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 13.maijā

Nr.9 (ārkārtas)
(Sēde notiek attālināti tiešsaistē)

Sēde sasaukta plkst. 09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:41
Sēdi vada:

Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja – Santa Ločmele

Sēdi protokolē:

domes atbildīgā sekretāre – Daiga Valaine

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

(ziņojis par

prombūtni)

Sēdē piedalās:
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas darbinieki: Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektore – I.Reķe (klātienē), Juridiskās nodaļas vadītāja – E.Ozoliņa (klātienē), Izglītības
nodaļas vadītāja – I.Škapare (klātienē), Komunikācijas un tūrisma nodaļas informācijas
līdzekļu redaktore – A.Saka (klātienē), Iekšējais auditors – I.Dilāne (attālināti)
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu vadītāji: Lielvārdes novada sociālā dienesta vadītāja –
I.Gelte (klātienē)
SIA “Ogres Fakti” žurnālists – J.Putniņš (klātienē)

Darba kārtība
1. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā
situācijā sakarā ar Covid–19 izplatību” izdošanu
2. Par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno vispārējo pirmsskolas
izglītības programmu, darba organizāciju ārkārtējas situācijas laikā
3. Par atļauju piedalīties Valsts programmas projektu konkursā “Starpnovadu un
starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”
S.Ločmele – Domes ārkārtas sēdes darba forma ir attālināti tiešsaistē. Saskaņā ar Lielvārdes
novada pašvaldības nolikumu brīdinu klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas
noteikumiem un par aizliegumu veikt iegūto datu apstrādi. Sēdē piedalās 14 deputāti, nav
pieslēdzies un par prombūtni ziņojis deputāts Raimonds Graudiņš.
Darba kārtībā trīs jautājumi un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 32. pantu, domes
ārkārtas sēdes darba kārtību nevar grozīt.

1.
Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā
situācijā sakarā ar Covid–19 izplatību” izdošanu
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Inesei Geltei, Jānim Mazitānam
Balsojot ar 14 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace
Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis, Jānis Mazitāns, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita
Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija Širova, Toms Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.145 un izdot saistošos noteikumu Nr.7 saskaņā ar domes
priekšsēdētājas S.Ločmeles un Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu.
2.
Par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno vispārējo pirmsskolas
izglītības programmu, darba organizāciju ārkārtējas situācijas laikā
Santa Ločmele
Sēdē dots vārds: Egijai Širovai, Ingai Škaparei
E.Širova – Atgriežoties pie diskusijas Finanšu komitejā, mans priekšlikums izvērtēt un
pagarināt bērnudārzā 5-6 gadīgo bērnu apmācību un mācību gadu līdz 30.jūnijam, ņemot vērā
to, ka pilnvērtīgs attālināts mācību process obligātās izglītības saņemšanai bērnudārzā “Pūt
vējiņi” netika īstenots.
I.Škapare – Izskatīsim šo situāciju un, iespējams, mācību gads tiks pagarināts ar iestādes
vadītāja rīkojumu pēc situācijas izpētes.
E.Širova – Lūgums informēt deputātus par to, kāds lēmums tiks pieņemts un par argumentiem,
ja netiks pieņemts.
S.Ločmele – Ir iestādes, kur nav problēmu un kas var beigt mācību gadu 29.maijā. Ja būs
problēmas ar to, ka bērni nav apguvuši vielu, tad lems par mācību gada pagarinājumu
konkrētajā iestādē.
Balsojot ar 13 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace
Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis, Jānis Mazitāns, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita
Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Toms Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" – nav, "Atturas"
– 1 (Egija Širova), Lielvārdes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.146 saskaņā ar domes priekšsēdētājas S.Ločmeles un Finanšu
komitejas iesniegto lēmuma projektu.
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3.
Par atļauju piedalīties Valsts programmas projektu konkursā “Starpnovadu un
starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”
Santa Ločmele
Balsojot ar 14 balsīm "Par" (Imants Balodis, Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace
Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis, Jānis Mazitāns, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita
Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija Širova, Toms Tīdemanis, Vita Volonte), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.147 saskaņā ar domes priekšsēdētājas S.Ločmeles un Finanšu
komitejas iesniegto lēmuma projektu.
Pielikumā:
1. Domes lēmumi no Nr.145 līdz Nr.147 uz 5 lp.
2. Saistošie noteikumi Nr.7 “Par Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā
sakarā ar Covid–19 izplatību” un paskaidrojuma raksts uz 6 lp.
Sēdi slēdz plkst.09:47
Sēdes vadītāja:
Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

S.Ločmele
2020.gada „14.” maijā

Sēdes protokoliste

(paraksts)

D.Valaine
2020.gada „14.” maijā
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