LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
2020.gada 12.februārī
Aknīstē

Nr.3

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene
Sēdi protokolē – Kancelejas vadītāja Ināra Buiķe
Piedalās –
Deputāti:
Vija Dzene,
Viktors Žukovskis,
Inārs Čāmāns,
Jānis Vanags,
Ēriks Serafinovičs
Nepiedalās: Sandra Vārslavāne, Normunds Zariņš, Santa Curikova, Skaidrīte Vanaga
Pašvaldības darbinieki:

J.Gavars – izpilddirektors,
S.Šmite – telpiskās attīstības plānotāja,
L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 1
jautājumu.
Deputātiem iebildumu, papildinājumu nav.
Atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, I.Čāmāns,
V.Žukovskis, Ē.Serafinovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 1 jautājumu.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par Aknīstes novada teritorijas plānojuma redakcijas 1.0. un Vides pārskata
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
1.#
Par Aknīstes novada teritorijas plānojuma redakcijas 1.0. un Vides pārskata
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu, Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības

plānošanas dokumentiem” 82.punktu, Ministru kabineta 2004.gada 23.marta
noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”
11. un 12.5.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970
“Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, Ē.Serafinovičs,
I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot Aknīstes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakciju un Vides pārskata
projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par četrām nedēļām.
3. Noteikt par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu atbildīgo amatpersonu –
Aknīstes novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāju Santu Šmiti.
4. Noteikt, ka publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto teritorijas plānojuma
redakciju 1.0 un Vides pārskata projektu var iepazīties Aknīstes novada
pašvaldības administrācijas ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē, pašvaldības darba laikā,
bet elektroniskajā vidē - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana", kā arī Aknīstes
novada pašvaldības interneta vietnē www.akniste.lv. Priekšlikumus var
iesniegt Skolas iela 7, Aknīste, vai elektroniski uz e-pasta adresi:
akniste@akniste.lv, vai arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).
5. Lēmumu par teritorijas plānojuma redakcijas 1.0 un Vides pārskata projekta
publisko apspriešanu ievietot Aknīstes novada pašvaldības interneta vietnē
www.akniste.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Aknīstes Novada Vēstis”
un teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

