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 15.janvārī
Sēdi vada:

Nr.1 (ārkārtas)

domes priekšsēdētāja - Santa Ločmele

Sēdi protokolē:

domes atbildīgā sekretāre - Daiga Valaine

Sēde sasaukta plkst. 08:30
Sēdi atklāj plkst. 08:31
Domes sastāvs:
Piedalās:
Imants Balodis
Edgars Gribusts
Dace Kļava
Santa Ločmele
Jānis Lūsis
Aija Mazitāne
Aivars Peisenieks
Ainars Puķītis
Vita Saleniece – Šmaukstele
Anita Streile
Vita Volonte

no 08:45

Nepiedalās:
Daiga Brante
(ziņojusi par prombūtni)
Raimonds Graudiņš (ziņojis par prombūtni)
Jānis Mazitāns
(ziņojis par prombūtni)
Egija Širova
(ziņojusi par prombūtni)
Sēdē piedalās:
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas darbinieki: Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektore – I.Reķe, izpilddirektora vietniece – L.Zariņa, Iekšējais auditors – I.Dilāne,
Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja – I.Robežniece, Finanšu un ekonomikas nodaļas
finansiste – I.Vilnīte, Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas
vadītāja p.i. – S.Zvirbule, Lielvārdes novada būvvaldes teritorijas plānotāja – B.Šteina,
Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja – M.Apine
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu darbinieki: Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs –
A.Samsons

Darba kārtība
1. Par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–
2027. gadam nekustamajā īpašumā Parka ielā 8B, Lielvārdē, redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
2. Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura iela 4D, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu
3. Par nekustamā īpašuma Puškina iela 39L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu
4. Par nekustamā īpašuma "Individuālais augļu dārzs Nr.84", Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
5. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Atpūtu ielā 15, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu
telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu
7. Par mērķdotāciju sadali interešu izglītības pedagogu darba samaksai 2020. gada janvāra
- augusta mēnešiem
8. Par aktualizētā investīciju plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu
9. Par 2020.gada uzturēšanas budžetu projektu izskatīšanu
1.
Par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums
2016.–2027. gadam nekustamajā īpašumā Parka ielā 8B, Lielvārdē, redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ziņo B.Šteina
Elektroniskajai balsošanas sistēmai nav pieslēgušies deputāti Edgars Gribusts un Vita
Saleniece-Šmaukstele
Balsojot ar 8 balsīm "Par" (Imants Balodis, Dace Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis,
Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Anita Streile, 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 nekustamā īpašuma Andreja Pumpura iela 4D, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo A.Puķītis
Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Edgars Gribusts, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita
Streile, 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 nekustamā īpašuma Puškina iela 39L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Ziņo A.Puķītis
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Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Edgars Gribusts, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita
Streile, 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 nekustamā īpašuma "Individuālais augļu dārzs Nr.84", Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo A.Puķītis
Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Edgars Gribusts, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita
Streile, 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 nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Atpūtu ielā 15, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo A.Puķītis
Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Edgars Gribusts, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita
Streile, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 5.pielikums.
6.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par
brīvu cenu
Ziņo A.Puķītis
Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Edgars Gribusts, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita
Streile, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 6.pielikums.
Plkst.8.45 ierodas deputāte A.Mazitāne.
7.
Par mērķdotāciju sadali interešu izglītības pedagogu darba samaksai 2020. gada
janvāra - augusta mēnešiem
Ziņo I.Vilnīte
Balsojot ar 11 balsīm "Par" (Imants Balodis, Edgars Gribusts, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Jānis Lūsis, Aija Mazitāne, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece –
Šmaukstele, Anita Streile, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes
deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 7.pielikums.
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8.
Par aktualizētā investīciju plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu
Ziņo I.Reķe
Sēdē dots vārds: S.Zvirbulei, A.Peiseniekam, I.Balodim, A.Mazitānei, L.Zariņai, V.Volontei,
E.Gribustam, D.Kļavai, A.Puķītim
I.Reķe – Esam sagatavojuši priekšlikumus investīciju plānam. 2020.gadu sagaidām ar dažādiem
ierobežojumiem no valsts puses. Būs ierobežotas iespējas saņemt kredītus Valsts kasē. Tos
varēsim saņemt tikai Eiropas projektiem. Pašvaldībām uzlikti arī ierobežojumi ar likumu “Par
valsts budžetu 2020.gadam”. Līdz stāsies spēkā likums par jauno administratīvi teritoriālo
iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot VARAM pozitīvu atzinumu, ir tiesības pārdot
pašvaldības īpašumus, kuru pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 eiro vai 0,1% no pašvaldības
pamatlīdzekļu vērtības. Ņemot vērā visus šos apstākļus, esam veikuši priekšdarbus, sastādot
2020.gada budžetu. Pārskatījām visus iestāžu budžetus un jau sākotnēji uzstādījām nosacījumu,
ka tas ir 2019.gada uzturēšanas budžeta samazinājums par 15%, ko iestādes lielākoties ir
izpildījušas. Pārskatījām finanšu pārgrozīšanas iespējas esošajos pagājušā gada budžetos.
Turpinās process pie iestāžu amatu pārskatīšanas. Sagatavotais kopsavilkums ir izvilkums no
apstiprinātā investīciju plāna, kur būtu jālemj par līdzekļu piešķiršanu 2020.gadā dažādu
investīciju projektu īstenošanai. Iepriekšējos gados liela vērība budžetā tika pievērsta izglītības
iestāžu infrastruktūrai un autoparka sakārtošanai. Šajā gadā lielāka uzmanība ir veltīta publiskās
infrastruktūras sakārtošanai, kā arī iesākto infrastruktūras objektu pabeigšanai, ņemot vērā arī
to apstākli, ka 2021.gadā sagaidāma teritoriālā reforma. Kopsavilkuma tabulā iekļauti objekti
no investīciju plāna. Tabulā ar zaļo krāsu ir iezīmēts variants, ko sagatavojusi administrācija,
kas būtu prioritāri šajā gadā jāpaveic.
I.Reķe iepazīstina ar visām plānotajām aktivitātēm un tām plānoto finansējumu 2020.gadā
(pielikumā).
I.Balodis – Varbūt “Goda krēslu” programmu šogad var atlikt.
A.Mazitāne – Priekšlikums pārskatīt aktualitātes, ko šogad varētu atlikt un koncentrēties uz
ceļu infrastruktūras sakārtošanu un šajā sadaļā ielikt lielāku finansējumu. Atbalstu priekšlikumu
atlikt “Goda krēsla” projektu. Mans personīgais viedoklis, ka telpu noma bibliotēkai arī nav šī
gada prioritāte.
L.Zariņa – Pamatbudžetā šogad ir palielināts pašvaldības finansējums ceļiem.
S.Ločmele – Izglītības, kultūras un sporta komitejā tika aktualizēts un atbalstīts jautājums par
jaunu telpu meklēšanu pilsētas bibliotēkai. Paredzēt līdzekļus varam, lai rīkotu izsoli par
telpām, bet garantijas nav, ka tiks atrastas, jo prasības bibliotēkai ir specifiskas. Esošās telpas
bija pagaidu variants. Varam nonākt pie situācijas, kad kādā akreditācijā tās vairs netiks
akceptētas. Jautājums būs jārisina.
E.Gribusts – Arī mans priekšlikums šogad neīstenot “Goda krēsla” projektu un izlaist vietējo
iniciatīvu konkursu un līdzekļus novirzīt uz ielu apgaismojuma atjaunošanu.
I.Reķe – Bija priekšlikums tos novirzīt pašvaldības atkritumu laukumu sakārtošanai pilsētā.
V.Volonte – Jauns “Goda krēsls” īsti nav plānots šogad, bet lūgums paredzēt 2000 eiro esošo
“krēslu” uzturēšanai.
I.Robežniece – Tas jau ir budžetā iekļauts.
A.Mazitāne – Mans priekšlikums pilnībā neizslēgt šogad vietējo iniciatīvu konkursu, jo
iedzīvotājiem prakse ir iegājusies, un ir apsveicami, ka pašvaldība iesaista iedzīvotājus.
Atbalstītie priekšlikumi:
1. 2020.gadā neīstenot vides objekta “Goda krēsls” projektu un līdzekļus novirzīt ielu
apgaismojuma infrastruktūras atjaunošanai un ielu un ceļu infrastruktūras atjaunošanai.
2. 2020.gadā neīstenot vietējo iniciatīvu konkursu un līdzekļus novirzīt pašvaldības
atkritumu laukumu sakārtošanai pilsētā.
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Balsojot ar 9 balsīm "Par" (Edgars Gribusts, Dace Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis,
Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Vita Volonte),
"Pret" – 1 (Imants Balodis), "Atturas" – 1 (Aija Mazitāne), Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto “2020.gada līdzekļu ieguldījums investīcijās” projektu, kas tiks
iekļauts Investīciju plānā, ar precizējumiem un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Pielikumā: “2020.gada līdzekļu ieguldījums investīcijās” projekts uz 3 lp.
9.
Par 2020.gada uzturēšanas budžetu projektu izskatīšanu
Ziņo: I.Robežniece
Sēdē dots vārds: E.Gribustam, A.Peiseniekam, I.Reķei
I.Robežniece – Bija uzstādījums samazināt uzturēšanas budžetu. Redzam, ka ir pieaugums, bet
tas radies no tā, ka no šī gada ir specifika, ka pašvaldības pamatbudžetā ir iekļauts speciālais
budžets, tas ir ceļu un dabas resursu nodokļa budžets.
I.Robežniece iepazīstina ar uzturēšanas budžeta salīdzinājumu 2019. un 2020.gadā pa
iestādēm.
Deputāti vienojas:
Konceptuāli atbalstīt no 2020.gada 1.septembra 100% pašvaldības dotāciju 5 – 6-gadīgo
bērnu un 1. – 4.klases skolēnu ēdināšanai un daļēju dotāciju (darbinieku algas, elektrība, ūdens,
amortizācija u.c.) 5. -12.klases skolēniem (vecāki sedz produktu pašizmaksas izdevumus).
Balosjot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Edgars Gribusts, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita
Streile, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Aija Mazitāne), Komiteju kopsēdes deputāti
nolemj:
Atbalstīt sagatavoto Uzturēšanas sadaļas projektu, kas tiks iekļauts kopējā budžetā un
iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Pielikumā: Uzturēšanas budžeta sadaļas projekts uz 3 lp.
I.Reķe – Jautājums par Lielvārdes kultūras nama zāles jumta konstrukcijas pārbūves iepirkumu.
Iepirkumu komisija ir gatava to sludināt.
Balosjot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Edgars Gribusts, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita
Streile, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Aija Mazitāne), Komiteju kopsēdes deputāti
nolemj:
Konceptuāli atbalstīt iepirkuma sludināšanu Lielvārdes kultūras nama zāles jumta
konstrukcijas pārbūvei.
Sēdi slēdz plkst. 10:32
Sēdes vadītāja:
Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

S.Ločmele
2020.gada 21.janvārī

Sēdes protokoliste

(paraksts)

D.Valaine
2020.gada 17.janvārī
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