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 21.oktobrī
Sēdi vada:

Nr.8
(attālināti tiešsaistē)

domes priekšsēdētāja - Santa Ločmele

Sēdi protokolē:

domes atbildīgā sekretāre - Daiga Valaine

Sēde sasaukta plkst. 08:30
Sēdi atklāj plkst. 08:35
Domes sastāvs:
Piedalās:
Imants Balodis
Daiga Brante
Edgars Gribusts
Dace Kļava
Santa Ločmele
Jānis Lūsis
Aivars Peisenieks
Ainars Puķītis
Vita Saleniece – Šmaukstele
Anita Streile
Toms Tīdemanis
Vita Volonte
Nepiedalās:
Raimonds Graudiņš
Jānis Mazitāns
Egija Širova

(ziņu nav)
(ziņu nav)
(ziņojusi par

no 08:56

prombūtni)

Sēdē piedalās:
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas darbinieki: Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektore – I.Reķe, izpilddirektora vietniece – L.Zariņa, Juridiskās nodaļas vadītāja –
E.Ozoliņa, Iekšējais auditors – I.Dilāne, Centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītājs –
V.Pētersons, Finanšu un ekonomikas nodaļas finansiste – I.Vilnīte, Attīstības plānošanas un
pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas vadītāja – I.Leja, Attīstības plānošanas un pašvaldības
īpašumu pārvaldības nodaļas juriskonsults – J.Bite, Attīstības plānošanas un pašvaldības
īpašumu pārvaldības nodaļas vides inženiere – S.Pudāne, Pašvaldības policijas priekšnieks –
A.Mundurs, Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja p.i. – A.Saka
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu darbinieki: Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs –
Dz.Laganovskis, Lielvārdes novada sociālā dienesta vadītāja – I.Gelte

Darba kārtība
1. Informācija par Lielvārdes novada attīstības programmas Investīciju plāna ieviešanas
progresu un realizētajiem infrastruktūras projektiem 2020.gadā
2. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Ķeguma
ūdenskrātuvē 2021.gadam
3. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”
4. Par Lielvārdes novada pašvaldības pamatlīdzekļu – inženierbūvju nodošanu turējumā
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE”
5. Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu Lielvārdes novada pašvaldības
izglītības iestādēs
6. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim
Nr.57 Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā
7. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Skrīveru jaunais ceļš”,
Lēdmanes pagastā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij
8. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes - Skolas ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, nodošanu atsavināšanai
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Skolas ielā 10A, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu
11. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Parka ielā 4,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu
12. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Parka ielā 4,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu
13. Par 2010.gada 30.septembrī noslēgtā Zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes
nomu Dravnieku ielā 9C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā
14. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas
Nr.63 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pirmās izsoles rezultātu
apstiprināšanu
15. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas
Nr.85 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pirmās izsoles rezultātu
apstiprināšanu
16. Informatīvi jautājumi
17. PAPILDU DARBA KĀRTĪBA: Par instrukcijas Nr.__ “Grozījumi Lielvārdes novada
domes 2015.gada 25.novembra instrukcijā Nr.1 “Civiltiesisku līgumu izstrādes un
slēgšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldības iestādēs”” apstiprināšanu
1. (izskatīts pēc 9.jautājuma)
Informācija par Lielvārdes novada attīstības programmas Investīciju plāna ieviešanas
progresu un realizētajiem infrastruktūras projektiem 2020.gadā
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Indrai Lejai
I.Leja iepazīstina ar Investīciju plāna izpildi 2020.gadā, ieguldītajiem līdzekļiem dažādos
projektos un aktivitātēs.
Komiteju kopsēdes deputāti vienojas:
Pieņemt informāciju zināšanai.
Pielikumā:
1. Prezentācija “Investīciju plāna izpilde 2020” uz 15 lp.
2. Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plāns 2020.2022.gadam uz 7 lp.
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2.
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Ķeguma
ūdenskrātuvē 2021.gadam
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Sandrai Pudānei
Atbalstītais priekšlikums:
Noteikt iesnieguma par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 2021.gadam iesniegšanas
termiņu 2020.gada 27.novembris.
Balsojot ar 11 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Dace Kļava (manuāli), Santa
Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita
Streile, Toms Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes
deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu ar precizējumu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes
novada domē.
Lēmuma projekts 1.pielikums.
3.
Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Inesei Geltei, Jānim Lūsim, Aivaram Peiseniekam, Vitai Volontei
Balsojot ar 11 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Dace Kļava, Santa Ločmele,
Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Toms
Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 2.pielikums.
4.
Par Lielvārdes novada pašvaldības pamatlīdzekļu – inženierbūvju nodošanu turējumā
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE”
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Valdim Pētersonam
Balsojot ar 11 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Dace Kļava, Santa Ločmele,
Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Toms
Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 3.pielikums.
5.
Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu Lielvārdes novada pašvaldības
izglītības iestādēs
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Initai Vilnītei, Dacei Kļavai, Aivaram Peiseniekam, Daigai Brantei, Jānim
Lūsim, Edgaram Gribustam, Vitai Volontei, Ingai Reķei
IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI
Autors: Aivars Peisenieks
Saturs: Lūdzu lēmuma 2.punktu aiz vārda “Visvaris" papildināt ar frāzi “saskaņā ar
centralizētās grāmatvedības instrukciju”.
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Autors: Aivars Peisenieks
Saturs: Lūdzu mainīt lēmuma spēkā stāšanās datumu. Lai avansa maksājumus par ēdināšanu
var veikt savlaicīgi līdz 25.novembrim, neradot pārpratumus norēķinos.
I.Vilnīte – Līdz 25.oktobrim darbinieki un bērnu vecāki jau būs samaksājuši par novembri.
Nepieciešami grāmatvežu komentāri un deputātu iesaiste kā mums šo jautājumu risināt, lai
bērni varētu izmantot launagu jau ar 1.novembri.
A.Peisenieks – Ja vecāki var maksāt līdz 25.datumam un liela daļa jau būs samaksājusi, un ja
mēs tagad noteiksim no 1.novembra jaunas cenas, tad mēs izraisīsim kārtējo negāciju vilni.
Tādēļ priekšlikumā piedāvāju vēlāku datumu [25.novembri].
S.Ločmele – Produktu pašizmaksa, par kuru maksā vecāki, nemainās. Mainās tikai attiecībā uz
darbiniekiem. Klāt nāk brokastis un launags. Sagatavotā lēmuma tabulās redzam, ka vecākiem
būtu jāmaksā pilna maksa par brokastīm un launagu, nevis tikai produktu maksa. Deputātiem
jālemj vai no vecākiem iekasējam tikai produktu izmaksas vai pilnās izmaksas.
I.Vilnīte – Tad arī saistošie noteikumi ir jāmaina, jāveic grozījumi.
Santas Ločmeles iesniegtais priekšlikums: Pakalpojuma maksā par brokastīm un launagu
iekļaut tikai produktu izmaksas.
Balsojot ar 11 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Dace Kļava, Santa Ločmele,
Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Toms
Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Plkst.08:56 sēdei pieslēdzas deputāts Edgars Gribusts.
D.Brante – Man ir jautājums par darbiniekiem. Vai ir plānots, ka skolotāji un darbinieki varētu
neēst visi vienu ēdienu, bet būtu piedāvātas konkrētas diētas, jo ir dažādas veselības problēmas
un visi nevar ēst visu.
S.Ločmele – Šāds jautājums nav izskatīts. Sakarā ar to, ka pedagogi maksā pilnu maksu, tad es
to atstātu pašas skolas kompetencē. Diētām jābūt ar izstrādātu tehnoloģisko karti un kalkulāciju,
nepārsniedzot konkrēto pieļaujamo finansējumu.
I.Vilnīte – Programmā “Visvaris” ir jābūt atsevišķai sadaļai veģetārais vai kāds cits ēdiens
darbiniekiem.
V.Volonte – Es tomēr iebilstu, nevienā darbavietā tādas lietas nenotiek, netiek nodrošinātas
dažādas diētas.
A.Peisenieks – Ja skolas iekšienē, pārrunājot ar ēdnīcas personālu, redzot, ka šāda speciāla
ēdienkarte ir izveidojama produktu izcenojumu ietvaros, tad pieļauju domu, ka tas tā varētu būt.
D.Kļava – Ja par brokastīm vecākiem būs jāmaksā tikai produktu pašizmaksa, tad arī Jumpravas
pamatskolā varētu iekļaut aprēķinu par brokastīm.
I.Reķe – Uzskatu, ka vispārizglītojošā skolā nav jānodrošina trīsreizēja ēdināšana, tā ir ļoti liela
pretimnākšana no pašvaldības puses, ja mēs domājam par vēl kādu ēdienreizi. Parasti tiek
nodrošināts launags. Ja tās vēl ir brokastis, tad tas sarežģī visu administrēšanas procesu. Pārtikas
iepirkums primāri tiek veidots skolēnu ēdināšanas vajadzību nodrošināšanai skolās. Runājot
par vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pašvaldības darbiniekiem, tad es uzskatu, ka skolās
nevarētu būt nekādas diētu ēdienkartes pedagogiem. Tas ir jānodrošina katram darbiniekam
pašam.
PRIEKŠLIKUMI BALSOŠANAI
Numurs: 1. 'Darbiniekiem arī ir pieejamas diētas.
Autors: Daiga Brante
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Santas Ločmeles paildinājums: Tā ir skolas iekšējā noteiktā kārtība, izmaksas nepārsniedz
apstiprinātās summas un ir izstrādātas kalkulācijas un tehnoloģiskās kartes katrai diētai.
Balsojot ar 6 balsīm "Par" (Daiga Brante, Edgars Gribusts, Santa Ločmele, Aivars
Peisenieks, Vita Saleniece – Šmaukstele, Toms Tīdemanis), "Pret" – 1 (Vita Volonte), "Atturas"
– 5 (Imants Balodis, Dace Kļava, Jānis Lūsis, Ainars Puķītis, Anita Streile), ņemot vērā
izšķirošo komitejas priekšsēdētāja balsojumu “Par”, priekšlikums ir atbalstīts.
Balsojot ar 11 balsīm "Par" (Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace Kļava, Santa
Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita
Streile, Toms Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Imants Balodis), Komiteju
kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu ar precizējumiem un iesniegt izskatīšanai
Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 4.pielikums.
6.
Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim
Nr.57 Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Līgai Zariņai
Balsojot ar 12 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace
Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece –
Šmaukstele, Anita Streile, Toms Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 5.pielikums.
7.
Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Skrīveru jaunais ceļš”,
Lēdmanes pagastā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Anitai Bērziņai
Balsojot ar 12 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace
Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece –
Šmaukstele, Anita Streile, Toms Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 6.pielikums.
8.
Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Jānim Bitem, Aivaram Peiseniekam, Vitai Volontei, Elitai Ozoliņai
Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Edgars Gribusts, Santa
Ločmele, Jānis Lūsis, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Toms
Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – 2 (Dace Kļava, Aivars Peisenieks),
Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
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Lēmuma projekts 7.pielikums.
9.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes - Skolas ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, nodošanu atsavināšanai
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Jānim Bitem, Vitai Volontei, Edgaram Gribustam, Elitai Ozoliņai, Aivaram
Peiseniekam
J.Bite – Saņemts būvju Skolas ielā 10 īpašnieka iesniegums par zemes atsavināšanu zem viņam
piederošām būvēm.
V.Volonte – Pēc Būvniecības likuma būtu ļoti labi, ja mēs šos dalītos īpašumus sakārtotu, bet
no otras puses, ņemot vērā, ka zemes gabals ir pašā pilsētas centrā, pieguļošs centra laukumam,
vai lietderīgi to pārdot, vai tomēr atstāt nomā. Šobrīd iekārtojam centra laukumu un grūti pateikt
kā pēc gadiem var izvērsties situācija. Ja zemes gabalu pārdosim, nekādu tiesību uz to vairs
nebūs.
E.Ozoliņa – Kad pārdeva šo būvju kompleksu, pašvaldība no pirmpirkuma tiesībām atteicās.
Saskaņā ar Atsavināšanas likumu, Zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks ir tiesīgs ierosināt
šādu zemes atsavināšanu. Ja gadījumā īpašums tiks pārdots, tad pašvaldība varēs izmantot savas
pirmpirkuma tiesības. Jābūt argumentācijai, kāpēc deputāti nepiekrīt pārdot zemi zem privātai
vai juridiskai personai piederošām ēkām. Jābūt argumentētam atteikumam.
S.Ločmele – Gribu vērst uzmanību, ka tad, kad notika centra laukuma būvniecība, daļēji
būvniecība notika arī uz iznomātās zemes, kur pašvaldība ir veikusi ieguldījumus un tas ir
uzņemts pašvaldības bilancē. Kā to nodalīs? Ēkas apsaimniekošanai nepieciešamā zeme, šie
2 metri no mājas ir pašvaldības izbūvētā centra laukuma daļa. Tas ir arguments, kāpēc
nevēlamies zemi atsavināt.
E.Ozoliņa – Lēmums nav jāpieņem nekavējoši. Lieta jāizpēta, kā nodalīt zemi zem būvēm un
būves daļu laukumā. Jautājumu nevirzīt uz šo sēdi, bet vēl pavērtēt.
E.Gribusts – Piekrītu, ka var arī atlikt, bet vairāk sliecos uz to, ka atsavina. Nepieciešams, lai
centrā veidojas blīvāka apbūve un attītās uzņēmējdarbība.
A.Peisenieks – Domāju, ka šodien nebūtu pareizi pieņemt lēmumu, jāsagatavo situācijas
izvērtējums.
S.Ločmele – Jāsagatavo varianti deputātiem izskatīšanai, ar kādiem nosacījumiem atsavinām
vai argumentācija, kāpēc neatsavinām.
Balsojot ar 1 balsi "Par" (Aivars Peisenieks), "Pret" – 4 (Edgars Gribusts, Dace Kļava,
Santa Ločmele, Ainars Puķītis), "Atturas" – 7 (Imants Balodis, Daiga Brante, Jānis Lūsis, Vita
Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Toms Tīdemanis, Vita Volonte), lēmuma projekts ir
noraidīts.
Lēmuma projekts 8.pielikums.
10.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Skolas ielā 10A, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Jānim Bitem
Balsojot ar 12 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace
Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece –
Šmaukstele, Anita Streile, Toms Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 9.pielikums.
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11.
Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Parka ielā 4,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Jānim Bitem
Balsojot ar 12 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace
Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece –
Šmaukstele, Anita Streile, Toms Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 10.pielikums.
12.
Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Parka ielā 4,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Jānim Bitem
Balsojot ar 12 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace
Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece –
Šmaukstele, Anita Streile, Toms Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 11.pielikums.
13.
Par 2010.gada 30.septembrī noslēgtā Zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes
nomu Dravnieku ielā 9C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Jānim Bitem
Balsojot ar 12 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace
Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece –
Šmaukstele, Anita Streile, Toms Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 12.pielikums.
14.
Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas
Nr.63 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pirmās izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Jānim Bitem, Ainaram Puķītim
Balsojot ar 12 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace
Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece –
Šmaukstele, Anita Streile, Toms Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 13.pielikums.
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15.
Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas
Nr.85 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pirmās izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Jānim Bitem
Balsojot ar 12 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace
Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece –
Šmaukstele, Anita Streile, Toms Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 14.pielikums.
16.
Informatīvi jautājumi
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Artim Munduram, Dzintaram Laganovskim, Ainaram Puķītim
A.Mundurs – Septembrī salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem izsaukumu skaits ievērojami
samazinājies. Samazinājies arī pārkāpumu skaits uz ielām. Konstatēti vairāki administratīvie
pārkāpumi, par kuriem uzsākts administratīvais process. Līdz ar mācību gada sākšanos skolās,
sākam komunikāciju ar skolu sociālajiem pedagogiem, lasām lekcijas skolās. Atsākusies
darbinieku izglītošanās, nosūtot uz semināriem, lai celtu kvalifikāciju.
Dz.Laganovskis – Tika organizēta iedzīvotāju aptauja par Lēdmanes ūdenstorņa izmantošanu
nākotnē. SIA “Lielvārdes Remte” bija pasūtījusi ekspertīzi par ūdenstorņa tehnisko stāvokli.
Būs jālemj, ko tālāk darīsim ar šo būvi.
S.Ločmele – Divas trešdaļas iedzīvotāju, kuri piedalījās aptaujā, uzskata, ka ūdenstornis
Lēdmanē ir jāsaglabā. Mūsu uzdevums domāt tālāk par investīcijām.
A.Puķītis – Oktobrī divas basketbola komandas ir iesniegušas iesniegumus par atbalstu dalības
maksas izdevumu segšanai Ogres novada čempionātā basketbolā. Tika sagatavoti atzinumi, bet
tā kā ir iesniegti nepilnīgi dokumenti un, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, kad visas
aktivitātes ir atceltas, jautājumu virzīsim izskatīšanai novembra sēdē.
I.Reķe – Attīstības komitejā SIA “Lielvārdes Remte” tika uzdots sagatavot informatīvu
materiālu un informāciju par projekta norisi. Vakar pārrunājām ar SIA vadību un projekta
vadītāju par reālo Ūdenssaimniecības projekta izpildi. Vai šo informāciju pievienot domes
sēdei?
S.Ločmele – Sagatavot uz domes sēdi.
Komiteju kopsēdes deputāti vienojas:
Pieņemt informāciju zināšanai.
Pielikumā:
1. Lielvārdes novada pašvaldības policijas atskaite par darbu no 01.09.2020. –
30.09.2020. uz 3 lp.
2. Anketēšanas rezultātu kopsavilkums par ūdenstorni Lēdmanē uz 1 lp.
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17.
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA: Par instrukcijas Nr.__ “Grozījumi Lielvārdes novada
domes 2015.gada 25.novembra instrukcijā Nr.1 “Civiltiesisku līgumu izstrādes un
slēgšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldības iestādēs”” apstiprināšanu
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Elitai Ozoliņai
Balsojot ar 12 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace
Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece –
Šmaukstele, Anita Streile, Toms Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
Komiteju kopsēdes deputāti nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un instrukcijas projektu un iesniegt izskatīšanai
Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 15.pielikums.
Sēdi slēdz plkst.10:49
Komitejas priekšsēdētājs:

(paraksts)

S.Ločmele
2020.gada „27.” oktobrī

Sēdes protokoliste:

(paraksts)

D.Valaine
2020.gada „27.” oktobrī
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