Lielvārdes novada dome
KOMITEJU KOPSĒDE
Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel.65053370, e-pasts: dome@lielvarde.lv, PVN reģ.Nr.90000024489

SĒDES PROTOKOLS
Lielvārdē
2020.gada 22.janvārī
Sēdi vada:

Nr.2

domes priekšsēdētāja - Santa Ločmele

Sēdi protokolē:

domes atbildīgā sekretāre - Daiga Valaine

Sēde sasaukta plkst. 08:30
Sēdi atklāj plkst. 08:32
Domes sastāvs:
Piedalās:
Imants Balodis
Raimonds Graudiņš
Dace Kļava
Santa Ločmele
Aivars Peisenieks
Ainars Puķītis
Vita Saleniece – Šmaukstele
Anita Streile
Egija Širova
Vita Volonte

līdz 12:00

Nepiedalās:
Daiga Brante (ziņojusi par prombūtni)
Edgars Gribusts (ziņojis par prombūtni)
Jānis Lūsis
(ziņojis par prombūtni)
Aija Mazitāne (ziņojusi par prombūtni)
Jānis Mazitāns
(nav ziņojis)
Sēdes slēgtajā daļā piedalās:
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas darbinieki: Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektore – I.Reķe, Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece – L.Zariņa,
Iekšējais auditors – I.Dilāne, Juridiskās nodaļas vadītāja – E.Ozoliņa
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu darbinieki: Lielvārdes novada sociālā dienesta vadītājaI.Gelte
Sēdes atklātajā daļā piedalās:
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas darbinieki: Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektore – I.Reķe, Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece – L.Zariņa,
Iekšējais auditors – I.Dilāne, Juridiskās nodaļas vadītāja – E.Ozoliņa, Finanšu un ekonomikas
nodaļas vadītāja, galvenā ekonomiste – I.Robežniece, Finanšu un ekonomikas nodaļas

finansiste – I.Vilnīte, Būvvaldes zemes ierīcības inženiere – A.Bērziņa, Attīstības plānošanas
un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas vadītāja p.i. – S.Zvirbule, Komunikācijas un
tūrisma nodaļas vadītāja – M.Apine, Komunikācijas un tūrisma nodaļas tūrisma speciālists –
A.Čerņavskis, Pašvaldības policijas priekšnieks – A.Mundurs, Administratīvās un pašvaldības
īpašumu apsaimniekošanas nodaļas ceļu ekspluatācijas inženieris – A.Jankovskis
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu darbinieki: Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs –
Dz.Laganovskis, Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs – A.Samsons
Darba kārtība
1. SLĒGTĀ DAĻA: Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa
pagarināšanu
2. SLĒGTĀ DAĻA: Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā
īres tiesību pagarināšanu
3. SLĒGTĀ DAĻA: Par sociālā dzīvokļa statusu noteikšanu pašvaldības dzīvoklim [..],
Lielvārdes novadā
4. SLĒGTĀ DAĻA: Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, īres līguma noslēgšanu
5. SLĒGTĀ DAĻA: Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim [..], Lielvārdes
novadā
6. SLĒGTĀ DAĻA: Par dzīvojamās telpas dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, īres līguma
noslēgšanu
7. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 8.janvāra lēmuma Nr.2 “Par
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu
apstiprināšanu” 2.pielikumā, 5.pielikumā, 6.pielikumā un 12.pielikumā
8. Par dalību “Healthy Minds for Baltic Cities – Strengthening Prevention of Mental
Health Problems”
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Jumpravas pagastā
ar kadastra apzīmējumu 74480020904
10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ozolu ielā 2A,
Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 74130010802
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu S. R.
12. Par SIA "ROKON" nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kvējuma naudas dzēšanu
īpašumam "Ražošanas centrs "ROKON""
13. Lielvārdes novada pašvaldības policijas atskaite par darbu no 01.12.2019. - 31.12.2019.
14. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam” aktualizētā rīcības
plāna un investīciju plāna apstiprināšanu (2020.-2022.gadam)
15. Par saistošo noteikumu Nr.___ „Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2020.gadam”
apstiprināšanu
16. PAPILDU DARBA KĀRTĪBA: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu SIA Māris & Co par īpašumu Parka ielā 6
17. PAPILDU DARBA KĀRTĪBA: Par pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanai Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem
18. PAPILDU DARBA KĀRTĪBA: Par Lielvārdes pilsētas ielu, Lielvārdes novada
Lielvārdes pagasta, Lēdmanes pagasta un Jumpravas pagasta autoceļu remontdarbu
programmu 2020.gadam
S.Ločmele – Iesniegti 3 papildu darba kārtības jautājumi. Vai deputātiem nav iebildumi par to
iekļaušanu sēdes darba kārtībā.
Deputāti atbalsta papildu darba kārtības jautājumus Nr.16 - Nr.18 iekļaut komiteju kopsēdes
darba kārtībā.
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Slēgtā daļa
Deputāts R.Graudiņš nav pieslēdzies elektroniskajai balsošanas sistēmai.
1.
Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: L.Zariņa
Balsojot ar 9 balsīm "Par" (Imants Balodis, Dace Kļava, Santa Ločmele, Aivars
Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija Širova, Vita
Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 1.pielikums.
2.
Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres tiesību
pagarināšanu
Ziņo: L.Zariņa
Balsojot ar 9 balsīm "Par" (Imants Balodis, Dace Kļava, Santa Ločmele, Aivars
Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija Širova, Vita
Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 2.pielikums.
3.
Par sociālā dzīvokļa statusu noteikšanu pašvaldības dzīvoklim [..], Lielvārdes novadā
Ziņo: I.Gelte
Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Raimonds Graudiņš, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija
Širova, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 3.pielikums.
4.
Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, īres līguma noslēgšanu
Ziņo: I.Gelte
Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Raimonds Graudiņš, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija
Širova, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 4.pielikums.
5.
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim [..], Lielvārdes novadā
Ziņo: I.Gelte
Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Raimonds Graudiņš, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija
Širova, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
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Lēmuma projekts 5.pielikums.
6.
Par dzīvojamās telpas dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, īres līguma noslēgšanu
Ziņo: I.Gelte
Atbalstītais precizējums:
Nosaukumā svītrot vārdus “dzīvojamās telpas”.
Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Raimonds Graudiņš, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija
Širova, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu ar nosaukuma precizējumu un iesniegt
izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 6.pielikums.
Plkst.8:45 sēdi atstāj I.Gelte.
Sēdes atklātā daļa
7.
Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 8.janvāra lēmuma Nr.2 “Par
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu
apstiprināšanu” 2.pielikumā, 5.pielikumā, 6.pielikumā un 12.pielikumā
Ziņo: E.Ozoliņa
V.Volonte, A.Streile, R.Graudiņš
Atbalstītie precizējumi:
Lemjošās daļas 1.3.apakšpunkta (uz domes sēdi skat. 1.4.apakšpunktu) tabulā netiek
svītrota 5.6.rinda, jo pilnas likmes sētnieka amata vieta Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā
tiek saglabāta.
Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Raimonds Graudiņš, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija
Širova, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu ar precizējumu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes
novada domē.
Lēmuma projekts 7.pielikums.
Uz 29.01.2020. domes sēdi lēmuma projekts ir papildināts ar grozījumiem 1.pielikumā.
8.
Par dalību “Healthy Minds for Baltic Cities – Strengthening Prevention of Mental
Health Problems”
Ziņo: M.Apine
E.Širova, V.Saleniece-Šmaukstele, R.Graudiņš, A.Peisenieks, I.Reķe, V.Volonte
M.Apine iepazīstina ar projekta saturu, mērķa grupām, īstenošanas periodu un izmaksām.
IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI
Autors: Edgars Gribusts
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1. Uzskatu, ka nav jāpiedalās! Mums ir daudzi svarīgi lielie projekti, kur ir nepieciešams Valsts
kases aizdevums, šādi daudzi mazie valsts līdzfinansējumi var nepatikt VK.
2. Ir jākoncentrējas uz lielo finansējumu piesaisti lielajiem projektiem, netērēt darba spēku un
finansējumu mazajiem projektiem.
E.Širova – Cik Lielvārdes novada iedzīvotājus šis projekts skars pozitīvi?
M.Apine – Tiešā veidā apmēram 20 bērnus, kas ir riska zonā ar iespējamām mentālām
problēmām, bet pakārtoti krietni vairāk cilvēkus. Tas ir starptautisks projekts, kur pašvaldības
finansējums ir 15%. Ieguvēji būs jaunieši un tā institūcija, kas šādu projektu veiks. Darba
pieredze un kapacitāte paliek tajās iestādēs, kas būs iesaistītas, tai skaitā skolās, tai skaitā
speciālistos. Ieguvums būs arī iegūtā partnerība.
E.Širova – Mans viedoklis, ka šāds projekts vairāk piestāv tām pašvaldībām, kas ir izdarījušas
ļoti daudz infrastruktūras jomā. Mūsu pašvaldībā, kur mēs tik maz varam ieguldīt infrastruktūrā,
tērēt tik lielas naudas 20 bērnu preventīvam projektam, es uzskatu, nav lietderīgi. Ir citas
vajadzības, kur ieguldīt finansējumu.
M.Apine – Cilvēku garīgā veselība ir viena no lielākajām problēmām Eiropā.
V.Saleniece-Šmaukstele – Mans viedoklis, ka piedalīties vajadzētu, vienīgi varētu būt vairāk
nekā 20 bērni. Nākotnē šī problēma būs aktuāla, jo garīga rakstura saslimšanas palielinās.
Psiholoģiska rakstura problēmu risināšana valstī ļoti “klibo”. Tas atrisinās to, ka šiem
iesaistītajiem bērniem nebūs jāmeklē psihiatra palīdzība.
R.Graudiņš – Vai iespējams, ka projekta rezultātā ne tikai iesaistītie cilvēki, bet arī pašvaldība
iegūs kādas vadlīnijas profilaktiskam darbam? Vai būs metodika, ko var izmantot darbā pēc
tam?
M.Apine – Iegūtais rezultāts ir tāds, ka uz vietas esošās institūcijas iegūs papildu kapacitāti. Par
vadlīnijām ir jāpārrunā ar Rīgas Stradiņa Universitāti, domāju, ka tāda iespēja pastāv.
I.Reķe – Tā ir arī metožu aprobācija, tādēļ ir šis zinātniskais pamatojums no Rīgas Stradiņa
Universitātes, kura uz zinātniskas bāzes piedāvā metodes pedagogiem, psihologiem un citam
iesaistītajam personālam, kuri ar bērniem strādā.
S.Ločmele – Pieredzi un zināšanas iegūs mūsu speciālisti, kuras varēs izmantot tālākā darbā.
Balsojot ar 5 balsīm "Par" (Raimonds Graudiņš, Dace Kļava, Santa Ločmele, Vita
Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile), "Pret" – 2 (Ainars Puķītis, Egija Širova), "Atturas" – 3
(Imants Balodis, Aivars Peisenieks, Vita Volonte), Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt (Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 56.panta 2.daļu) sagatavoto lēmuma
projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 8.pielikums.
Plkst.9:20 sēdi atstāj M.Apine.
9.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Jumpravas
pagastā ar kadastra apzīmējumu 74480020904
Ziņo: A.Bērziņa
Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Raimonds Graudiņš, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija
Širova, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 9.pielikums.
10.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ozolu ielā 2A,
Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 74130010802
Ziņo: A.Bērziņa
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Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Raimonds Graudiņš, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija
Širova, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 10.pielikums.
Plkst. 9:24 sēdi atstāj A.Bērziņa.
11.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu S. R.
Ziņo: I.Robežniece
Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Raimonds Graudiņš, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija
Širova, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 11.pielikums.

12.
Par SIA "ROKON" nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kvējuma naudas dzēšanu
īpašumam "Ražošanas centrs "ROKON""
Ziņo: I.Robežniece
Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Raimonds Graudiņš, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija
Širova, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 12.pielikums.
Plkst. 9:27 ierodas A.Mundurs.
13.
Lielvārdes novada pašvaldības policijas atskaite par darbu no 01.12.2019. - 31.12.2019.
Ziņo: A.Mundurs
E.Širova, I.Balodis, A.Puķītis, D.Kļava
A.Mundurs – Decembrī policija strādāja ierastajā režīmā, ārkārtas notikumi novadā nav bijuši.
Saņemti 54 izsaukumi. Cenšamies būt vairāk redzami ielās. Uzsākta aktīva gājēju un transporta
uzmanīšana pie skolām, pārbaudēs sekojam, vai tiek ievēroti noteikumi.
Komiteju kopsēdes deputāti vienojas:
Pieņemt informāciju zināšanai.
Pielikumā: Lielvārdes novada pašvaldības policijas atskaite par darbu 01.12.2019.-31.12.2019.
Plkst.9:35 sēdi atstāj A.Mundurs.
14.
Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam” aktualizētā rīcības
plāna un investīciju plāna apstiprināšanu (2020.-2022.gadam)
Ziņo: S.Zvirbule
E.Širova, I.Reķe, L.Zariņa, V.Volonte, D.Kļava, I.Balodis, A.Peisenieks, I.Robežniece
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I.Reķe – Šogad piedāvājot investīciju objektus, kuriem paredzēt finansējumu budžetā,
vadījāmies pēc tā, ka izvērtējām iepriekšējo gadu prioritātes un secinājām, ka pašvaldība
iepriekšējos gados ir diezgan lielus līdzekļus ieguldījusi izglītības iestāžu infrastruktūrā. Šī gada
prioritāte ir publiskās infrastruktūras objektu sakārtošana un uzlabošana. Ir daudz lielu
investīciju objektu, kam nepieciešams liels finansējums.
E.Širova - Kas 2020.gadā plānots Lielvārdes bērnudārza infrastruktūras sakārtošanā?
S.Ločmele – Pagrabstāva sakārtošana un ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošana.
I.Reķe – Budžetā plānoti līdzekļi vienas tualetes, vienas virtuves remontam un vēl citi mazāki
darbi. Stāvvietas pie bērnudārza izbūve un ielas posma sakārtošana.
E.Širova – Man ir priekšlikums, gribētu, lai par to balsojam. Vienīgajā bērnudārzā Lielvārdē
pēdējo divu gadu laikā visi āra rotaļu elementi ir auditēti un nolietotie demontēti, bet jauni vietā
nav uzstādīti.
S.Ločmele – Ja gribam kaut ko iekļaut budžetā, tad pretī jābūt priekšlikumam, ko par šādu
summu mēs budžetā samazinām. Kā aktivitāte pie teritorijas sakārtošanas izņemts nav un šis
jautājums var tikt skatīts ar budžeta grozījumiem.
V.Volonte – Vispirms gribētu dzirdēt bērnudārza vadītājas viedokli. Viņa ir iepazinusies ar
situāciju, lai līdz domes sēdei sniedz savu redzējumu un priekšlikumus.
D.Kļava – Šī problēma nav tikai Lielvārdes bērnudārzā. Ņemot vērā, ka stājas spēkā jaunās
prasības rotaļu laukumiem, šo jautājumu varētu skatīt arī par Lēdmanes un Jumpravas bērnu
rotaļu laukumiem. Varbūt iepirkums visām iestādēm kopā iznāktu lētāk.
S.Ločmele – Atbalstu to, ka jautājums ir jārisina visās pirmsskolas izglītības iestādēs ar vienotu
iepirkumu.
V.Volonte – Esmu par to, ka jābūt nodrošinātiem rotaļu elementiem, bet tas jārisina kopā ar
iestādes vadītāju un vecāku padomi. Tad jāskatās, kas tā ir par summu, ko iekļaujam budžetā.
Šobrīd budžets ir sabalansēts, precīzi rēķināts un līdz ar to ir jāpasaka, ko mēs neīstenosim no
tām investīcijām, kas šobrīd ir paredzētas.
PRIEKŠLIKUMI BALSOŠANAI
Autors: Egija Širova
Iekļaut 2020.gada budžeta projektā Lielvārdes bērnudārzam “Pūt vējiņi” 10000 EUR āra rotaļu
elementu atjaunošanai. Uzdot Izglītības nodaļai apsekot visus bērnudārzus un izstrādāt rotaļu
elementu atjaunošanas koncepciju.
Balsojums par E.Širovas priekšlikuma 1.daļu “Iekļaut 2020.gada budžeta projektā Lielvārdes
bērnudārzam “Pūt vējiņi” 10000 EUR āra rotaļu elementu atjaunošanai”.
Balsojot ar 3 balsīm "Par" (Imants Balodis, Raimonds Graudiņš, Egija Širova), "Pret" –
1 (Santa Ločmele), "Atturas" – 6 (Dace Kļava, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece
– Šmaukstele, Anita Streile, Vita Volonte), Komiteju kopsēdes deputāti noraida E.Širovas
priekšlikuma 1.daļu.
Balsojums par E.Širovas priekšlikuma 2.daļu: “Uzdot Izglītības nodaļai organizēt visu
bērnudārzu apsekošanu un izstrādāt rotaļu elementu atjaunošanas koncepciju”.
Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Raimonds Graudiņš, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija
Širova, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes deputāti atbalsta
E.Širovas priekšlikuma 2.daļu.
S.Ločmele – Lūdzu balsot par iesniegto lēmuma projektu.
Balsojot ar 7 balsīm "Par" (Dace Kļava, Santa Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars
Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – 3
(Imants Balodis, Raimonds Graudiņš, Egija Širova), Komiteju kopsēdes deptāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
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Lēmuma projekts 13.pielikums.
15.
Par saistošo noteikumu Nr.___ „Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2020.gadam”
apstiprināšanu
Ziņo: I.Robežniece
I.Reķe, A.Peisenieks, A.Puķītis
I.Robežniece iepazīstina ar sagatavoto prezentāciju “Lielvārdes novada pašvaldības
2020.gada budžeta projekts” (pielikumā).
I.Robežniece iepazīstina ar saistošajiem noteikumiem, 1., 2., 3., 4., 5.pielikumu un
paskaidrojuma rakstu.
IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI
Autors: Aija Mazitāne
Saturs: Lūgums sagatavot materiālu informācijai par salīdzinājumu pret 2019. gadu.
Autors: Ainars Puķītis
Saturs: Sporta programmas realizācijai Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai (t.sk. plānotais
finansējums stadiona uzturēšanai) 60 000 EUR - lūdzu sniegt skaidrojumu, kā sadalās
finansējums, ja stadions nodots Sporta centram
1. Lūgums paskaidrot iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanos
2. Kas ir "Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Sporta programma"? Minēta Paskaidrojuma
rakstā un pdf prezentācijā.
Balsojot ar 7 balsīm "Par" (Dace Kļava, Santa Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars
Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – 3
(Imants Balodis, Raimonds Graudiņš, Egija Širova), Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts un saistošo noteikumu projekts 14.pielikums.
Pielikumā: Prezentācija “Lielvārdes novada pašvaldības 2020.gada budžeta projekts” uz 13 lp.
16.
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu SIA Māris & Co par īpašumu Parka ielā 6
Ziņo: I.Robežniece
Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Raimonds Graudiņš, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija
Širova, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 15.pielikums.
17.
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA: Par pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanai Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem
Ziņo: I.Vilnīte
Atbalstītie precizējumi:
1. Lēmuma projekta preambulas 1.rindkopā “0,93 EUR uz izglītojamo” aizstāt ar
“1,98 EUR uz izglītojamo”.
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2. Lemjošās daļas 10.punktā aizstāt “februāra domes sēdē” ar “marta domes sēdē”.
3. Redakcionāli mainīt vārdu secību 5. un 6.punktā, sākot ar vārdiem “No pašvaldības
līdzekļiem finansēt starpību”.
Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Raimonds Graudiņš, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija
Širova, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu ar precizējumiem un iesniegt izskatīšanai
Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 16.pielikums.
Plkst.12.01. sēde atstāj deputāts R.Graudiņš.
18.
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA: Par Lielvārdes pilsētas ielu, Lielvārdes novada
Lielvārdes pagasta, Lēdmanes pagasta un Jumpravas pagasta autoceļu remontdarbu
programmu 2020.gadam
Ziņo: L.Zariņa, A.Jankovskis, A.Samsons, Dz.Laganovskis
L.Zariņa iepazīstina ar Lielvārdes pilsētas ielu un Lielvārdes pagasta ceļu stāvokļa
novērtējumu, paredzētajiem darbiem un remontdarbu programmu 2020.gadam.
Dz.Laganovskis iepazīstina ar Lēdmanes pagasta ceļu remontdarbu programmu 2020.gadam.
A.Samsons iepazīstina ar Jumpravas pagasta autoceļu atjaunošanas vai remontdarbu
programmu 2020.gadam.
Deputāts Imants Balodis balso manuāli “Par”.
Balsojot ar 8 balsīm "Par" (Dace Kļava, Santa Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars
Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija Širova, Vita Volonte), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto atzinuma projektu.
Pielikumā: Komiteju kopsēdes atzinums “Par Lielvārdes pilsētas ielu, Lielvārdes novada
Lielvārdes pagasta, Lēdmanes pagasta un Jumpravas pagasta autoceļu remontdarbu
programmas 2019.- 2021.gadam aktualizēšanu” ar pielikumiem uz 4 lp.
Informatīvs jautājums
Ziņo: A.Čerņavskis
A.Čerņavskis informē par aktualitātēm saistībā ar Lielvārdes novada dalību starptautiskajā
izstādē-gadatirgū “Balttour 2020”, kas notiks Ķīpsalas hallē no 31.janvāra līdz 2.februārim.
Deputāti tiek iepazīstināti ar jauno bukletu un plānoto novada stenda iekārtojumu.
Sēdi slēdz plkst. 12:31
Komitejas priekšsēdētājs:

(paraksts)

S.Ločmele
2020.gada 5.februārī

Sēdes protokoliste:

(paraksts)

D.Valaine
2020.gada 27.janvārī
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