LATVIJAS REPUBLIKA

AKNĪSTES NOVADA DOME
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,
Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
2019.gada 9.septembrī
Aknīstē

Nr.10

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Vanags
Sēdi protokolē – Kancelejas vadītāja Ināra Buiķe
Piedalās –
Deputāti:
Jānis Vanags,
Sandra Vārslavāne,
Normunds Zariņš,
Aija Kurkliete,
Skaidrīte Pudāne,
Inārs Čāmāns
Nepiedalījās: Vija Dzene (atvaļinājumā), Santa Curikova, Viktors Žukovskis
Pašvaldības darbinieki:
S.Šmite – telpiskās attīstības plānotāja,
I.Ieleja – nekustamā īpašuma speciāliste,
L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes priekšsēdētājas vietnieks J.Vanags aicina balsot par ārkārtas sēdes darba
kārtību ar 5 jautājumiem.
Deputātiem iebildumu, papildinājumu nav.
Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns, A.Kurkliete); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 5 jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu Aknīstes novadā.
2. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu.
3. Par izvirzīšanu apbalvošanai Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēju
godināšanas pasākumā “Gada uzņēmējs Zemgalē 2019”.
4. Par Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētājas V.Dzenes atsaukšanu no
atvaļinājuma uz komandējuma laiku.
5. Par delegācijas sastāvu komandējumam uz sadraudzības pilsētu Bialogardu
Polijā.

1.#
Par deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu Aknīstes novadā
J.Vanags
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.871
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar
invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās
un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 22.punktu un
25.1.apakšpunktu, 25.2.apakšpunktu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Aknīstes novada domes 28.11.2018. lēmumu Nr.500 “Par
deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu Aknīstes novadā” (prot.Nr.14, 29.#).
2. Piedalīties valsts un Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajā projektu
iesniegumu konkursa 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 2.kārtā ar projektu “Dienas aprūpes
centra un grupu dzīvokļu izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai
Aknīstes novadā”.
3. Apstiprināt projekta finanšu plānu:
Rādītāji
EUR
Finansējums kopā
850 910.26
Attiecināmās izmaksas
850 910.26
ERAF 230 085.65
Valsts budžeta dotācija 10 875.00
Pašvaldības līdzfinansējums 593 535.26
Cits publiskais finansējums 16 414.35
4. Projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus ņemt kā aizņēmumu no
Valsts kases.
5. Paredzēt līdzekļus pašvaldības budžetā projekta rezultātu, t.i., sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu, uzturēšanai pēc projekta īstenošanas pabeigšanas,
attiecībā uz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras
potenciāli var nonākt valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un kurām
noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).
2.#
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu
J.Vanags
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 22.pantu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunu nosaukumu “Jaunie Navicki”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads,
Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam kadastra
Nr.56250040167, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56250040076 - 2.61 ha platībā, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56250040076 noteikti apgrūtinājumi:

-

-

-

7316020100 - zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa - 0.15
ha;
7312030302 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts
reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos - 0.21 ha;
7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru
tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu
līdz 20 kilovoltiem - 0.10 ha;
7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru
tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu
līdz 20 kilovoltiem - 0.08 ha;
7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts, vietējiem
un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos - 0.49 ha.

3.#
Par izvirzīšanu apbalvošanai Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēju
godināšanas pasākumā “Gada uzņēmējs Zemgalē 2019”
J.Vanags
Pamatojoties uz Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēju godināšanas pasākuma
“Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” nolikumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1
(I.Čāmāns), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts pašvaldību
amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Izvirzīt apbalvošanai Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēju godināšanas
pasākumā “Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” Aknīstes novada Asares pagasta uzņēmēju
Aini Čāmānu.
4.#
Par Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētājas V.Dzenes atsaukšanu no
atvaļinājuma uz komandējuma laiku
J.Vanags
Pamatojoties uz Darba likuma 150.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Atsaukt Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētāju V.Dzeni no ikgadējā
atvaļinājuma no 11.09. līdz 14.09.2019. sakarā ar komandējumu uz Bialogardu
Polijā.
2. Piešķirt V.Dzenei neizmantotā atvaļinājuma dienas no 30.09. līdz 03.10.2019.
5.#
Par delegācijas sastāvu komandējumam uz sadraudzības pilsētu Bialogardu
Polijā
J.Vanags
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 “Kārtība,
kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete,
S.Vārslavāne, I.Čāmāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt no 11.09.2019. līdz 14.09.2019. pieredzes apmaiņas braucienā uz
sadraudzības pilsētu Bialogardu Polijā Aknīstes novada pašvaldības delegāciju
šādā sastāvā:
Vija Dzene – pašvaldības domes priekšsēdētāja,
Lāsma Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste,
Lidija Deksne – Sociālā dienesta vadītāja,
Iveta Kancāne – finansiste,
Mārtiņš Elksnis – šoferis
2. Apmaksāt delegācijas dalībniekiem komandējuma dienas naudu 30% apmērā
no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

