LIELVĀRDES NOVADA DOME
Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel.65053370, e-pasts: dome@lielvarde.lv, PVN reģ.Nr.90000024489

SĒDES PROTOKOLS
Lielvārdē
2020.gada 6.augustā

Nr.15 (ārkārtas)

Sēde sasaukta plkst. 13:30
Sēdi atklāj plkst. 13:35
Sēdi vada:

Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja – Santa Ločmele

Sēdi protokolē:

domes atbildīgā sekretāre – Daiga Valaine

Domes sastāvs:
Piedalās:
Imants Balodis
Daiga Brante
Edgars Gribusts
Dace Kļava
Santa Ločmele
Jānis Lūsis
Aivars Peisenieks
Ainars Puķītis
Anita Streile
Toms Tīdemanis
Vita Volonte
Nepiedalās:
Raimonds Graudiņš
Jānis Mazitāns
Vita Saleniece – Šmaukstele
Egija Širova

(ziņojis
(ziņu
(ziņojusi
(ziņojusi

par prombūtni)
nav)
par prombūtni)
par prombūtni)

Sēdē piedalās:
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas darbinieki: Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece – L.Zariņa (klātienē), Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu
pārvaldības nodaļas juriskonsults – J.Bite (klātienē), Komunikācijas un tūrisma nodaļas
vadītāja p.i. – A.Saka (klātienē)
SIA “Ogres Fakti” žurnālists – J.Putniņš (attālināti)

Darba kārtība
1. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 29.jūlija lēmumā Nr.206 “Par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” atbrīvošanu no drošības
naudas, veicot rakšanas darbus pašvaldības īpašumā, īstenojot “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta” projektu”
2. Par tehniskas kļūdas labošanu Lielvārdes novada domes 2020.gada 29.jūlija lēmumā
Nr.204 "Par dzīvojamās mājas Avotu iela 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai
"Avotu nams 9"
S.Ločmele – Sēdes norises forma ir attālināti tiešsaistē. Šodien domes ārkārtas sēdē piedalās 11
deputāti, nepiedalās deputāti Egija Širova, Raimonds Graudiņš, Jānis Mazitāns, Vita SalenieceŠmaukstele.
Saskaņā ar Lielvārdes novada pašvaldības nolikuma 92.2.punktu brīdinu klātesošos par
atbildību par iegūto datu izmantošanas noteikumiem un par aizliegumu veikt iegūto datu
apstrādi.
Darba kārtībā ir divi jautājumi un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 32. pantu domes
ārkārtas sēdes darba kārtību nedrīkst grozīt.
1.
Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 29.jūlija lēmumā Nr.206 “Par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” atbrīvošanu no drošības
naudas, veicot rakšanas darbus pašvaldības īpašumā, īstenojot “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta” projektu”
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Līgai Zariņai, Edgaram Gribustam, Imantam Balodim
L.Zariņa – Noteikumi [“Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā
vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos”] paredz slēgt rakstisku vienošanos par darbu
veikšanu, kurā ir vairāki nosacījumi, kas ir pretrunā ar izstrādāto projektu. Līdz ar to rakšanas
darbu saņēmējs atsakās parakstīt vienošanos, kā rezultātā nav iespējams izsniegt rakšanas darbu
atļauju. Ar sagatavoto lēmuma projektu SIA “Lielvārdes Remte”, realizējot
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta” projektu, tiek atbrīvota gan no
drošības naudas, kas tika pieņemts pagājušajā sēdē, gan arī atbrīvota no vienošanās noslēgšanas.
S.Ločmele – Ar šo lēmumu labojam iepriekšējā periodā pieļautās kļūdas. Lai projektu realizētu,
neredzam citu iespēju, kā izsniegt rakšanas atļaujas.
Balsojot ar 11 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace
Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Anita Streile, Toms
Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.227 saskaņā ar domes priekšsēdētājas S.Ločmeles iesniegto
lēmuma projektu.
2.
Par tehniskas kļūdas labošanu Lielvārdes novada domes 2020.gada 29.jūlija lēmumā
Nr.204 "Par dzīvojamās mājas Avotu iela 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai
"Avotu nams 9"
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Jānim Bitem
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Balsojot ar 11 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace
Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Anita Streile, Toms
Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.228 saskaņā ar domes priekšsēdētājas S.Ločmeles iesniegto
lēmuma projektu.
Pielikumā:
Lēmums Nr.227 un Nr.228 uz 2 lp.
Sēdi slēdz plkst. 13:44
Sēdes vadītāja:
Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

S.Ločmele
2020.gada 7.augustā

Sēdes protokoliste

(paraksts)

D.Valaine
2020.gada 7.augustā
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