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(protokols Nr.8, 29.punkts)

Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā un
biedru sapulcē
Lielvārdes novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts Latvijas
Pašvaldību savienības (turpmāk – Pašvaldību savienība) uzaicinājums piedalīties
Pašvaldību savienības 29.kongresā un biedru sapulcē, kas notiks 2018.gada
11.maijā plkst.11.00 Daugavpils teātra lielajā zālē (Rīgas iela 22a, Daugavpils).
Vienlaicīgi uzaicinājumā norādīts, ka saskaņā ar Pašvaldību Savienības
statūtiem un, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu Pašvaldībā uz 2018.gada 1.janvāri,
Pašvaldībai ir divas delegātu vietas.
Saskaņā ar Pašvaldību Savienības statūtu 6.5.apakšpunktu biedrības
biedru kongresā pārstāv pašvaldības domes priekšsēdētājs un domes pilnvaroti
deputāti.
Turklāt Pašvaldību Savienības statūtu 5.5.apakšpunkts noteic, ka biedrības
biedru sapulcē pārstāv pašvaldības domes priekšsēdētājs vai pilnvarota persona.
Pilnvarotā persona var būt tikai domes deputāts. Pilnvarai piedalīties un balsot
sapulcē jābūt noformētai rakstiski, un tā pievienojama sapulces protokolam.
Papildus uzaicinājumā norādīts, ka dalībai Pašvaldību Savienības
29.kongresā un biedru sapulcē nepieciešamās pilnvaras jānosūta Pašvaldību
Savienībai pa pastu līdz 2018.gada 25.aprīlim. Vienlaicīgi lūgts līdz 2018.gada
25.aprīlim reģistrēt delegātus, izmantojot saiti: https://www.registration.lv/lpskongress, katru delegātu reģistrējot atsevišķi un norādot, vai pēc kongresa
apmeklēs Daugavpils pilsētas piedāvāto ekskursiju uz Daugavpils cietoksni un
Marka Rotko mākslas centru.
Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr. 3
“Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” 14.punkts noteic, ka Lielvārdes
novada pašvaldība ir dalībnieks biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”, un
Saistošo noteikumu 20.8.apakšpunkts noteic, ka domes priekšsēdētājs bez īpaša
pilnvarojuma veic biedra funkcijas biedrībās un nodibinājumos, kuros
pašvaldība ir biedrs vai dibinātājs.
Ievērojot Pašvaldību savienības statūtu 5.5. un 6.5.apakšpunktā dotās
pārstāvības tiesības, Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele
piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā un biedru sapulcē
2018.gada 11.maijā plkst.11.00 Daugavpilī.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Lielvārdes novada domes
2015.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr. 3 “Lielvārdes novada pašvaldības
nolikums” 14.punktu un 20.8.apakšpunktu un likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 4.punktu, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Pilnvarot Lielvārdes novada domes deputāti – Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja vietnieci Vitu Volonti dalībai un balsojuma sniegšanai
Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā un biedru sapulcē 2018.gada
11.maijā plkst.11.00 Daugavpilī.
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Administratīvās un
pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas darbiniekam - domes
atbildīgam sekretāram līdz 2018.gada 25.aprīlim:
2.1.
nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Latvijas Pašvaldību savienībai pa
pastu;
2.2.
nodrošināt Lielvārdes novada domes priekšsēdētājas Santas
Ločmeles un lēmuma 1.punktā norādītā delegāta reģistrēšanu, izmantojot
saiti: https://www.registration.lv/lps-kongress, katru delegātu reģistrējot
atsevišķi, un norādot, vai pēc kongresa apmeklēs Daugavpils pilsētas
piedāvāto ekskursiju uz Daugavpils cietoksni un Marka Rotko mākslas
centru.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektora vietniekam.

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele
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