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Domes sēdē

Nr.17
(ārkārtas)

pieņemtie lēmumi
Darba kārtība
1. Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja pirmās vietnieces Vitas
Volontes atbrīvošanu no amata.
2. Domes priekšsēdētāja informācija par piešķirtiem līdzekļiem un
personām, kam šie līdzekļi piešķirti, pamatojoties uz domes priekšsēdētāja
izdotajiem rīkojumiem, sākot no 19.06.2013.-25.10.2013.
3. Saistošie noteikumi Nr.__ „Grozījumi Lielvārdes novada domes
15.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības
nolikums””.
1.
PAR LIELVĀRDES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA PIRMĀS
VIETNIECES VITAS VOLONTES ATBRĪVOŠANU NO AMATA
Par Vitas Volontes atbrīvošanu no Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja
pirmās vietnieces amata ar 2013.gada 28.oktobri (pēdējā darba diena)
Par – 7 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš, I.Kreišmane, D.Kļava,
L.Krūmiņa, I.Rags).
A.Troska – Ņemot vērā likumu „Par pašvaldībām” 34.panta otro daļu, kas
nosaka, ka lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem domes deputātiem, šajā gadījumā - lēmums nav pieņemts.
2.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA INFORMĀCIJA PAR PIEŠĶIRTIEM
LĪDZEKĻIEM UN PERSONĀM, KAM ŠIE LĪDZEKĻI PIEŠĶIRTI,
PAMATOJOTIES UZ DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA IZDOTAJIEM
RĪKOJUMIEM, SĀKOT NO 19.06.2013.-25.10.2013.
A.Troska – Tātad pirmkārt tā ir informācija, informācija ir sagatavota un visiem
deputātiem ir pieejama.

Bet, gribu deputātam J.Āboliņam atgādināt, ka tika saņemts J.Āboliņa
pieprasījums (reģ. 01.10.2013. Nr.LNP/1-3/13/2260) par šādas informācijas
sniegšanu un jautājums, kā to paredz Lielvārdes novada pašvaldības nolikuma
145.punkts, kas nosaka, ka deputātu pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā dome
sēdē, tad šis jautājums jau ir iekļauts iepriekš izsludinātās Lielvārdes novada
domes 30.10.2013. sēdes darba kārtībā.
Tātad šodien šo jautājumu nav pamata skatīt un no darba kārtības tas tiek
izslēgts.
3.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.__ „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 15.07.2009. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1 „LIELVĀRDES
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
A.Troska – Likuma „Par pašvaldībām” 43.1pants nosaka, ka izstrādājot saistošo
noteikumu projektu, tam pievieno paskaidrojuma rakstu.
Šajā gadījumā nav ievērotas likuma „Par pašvaldībām” prasības, nav pievienots
paskaidrojuma raksts. Līdz ar to iesniegtais deputāta J.Āboliņa sagatavotais
saistošo noteikumu projekts nav skatāms.
Ludzu deputātu balsojumuPar deputāta J.Āboliņa sagatavotā saistošo noteikumu projekta neizskatīšanu, kā
neatbilstošu likuma „Par pašvaldībām” 43.1panta prasībām.
Par – 8 deputāti (A.Troska, V.Volonte, J.Mazitāns, J.Reihlers, A.Pētersons,
A.Streile, L.Prekele, M.Mālmeisters).
A.Troska – Ņemot vērā likumu „Par pašvaldībām” lēmums tiek pieņemts ar
balsu vairākumu, šajā gadījumā tas ir (8 balsis).
Deputāta J.Āboliņa iesniegtais saistošo noteikumu projekts šodien netiek
skatīts.
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