraukles novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aizkraukles ūdens” valdes locekles
ziņojums par 2021.gada darbu

Ziņo
Vectirāne:

Gudruna 2021.gadu Sabiedrība noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu –
zaudējumiem 9 834 euro apmērā. Zaudējumus ietekmēja neto
apgrozījuma samazinājums un administrācijas izdevumu pieaugums.
Neto apgrozījums salīdzinājumā ar 2020.gadu samazinājies par 5%. Par
10 363 m3 samazinājusies ūdens piegāde fiziskām personām un par 7 058
m3 juridiskām personām. Juridisko personu patēriņa samazinājumu
ietekmēja attālinātais darba režīms organizācijās un pašvaldības iestādēs,
kā arī darbības ierobežojumi ārkārtas situācijas apstākļos tirdzniecības
uzņēmumos. Fizisko personu ūdens patēriņa samazinājuma iemesli ir
ūdens lietošanas paradumu maiņa krīzes apstākļos, kā arī iedzīvotāju
aizceļošana no mazpilsētas. Sabiedrības kopējie aktīvi 2021.gada beigās,
salīdzinot ar gada sākumu, samazinājās par 137 844 euro. Uz 2021.gada
beigām īstermiņa kreditoru apjoms, salīdzinot ar gada sākumu,
samazinājies par 9 761 euro. Pašu kapitāla samazinājums ir par
zaudējumu apjomu 9 834 euro un 2021. gada 31.decembrī veidoja 1 399
411 euro. 2021.gadā uzņēmumā vidēji par 4% paaugstinātas amatalgas
darbiniekiem. Ir optimizēti līdzekļi ikdienas vajadzībām, regulāri tiek

veikti uzlabojumi iekārtām energoresursu samazināšanai. Katru gadu tiek
veikta dažādu pamatlīdzekļu atjaunošana, tai skaitā arī ūdensvada un
kanalizācijas tīklu remonti un būvniecība pa nelieliem posmiem ar pašu
spēkiem. Šī gada laikā par 27 562 euro atjaunoti pamatlīdzekļi. Sabiedrība
pamatdarbībā uzrāda stabilus rezultātus pakalpojuma kvalitātes rādītājos
- gan sagatavotā ūdens kvalitāte ne reizi nav pārsniegusi noteiktos
atbilstības kritērijus, gan attīrīto notekūdeņu kvalitāte ir no 85% līdz 99%
atbilstības kritērijiem. Ūdens zudumi tīklā - 17%. Uzstādīto ūdens
patēriņa skaitītāju apjoms pilsētā ir: uzņēmumi un iestādes 99% un
iedzīvotāji 99%. Pārskata gada rezultāts ir zaudējumi, bet Pašu kapitāls
pozitīvs. Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi nesedz īstermiņa saistības,
negatīvā starpība - 25 171 euro. Tā kā īstermiņa kreditoru sastāvā ir
nākamo periodu ieņēmumi 80 714 euro apmērā, kas nebūs jāatmaksā, tad
ar pārējiem kreditoriem Sabiedrība spēs norēķināties savlaicīgi un tai
nebūs maksātnespējas apdraudējums. Neto apgrozījums 2021.gadā,
salīdzinot ar 2020.gadu, ir samazinājies: 2020.gadā – 626 894 euro,
2021.gadā – 592 680 euro. Sabiedrība gadu noslēgusi ar 9 834 euro
lieliem zaudējumiem. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Sabiedrības
2021.gada finanšu pārskatu ir izskatījis 04.04.2022., un to apstiprinājis.
Ievērojot 04.04.2022. Aizkraukles novada sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Aizkraukles ūdens” kapitāla daļu turētāja lēmumu Nr. 3.7/22/8
“Par Aizkraukles novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aizkraukles
ūdens” 2021.gada finanšu pārskata apstiprināšanu”, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta
otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likumu, Komerclikuma 145.panta otro daļu un
176.panta pirmo daļu, ņemot vērā 2020.gada 27.februāra Aizkraukles
novada domes noteikumus Nr.2020/6 “Aizkraukles novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā un publiski privātā
kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi”, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: pieņemt zināšanai Aizkraukles novada sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Aizkraukles ūdens” valdes locekles Gudrunas
VECTIRĀNES ziņojumu par 2021.gada darbu.
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Pieņemt lēmumu Nr.197 "Aizkraukles novada sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Aizkraukles ūdens” valdes locekles
ziņojums par 2021.gada darbu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.197 pievienots protokola pielikumā

8.§
Par Aizkraukles novada domes 2015.gada 30.septembra lēmuma Nr.169 (protokols Nr.10,
2.§) par rēķinu apkalpošanas izmaksām SIA “Aizkraukles ūdens” atcelšanu

Ziņo
Vectirāne:

Gudruna Aizkraukles novada domē izskatīts Aizkraukles novada sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Aizkraukles ūdens” iesniegums (reģistrēts
pašvaldībā 30.03.2022, Nr.3.6/22/17) par Aizkraukles novada
pašvaldības Aizkraukles novada domes 2015.gada 30.septembra lēmuma
Nr.169 (protokols Nr.10, 2.§) par rēķinu apkalpošanas izmaksām SIA
“Aizkraukles ūdens” atzīšanu par spēkā neesošu. Saskaņā ar minēto
likumu izveidotā sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde uzrauga
pakalpojumu sniedzēju darbību, aizstāv lietotāju intereses, nodrošinot
lietotājiem iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus
pakalpojumus, un veicina ekonomiski pamatotu konkurenci nozarē.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums,
Komerclikums, kā arī Aizkraukles novada sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Aizkraukles ūdens” statūti nenoteic Aizkraukles novada
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aizkraukles ūdens” saskaņot ar
Aizkraukles novada domi rēķinu apkalpošanas izmaksas par sniegtajiem
ūdens saimniecības pakalpojumiem. 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 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: atcelt Aizkraukles novada pašvaldības
Aizkraukles novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumu Nr.169
(protokols Nr.10, 2.§) par rēķinu apkalpošanas izmaksām SIA
“Aizkraukles ūdens”.
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Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.198 "Par Aizkraukles novada domes
2015.gada 30.septembra lēmuma Nr.169 (protokols Nr.10,
2.§) par rēķinu apkalpošanas izmaksām SIA “Aizkraukles
ūdens” atcelšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.198 pievienots protokola pielikumā

9.§
Par saistošo noteikumu Nr.2022/__ “Grozījumi Aizkraukles novada domes 2021.gada
21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2021/15 “Par Aizkraukles novada pašvaldības
atbalstu audžuģimenēm”” apstiprināšanu

Ziņo Mārīte Ziemele:

Aizkraukles novada pašvaldība sagatavojusi grozījumu projektu
Aizkraukles novada domes 2021.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.2021/15 “Par Aizkraukles novada pašvaldības atbalstu
audžuģimenēm", kurā ņemti vērā 2022.gada 9.marta Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē Nr.1-17/1841 minētie
ieteikumi. Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai
Aizkraukles novada pašvaldība, kā attiecīgajā novadā iekļauto bijušo
pašvaldību institūciju saistību pārņēmēja, izpildītu bijušo pašvaldību ar
audžuģimenēm noslēgtajos līgumos ietverto saistību. Vienlaikus,
nepasliktinot pašvaldības teritorijā dzīvojošo bērnu stāvokli
salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Tādējādi nodrošinot bērna labākās
intereses. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija
noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmā daļas 27.punktu, ņemot vērā to, ka
jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Sociālo
jautājumu komitejas 14.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījums Aizkraukles
novada domes 2021.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2021/15
“Par Aizkraukles novada pašvaldības atbalstu audžuģimenēm””.
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Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.199 "Par saistošo noteikumu
Nr.2022/__ “Grozījumi Aizkraukles novada domes
2021.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2021/15
“Par
Aizkraukles
novada
pašvaldības
atbalstu
audžuģimenēm”” apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.199 pievienots protokola pielikum
)
10.§
Par saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Aizkraukles novadā” apstiprināšanu

Ziņo Anita Ozola:

Aizkraukles novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu
17.punkts noteic, ka 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada
dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos
noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada
saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada
1.jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie
noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus
izstrādā līdz 2025.gada 31.decembrim. Lai arī turpmāk nodrošinātu
vienotu koncepciju Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā,
nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus “Par sabiedrisko
kārtību Aizkraukles novadā”. Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 4.punktu, Administratīvās atbildības likuma
2.panta trešo, ceturto daļu, Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
17.panta piekto daļu, kā arī ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2022/ “Par sabiedrisko
kārtību Aizkraukles novadā”.
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Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr. 200 "Par saistošo noteikumu “Par
sabiedrisko kārtību Aizkraukles novadā” apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.200 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
11.§
Par saistošo noteikumu "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Aizkraukles novadā"
apstiprināšanu

Ziņo Ligita Kronentāle: Saistošie noteikumi nosaka Aizkraukles novada pašvaldības kapsētu
uzturēšanas, kapavietu lietošanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību,
apbedīšanas kārtību, kapličas izmantošanas kārtību, kapavietas lietotāja
tiesības un pienākumus, kā arī administratīvo atbildību par saistošo
noteikumu prasību pārkāpšanu. Ar kapsētu darbību, uzturēšanu un
lietošanu saistītie jautājumi nav regulēti ārējos normatīvajos aktos (ne
likumos, ne Ministru kabineta noteikumos). Līdz ar to pašvaldība to
reglamentē saistošajos noteikumos. Ievērojot Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17.punktu, ir izvērtēti

Aizkraukles novada pašvaldību veidojošo bijušo pašvaldību saistošie
noteikumi, un līdz šim Aizkraukles novadu veidojošajās visās bijušajās
pašvaldībās ir bijis tiesiskais regulējums, kurā bija noteikta kapsētu
uzturēšanas un lietošanas kārtība. Līdz ar to nepieciešams vienots
regulējums, kādā Aizkraukles novada pašvaldībā tiek uzturētas kapsētas.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt kārtību, kādā Aizkraukles
novada pašvaldībā tiek uzturētas kapsētas, nosakot kapavietu
piešķiršanas, ierīkošanas, lietošanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību,
apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kā arī kapsētas
apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus. Likums tieši vai netieši
nenosaka personām ierobežojumus apbedīšanas vietas izvēlē atkarībā no
mirušās personas deklarētās dzīvesvietas, saistošajos noteikumos tiek
paredzēts punkts par novada kapsētās apbedījamo pēdējās deklarētās
vietas piesaisti Aizkraukles novadam, papildus norādot, ka iepriekš
piešķirtā un uzturētā kapavietā vietu mirušā apbedīšanai piešķir neatkarīgi
no mirušā pēdējās deklarētās dzīvesvietas. Lai primāri ievērotu
Aizkraukles novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses,
saistošajos noteikumos tiek noteikts izņēmums, ka jaunas kapavietas tiek
piešķirtas mirušo personu, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi
Aizkraukles novada administratīvā teritorija, savukārt iepriekš piešķirtā
un uzturētā kapavietā vietu mirušā apbedīšanai ierāda neatkarīgi no
mirušā pēdējās deklarētās dzīvesvietas, ja kapavietā ir brīva vieta jaunam
apbedījumam saskaņā ar šajos saistošajos noteikumos noteikto kārtību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
16.punktu, 43.panta pirmās daļas 4., 6.un 9.punktu, trešo daļu, ņemot vērā
to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu
un tautsaimniecības komiteju 13.04.202. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: apstiprināt saistošos noteikumus ”Par kapsētu uzturēšanu un
lietošanu Aizkraukles novadā”.
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Pieņemt lēmumu Nr. 201 "Par saistošo noteikumu "Par
kapsētu uzturēšanu un lietošanu Aizkraukles novadā"
apstiprināšanu"
Lēmums Nr.201 pievienots protokola pielikumā
Nolemj:

12.§
Par Aizkraukles novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu

Ziņo Ilga Visocka:

Aizkraukles novada pašvaldībā izstrādāts Ētikas kodeksa projekts. Ētikas
kodeksa mērķis ir noteikt pašvaldības domes priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja vietnieku, deputātu, komisiju locekļu un pašvaldības

administrācijas, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku
profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības standartus, kas jāievēro
attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām
institūcijām un sabiedrību. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
14.04.2022. sēdē Aizkraukles novada dome NOLEMJ: apstiprināt
Aizkraukles novada pašvaldības Ētikas kodeksu.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Par lēmumu balso: "par" -

Pieņemt lēmumu Nr.202 "Par Aizkraukles novada
pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu"
Lēmums Nr.202 pievienots protokola pielikumā
Nolemj:

13.§
Par Aizkraukles novada domes Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu

Ziņo Ilga Visocka:

Aizkraukles novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu
Nr.2021/1
“Aizkraukles
novada
pašvaldības
nolikums”
13.12.apakšpunkts nosaka, ka Aizkraukles novada dome no deputātiem
un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem izveido Ētikas komisiju. Saistošo
noteikumu 140.punkts nosaka, ka ar 2021.gada 1.jūliju Aizkraukles
novada veidojošo bijušo pašvaldību (Aizkraukles, Jaunjelgavas,
Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru) komisijas turpina darbu līdz
jaunizveidotās Aizkraukles novada domes attiecīgo komisiju
izveidošanai, kas pārņems iepriekšējo komisiju vestās lietas un citus
risināmos jautājumus. Pamatojoties uz augstākminēto un ievērojot to, ka
jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: apstiprināt Aizkraukles novada domes Ētikas
komisijas nolikumu; noteikt, ka Nolikums stājas spēkā ar 2022.gada
1.maiju.

Par lēmumu balso: "par" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)

"pret" -

nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.203 "Par Aizkraukles novada domes
Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu"

Lēmums Nr.203 pievienots protokola pielikumā
14.§
Par Aizkraukles novada domes Ētikas komisijas ievēlēšanu

Ziņo Ilga Visocka:

Atbilstoši Aizkraukles novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošo
noteikumu Nr.2021/1 “Aizkraukles novada pašvaldības Nolikums”
13.12.apakšpunktam Aizkraukles novada dome ir izveidojusi Ētikas
komisiju kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju. Aizkraukles novada
domes Ētikas komisijas nolikuma 7.punkts paredz, ka komisija sastāv no
5 komisijas locekļiem. Komisijas priekšsēdētāju un komisijas
priekšsēdētāja vietnieku ieceļ Dome. Ņemot vērā iepriekšminēto un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, 61.pantu, ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.04.2022. atzinumu,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: ievēlēt Aizkraukles novada domes
Ētikas komisiju 5 locekļu sastāvā: Aizkraukles novada domes deputāte –
Anita OSTROVSKA; Aizkraukles novada domes deputāts – Einārs
ZĒBERGS; Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Juridiskās
nodaļas juriste – Mārīte ZIEMELE; Aizkraukles novada pašvaldības
Administrācijas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste – Evija
VECTIRĀNE; Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas
Personāla nodaļas vadītāja - Ieva ŠALME; par Aizkraukles novada domes
Ētikas komisijas priekšsēdētāju iecelt Aizkraukles novada pašvaldības
Administrācijas juristi Mārīti ZIEMELI; par Aizkraukles novada domes
Ētikas komisijas priekšsēdētājas vietnieci iecelt Aizkraukles novada
domes Administrācijas vecāko sabiedrisko attiecību speciālisti Eviju
VECTIRĀNI; par Aizkraukles novada domes Ētikas komisijas sekretāru
iecelt Daigu NAROGU.

"pret" -

14 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Leons Līdums,
Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars Miezītis, Anita
Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis, Arvis Upīts,
Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis, Einārs
Zēbergs)
nav

"atturas" -

1 (Guntis Libeks)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.204 "Par Aizkraukles novada domes
Ētikas komisijas ievēlēšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.204 pievienots protokola pielikumā

15.§
Par Aizkraukles novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas Eiropas Sociālā
fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai izveidi

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada pašvaldība 2016.gada 19.janvārī ar Zemgales
plānošanas reģionu ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr.3-41.4/47 par
sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē”
īstenošanu. Projekts tiek īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija”
īstenošanas noteikumi”. Īstenotās administratīvi teritoriālās reformas
rezultātā Aizkraukles novada pašvaldība no Kokneses, Pļaviņu, Skrīveru
un Neretas novada pašvaldībām ar 2021.gada 1.jūliju pārņēma saistības
par līdzdalību Zemgales plānošanas reģiona projektā “Atver sirdi
Zemgalē”. Ņemot vērā minēto, nepieciešams izveidot jaunu Aizkraukles
novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupu Eiropas Sociālā
fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai. Pamatojoties uz likumu
“Par pašvaldībām” 61.pantu, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Sociālo jautājumu komitejas
14.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: izveidot
pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupu Eiropas Sociālā fonda
projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai šādā sastāvā: Zane
ROMANOVA – Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja; Uldis
RIEKSTIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors; Edvarts PĀVULĒNS –
Sociālā dienesta vadītājs; Ilze KĻAVIŅA – Sociālā dienesta vadītāja
vietniece; Mārīte ZIEMELE – pašvaldības juriste; Olita ZNOTIŅA –
pašvaldības projektu vadītāja.
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15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
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Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.205 "Par Aizkraukles novada
pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas Eiropas
Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai
izveidi"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.205 pievienots protokola pielikumā

16.§
Par Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas direktora iecelšanu

Ziņo Uldis Riekstiņš:

Aizkraukles novada pašvaldībā ir saņemts Valentīnas LAIZĀNES,
Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas direktores, 2022.gada 14.marta
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts 14.03.2022. ar Nr.7.9/22/136) ar
lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības ar 2022.gada 1.maiju (pēdējā
darba diena). Aizkraukles novada pašvaldībā laika posmā no 2022.gada
16.marta līdz 2022.gada 25.martam ieskaitot, tika izsludināta iekšējā
pieteikšanās uz Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas direktora amatu.
Informācija par pieteikšanos tika izsūtīta visiem Aizkraukles novada
pašvaldības bibliotēku darbiniekiem. Norādītajā termiņā tika saņemts 1
pieteikums Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas direktora amatam
(Kristīnes VILSONES pieteikums). Pretendenta izvērtēšanu veica ar
Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota
komisija. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 69.panta 4.punktu
un Aizkraukles novada domes saistošo noteikumu Nr.2021/1
“Aizkraukles novada pašvaldības nolikums” 22.6.apakšpunktu
(“izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata
pašvaldības iestāžu vadītājus”), Aizkraukles novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis RIEKSTIŅŠ, ierosina Aizkraukles novada centrālās
bibliotēkas direktora amatā iecelt Kristīni VILSONI. Pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Bibliotēku
likuma 25.panta pirmo daļu un ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: atbrīvot no Aizkraukles centrālās bibliotēkas direktora amata
ar 2022.gada 2.maiju (pēdējā darba diena) Valentīnu LAIZĀNI,
pamatojoties uz Valentīnas LAIZĀNES 2022.gada 14.marta personīgo
iesniegumu un saskaņā ar Darba likuma 16.panta 5.punktu un 114.pantu;
atbrīvot no Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas vadītāja amata Kristīni
VILSONI un pārcelt darbā uz Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas
direktora amata vietu ar 2022.gada 3.maiju; noteikt Aizkraukles novada
centrālās bibliotēkas direktora atalgojumu – 1064,00 euro
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15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
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Pieņemt lēmumu Nr.206 "Par Aizkraukles novada
centrālās bibliotēkas direktora iecelšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.206 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
17.§
Par Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja iecelšanu

Ziņo Sarmīte Kļaviņa: No 2022.gada 1.marta līdz 2022.gada 14.martam ieskaitot Aizkraukles
novada pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv tika izsludināta
pieteikšanās uz PII “Saulīte” vadītāja amatu. Norādītajā termiņā tika
saņemts 1 pieteikums PII “Saulīte” vadītāja amatam (Inetas BUNDURES
pieteikums, pašvaldībā reģistrēts 11.03.2022. ar Nr.7.11/22/135).
Pretendentu izvērtēšanu veica ar Aizkraukles novada pašvaldības
izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija. Pretendentu atlases komisija,
izvērtējot pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 69.panta 4.punktu (“izpilddirektors ierosina
domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus”)
un ņemot vērā, ka jau ar 2022.gada 21.februāri Ineta BUNDURE, PII
“Saulīte” vadītāja pienākumu izpildītāja, nodrošina PII “Saulīte” darbību
(lai organizētu un īstenotu mācību un audzināšanas procesu, nodrošinot
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu,
nodotā pašvaldības īpašuma efektīvu izmantošanu, saglabāšanu,
modernizāciju un apsaimniekošanu, atbildētu par piešķirto līdzekļu
lietderīgu un racionālu izmantošanu, slēgtu saimnieciskos līgumus ar
juridiskām un fiziskām personām, kas saistīti ar PII “Saulīte”
saimnieciskās darbības nodrošināšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu),
tiek ierosināts iecelt Inetu BUNDURI kā PII “Saulīte” vadītāju ar
2022.gada 29.aprīli. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 9.punktu,ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 13.04.2022.sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: iecelt Inetu BUNDURI par Aizkraukles
pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāju ar 2022.gada 29.aprīli;
noteikt Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja
atalgojumu – 1110,00 euro
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Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
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Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav
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Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.207 "Par Aizkraukles pirmsskolas
izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja iecelšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.207 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)

18.§
Par Sociālās aprūpes centra “NERETA” amatu saraksta apstiprināšanu

Ziņo Uldis Riekstiņš:

Apstiprināšanai ir iesniegts Sociālās aprūpes centra “NERETA” amatu
saraksts, kas izstrādāts, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma prasības. Pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas cita
starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, Ministru kabineta 2017.gada
23.maija noteikumiem Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru,
profesijai
atbilstošiem
pamatuzdevumiem
un
kvalifikācijas
pamatprasībām”,
Ministru
kabineta
2010.gada
30.novembra
noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada
domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 13.04.2022.
sēdē,, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: apstiprināt Sociālās aprūpes
centra “NERETA” amatu sarakstu.
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Lēmums Nr.208 pievienots protokola pielikumā
19.§
Par pašvaldības ikmēneša pabalsta piešķiršanu personai

Ziņo Ilze Samsone:

Pamatojoties uz Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 151.panta
pirmo, otro, sesto un septīto daļu, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
piešķirt personai pašvaldības ikmēneša pabalstu 2 minimālo mēnešalgu
apmērā līdz vecuma pensijas piešķiršanai neieciešamā vecuma
sasniegšanai ar 2022.gada aprīļa mēnesi; pabalstu, kā arī izdevumus, kas
saistīti ar pabalsta piešķiršanu un izmaksāšanu, finansēt no Aizkraukles
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
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15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
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pabalsta piešķiršanu personai"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.209 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
20.§
Par finansiālu atbalstu skolēnu sadraudzības projektam “Izaicini.lv”

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada pašvaldība saņēmusi nodibinājuma “Zinātnes un
inovāciju parks” valdes priekšsēdētāja Jāņa LETINSKA vēstuli
(reģistrēta pašvaldībā 28.02.2022..) un Aizkraukles novada domes
deputāta, un Aizkraukles novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētāja Ulda DZĒRVES priekšlikumu ar lūgumu
Aizkraukles novada pašvaldībai atbalstīt projekta “Izaicini.lv” (turpmāk
– Projekts) īstenošanu, piešķirot līdzfinansējumu 480,00 EUR (četri simti
astoņdesmit euro, 00 centi) apmērā projekta vietnes programmatūras
izveidošanai, kas nodrošinātu projekta realizācijas uzsākšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, ņemot vērā Aizkraukles novada domes Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas 13.04.2022. atzinumu, atklāti balsojot:
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: NEPIEŠĶIRT no Aizkraukles
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
(rezerves fonda) līdzfinansējumu nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju
parks" skolēnu sadraudzības projekta “Izaicini.lv” īstenošanai 480, 00
EUR.

Par lēmumu balso: "par" "pret" -

5 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Aigars Lukss,
Jurijs Maškovs, Andris Zālītis)
2 (Guntis Libeks, Leons Līdums)

"atturas" -

8 (Aivars Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis
Rubenis, Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris,
Einārs Zēbergs)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.273 "Par finansiālu atbalstu skolēnu
sadraudzības projektam “Izaicini.lv”"

Lēmums Nr.273 pievienots protokola pielikumā

21.§
Par Aizkraukles pilsētā un Aizkraukles pagastā esošo ceļu un ielu vai to posmu ikdienas
uzturēšanas klašu sarakstu apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

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 jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē: , Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: apstiprināt Aizkraukles pilsētā un Aizkraukles
pagasta teritorijā esošo ielu un autoceļu vai to posmu ikdienas uzturēšanas
klašu sarakstus 2022./2023. gada vasaras un ziemas sezonai: Aizkraukles
pilsētas ceļiem un ielām saskaņā ar pielikumu Nr.1; Aizkraukles pagasta
ceļiem un ielām saskaņā ar pielikumu Nr.2.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.210 "Par Aizkraukles pilsētā un
Aizkraukles pagastā esošo ceļu un ielu vai to posmu ikdienas
uzturēšanas klašu sarakstu apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.210 pievienots protokola pielikumā
22.§
Par 05.03.2013. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-315 pagarināšanu SIA
‘’SENSO’’

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles
novada
dome
izskatīja
SIA’’SENSO”,
reģ.
Nr.LV40003180386, juridiskā adrese: Bruņinieku ielā 8-16, Rīga, LV1010, direktores Daces VENTAS 03.03.2022. iesniegumu (reģistrēts
pašvaldībā 09.03.2022., Nr.5.6/22/806) par nedzīvojamo telpu nomas
līguma termiņa pagarināšanu P. Lodziņa ielā 2, Neretas pagastā,
Aizkraukles novadā. 2013.gada 05.martā Neretas novada pašvaldība ir
noslēgusi nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.8-315 par nedzīvojamo
telpu nomu ar kopējo platību 28.40 m2 ar SIA’’SENSO” zobārsta
pakalpojumu sniegšanai ar termiņu līdz 2022.gada 04.martam. Ēkai P.
Lodziņa ielā 2, Neretā noteikta nomas maksa 0.64 EUR/m2 . Pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)
apakšpunktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2018.gada 27.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas

iznomāšanas noteikumi” 18.punktu, Aizkraukles novada domes Finanšu
un tautsaimniecības jautājumu komitejas 13.04.2022. atzinumu, atklāti
balsojot:, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: pagarināt ar SIA
“SENSO’" noslēgtā līguma nomas termiņu par telpām 28.40 m2 platībā
P. Lodziņa ielā 2, Neretā, Aizkraukles novadā, zobārsta pakalpojumu
sniegšanai uz 10gadiem no 2022.gada 05.marta līdz 2031.gada
04.martam.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Par lēmumu balso: "par" -

Pieņemt lēmumu Nr.211 "Par 05.03.2013. noslēgtā
Nolemj:
neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-315 pagarināšanu
SIA ‘’SENSO’’"
Lēmums Nr.211 pievienots protokola pielikumā
23.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Bēteri”, Seces pagastā, Aizkraukles novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

pamatojoties uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro
daļu, 36.panta pirmo daļu un Aizkraukles novada domes Izsoļu komisijas
2022.gada 9.marta protokolu Nr.4 un ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts
un atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas
13.04.2022. sēdē ,Aizkraukles novada dome NOLEMJ: apstiprināt
nekustamā īpašuma “Bēteri”, Seces pagasts, Aizkraukles novads,
kadastra numurs 32780110076, izsoles rezultātus un pārdot nekustamo
īpašumu izsoles uzvarētājam – Aigaram BĒTERIM par pirkuma maksu
1602,14 EUR.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.212 "Par pašvaldības nekustamā
īpašuma – “Bēteri”, Seces pagastā, Aizkraukles novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.212 pievienots protokola pielikumā
24.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Noliktava”, Seces pagastā, Aizkraukles novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

pamatojoties uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro
daļu, 36.panta pirmo daļu un Aizkraukles novada domes Izsoļu komisijas
2022.gada 9.marta protokolu Nr.5, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts
un atbalstīts 13.04.2022. Finanšu un tautsaimniecības jautājumu
komitejas sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: apstiprināt
nekustamā īpašuma “Noliktava”, Seces pagasts, Aizkraukles novads,
kadastra numurs 32780070292, izsoles rezultātus un pārdot nekustamo
īpašumu izsoles uzvarētājam – SIA “W-4” par pirkuma maksu 17577, 23
EUR.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.213 "Par pašvaldības nekustamā
īpašuma – “Noliktava”, Seces pagastā, Aizkraukles novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.213 pievienots protokola pielikumā
25.§
Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim
Lāčplēša ielā **-**, Aizkraukle, Aizkraukles novads

Darba kārtības jautājums netiek skatīts "Par speciālistam
izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu
pašvaldības dzīvoklim Lāčplēša ielā **-**, Aizkraukle,
Aizkraukles novads"

26.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Lāčplēša ielā **-**, Aizkraukle, Aizkraukles
novads

Darba kārtības jautājums netiek skatīts "Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu personai Lāčplēša ielā **-**, Aizkraukle,
Aizkraukles novads"

27.§
Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Skolas ielā **-**, Aizkraukle, Aizkraukles
novads

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada pašvaldībā ir saņemts personas 20.07.2020.
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.1.3-3/1/20/188) par dzīvojamās
telpas izīrēšanu. 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, personas kods: ******-*****,
deklarētā dzīvesvieta: ****** iela **, Aizkraukle, Aizkraukles novads,
iesniegumu, konstatē: pamatojoties uz Aizkraukles novada domes
27.08.2020. lēmumu Nr.259 (protokols Nr.24., 12.p.), persona ir
reģistrēta Aizkraukles novada pašvaldības reģistrā pašvaldības palīdzības
saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā vispārējā kārtībā. Aizkraukles
novada Sociālais dienests personai noteicis maznodrošinātas personas
statusu. Persona apskatīja piedāvāto pašvaldības dzīvokli Skolas ielā ****, Aizkrauklē, un piekrita tā īrei. Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un Aizkraukles novada
domes 2021.gada 17.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.2021/19
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Aizkraukles novadā”
4.6.punktu un 8.3.punktu, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Sociālo jautājumu komitejas
13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: izīrēt personai
sociālo dzīvojamo telpu Skolas ielā **-**, Aizkrauklē, Aizkraukles
novadā, platība 35.4 m2, ģimenes sastāvs – viena persona; Aizkraukles
novada domes Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājai Guntai BAIBAI
sagatavot dzīvojamās telpas Skolas ielā **-**, Aizkrauklē, Aizkraukles
novadā, īres līgumu noslēgšanai ar personu ar īres līguma termiņu līdz
30.04.2024.

Par lēmumu balso: "par" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)

"pret" -

nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.214 "Par sociālās dzīvojamās telpas
izīrēšanu personai Skolas ielā **-**, Aizkraukle,
Aizkraukles novads"

Lēmums Nr.214 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)

28.§
Par personas iesnieguma izskatīšanu dzīvojamās telpas maiņai Aizkrauklē, Aizkraukles
novadā

Ziņo Leons Līdums:

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 personas 10.03.2022. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts
11.03.2022. Nr. ANP/5.2/22/847) par izīrētās dzīvojamās telpas maiņu.
Persona lūdz mainīt viņam izīrēto pašvaldības dzīvojamo telpu Spīdolas
ielā **-**, Aizkrauklē, sakarā ar to, ka pašreizējā dzīvesvieta ir jāatbrīvo.
Personai tika izīrēta pašvaldības dzīvojamā telpa Spīdolas ielā **-**, kur
tiek rīkotas iedzeršanas, pie viņa regulāri nāk stipri iereibušas personas,
kuras traucē pārējiem mājas iemītniekiem, paliek pa nakti. Vairākas reizes
ir bijuši iesniegumi no kaimiņiem, ir saukta pašvaldības un valsts policija,
par ko ir sastādīti akti. Pēc vairākkārtējām pārrunām ar personu, viņš
uzrakstīja iesniegumu, ka piekrīt mainīt dzīvesvietu. Aizkraukles novada
domes Dzīvokļu komisija personai piedāvāja dzīvesvietu Dārza ielā **,
Aizkrauklē. Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” 24.pantu un Aizkraukles novada domes 2021.gada
17.novembra saistošo noteikumu Nr.2021/14 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Aizkraukles novadā” 3.4.punktu, Aizkraukles
novada domes Dzīvokļu komisijas 23.03.2022. lēmumu Nr.144 un ņemot
vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes
Sociālo jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: izīrēt personai dzīvojamo telpu Dārza ielā **, Aizkrauklē,
Aizkraukles novadā, ar īres termiņu līdz 31.03.2023. Ģimenes sastāvs viena persona.

Par lēmumu balso: "par" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)

"pret" -

nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.215 "Par personas iesnieguma
izskatīšanu dzīvojamās telpas maiņai Aizkrauklē,
Aizkraukles novadā"

Lēmums Nr.215 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)

29.§
Par dzīvojamās telpas piešķiršanu personai Jaunjelgava, Aizkraukles novads

Ziņo Leons Līdums:

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 personas iesniegumu (reģistrēts 04.08.2021. Jaunjelgavas
apvienības pārvaldē ar Nr.3.37/21/578) par dzīvojamās telpas
piešķiršanu. Persona 02.08.2021. Jaunjelgavas dzīvokļu komisijai
iesniegumā lūdza palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un uzņemt
rindā, jo šobrīd dzīvo bezsaimnieka īpašumā, kurš ir jāatbrīvo. Personas
ģimenē ir divas personas - viņš un civilsieva ******. Jaunjelgavas
apvienības pārvaldes Dzīvokļu jautājumu komisija 02.09.2021. ar sēdes
lēmuma Nr.3, protokols Nr.39. uzņēma personu Jaunjelgavas pilsētas
uzskaites pašvaldības palīdzības saņemšanas grupā “Personas (ģimenes),
kurām dzīvojamā platība nodrošināma vispārējā kārtībā” reģistrā ar kārtas
Nr.23 (ģimenē 2 cilvēki). Jaunjelgavas apvienības pārvalde 18.03.2022.
Nr.2.2/N/22/61 nosūtīja atzinumu Dzīvokļu komisijai, ka viņu rīcībā ir
dzīvojamā telpa – 2-istabu, nelabiekārtots dzīvoklis Lāčplēša ielā **-**,
Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā, ar kopējo platību 46.3 m2. Dzīvojamā
telpa dabā ir parādīta personai, un viņš ir piekritis tā īrei. Pamatojoties uz
likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un 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 23.03.2022.
lēmumu Nr.138 un ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Aizkraukles novada domes Sociālo jautājumu komitejas 13.04.2022.
sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: izīrēt personai pašvaldības
dzīvojamo telpu Lāčplēša iela **-**, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, ar
īres līguma termiņu līdz 31.10.2022. Ģimenes sastāvs – divas personas.

Par lēmumu balso: "par" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,

"pret" -

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

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.216 "Par dzīvojamās telpas
piešķiršanu personai Jaunjelgava, Aizkraukles novads"

Lēmums Nr.216 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
30.§
Par personas iesnieguma izskatīšanu dzīvojamās telpas maiņai Daudzeva, Daudzeses
pagasts, Aizkraukles novads

Ziņo Leons Līdums:

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 personas iesniegumu dzīvojamās telpas maiņai. Jaunjelgavas
novada domes Dzīvokļu komisija 26.04.2018. ar lēmumu Nr.2 reģistrēja
personu Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pašvaldības palīdzības
saņemšanas grupas “Personas (ģimenes) īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā
pret citu dzīvojamo telpu” reģistrā ar kārtas numuru 1. Daudzeses pagasta
pakalpojuma centrs 15.03.2022. Nr.11.1/N/22/12 piedāvāja personai
brīvo neizīrēto dzīvojamo telpu “MRS mājā Nr.**” – ** ar kopējo platību
25.4 m2. Persona piedāvāto dzīvokli 15.03.2022. apskatīja dabā un
piekrita dzīvokļa “MRS māja Nr.**” - **, Daudzeva, Daudzeses pagasts,
Aizkraukles novads, īrei. Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 9.punktu un Aizkraukles novada domes 2021.gada
17.novembra saistošo noteikumu Nr.2021/19 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Aizkraukles novadā” 41.3.apakšpunktu,
Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas 23.03.2022. lēmumu
Nr.136 un Aizkraukles novada domes Sociālo jautājumu komitejas
13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: izīrēt personai
pašvaldības dzīvojamo telpu “MRS māja Nr.**” – **, Daudzeva,
Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads, ar īres līguma termiņu līdz
31.03.2027.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Par lēmumu balso: "par" -

Pieņemt lēmumu Nr. 217 "Par personas iesnieguma
izskatīšanu dzīvojamās telpas maiņai Daudzeva, Daudzeses
pagasts, Aizkraukles novads"

Nolemj:

Lēmums Nr.2517 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
31.§
Par personas iesnieguma izskatīšanu dzīvojamās telpas maiņai Daudzeva, Daudzeses
pagasts, Aizkraukles novads

Ziņo Leons Līdums:

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 personas, 07.03.2022. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts
07.03.2022. Nr. J/5.2/22/786) par izīrētās dzīvojamās telpas maiņu.
Persona lūdz mainīt viņam izīrēto pašvaldības dzīvojamo telpu sakarā ar
to, ka vēlas daļēji labiekārtotu dzīvokli Daudzevā, Daudzeses pagastā,
Aizkraukles novadā. Dzīvoklis, kuru persona īrē pašreiz “Dzelzceļa ēka
Nr.**” – **, Daudzevā, nav labiekārtots. Īres un komunālo maksājumu
parādu nav. Daudzeses pagasta pakalpojuma centrs 15.03.2022.
Nr.11.1/N/22/13 piedāvāja personai dzīvojamo telpu “Dzelzceļa ēka
Nr.**” – ** ar kopējo platību 51,1 m2. Minēto dzīvokli persona apskatīja
dabā un 15.03.2022. iesniedza Daudzeses pagasta pakalpojuma centrā
iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 15.03.2022. Nr. J/5.2/22/900), ka
piekrīt konkrētā dzīvokļa maiņai. Aizkraukles novada domes 2021.gada
17.novembra saistošo noteikumu Nr. 2021/14 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Aizkraukles novadā” 3.4.punkts paredz palīdzības
sniegšanu īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo
telpu. Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” 24.pantu un Aizkraukles novada pašvaldības 2021.gada
17.novembra saistošo noteikumu Nr. 2021/14 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Aizkraukles novadā” 3.4.punktu, Aizkraukles
novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 23.03.2022. lēmumu Nr.133 un
Aizkraukles novada domes Sociālo jautājumu komitejas 13.04.2022.
sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: izīrēt personai dzīvojamo
telpu “Dzelzceļa ēka Nr.**” – **, Daudzeva, Daudzeses pagasts,
Aizkraukles novads, platībā 51,1m2, ar īres līguma termiņu līdz
31.03.2027. Ģimenes sastāvs - viena persona.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Par lēmumu balso: "par" -

Pieņemt lēmumu Nr.218 "Par personas iesnieguma
izskatīšanu dzīvojamās telpas maiņai Daudzeva, Daudzeses
pagasts, Aizkraukles novads"

Nolemj:

Lēmums Nr.218 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
32.§
Par 01.06.2021. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-51 pārslēgšanu ar personu

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada dome izskatīja personas 2022.gada 21.marta
iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 21.03.2022. par telpu nomas līguma
pārslēgšanu ar personu P. Lodziņa ielā **, Neretas pagasts, Aizkraukles
novads, uz 10 gadiem. 2021.gada 01.jūnijā Neretas novada pašvaldība ir
noslēgusi līgumu Nr.8-51 par nedzīvojamo telpu nomu ar personu biroja
vajadzībām ar kopējo platību 21.80 m2 līdz 2025.gada 01.jūlijam.
Nekustamais īpašums P. Lodziņa ielā **, Neretas pagasts, Aizkraukles
novada ar kadastra Nr. ************** ir Aizkraukles novada
pašvaldības valdījumā. Ēkai P. Lodziņa ielā **, Neretas pagastā,
Aizkraukles novadā, noteikta nomas maksa 0.64 EUR/m2 un PVN.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 6.1panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada
27.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 18.punktu, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Aizkraukles novada pašvaldības Finanšu un tautsaimniecības jautājumu
komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
pārslēgt ar personu, personas kods: ******-*****, dzīvo: J.
Jaunsudrabiņa ielā **-**, Neretas pagasts, Aizkraukles novads, nomas
līgumu par telpām 21.80 m2 platībā P. Lodziņa ielā **, Neretas pagastā,
Aizkraukles novadā, biroja vajadzībām ar termiņu uz 10 gadiem, no
2022.gada 01.maija līdz 2031.gada 30.aprīlim.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.219 "Par 01.06.2021. noslēgtā
neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-51 pārslēgšanu ar
personu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.219 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
33.§

Par personas iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā Neretas pagastā,
Aizkraukles novadā

Ziņo Leons Līdums:

Pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 2021.gada 17.novembra
Nolikumu Nr.2021/41 “Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas
nolikums” 4.punktu, Dzīvokļu komisija izskatīja personas 17.03.2022.
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts Nr. N/5.2/22/936) par pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Persona lūdz izīrēt viņam
pašvaldības dzīvokli sakarā ar to, ka nav vairs, kur dzīvot. Ģimenē ir viena
persona. Personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss. LR likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka sniegt palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Neretas pagasta
pakalpojuma centrs ir sniedzis informāciju, ka personai ir iespējams
ierādīt un izīrēt dzīvojamo telpu – 1 istabu, adresē: Rūpniecības iela ****, Neretas pagasts, Aizkraukles novads, ar termiņu līdz 6 mēnešiem, ar
iespēju pagarināt īres līgumu pēc noteiktā termiņa, rakstiski par to
vienojoties. Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 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 23.03.2022. lēmumu
Nr.153 un ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles
novada domes Sociālo jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: izīrēt personai pašvaldības
dzīvojamo telpu Rūpniecības iela **-**, Neretas pagasts, Aizkraukles
novads, ar īres termiņu uz 6 mēnešiem. Ģimenes sastāvs - viena persona.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Andris Zālītis, Einārs
Zēbergs), Dainis Vingris balso ar roku
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.220 "Par personas iesnieguma
izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā Neretas pagastā,
Aizkraukles novadā"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.220 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
34.§
Par personas iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā, Zalves pagastā,
Aizkraukles novadā

Ziņo Leons Līdums:

Pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 2021.gada 17.novembra
Nolikumu Nr.2021/41 “Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas
nolikums” 4.punktu, Dzīvokļu komisija izskatīja personas 17.12.2021.

iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 20.12.2021. Nr.2.7-7/21/28.S), par
dzīvojamās telpas izīrēšanu. Persona dzīvo un viņa dzīvesvieta ir
deklarēta nekustamajā īpašumā “*******”, Zalves pagasts, Aizkraukles
novads. Iesniegumā persona norāda, ka vēlas īrēt pašvaldības dzīvojamo
platību “Gundegas” - **, Sproģi, Zalves pagasts, Aizkraukles novads.
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu nosacījumiem
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, līdz ar to nav iebildumu izīrēt pašvaldības
dzīvokli Nr.**, “Gundegas”, Sproģi, Zalves pagasts, Aizkraukles novads.
Šis dzīvoklis nav labiekārtots un ir nepieciešams remonts. Persona
dzīvokli ir apskatījis klātienē, un viņam ir zināms dzīvokļa stāvoklis, pēc
īres līguma noslēgšanas viņš veiks remontdarbus par saviem līdzekļiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu un
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
23.03.2022. lēmumu Nr.134 un ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Sociālo jautājumu komitejas
13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: izīrēt personai
dzīvojamo telpu “Gundegas” – **, Sproģi, Zalves pagasts, Aizkraukles
novads, 79.3 m2 platībā, ar īres līguma termiņu līdz 2024. gada
31.janvārim. Ģimenes sastāvs – viena persona.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.221 "Par personas iesnieguma
izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā, Zalves pagastā,
Aizkraukles novadā"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.221 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
35.§
Par dzīvojamās telpas piešķiršanu personai "Ezermaļi"-**, Vietalvas pagasts, Aizkraukles
novads

Ziņo Leons Līdums:

Pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 2021.gada 17.novembra
Nolikuma Nr.2021/41 “Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas
nolikums” 4.punktu, Dzīvokļu komisija izskatīja personas 16.02.2022.
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 16.02.2022. Nr. P/5.10/22/547), par
pašvaldības palīdzību dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā. Ar
Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas 23.02.2022. lēmumu

Nr.107 persona tika reģistrēta dzīvokļu rindā, vispārējā kārtā, pašvaldības
dzīvojamās telpas izīrēšanai. Aizkraukles novada domes Dzīvokļu
komisija 02.03.2022. rakstiski piedāvāja dzīvojamo platību “Ezermaļi”**, Vietalvas pagastā, Aizkraukles novadā, ar kopējo platību 68.8m2.
Personai dzīvojamā telpa dabā ir parādīta un viņa rakstiski ir piekritusi to
īrēt. Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
9.punktu un Aizkraukles novada domes 2021.gada 17.novembra saistošo
noteikumu Nr.2021/19 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Aizkraukles novadā” 8.4.punktu, Aizkraukles novada pašvaldības domes
Dzīvokļu komisijas 23.03.2022. lēmumu Nr.135 un ņemot vērā to, ka
jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Sociālo
jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: izīrēt personai pašvaldības dzīvojamo telpu “Ezermaļi”- **,
Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads, ar termiņu līdz 6 (sešiem)
mēnešiem. Ģimenes sastāvs – trīs personas.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.222 "Par dzīvojamās telpas
piešķiršanu personai "Ezermaļi"-**, Vietalvas pagasts,
Aizkraukles novads"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.222 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
36.§
Par dzīvojamās telpas piešķiršanu personai "Marijas"-**, Skrīveru pagasts, Aizkraukles
novads

Ziņo Leons Līdums:

Skrīveru pagasta pārvalde 17.03.2022. Nr.21/N/22/44, (pašvaldībā
reģistrēts 18.03.2022. Nr. ANP/5.2/22/939) informēja Aizkraukles
novada domes Dzīvokļu komisiju, ka persona ir mutiski piekritis īrēt
dzīvojamo telpu “Marijas”-**, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads.
Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisija 26.01.2022. ar sēdes
lēmumu Nr.13 reģistrēja personu dzīvokļu rindā pirmām kārtām
pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai, jo, atgriežoties no
apcietinājuma, viņam nav vēlama atgriešanās iepriekšējā dzīvesvietā.
Lēmumā tika norādīts, ka ir iespēja ierādīt īrei pašvaldības dzīvokli
“Marijas”- **, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads. Pamatojoties uz
likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un Aizkraukles
novada domes 2021.gada 17.novembra saistošo noteikumu Nr.2021/19
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Aizkraukles novadā”
7.6.punktu, Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas 23.03.2022.
lēmumu Nr.132 un Aizkraukles novada domes Sociālo jautājumu

komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: izīrēt
personai pašvaldības dzīvojamo telpu “Marijas”-**, Skrīveru pagasts,
Aizkraukles novads, ar termiņu līdz 3 mēnešiem. Ģimenes sastāvs – viena
persona.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.223 "Par dzīvojamās telpas
piešķiršanu personai "Marijas"-**, Skrīveru pagasts,
Aizkraukles novads"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.223 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
37.§
Par pašvaldības dzīvokļa Jāņu iela 7-4, Neretas pagasts, Aizkraukles novads, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu

Ziņo Leons Līdums:

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, Aizkraukles novada
domes Dzīvokļu komisijas 23.03.2022. lēmumu Nr.151 un ņemot vērā to,
ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: ierakstīt Zemesgrāmatā uz Aizkraukles novada
pašvaldības vārda, kā patstāvīgu dzīvokļa īpašumu dzīvokli Jāņu iela 7-4,
Neretas pagasts, Aizkraukles novads, LV-5118; uzdot Aizkraukles
novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu nodaļas speciālistei Mirdzai
BRŪNIŅAI veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai
zemesgrāmatā uz Aizkraukles novada pašvaldības vārda; uzdot
Aizkraukles novada pašvaldības Īpašumu nodaļas speciālistei Mirdzai
BRŪNIŅAI organizēt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu pie sertificēta
vērtētāja.

Par lēmumu balso: "par" -

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Pieņemt lēmumu Nr.224 "Par pašvaldības dzīvokļa Jāņu
iela 7-4, Neretas pagasts, Aizkraukles novads, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu"
Lēmums Nr.224 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
Nolemj:

38.§
Par pašvaldības dzīvokļa Jāņa Jaunsudrabiņa iela 3-35, Neretas pagasts, Aizkraukles
novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu

Ziņo Leons Līdums:

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, Aizkraukles novada
domes Dzīvokļu komisijas 23.03.2022. lēmumu Nr.13 un ņemot vērā to,
ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: ierakstīt Zemesgrāmatā uz Aizkraukles novada
pašvaldības vārda kā patstāvīgu dzīvokļa īpašumu Jāņa Jaunsudrabiņa
iela 3-35, Neretas pagasts, Aizkraukles novads, LV-5118; uzdot
Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu nodaļas
speciālistei Mirdzai BRŪNIŅAI veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa
īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Aizkraukles novada pašvaldības
vārda; uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu
nodaļas speciālistei Mirdzai BRŪNIŅAI organizēt dzīvokļa īpašuma
novērtēšanu pie sertificēta vērtētāja; uzdot Aizkraukles novada domes
Objektu un mantas vērtēšanas komisijai apstiprināt nekustamā īpašuma
Jāņa Jaunsudrabiņa iela 3-35, Neretas pagasts, Aizkraukles novads,
atsavināšanai noteikto nosacīto sākumcenu pēc nekustamā īpašuma
novērtēšanas.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav
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nav

Par lēmumu balso: "par" -

Pieņemt lēmumu Nr.225 "Par pašvaldības dzīvokļa Jāņa
Jaunsudrabiņa iela 3-35, Neretas pagasts, Aizkraukles
Nolemj:
novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas
ierosināšanu"
Lēmums Nr.225 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
39.§

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ‘’Mičūnu Stūri’’,
Pilskalnes pagastā, Aizkraukles novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
32740020023 sadalīšanai

Ziņo Leons Līdums:

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
izmaiņas 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 13.04.2022.
sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: apstiprināt SIA ‘’GEO
Mērniecība’’ ‘’ sertificēta zemes ierīcības darba veicēja Sandra
MADŽUĻA izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
Mičūnu Stūri”, Pilskalnes pagasts, Aizkraukles novads, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 32740020023 sadalīšanai, izveidojot divas jaunas
zemes vienības: projektētā zemes vienība Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
32740020105 (11.1ha); projektētā zemes vienība. Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 32740020106 (38.7 ha); projektēto zemes vienību Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 32740020105 (11.1.ha) atstāt esošā īpašuma
sastāvā, saglabājot nosaukumu ‘’Mičūnu Stūri’’, Pilskalnes pagasts,
Aizkraukles novads, un adresi saskaņā ar 1.pielikumu. Noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101); projektēto zemes vienību Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 32740020106 (38.7 ha) veidot kā jaunu zemes
vienību un jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu ‘’Stūraiņi’’,
Pilskalnes pagasts, Aizkraukles novads, nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
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Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
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Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.226 "Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamā īpašuma ‘’Mičūnu Stūri’’,
Pilskalnes pagastā, Aizkraukles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 32740020023 sadalīšanai"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.226 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
40.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ‘’Ozoliņi’’, Neretas
pagastā, Aizkraukles novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32700100073
sadalīšanai

Ziņo Leons Līdums:

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
izmaiņas 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 13.04.2022. sēdē
, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: apstiprināt SIA ‘’Ģeodēzists K’’
sertificēta mērnieka Lailas GRIEZES izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašumu’’ Ozoliņi”, Neretas pagasts, Aizkraukles novads,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32700100073 sadalīšanai,
izveidojot divas jaunas zemes vienības: projektētā zemes vienība Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 32700100184 (2.0 ha); projektētā zemes vienība
Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 32700100185 (36.2 ha). projektēto zemes
vienību Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 32700100184 (2.0 ha) atstāt esošā
īpašuma sastāvā, saglabājot nosaukumu ‘’Ozoliņi’’, Neretas pagasts,
Aizkraukles novads, un adresi saskaņā ar 1.pielikumu. Noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101); projektēto zemes vienību Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 32700100185 (36.2 ha) veidot kā jaunu zemes
vienību un nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu ‘’Vilciņi’’, Neretas
pagasts, Aizkraukles novads, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101).
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Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav
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nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.227 "Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamā īpašuma ‘’Ozoliņi’’, Neretas

Par lēmumu balso: "par" -

pagastā, Aizkraukles novadā, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 32700100073 sadalīšanai"
Lēmums Nr.227 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
41.§
Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu Lāčplēša ielā 4243, Aizkrauklē

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada dome izskatīja SIA “FIB” 2022.gada 30.marta
iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 31.03.2022. Nr.ANP/5.6/22/1138) par
telpu nomu Lāčplēša ielā 4 (243.kab.) biroja ierīkošanai. Pamatojoties uz
„Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par publiskas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”,
pašvaldības manta var tikt iznomāta rakstveida vai mutiskā izsolē.
Pamatojoties uz augstākminētajiem MK noteikumiem, SIA „Lauma A” ir
izstrādājusi nomas maksas aprēķinu, kas ēkai Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē,
sastāda 1,80 EUR/m2 . Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskās personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1panta pirmo, otro daļu,
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 „Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi”, ievērojot to, ka jautājums
izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: iznomāt Aizkraukles novada pašvaldības
nekustamā īpašuma telpu Nr.243, 31,1 m2 platībā, Lāčplēša ielā 4,
Aizkrauklē, biroja ierīkošanai uz trīs gadiem. Nomnieku noskaidrot
izsolē.
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Einārs Zēbergs)
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Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.228 "Par nedzīvojamo telpu
iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu Lāčplēša
ielā 4-243, Aizkrauklē"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.228 pievienots protokola pielikumā
42.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabala) Nomales iela 14, Aizkraukle, Aizkraukles
novads novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
otro daļu, 44.panta astotās daļas pirmo punktu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, ņemot vērā Aizkraukles novada
pašvaldības domes Objektu apsekošanas un mantas vērtēšanas komisijas
25.03.2022. lēmumu, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: apstiprināt
nekustamā īpašuma Nomales iela 14, Aizkraukle, Aizkraukles novads,
atsavināšanai noteikto nosacīto cenu EUR 30 189.00.
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Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav
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nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.229 "Par pašvaldības nekustamā
īpašuma (starpgabala) Nomales iela 14, Aizkraukle,
Aizkraukles novads novadā atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.229 pievienots protokola pielikumā
43.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Enerģētiķu iela 27 Aizkraukle, Aizkraukles novadā,
atsavināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada
domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 13.04.2022.
sēdē, Aizkraukles novada pašvaldības domes Objektu apsekošanas un
mantas vērtēšanas komisijas 25.03.2022. lēmumu: Aizkraukles novada
dome NOLEMJ: apstiprināt nekustamā īpašuma Enerģētiķu iela 27,
Aizkraukle, Aizkraukles novads, atsavināšanai noteikto nosacīto cenu
EUR 101160.00.

Par lēmumu balso: "par" -
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Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.230 "Par pašvaldības nekustamā
īpašuma – Enerģētiķu iela 27 Aizkraukle, Aizkraukles
novadā, atsavināšanu"

Lēmums Nr.230 pievienots protokola pielikumā
44.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu

Ziņo Leons Līdums:

Ar 2021.gada 10.oktobra Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas lēmumu, lieta
Nr.C68479121, tika pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process
un iecelts maksātnespējas procesa administrators. 2021.gada 18.oktobrī
Aizkraukles novada pašvaldība nosūtīja personas Maksātnespējas procesa
administratorei Gintai VILCĀNEI kreditora prasījumu. 2022.gada
11.martā Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa nolēma izbeigt fiziskās
personas maksātnespējas procesu, lieta Nr.C68479121. Maksātnespējas
likuma 164. panta pirmā daļa paredz, ja parādnieks veicis fiziskās
personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības
beigām atlikušās minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek
dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par dzēsto saistību piedziņu tiek
izbeigtas. Pamatojoties uz augstā minētajiem kritērijiem, tika veikta
informācijas pārbaude nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas
sistēmā NINO, un tika konstatēts, ka maksātājam 2022.gada 21.aprīlī ir
parāds Aizkraukles novada pašvaldības budžetam - nekustamā īpašuma
nodoklis 117,64 EUR, nokavējuma nauda 2,92 EUR, kopā: 120,56 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un
trešo daļu, un ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles
novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas
13.04.2022. sēdē: dzēst personas nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparādu 117,64 EUR, nokavējuma naudu 2,92 EUR, kopsummā:
120,56 EUR par īpašumu ”******”, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles
novadā, kadastra Nr. **************.
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Par lēmumu balso: "par" -

Pieņemt lēmumu Nr.231 "Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un kavējuma naudas dzēšanu"
Lēmums Nr.231 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
Nolemj:

45.§

Par nekustamā īpašuma "Stūrāni", Seces pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu izsolē
un izsoles Noteikumu apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Jaunjelgavas apvienības pārvaldes Nekustamo īpašumu novērtēšanas
komisijas 2021.gada 17.decembra sēdes protokolu Nr.121, ņemot vērā to,
ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: apstiprināt nekustamā īpašuma “Stūrāni”, Seces
pagasts, Aizkraukles novads, atsavināšanas sākuma cenu 16415,00 EUR;
atsavināt nekustamo īpašumu “Stūrāni” ar kadastra numuru 32780070258
– 7,17 ha platībā, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteikt
izsoles nosacīto sākumcenu 16415,00 EUR; apstiprināt atsavināmā
nekustamā īpašuma “Stūrāni” ar kadastra numuru 32780070258 – 7,17 ha
platībā izsoles Noteikumus
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Par lēmumu balso: "par" -

Pieņemt lēmumu Nr.232 "Par nekustamā īpašuma
Nolemj:
"Stūrāni",
Seces
pagastā,
Aizkraukles
novadā,
atsavināšanu izsolē un izsoles Noteikumu apstiprināšanu"
Lēmums Nr.232 pievienots protokola pielikumā
46.§
Par dzīvokļa īpašuma "Bērzi"-1, Sunākstes pagastā atsavināšanu izsolē, izsoles noteikumu
apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro
daļu, 8.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un 7.pantu, Ministru Kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”, Aizkraukles novada domes Objektu
apsekošanas un vērtēšanas komisijas 2022.gada 25.marta sēdes lēmumu
Nr.13 (protokols Nr.5., 1.p.), ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: apstiprināt dzīvokļa īpašuma “Bērzi”-1, Sunākstes pagastā,
Aizkraukles novadā, atsavināšanai noteikto nosacīto sākumcenu 2433,00
EUR; atsavināt Aizkraukles novada pašvaldības dzīvokļa - “Bērzi” -1,
Sunākstes pagastā, Aizkraukles novadā ar kadastra numuru 23869000032

sastāvošu no 3 istabām ar kopējo platību 66,5 m2 un 5870/95780
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
32860020204001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 32860020204
kopīpašuma domājamās daļas, pārdodot to atklātā elektroniskā izsolē ar
augšupejošu soli; apstiprināt atsavināmā dzīvokļa īpašuma “Bērzi” -1,
Sunākstes pagastā, Aizkraukles novadā, izsoles Noteikumus.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.233 "Par dzīvokļa īpašuma "Bērzi"-1,
Sunākstes pagastā atsavināšanu izsolē, izsoles noteikumu
apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.233 pievienots protokola pielikumā
47.§
Par dzīvokļa īpašuma "Bērzi"-11, Sunākstes pagastā, nodošanu atsavināšanai pārdodot
izsolē, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro
daļu, 8.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un 7.pantu, Ministru Kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”, Aizkraukles novada domes Objektu
apsekošanas un vērtēšanas komisijas 2022.gada 25.marta sēdes lēmumu
Nr.14, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles
novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas
13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: apstiprināt
dzīvokļa īpašuma “Bērzi”-11, Sunākstes pagastā, Aizkraukles novadā,
atsavināšanai noteikto nosacīto sākumcenu 2433,00 EUR; atsavināt
Aizkraukles novada pašvaldības dzīvokļa “Bērzi”-11, Sunākstes pagastā,
Aizkraukles novadā ar kadastra numuru 23869000033 sastāvošu no 3
(trīs) istabām ar kopējo platību 71,1m2 un 5860/95780 daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 32860020204001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 32860020204 kopīpašuma domājamās daļas,
pārdodot to atklātā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli; apstiprināt
atsavināmā dzīvokļa īpašuma “Bērzi” -11, Sunākstes pagastā,
Aizkraukles novadā, izsoles Noteikumus.

Par lēmumu balso: "par" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars

"pret" -

Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Pieņemt lēmumu Nr.234 "Par dzīvokļa īpašuma "Bērzi"11, Sunākstes pagastā, nodošanu atsavināšanai pārdodot
izsolē, izsoles noteikumu apstiprināšanu"
Lēmums Nr.234 pievienots protokola pielikumā
Nolemj:

48.§
Par pašvaldības dzīvokļa "Dainas"-14, Staburaga pagastā atsavināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 36.panta trešo daļu,
Aizkraukles novada domes Objektu apsekošanas un mantas vērtēšanas
komisijas 2022.gada 25.marta sēdes lēmumu Nr.15 (protokols
Nr.5.,3.p.),ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 13.04.2022. sēdē,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: apstiprināt atsavināšanai nododamā
dzīvokļa īpašuma „Dainas”- 14 ar kadastra numuru 32849000028 –
62,7m2 platībā Aizkraukles novada Staburaga pagastā nosacīto cenu
3312,00 EUR; atsavināt dzīvokļa īpašuma „Dainas”- 14 ar kadastra
numuru 32849000028 – 62,7m2 platībā Aizkraukles novada Staburaga
pagastā par nosacīto cenu 3312,00 EUR.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.235 "Par pašvaldības dzīvokļa
"Dainas"-14, Staburaga pagastā atsavināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.235 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
49.§
Par nekustamā īpašuma "Lejas Vērdiņi", Seces pagastā, atsavināšanas uzsākšanu

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada dome izskatīja Seces pakalpojumu centra vadītāja
Arņa
MENCENDORFA
2022.gada
10.marta
iesniegumu

Nr.13.1/N/22/17 (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā 11.03.2022.
Nr.4.1/S22/686) par nekustamā īpašuma „Lejas Vērdiņi” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 32780110025 atsavināšanu Seces pagastā,
Aizkraukles novadā. Aizkraukles novada pašvaldības īpašuma tiesības uz
nekustamo īpašumu „Lejas Vērdiņi” ar kadastra numuru 32780110025 –
16,2 ha platībā zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Īpašums sastāv no
neapbūvētas, nemērītas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
32780110025 – 16,2 ha platībā. Pieguļošā īpašuma “Galdnieki” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 32780110030 zemesgrāmatā atzīmes
veidā noteikta ceļa servitūta teritorija par labu īpašuma “Lejas Vērdiņi”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32780110025. Zemes vienības
izmantošanas mērķis – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība - (kods 0101). Pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: uzsākt
nekustamā īpašuma „Lejas Vērdiņi” ar kadastra numuru 32780110025 –
16,2 ha platībā, Seces pagastā, atsavināšanas procedūru.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.236 "Par nekustamā īpašuma "Lejas
Vērdiņi", Seces pagastā, atsavināšanas uzsākšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.236 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
50.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Gailēni", Seces
pagastā

Ziņo Leons Līdums:

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 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Gailēni” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 32780110042 sadalīšanai Aizkraukles
novada Seces pagastā; no jauna izveidotam īpašumam, kas sastāv no

projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 32780110167
aptuveni 8,0ha platībā: piešķirt nosaukumu „Meža Fazāni”, Seces
pagasts, Aizkraukles novads; noteikt zemes izmantošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201);
paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no projektētās zemes
vienības Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu 32780110168 aptuveni 16,8ha
platībā: saglabāt nosaukumu „Gailēni”, Seces pagasts, Aizkraukles
novads; noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.237 "Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Gailēni", Seces
pagastā"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.237 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
51.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu "Grāvkalēji", 'Puķes",
"Puķes 1", "Puķes 2" robežu pārkārtošanai Sērenes pagastā ,Aizkraukles novadā

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts sabiebrības ar ierobežotu atbildību
“DKM” sertificēta zemes ierīkotāja Jāņa DAUGUĻA 2022.gada 23.marta
iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā 23.03.2022. Nr.
J/5.3/22/1015) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo
īpašumu „Puķes”, “Puķes -1”, “Puķes-2”, “Grāvkalēji” zemes vienību
robežu pārkārtošanai Aizkraukles novada Sērenes pagastā. Zemes
ierīcības projekts izstrādāts, pamatojoties uz nekustamā īpašuma
„Grāvkalēji” ar kadastra numuru 32800020011 īpašnieces Dzidras
ŠTEINAS un nekustamo īpašumu “Puķes” ar kadastra numuru
32800020275, “Puķes 1” ar kadastra numuru 32800020005, “Puķes 2” ar
kadastra numuru32800020179 , īpašnieces Alīnas AŅISIMOVAS
pilnvarotās personas Maksima AŅISIMOVA iesniegumiem.
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 Aizkraukles novada domes Finanšu
un tautsaimniecības jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles

novada dome NOLEMJ: apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo
īpašumu “Grāvkalēji” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
32800020013, „Puķes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
32800020275, “Puķes 1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
32800020075, “Puķes 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
32800020179, robežu pārkārtošanai Aizkraukles novada Sērenes pagastā.
no jauna izveidotam īpašumam, kas sastāv no projektētās zemes vienības
Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 32800020329 aptuveni 2,0ha platībā:
piešķirt nosaukumu „Saulespuķes”, Sērenes pagasts, Aizkraukles novads;
noteikt zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); no jauna izveidotam īpašumam,
kas sastāv no projektētās zemes vienības Nr.3 ar kadastra apzīmējumu
32800020330 aptuveni 2,93ha platībā: piešķirt nosaukumu „Saulītes”,
Sērenes pagasts, Aizkraukles novads; noteikt zemes izmantošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.238 "Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamo īpašumu "Grāvkalēji", 'Puķes",
"Puķes 1", "Puķes 2" robežu pārkārtošanai Sērenes
pagastā ,Aizkraukles novadā"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.238 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
52.§
Par starpgabala statusa piešķiršanu nekustamā īpašuma "Santas" zemes vienībai Seces
pagastā, Aizkraukles novadā

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada dome izskatīts Seces pakalpojumu centra vadītāja
Arņa
MENCENDORFA
2022.gada
28.februāra
iesniegums
Nr.13.1/N/22/7 (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā 01.03.2022.
Nr. 4.1/S/22/580) par starpgabala statusa piešķiršanu nekustamā īpašuma
„Santas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32780070261
Aizkraukles novada Seces pagastā. Aizkraukles novada pašvaldības
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Santas” ar kadastra numuru
32780070261 – 3,25 ha platībā zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Īpašums
sastāv no neapbūvētas, nemērītas zemes vienības kurai nav nodrošināta
piekļuve. Zemes vienības izmantošanas mērķis – zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - (kods 0101). Pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot to,
ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un

tautsaimniecības komitejas 14.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: piešķirt starpgabala statusu nekustamā īpašuma „Santas”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32780070261 – 3,25 ha platībā;
noteikt, ka nekustamā īpašuma „Santas” zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 32780070261 – 3,25 ha platībā, Aizkraukles novada Seces
pagastā, piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz
Aizkraukles novada pašvaldības vārda saskaņā ar likuma “Par valsts un
pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”
3.panta 2.daļas 4.punktam.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.239 "Par starpgabala statusa
piešķiršanu nekustamā īpašuma "Santas" zemes vienībai
Seces pagastā, Aizkraukles novadā"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.239 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)

53.§
Par Kokneses apvienības teritorijā esošo ceļu un ielu vai to posmu ikdienas uzturēšanas
klašu sarakstu apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

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 jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: apstiprināt Kokneses apvienības teritorijā esošo
ielu un autoceļu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu sarakstus
2022./2023.gada vasaras un ziemas sezonai: vasaras sezonā Iršu pagasta
teritorijā esošajiem ceļiem saskaņā ar pielikumu Nr.1; ziemas sezonā Iršu
pagasta teritorijā esošajiem ceļiem saskaņā ar pielikumu Nr.2. vasaras
sezonā Kokneses pagasta teritorijā esošajiem ceļiem, saskaņā ar
pielikumu Nr.3; ziemas sezonā Kokneses pagasta teritorijā esošajiem
ceļiem saskaņā ar pielikumu Nr.4; vasaras un ziemas sezonā Bebru
pagasta teritorijā esošajiem ceļiem saskaņā ar pielikumu Nr.5.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.240 "Par Kokneses apvienības
teritorijā esošo ceļu un ielu vai to posmu ikdienas
uzturēšanas klašu sarakstu apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.240 pievienots protokola pielikumā
54.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta "Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas iekštelpu vides
uzlabošanas pasākumi" īstenošanai

Ziņo Leons Līdums:

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, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
līdz mēneša pirmajam datumam sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai investīciju projekta pieteikumu “Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolas iekštelpu vides uzlabošanas pasākumi”;
ņemt aizņēmumu no Valsts kases līdz 194 696,09 euro ar PVN apmērā uz
20 gadiem saskaņā ar Valsts kases noteiktajām aizdevumu procentu
likmēm investīciju projekta “Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
iekštelpu vides uzlabošanas pasākumi” realizācijai; aizņēmuma
pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2024. gada 1.janvāri; aizņēmuma
atmaksu garantēt no Aizkraukles novada pašvaldības budžeta;
aizņēmuma līdzfinansējumu 34 358,13 euro ar PVN, kas ir 15% apmērā
no kopējām projekta izmaksām, garantēt no Aizkraukles novada
pašvaldības 2022.gada budžeta; kopējās projekta būvdarbu izmaksas 229
054,22 euro ar PVN; līdzekļus projekta būvuzraudzības pakalpojumiem
paredzēt no Aizkraukles novada pašvaldības budžeta līdz 3 000,00 euro
ar PVN.
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Pieņemt lēmumu Nr.241 "Par aizņēmuma ņemšanu
Nolemj:
projekta "Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas iekštelpu
vides uzlabošanas pasākumi" īstenošanai"
Lēmums Nr.241 pievienots protokola pielikumā
55.§
Par pašvaldības zemes iznomāšanu Aizkraukles novada V. Daniļevičas individuālajam
uzņēmumam Vecbebros, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā

Ziņo Ilmārs Klaužs:

Aizkraukles novada domē izskatīts Aizkraukles novada V.Daniļevičas
individuālā uzņēmuma 2022.gada 5.marta iesniegums (reģistrēts
Aizkraukles novada pašvaldībā 07.03.2022. ar Nr.K/5.6/22/766) par
piegulošās zemes platības iznomāšanu Aizkraukles novada V.Daniļevičas
individuālajam uzņēmumam piederošā nekustamā īpašuma “Lācīši”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32460060181, lai veidotos
kompakts zemes gabals ar paralēlām malām un paplašinātu zaļo zonu pie
nekustamā īpašuma “Lācīši”. Nekustamā īpašuma “Lācīši” piegulošā
zemesgabala platība 0,15 ha iznomāšanai sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 32460060281 platības 0,036 ha, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 32460060297 platības 0,094 ha un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 32460060296 platības 0,02 ha. Zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 325460060281 0,0551 ha platībā atrodas nekustamā
īpašuma “Ataugas-Lācīši” ar kadastra Nr.32460060281 sastāvā, kas nav
reģistrēts zemesgrāmatā. Saskaņā ar Bebru pagasta padomes 2008.gada
25.septembra sēdes protokola izrakstu Nr.13, 5§ “Par lauku apvidus
zemes piekritību Bebru pagasta pašvaldībai” iepriekšminētajai zemes
vienībai noteikts statuss – pašvaldībai piekritīga zeme. Zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 32460060297 0,4681 ha platībā atrodas nekustamā
īpašuma “Aiz Stadiona mājas” ar kadastra Nr.32460060297 sastāvā, kas
reģistrēts Zemgales rajona tiesas Bebru pagasta zemesgrāmatā uz
Kokneses novada domes vārda. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
32460060296 0,4413 ha platībā atrodas nekustamā īpašuma “Aiz
Papardēm pļava” ar kadastra Nr.32460060296 sastāvā, kas reģistrēts
Zemgales rajona tiesas Bebru pagasta zemesgrāmatā uz Kokneses novada
domes vārda. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.1.apakšpunktu un
30.1.apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu un 27.punktu, ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu
komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: nodot
Aizkraukles novada V.Daniļevičas individuālajam uzņēmumam nomas
lietošanā zemi 0,15 ha platībā, kā piegulošā nekustamā īpašuma
īpašniekam, bez apbūves tiesībām, no pašvaldības valdījumā “AtaugasLācīši” esošās zemes vienības (kadastra apzīmējums 32460060281),
pašvaldības īpašumā “Aiz Stadiona mājas” esošās zemes vienības
(kadastra apzīmējums 32460060297) un “Aiz Papardēm pļava” esošās
zemes vienības (kadastra apzīmējums 32460060296) Vecbebros, Bebru

pagastā, Aizkraukles novadā, uz 5 gadiem, sākot no 2022.gada 1.aprīļa
līdz 2027.gada 31.martam.
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Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.242 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
56.§
Par pašvaldības zemes iznomāšanu personai Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā

Ziņo Ilmārs Klaužs:

Aizkraukles novada domē izskatīts personas 2022.gada 25.marta
iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā 25.03.2022. ar
Nr.K/5.6/22/1046) par zemes iznomāšanu Kokneses pagasta nekustamā
īpašuma “Miezīši” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 32600030098.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 32600030098 1,0 ha platībā
atrodas nekustamā īpašuma “Miezīši” ar kadastra Nr.32600030098
sastāvā, kas nav reģistrēts zemesgrāmatā. Pirms zemes iznomāšanas tā
atradās personas tēva (miris) pastāvīgā lietošanā saskaņā ar Kokneses
pagasta TDP 20.02.1992. 15.sasaukuma 13.sesijas lēmumu. Ar Kokneses
pagasta padomes 2007.gada 31.janvāra lēmumu Nr.4.5.9 “Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” personas tēvam izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma “Miezīši” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 32600030098 1,0 ha platībā. Uz iznomātās zemes
atrodas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrēta personai tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja un
saimniecības ēka, kas mantotas saskaņā ar 2001.gada 12.jūnija tiesas
spriedumu. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
otro un ceturto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot to, ka
jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: nodot personai nomas lietošanā pašvaldības
valdījumā esošo nekustamā īpašuma “Miezīši” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 32600030098 1,0 ha platībā Kokneses pagastā, Aizkraukles

novadā, ēku uzturēšanai uz 10 gadiem, sākot no 2022.gada 1.aprīļa līdz
2032.gada 31.martam.
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Lēmums Nr.243 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
57.§
Par pašvaldības zemes iznomāšanu personai Iršu pagastā, Aizkraukles novadā

Ziņo Ilmārs Klaužs:

Aizkraukles novada domē izskatīts personas 2022.gada 10.marta
iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā 11.03.2022. ar
Nr.K/5.6/22/838) par zemes starpgabala iznomāšanu. Zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 32540030222 1,44 ha platībā atrodas nekustamā
īpašuma “Lielie Eģīši” ar kadastra Nr.32540030296 sastāvā, kas reģistrēts
Zemgales rajona tiesas Bebru pagasta zemesgrāmatā uz Kokneses novada
domes vārda. Saskaņā ar Iršu pagasta padomes 2008.gada 25.septembra
sēdes protokola izrakstu Nr.10 “Par lauku apvidus zemes piekritību Iršu
pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas
pabeigšanai” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 32540030222 tika
atzīta par starpgabalu. Nekustamā īpašuma “Lielie Eģīši” zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 32540030222 pieguļ personai piederošai
nekustamā īpašuma “**********” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu *************. Pamatojoties uz Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
29.1.apakšpunktu un 30.1.apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu un 27.punktu, ievērojot to, ka jautājums
izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: nodot personai nomas lietošanā starpgabala zemi
1,44 ha platībā, kā piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam, bez
apbūves tiesībām, no pašvaldības īpašumā “Lielie Eģīši” esošās zemes
vienības (kadastra apzīmējums 32540030222) Iršu pagastā, Aizkraukles
novadā, uz 5 gadiem, sākot no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2027.gada
31.martam.
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Lēmums Nr.244 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
58.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dālderi” Kokneses
pagastā, Aizkraukles novadā

Ziņo Lens Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts SIA “Aizkraukles mērnieks”,
2022.gada 31.marta iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada
pašvaldībā 01.04.2022. Nr. K/5.3/22/1148) ar lūgumu apstiprināt
izstrādāto zemes ierīcības projektu Kokneses pagasta nekustamā īpašuma
“Dālderi” ar kadastra Nr.32600070092 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 32600070092 sadalīšanai. Ar Aizkraukles novada
pašvaldības 23.02.2022. Nosacījumiem zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, ir izsniegti nosacījumi zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 32600070092 sadalīšanai divās zemes vienībās. Ņemot vērā
augstākminēto 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 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: apstiprināt SIA “Aizkraukles mērnieks”
izstrādāto zemes ierīcības projektu Kokneses pagasta nekustamā īpašuma
“Dālderi” ar kadastra Nr.32600070092 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 32600070092 16,33 ha platībā sadalei, izveidojot divas
jaunas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 32600070266 1,13 ha
platībā un 32600070267 15,20 ha platībā. noteikt jaunveidotajām zemes
vienībām sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 32600070266 1,13 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32600070267 15,20 ha platībā –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101). saglabāt nosaukumu “Dālderi” nekustamajam īpašumam, kas

sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32600070266; saglabāt
adresi “Dālderi”, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113 zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 32600070266; piešķirt nosaukumu
“Dālderu zeme” nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 32600070267.
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Lēmums Nr.245 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
59.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Spārniņi” Bebru
pagastā, Aizkraukles novadā

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada dome izskatīts SIA “Aizkraukles mērnieks”
2022.gada 4.aprīļa iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā
04.04.2022. Nr. J/5.3/22/1165) ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu Bebru pagasta nekustamā īpašuma “Spārniņi” ar
kadastra Nr.32460070049 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
32460070125 sadalīšanai. Ar Aizkraukles novada pašvaldības
22.02.2022. Nosacījumiem zemes ierīcības projekta izstrādāšanai, ir
izsniegti nosacījumi zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
32460070125 sadalīšanai trīs zemes vienībās. Zemes ierīcības projektu
izstrādājis SIA “Aizkraukles mērnieks”. Ņemot vērā augstākminēto 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 Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 14.04.2022.
sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: apstiprināt SIA “Aizkraukles
mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu Bebru pagasta nekustamā
īpašuma “Spārniņi” ar kadastra Nr.32460070049 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 32460070125 33,57 ha platībā sadalei, izveidojot

trīs jaunas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 32460070134 0,55
ha platībā, 32460070135 12,86 ha platībā un 32460070136 20,16 ha
platībā; noteikt jaunveidotajām zemes vienībām sekojošus nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus: zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
32460070134 0,55 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 32460070135 12,86 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 32460070136 20,16 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); saglabāt
nosaukumu “Spārniņi” nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 32460070134 un 32460070135;
saglabāt adresi “Spārniņi”, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5135
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32460070134; piešķirt
nosaukumu “Spārniņu lauks” nekustamajam īpašumam, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32460070136.
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Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.246 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
60.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Sviķi” Bebru
pagastā, Aizkraukles novadā

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada dome izskatīja SIA “LL Projekti” 2022.gada
12.marta iesniegumu (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā
14.03.2022. Nr. K/5.3/22/855) ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu Bebru pagasta nekustamā īpašuma “Sviķi” ar kadastra
Nr.32460070005 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32460070005
sadalīšanai. Ar Aizkraukles novada pašvaldības 31.01.2022.
Nosacījumiem zemes ierīcības projekta izstrādāšanai, ir izsniegti
nosacījumi zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32460070005
sadalīšanai divās zemes vienībās. Ņemot vērā augstākminēto 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 Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 14.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: apstiprināt SIA “LL Projekti” izstrādāto zemes ierīcības
projektu Bebru pagasta nekustamā īpašuma “Sviķi” ar kadastra
Nr.32460070005 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32460070005
4,1 ha platībā sadalei, izveidojot divas jaunas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 32460070132 3,6 ha platībā un 32460070133 0,5 ha
platībā; noteikt jaunveidotajām zemes vienībām sekojošus nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus: zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
32460070132 3,6 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 32460070133 0,5 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); saglabāt
nosaukumu “Sviķi” nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 32460070133; saglabāt adresi “Sviķi”,
Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5135 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu
32460070133;
piešķirt
nosaukumu
“Sviķaines”
nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 32460070132.
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Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.247 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
61.§
Par Neretas apvienības teritorijā esošo ceļu un ielu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu
sarakstu apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

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 jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: apstiprināt Neretas apvienības teritorijā esošo
ielu un autoceļu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu sarakstus
2022./2023.gada vasaras un ziemas sezonai: Neretas apvienības teritorijā
esošajām ielām saskaņā ar pielikumu Nr.1; Neretas apvienības teritorijā
esošajiem ceļiem, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
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Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.248 pievienots protokola pielikumā
62.§
Par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu ar m/b “CĪRULĒNI”

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts m/b “CĪRULĒNI”, 17.03.2022.
iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 31.03.2022.) par medību platību
izmantošanas līgumu nekustamajā īpašumā “Šalkones”, Neretas pagastā,
Aizkraukles novadā, ar kadastra apzīmējumu 32700030045. Nekustamais
īpašums “Šalkones”, Neretas pagastā, Aizkraukles novadā, 8,8 ha platībā,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 32700030045, ir pašvaldības
īpašums un tiek iznomāts kā lauksaimniecības zeme un zeme zem ēkām.
Nomnieks rakstiski ir piekritis medību platību nomai. Ņo Valsts meža
dienesta Sēlijas virsmežniecības saņemta informācija, ka minētā zemes
vienība nav iznomāta nevienam medību kolektīvam. Pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar
Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību
noteikumu” 13.punktu, ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu
komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: nodot
medību platību nomas tiesības m/b “CĪRULĒNI”, nekustamajā īpašumā
“Šalkones”, Neretas pagastā, Aizkraukles novadā, 8,8 ha platībā zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 32700030045.
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Lēmums Nr.249 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
63.§
Par Pļaviņu apvienības teritorijā esošo ceļu un ielu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu
sarakstu apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

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 jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: apstiprināt Pļaviņu apvienības teritorijā esošo
ielu un autoceļu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu sarakstus
2022./2023.gada vasaras un ziemas sezonai: ziemas sezonai saskaņā ar
pielikumu Nr.1; vasaras sezonai saskaņā ar pielikumu Nr.2.
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Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.250 pievienots protokola pielikumā
64.§
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 323 001
0286, (Mazā Rīgas iela) Pļaviņas, Aizkraukles novads

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts Valda ROZENBERGA, 2022.gada
11.aprīļa iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā

11.04.2022. Nr. P/5.8/22/1261) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz
nekustamo īpašumu, zemes vienību ar kadastra Nr. 3213 001 0286 - 1850
m2 platībā, (bez adreses, faktiski Mazā Rīgas iela, Pļaviņas, Aizkraukles
novads). Pamatojoties uz likuma Pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 3.panta, 6.panta, 14.panta 1.daļas 2.punkta un
15.panta pirmās daļas 2.punkta, 78.panta pirmās daļas, 2010.gada
28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 „Noteikumi par
vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un
termiņiem” 3.punktu un saskaņā ar 2022.gada 08.aprīlī Rīgā noslēgto
Pirkuma līguma, starp Vladi ROZENBERU, (kā pārdevēju) un SIA
“LTNami” (kā pircēju), ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu
komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Pļaviņās,
Aizkraukles novadā (bez adreses, faktiski Mazā Rīgas iela), kurš sastāv
no viena atsevišķa neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 1850 m2,
kadastra pazīmējums 3213 001 0286; lēmuma 1.punktā nekustamo
īpašumu pirkt par 2022.gada 08.aprīļa Pirkuma līgumā norādīto pirkuma
maksu EUR 4’500.00; finansējumu nodrošināt no Aizkraukles novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
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Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.251 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)

65.§
Par patapinājuma līguma slēgšanu ar VAS “Latvijas dzelzceļš”

Ziņo Leons Līdums:

2015.gada 30.aprīlī starp Pļaviņu novada domi un VAS “Latvijas
dzelzceļš” tika noslēgts līgums par sabiedriskās tualetes (atrodas ēkā ar
kadastra apzīmējumu 3213 001 1601 015) Stacijas ielā 2, Pļaviņās,
Pļaviņu novadā nodošanu patapinājuma lietošanā Pļaviņu novada domei.
Līgums tika noslēgts uz 5 gadiem, un Līguma darbība izbeidzas
2020.gada 29.aprīlī. 2020.gada 27.februārī Pļaviņu novada dome pieņēma
lēmumu slēgt patapinājuma līgumu uz 2 (diviem) gadiem ar VAS

„Latvijas dzelzceļš” par sabiedriskās tualetes telpām 15,9 m2 platībā,
Pļaviņu dzelzceļa stacijas teritorijā (kadastra apzīmējums 3213 001 1601
015), Stacijas ielā 2, Pļaviņās, paredzot, ka Pļaviņu novada dome veiks
sabiedriskās tualetes regulāru uzkopšanu. Līgums tika noslēgts līdz
2022.gada 29.aprīlim. Saskaņā ar Pļaviņu apvienības pārvaldes sniegto
informāciju, vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka gandrīz visiem
reisiem no Rīgas uz Daugavpili, Rēzekni, Kārsavu, Madonu un citām
pilsētām, Pļaviņu pilsētā ir noteikta tehniskā pieturvieta (sanitārā mezgla
apmeklēšanai). Sabiedriskā tualete, kuru izmanto pasažieri, atrodas pie
Pļaviņu dzelzceļa stacijas, Stacijas ielā 2, Pļaviņās, Pļaviņu novadā un ir
VAS “Latvijas dzelzceļš” īpašumā. Ņemot vērā iepriekšminēto un
pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada
domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 13.04.2022.
sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: slēgt patapinājuma līgumu uz
2 gadiem ar VAS „Latvijas dzelzceļš” par sabiedriskās tualetes telpām
15,9 m2 platībā, Pļaviņu dzelzceļa stacijas teritorijā (kadastra apzīmējums
3213 001 1601 015), Stacijas ielā 2, Pļaviņās, paredzot, ka Pļaviņu
apvienības pārvalde veic sabiedriskās tualetes regulāru uzkopšanu.
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Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.252 pievienots protokola pielikumā
66.§
Par meža atjaunošanas darbiem pašvaldības nekustamajā īpašumā “Mailes 98”, Vietalvas
pagastā, Aizkraukles novadā

Ziņo Leons Līdums:

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu
kurā noteikts, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā
kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldību kustamo
un nekustamo mantu, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu
komitejas 13.04.2022.sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: veikt
meža atjaunošanu Aizkraukles novada pašvaldībai piederošajā
nekustamajā īpašumā „Mailes 98”, Vietalvas pagastā, Aizkraukles
novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3292 013 0004, kvartālā
Nr.1, nogabalos Nr. 6., Nr.9., Nr.10., Nr.12., Nr.14., Nr.19. Nr.20. un
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3292 013 0018, kvartālā Nr.2,
nogabalā Nr. 5, kopā 10.49 ha platībā.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr. 253 "Par meža atjaunošanas darbiem
pašvaldības nekustamajā īpašumā “Mailes 98”, Vietalvas
pagastā, Aizkraukles novadā"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.253 pievienots protokola pielikumā
67.§
Par biroju ēkas Rīgas ielā 19, Pļaviņās, Aizkraukles nov., nedzīvojamo telpu nomas tiesību
izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

2021.gada 10.februārī Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta
Nr.3.3.1.0/16/I/011 “Pļaviņu vides sakārtošana uzņēmējdarbības
veicināšanai” ietvaros pārbūvētā trīs stāvu biroja ēka - Rīgas ielā 19,
Pļaviņās ar kadastra apzīmējumu 32130011531016 ir nodota
ekspluatācijā. Ēkai ir nodrošināta galvenā piekļuve no Rīgas ielas, ir
izveidota autostāvvieta un ir veikts teritorijas labiekārtojums ap ēku. Ēkā
ir lifts un ir nodrošināta vides pieejamība, līdz ar to ikviena persona var
brīvi pārvietoties un izmantot ēku atbilstoši tās lietošanas veidam
Pārbūves rezultātā triju stāvu ēkā ir izveidota 21 telpu grupa uzņēmēju
vajadzībām. Atbilstoši Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta
Nr.3.3.1.0/16/I/011 “Pļaviņu vides sakārtošana uzņēmējdarbības
veicināšanai” ietvaros uzbūvētajā biroju ēkā Rīgas ielā 19, Pļaviņās,
nomas tiesības var tikt piešķirtas projekta ietvaros definētajai mērķa
grupai - mazajiem (sīkajiem) un vidējiem komersantiem, kuri veic
saimniecisko darbību Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, un/vai
Aiviekstes pagasta un/vai Vietalvas pagasta un/vai Klintaines pagasta
teritorijā. No ēkā izveidotajām 21 telpu grupām 18 telpu grupas, atbilstoši
rīkotajām izsolēm, jau ir iznomātas uzņēmējiem. Pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskās personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta
pirmo, otro daļu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem
Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 23.punktu ,
ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 13.04.2022.gada sēdē,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: iznomāt, nomnieku noskaidrojot
mutiskā izsolē, Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma biroju ēkas Rīgas ielā 19, Pļaviņās, Aizkraukles novadā: telpu grupu
Nr.102 - 32.5 m2 platībā; telpu grupu Nr. 105 – 23.9 m2 platībā; telpu
grupu 106 – 32.2 m2 platībā.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Par lēmumu balso: "par" -

Pieņemt lēmumu Nr.254 "Par biroju ēkas Rīgas ielā 19,
Pļaviņās, Aizkraukles nov., nedzīvojamo telpu nomas
Nolemj:
tiesību izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu"
Lēmums Nr.254 pievienots protokola pielikumā
68.§
Par pašvaldības dzīvokļa Raiņa iela 72-20, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts Denisa ŠKUĻTECKA iesniegums
(reģistrēts pašvaldībā 08.03.2022. ar Nr. P/5.5/22/799) ar lūgumu
atsavināt pašvaldības dzīvokli Raiņa ielā 72-20, Pļaviņās, Aizkraukles
novadā. 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 23.03.2022. lēmumu Nr.149 un
ievērojot to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada
domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 13.04.2022.
sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: ierakstīt Zemesgrāmatā uz
Aizkraukles novada pašvaldības vārda, kā patstāvīgu dzīvokļa īpašumu
dzīvokli Raiņa iela 72-20, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120. uzdot
Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu nodaļas
speciālistei Sanitai GRABĀNEI veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa
īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Aizkraukles novada pašvaldības
vārda. uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu
nodaļas speciālistei Sanitai GRABĀNEI organizēt dzīvokļa īpašuma
novērtēšanu pie sertificēta vērtētāja.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Par lēmumu balso: "par" -

Pieņemt lēmumu Nr.255 "Par pašvaldības dzīvokļa Raiņa
iela 72-20, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un atsavināšanu"

Nolemj:

Lēmums Nr.255 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
69.§
Par nekustamā īpašuma Zirņu iela 12, Pļaviņas, Aizkraukles novads atsavināšanas
uzsākšanu

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada pašvaldības domē izskatīts Jāņa OZOLIŅA
24.01.2022. iesniegums (reģistrēts Pļaviņu apvienības pārvaldē
24.01.2022. Nr. P/5.5/22/246) par zemes īpašuma Zirņu iela 12, Pļaviņas,
Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 32130011138, kurš sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32130011138 – 0.14 ha platībā,
iegūšanu īpašumā. 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 Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības jautājumu komitejas 13.03.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: uzsākt zemes īpašuma Zirņu iela 12, Pļaviņas,
Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 32130011138, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32130011138 – 0.14 ha platībā,
atsavināšanas procedūru.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.256 "Par nekustamā īpašuma Zirņu
iela 12, Pļaviņas, Aizkraukles novads atsavināšanas
uzsākšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.256 pievienots protokola pielikumā
70.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Stērstes”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads,
atsavināšanu

Ziņo Leons Līdums:

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 vērtēšanas komisijas
2022.gada 30.marta sēdes Lēmumu Nr.19 (protokols Nr.6.,1.p.),ņemot
vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes
Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: nodot atsavināšanai Aizkraukles
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – “Stērstes”,
Aiviekstes pag., Aizkraukles nov. ar kadastra Nr.32420070230, kas
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32420070230 –
7.98 ha platībā; apstiprināt nekustamā īpašuma “Stērstes”, Aiviekstes
pagasts, Aizkraukles novads, ar kadastra Nr.32420070230 – 7.98 ha
platībā, atsavināšanai noteikto nosacīto cenu 11063.00 EUR, kas ir arī
izsoles sākumcena; rīkot elektronisko izsoli ar augšupejošu soli
Aizkraukles novada pašvaldībai piederošajam īpašumam “Stērstes”,
Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.257 "Par pašvaldības nekustamā
īpašuma “Stērstes”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles
novads, atsavināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.257 pievienots protokola pielikumā
71.§
Par apgrūtinājuma dzēšanu īpašumam Daugavas ielā 74-3, Pļaviņas, Aizkraukles nov.

Ziņo Leons Līdums:

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 74-3,
Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120 ar kadastra Nr. 3213 900 0934;
uzdot Aizkraukles novada pašvaldības vecākajai grāmatvedei veikt
nepieciešamās darbības lēmuma 1. punktā minētā dzīvokļa izslēgšanai no
bilances.

Par lēmumu balso: "par" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,

"pret" -

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

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.258 "Par apgrūtinājuma dzēšanu
īpašumam Daugavas ielā 74-3, Pļaviņas, Aizkraukles nov."

Lēmums Nr.258 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
72.§
Par saistību izpildi īpašumam Odzienas iela 5-4, Pļaviņas, Aizkraukles novads un
nostiprinājuma lūguma izsniegšanu

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada dome izskatīja jautājumu par saistību izpildi un
nostiprinājuma lūguma izsniegšanu īpašumtiesību reģistrēšanai par
dzīvokļa īpašumu Odzienas iela 5-4, Pļaviņās, Aizkraukles novadā.
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 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: izsniegt personai nostiprinājuma lūgumu
īpašumtiesību reģistrēšanai uz dzīvokļa īpašumu Odzienas iela 5-4,
Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120 ar kadastra Nr. 3213 900 0907.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis Vingris, Andris Zālītis,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.259 "Par saistību izpildi īpašumam
Odzienas iela 5-4, Pļaviņas, Aizkraukles novads un
nostiprinājuma lūguma izsniegšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.259 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)

73.§

Par saistību izpildi īpašumam Lielā iela 34-1, Pļaviņas, Aizkraukles novads un
nostiprinājuma lūguma izsniegšanu

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada dome izskatīja jautājumu par saistību izpildi un
nostiprinājuma lūguma izsniegšanu īpašumtiesību reģistrēšanai par
dzīvokļa īpašumu Lielā iela 34-1, Pļaviņās, Aizkraukles novadā.
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
jautājumu komitejas 13.04.2022.sēdē, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ: izsniegt personai nostiprinājuma lūgumu īpašumtiesību
reģistrēšanai uz dzīvokļa īpašumu Lielā iela 34-1, Pļaviņas, Aizkraukles
nov., LV-5120 ar kadastra Nr. 3213 900 0912.

"pret" -

15 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Andris Zālītis, Einārs
Zēbergs), Dainis Vingris balso ar roku
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.260 "Par saistību izpildi īpašumam
Lielā iela 34-1, Pļaviņas, Aizkraukles novads un
nostiprinājuma lūguma izsniegšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.260 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
74.§
Par medību tiesību nomas līguma pagarināšanu mednieku-makšķernieku klubam “RAGS”

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts mednieku-makšķernieku kluba
“RAGS” valdes locekļa Andra ZĀLĪŠA, iesniegums (reģistrēts
Aizkraukles novada pašvaldībā 29.03.2022., Nr. P/5.6/22/1092 ar lūgumu
pagarināt 16.01.2017. noslēgto medību tiesību nomas līgumu par
iznomātajiem pašvaldības zemes gabaliem. 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, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un
atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada pašvaldības
dome NOLEMJ: pagarināt ar mednieku-makšķernieku klubu “RAGS”
16.01.2017. noslēgto Līgumu par medību tiesību nomu pašvaldības rīcībā
esošajās zemes vienībās uz 5 gadiem līdz 15.01.2027.

"pret" -

11 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Leons Līdums,
Jurijs Maškovs, Aivars Miezītis, Anita Ostrovska, Zane
Romanova, Uģis Rubenis, Arvis Upīts, Evija Vectirāne,
Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

1 (Guntis Libeks)

"nepiedalās" -

3 (Aigars Lukss - Nepiedalās balsojumā, Dainis Vingris Nepiedalās balsojumā, Andris Zālītis - Nepiedalās
balsojumā)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.261 "Par medību tiesību nomas līguma
pagarināšanu mednieku-makšķernieku klubam “RAGS”"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.261 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
75.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu “Gailīši” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 32920030065

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts SIA “AMETRS” sertificētas personas
zemes ierīcības darbu veikšanai Rūtas STIPRĀS 2022.gada 29.marta
iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā 28.04.2022. Nr.
ANP/5.3/22/1100), par izstrādātā zemes ierīcības projekta “Gailīši”,
Vietalvas pag., Aizkraukles nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
32920030065, apstiprināšanu. 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 “Adresācijas noteikumi”
2.10.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi.”
65.punktu un Pļaviņu novada domes 22.10.2009. saistošiem noteikumiem
Nr.6 “Par Pļaviņu novada teritorijas plānojumu”, Vietalvas pagasta
teritorijas plānojumu, ņemot vērā to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts
Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu
komitejas 13.03.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
apstiprināt SIA “AMETRS” sertificētas personas zemes ierīcības darbu
veikšanai Rūtas STIPRĀS izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustāmā
īpašuma “Gailīši”, Vietalvas pag., Aizkraukles nov., zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 32920030065 sadalīšanai, izveidojot trīs jaunas
zemes vienības, atbilstoši pielikumā pievienotajai shēmai: projektētā
zemes vienība Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 32920030099 (34.5 ha);
projektētā zemes vienība Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 32920030100 (9.8
ha); projektētā zemes vienība Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 32920030101
(2.2 ha); projektētā zemes vienība Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
32920030099 (34.5 ha) paliek esošā īpašuma sastāvā saglabājot

nosaukumu “Gailīši”, Vietalvas pag., Aizkraukles nov., nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –– zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201); projektētā
zemes vienība Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 32920030100 (9.8 ha) un
projektētā zemes vienība Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 32920030101 (2.2
ha), veidos jaunu īpašumu, piešķirot nosaukumu: "Tītari", Vietalvas pag.,
Aizkraukles nov., nosakot zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis –– zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101).

"pret" -

14 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Andris Zālītis, Einārs
Zēbergs), Dainis Vingris balso ar roku
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.262 "Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu “Gailīši” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 32920030065"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.262 pievienots protokola pielikumā (lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu)
76.§
Par Skrīveru pagastā esošo ceļu un ielu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu sarakstu
apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

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 jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: apstiprināt Skrīveru pagasta teritorijā esošo ielu
un autoceļu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu sarakstus
2022./2023.gada vasaras un ziemas sezonai saskaņā ar pielikumu.

Par lēmumu balso: "par" -

"pret" -

14 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Andris Zālītis, Einārs
Zēbergs), Dainis Vingris balso ar roku
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.263 "Par Skrīveru pagastā esošo ceļu
un ielu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu sarakstu
apstiprināšanu"

Lēmums Nr.263 pievienots protokola pielikumā
77.§
Par nekustamā īpašuma Zaļās zemes iela 6, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov.
atsavināšanas uzsākšanu

Ziņo Leons Līdums:

Aizkraukles novada domē izskatīts Intas SPROSTAS 15.03.2022.
iesniegums (reģistrēts Skrīveru pagasta pārvaldē 15.03.2022. Nr.
S/5.5/22/883) par zemes gabala Zaļās zemes ielā 6, Skrīveros, Skrīveru
pag., Aizkraukles nov. pārdošanu, uz kura atrodas mantotā ēka.
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 izksatīts un atbalstīts Aizkraukles
novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas
13.04.2022. sēdē, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: uzsākt zemes
īpašuma Zaļās zemes iela 6, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov. ar
kadastra Nr.32820100358, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 32820100358 – 0.2309 ha platībā, atsavināšanas
procedūru.

"pret" -

14 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis,
Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Andris Zālītis, Einārs
Zēbergs), Dainis Vingris balso ar roku
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.264 "Par nekustamā īpašuma Zaļās
zemes iela 6, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov.
atsavināšanas uzsākšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.264 pievienots protokola pielikumā
78.§
Par Aizkraukles novada pašvaldības Sērenes pagasta pakalpojumu centra maksas cenrāža
apstiprināšanu

Ziņo Ilze Samsone:

Izskatot Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas Finanšu un
grāmatvedības nodaļas iesniegto informāciju ar lūgumu apstiprināt
maksas pakalpojumus Sērenes pagasta pakalpojumu centrā, pamatojoties

uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: apstiprināt
Aizkraukles pašvaldības Sērenes pagasta pakalpojumu centra maksas
pakalpojumu cenrādi.

"pret" -

12 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Anita
Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis, Arvis Upīts,
Dainis Vingris, Einārs Zēbergs)
1 (Andris Zālītis)

"atturas" -

2 (Aivars Miezītis, Evija Vectirāne)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.265 "Par Aizkraukles novada
pašvaldības Sērenes pagasta pakalpojumu centra maksas
cenrāža apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.265 pievienots protokola pielikumā
79.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Klīves 1", Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā,
pārdošanu izsolē un izsoles Noteikumu apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Jaunjelgavas novada domes Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas
2021.gada 23.novembra sēdes protokolu Nr.119, ievērojot to, ka
jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības jautājumu komitejas 13.04.2022. sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: apstiprināt nekustamā īpašuma “Klīves 1”,
Jaunjelgava, Aizkraukles novads, atsavināšanas sākuma cenu 5731,30
EUR; atsavināt nekustamo īpašumu “Klīves1” ar kadastra numuru
32070021014 - 2,66 ha platībā; rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli
Aizkraukles novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam
“Klīves1” Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā, ar kadastra numuru
32070021014.
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12 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Zane Romanova, Evija Vectirāne, Dainis Vingris,
Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.266 "Par pašvaldības nekustamā
īpašuma "Klīves 1", Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles
novadā, pārdošanu izsolē un izsoles Noteikumu
apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.266 pievienots protokola pielikumā
80.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā iela 26B, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā,
pārdošanu izsolē, izsoles Noteikumu apstiprināšanu

Ziņo Leons Līdums:

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Jaunjelgavas apvienības pārvaldes Nekustamo īpašumu novērtēšanas
komisijas 2021.gada 17.decembra sēdes protokolu Nr.121, ievērojot to,
ka jautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības jautājumu komitejas 14.04.2022.sēdē, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ: apstiprināt nekustamā īpašuma Jaunā iela 26B,
Jaunjelgava, Aizkraukles novads, atsavināšanas sākuma cenu 1347,07
EUR; atsavināt nekustamo īpašumu Jaunā iela 26B ar kadastra numuru
32070020685 – 438m2 platībā, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Noteikt izsoles nosacīto sākumcenu 1347,07 EUR; apstiprināt
atsavināmā nekustamā īpašuma Jaunā iela 26B ar kadastra numuru
32070020685 – 438m2 platībā, izsoles Noteikumus.

"pret" -

12 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Zane Romanova, Evija Vectirāne, Dainis Vingris,
Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Par lēmumu balso: "par" -

Pieņemt lēmumu Nr.267 "Par pašvaldības nekustamā
Nolemj:
īpašuma Jaunā iela 26B, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā,
pārdošanu izsolē, izsoles Noteikumu apstiprināšanu"
Lēmums Nr.267 pievienots protokola pielikumā
81.§
Par augošu koku atsavināšanu nekustamajā īpašumā “Elkšņu mežs”, Skrīveru pagastā,
Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo Gunta Baiba:

Pamatojoties uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro
daļu, 36.panta pirmo daļu un Aizkraukles novada domes Izsoļu komisijas
2022.gada 7.aprīļa protokolu Nr.7,, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
apstiprināt kustamās mantas – augošos kokus (kailcirtē) ar izcērtamo
platību 1,40 ha 1.kvartāla 1.nogabalā ar aprēķināto kopējo pārdodamās
koksnes apjomu 206,91 m3 un izcērtamo platību 1,50 ha 1.kvartāla 2., 3.,
6.nogabalā ar aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 425,34 m3,
kas atrodas Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes
vienībā “Elkšņu mežs”, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, kadastra
apzīmējums 32820030034 izsoles rezultātus un pārdot kustamo mantu
izsoles uzvarētājam – SIA SigLip, reģistrācijas numurs 45403046757, par
pirkuma maksu 20300,00 EUR.
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12 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Zane Romanova, Evija Vectirāne, Dainis Vingris,
Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.268 "Par augošu koku atsavināšanu
nekustamajā īpašumā “Elkšņu mežs”, Skrīveru pagastā,
Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.268 pievienots protokola pielikumā
82.§
Par augošu koku atsavināšanu nekustamajā īpašumā “Silzemnieki”, Skrīveru pagastā,
Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo Gunta Baiba:

Pamatojoties uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro
daļu, 36.panta pirmo daļu un Aizkraukles novada domes Izsoļu komisijas
2022.gada 7.aprīļa protokolu Nr.7,, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
apstiprināt kustamās mantas – (kailcirtē) ar izcērtamo platību 0,15 ha
1.kvartāla 7.nogabalā ar aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu
23,96 m3, ar izcērtamo platību 0,16 ha 1.kvartāla 9.nogabalā ar aprēķināto
kopējo pārdodamās koksnes apjomu 37,51 m3, ar izcērtamo platību 0,42
ha 1.kvartāla 8.nogabalā ar aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes
apjomu 71,33 m3, ar izcērtamo platību 0,40 ha 1.kvartāla 1.nogabalā ar
aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 184,01 m3, kas atrodas
Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā
“Silzemnieki”, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, kadastra
apzīmējums 32820060029 izsoles rezultātus un pārdot kustamo mantu
izsoles uzvarētājam – SIA SigLip, reģistrācijas numurs 45403046757, par
pirkuma maksu 18100,00 EUR.
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12 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Zane Romanova, Evija Vectirāne, Dainis Vingris,
Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.269 "Par augošu koku atsavināšanu
nekustamajā īpašumā “Silzemnieki”, Skrīveru pagastā,
Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.269 pievienots protokola pielikumā

83.§
Par atļaujas izsniegšanu SIA “STARTEX BALTIC”

Ziņo Olita Znotiņa:

2022. gada 24. martā Aizkraukles novada pašvaldībā saņemts iesniegums
no SIA “STARTEX BALTIC”, Reģ. Nr.45403029070, juridiskā adrese
Randēnu iela 10, Aizkraukle, Aizkraukles novads, ar lūgumu atļaut veikt
darbības ar atkritumiem – tekstilatkritumu šķirošanu uzņēmuma ražotnē,
Randēnu ielā 10a, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā. Plānotais
tekstilatkritumu šķirošanas apjoms 5000 t/gadā. Tekstilatkritumu
šķirošanas rezultātā iegūtie materiāli būs derīgi atkārtotai lietošanai, kā
arī otrreizējai pārstrādei un tiks realizēti brīvajā tirgū, bet atšķirotais
nederīgais materiāls tiks nogādāts noglabāšanai Vidusdaugavas SPAAO
atkritumu poligonā “Dziļā vāda”. Ņemot vērā to, ka SIA “STARTEX
BALTIC” plāno darbības ar atkritumiem ar kodiem 200111, 200110,
200199, kas Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302
“Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara
atkritumus bīstamus” ir iekļauti zem 20.nodaļas – “Sadzīvē radušies
atkritumi (mājsaimniecību atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un
rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi)”, pirms paredzētās darbības
uzsākšanas ir jāsaņem arī pašvaldības lēmums. Saskaņā ar Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas otro punktu, pašvaldība
pieņem lēmumus par jaunu sadzīves vai ražošanas atkritumu savākšanas,
dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas
vai apglabāšanas iekārtu un infrastruktūras objektu, kā arī atkritumu
poligonu izvietošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem. Aizkraukles
novada pašvaldības lēmums par atļauju veikt darbības ar atkritumiem
nepieciešams iesniegšanai Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālā
vides pārvaldē atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanai.
Pamatojoties uz spēkā esošiem Aizkraukles novada teritorijas plānojuma
2014.-2026.gadam 3.sējuma Aizkraukles novada teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumiem, augstākminētā uzņēmuma ražotne, kurā
plānota tekstilatkritumu šķirošana, atrodas rūpniecības apbūves teritorijas
funkcionālajā zonā. Saskaņā ar Aizkraukles novada teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu 5. nodaļas “Prasības teritorijas
izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā”
67.punktu kā galvenā izmantošana noteikta: 1. Rūpnieciskā apbūve un
teritorijas izmantošana: 1.1. vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve; 1.2.
smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve; 1.3.
lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; 1.4. atkritumu
apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve. SIA “STARTEX
BALTIC” darbojas Aizkraukles pilsētā no 2011. gada un šobrīd
nodarbina 16 darbiniekus. Saņemot tekstilatkritumu šķirošanas atļauju,
uzņēmums plāno izveidot 7 jaunas darba vietas. Pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2. punktu, 12.panta pirmo
daļu un 15.panta pirmo daļu, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: atļaut
SIA “STARTEX BALTIC” veikt darbības ar atkritumiem –
tekstilatkritumu šķirošanu uzņēmuma ražotnē, Randēnu ielā 10a,

Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, ar noteikumu, ka tiks ievērotas visas
normatīvajos aktos noteiktās prasības.
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12 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Zane Romanova, Evija Vectirāne, Dainis Vingris,
Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.270 "Par atļaujas izsniegšanu SIA
“STARTEX BALTIC”"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.270 pievienots protokola pielikumā
84.§
Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2021.gada 29.oktobra lēmumā Nr.432
(ārkārtas sēdes protokols Nr.15., 27.p.) “Par Aizkraukles novada būvvaldes amatu saraksta
apstiprināšanu”

Ziņo Uldis Riekstiņš:

Ar Aizkraukles novada domes 2021.gada 29.oktobra lēmumu Nr.432
(ārkārtas sēdes protokols Nr.15.,27.p.) “Par Aizkraukles novada
būvvaldes amatu saraksta apstiprināšanu” ir apstiprināts Aizkraukles
novada būvvaldes amatu saraksts. Lai nodrošinātu Aizkraukles novada
būvvaldes darbu, ir nepieciešams veikt grozījumus lēmuma pielikumā –
samazinot būvinspektora amata likmju skaitu no 2 uz 1, savukārt
būvinspektora palīgu likmju skaitu palielināt no 1 uz 2. Pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļās daļas 27.punktu,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ: Aizkraukles novada domes
2021.gada 29.oktobra lēmuma Nr.432 (ārkārtas sēdes protokols Nr.15.,
17.p.) “Par Aizkraukles novada būvvaldes amatu saraksta apstiprināšanu”
pielikumu izteikt jaunā redakcijā.
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12 (Jānis Sarmis Bajinskis, Gatis Gūtmanis, Guntis Libeks,
Leons Līdums, Aigars Lukss, Jurijs Maškovs, Aivars
Miezītis, Zane Romanova, Evija Vectirāne, Dainis Vingris,
Andris Zālītis, Einārs Zēbergs)
nav
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nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.271 "Par grozījumiem Aizkraukles
novada domes 2021.gada 29.oktobra lēmumā Nr.432
(ārkārtas sēdes protokols Nr.15., 27.p.) “Par Aizkraukles
novada būvvaldes amatu saraksta apstiprināšanu”"

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.271 pievienots protokola pielikumā

85.§
Par grozījumiem 28.12.2021. līgumā Nr.6.1/21/232 par sabiedrisko pakalpojumu
(siltumapgāde) sniegšanu, kas noslēgts starp Aizkraukles novada pašvaldību un Aizkraukles
novada pašvaldības SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS"

Ziņo Uldis Riekstiņš:

Aizkraukles novada pašvaldības iestādēs Kokneses kultūras centrs,
Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrs, Bebru pirmsskolas izglītības
iestāde "Bitīte", Bebru pamatskola, Bebru pagasta pakalpojumu centrs,
Vecbebru tehnikuma komplekss apkurei tiek izmantota dabasgāze. Lai
veicinātu vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centrālajā
siltumapgādē, pašvaldība plāno uzstādīt atjaunojamo energoresursu
apkures katlus. Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams veikt
grozījumus 28.12.2021. līgumā Nr.6.1/21/232 par sabiedrisko
pakalpojumu (siltumapgāde) sniegšanu (turpmāk tekstā – Līgums), kas
noslēgts starp Aizkraukles novada pašvaldību un Aizkraukles novada
pašvaldības SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS””. Pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās
daļas 27.punktu, Enerģētikas likuma 51.panta pirmo daļu , Aizkraukles
novada dome, NOLEMJ: veikt grozījumus noslēgtajā 28.12.2021. līgumā
Nr.6.1/21/232 par sabiedrisko pakalpojumu (siltumapgāde) sniegšanu,
kas noslēgts starp Aizkraukles novada pašvaldību un Aizkraukles novada
pašvaldības SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS””.
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Leons Līdums, Jurijs Maškovs, Aivars Miezītis, Zane
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Einārs Zēbergs)
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"nepiedalās" -

8 (Didzis Bērziņš - Nepiedalās balsojumā, Mārtiņš Daģis Nepiedalās balsojumā, Uldis Dzērve - Nepiedalās
balsojumā, Dāvis Kalniņš - Nepiedalās balsojumā, Aigars
Lukss - Nepiedalās balsojumā, Anita Ostrovska Nepiedalās balsojumā, Uģis Rubenis - Nepiedalās
balsojumā, Arvis Upīts - Nepiedalās balsojumā)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.272 "Par grozījumiem 28.12.2021.
līgumā Nr.6.1/21/232 par sabiedrisko pakalpojumu
(siltumapgāde) sniegšanu, kas noslēgts starp Aizkraukles
novada pašvaldību un Aizkraukles novada pašvaldības SIA
“AIZKRAUKLES SILTUMS""

Par lēmumu balso: "par" -

Lēmums Nr.272 pievienots protokola pielikumā

86.§
Izpilddirektora ziņojums
Pievienots protokola pielikumā.
Sēdi slēdz plkst. 13:57
Sēdes vadītājs
domes priekšsēdētājs

………………………

L.Līdums

…………………..

Sēdes protokoliste

………………………

D.Naroga

………………….

