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Raiņa iela 11A, Lielvārde

DARBA KĀRTĪBA
1. Par dzīvojamās mājas Avotu iela 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Avotu nams 9"
2. Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA “Gaļas nams - Ādaži”
3. Par nolikuma Nr.__ "Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas nolikums"
apstiprināšanu
4. Par
saistošo
noteikumu
Nr.__
“Grozījumi
Lielvārdes
novada
domes
26.10.2016.saistošajos noteikumos Nr.28 „ Lielvārdes novada ūdensapgādes un
kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie
noteikumi” izdošanu
5. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam” aktualizētā investīciju
plāna apstiprināšanu (2020.gads, 2.redakcija)
6. Par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–
2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Laimdotas iela 15, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā
7. Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lokālplānojums, kas groza Lielvārdes
novada teritorijas plānojumu 2016.–2027.gadam nekustamajos īpašumos „NBS Gaisa
spēku Aviācijas bāze”, „Sējas”, „Bērnaukļi”, „NBS Aviācijas bāze „Lielvārde””, „Lielv
8. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” atbrīvošanu no
drošības naudas, veicot rakšanas darbus pašvaldības īpašumā, īstenojot
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta” projektu
9. Par Atpūtu ielas atzara uz pašvaldības zemes īpašumu, kadastra numurs 74330020989,
iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā un uzņemšanu pašvaldības bilancē
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Andreja Pumpura iela 4E, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu
11. Par nekustamā īpašuma Gaismas iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Individuālais augļu dārzs Nr.3", Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu
13. Par kapitālā remonta veikšanu nekustamā īpašuma Parka ielā 4, Lielvārdē kopīpašumam
un pašvaldības dzīvoklim Nr.2 un pašvaldības dzīvoklim Nr.3, Parka ielā 4, Lielvārdē
14. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nodaļu un iestāžu
budžeta tāmēs
15. Par īres un komunālo pakalpojumu parāda norakstīšanu I.S.
16. Par īres un komunālo pakalpojumu parāda norakstīšanu V.Č.
17. Par īres un komunālo pakalpojumu parāda norakstīšanu J.L.
18. Par īres un komunālo pakalpojumu parāda norakstīšanu K.L.
19. Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada VPII “Pūt vējiņi”
20. Par finansējumu Lēdmanes pagasta gājēju tiltiņa remontam
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu I.S. par īpašumu
[..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāda un kavējuma naudas
dzēšanu I.B. par īpašumiem [..]un [..]
23. Par finansējumu investīciju projekta “Jaunas pirmsskolas izglītības ēkas izbūve
pirmsskolas izglītības nodrošināšanai” 1.kārtas īstenošanai
24. Par kompensāciju nekustamā īpašuma īpašniekam A.K. par nekustamā īpašuma [..],
Lielvārdē, apgrūtināšanu

25. Informatīvs jautājums par Lielvārdes pašvaldības budžeta izpildi uz 15.07.2020.
26. Informatīvs jautājums par Lielvārdes novada sociālā dienesta budžeta izpildi 2020.gada 6
mēnešos
27. Informatīvi jautājumi
28. SLĒGTĀ DAĻA: Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā
īres līguma pagarināšanu
29. SLĒGTĀ DAĻA: Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma
pagarināšanu
30. SLĒGTĀ DAĻA: Par pašvaldības dzīvokļa Nr.[..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres
līguma pagarināšanu
31. SLĒGTĀ DAĻA: Par sociālā dzīvokļa [..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres
līguma slēgšanu

