LIELVĀRDES NOVADA DOMES SĒDE Nr.8
2011.gada 29.jūnijā

Raiņa ielā 11A, Lielvārdē

Plkst.15.00
DARBA KĀRTĪBA
Saistošie noteikumi
1. Saistošie noteikumi Nr.____ „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budžetu”.
2. Saistošie noteikumi Nr. ___ „Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un
uzņemšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldības pirmskolas izglītības
iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmu”.
3. Saistošie noteikumi Nr.___ „Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldības
amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”.
Nolikumi
4. Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja nolikums.
5. Lielvārdes pilsētas bibliotēkas nolikums.
Lēmumi
Par finanšu jautājumiem
6. Par papildus finansējumu projekta „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Lielvārdes novadā”
īstenošanai.
7. Par sociālo pakalpojumu turpmāko nodrošināšanu pēc projekta „Sociālās
rehabilitācijas programmu ģimenēm ar bērniem īstenošana sociālās
iekļaušanas veicināšanai Lielvārdes novadā” īstenošanas noslēgumā.
8. Par piedalīšanos un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu atklāta
projektu iesniegumu konkursā Eiropas zivsaimniecības fonda pasākumā
„Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”.
9. Par sociālo pakalpojumu turpmāko nodrošināšanu pēc projekta „Mērķa
grupas interešu apzināšana un brīvā laika organizēšana daudzpakāpju
resocializācijas modeļa ietvaros” īstenošanas noslēgumā.
10.Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas pašvaldības aģentūrai tehniski
ekonomiskā pamatojuma izstrādei Dzelmes ciema ūdenssaimniecības izpētei.
11.Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas vidusskolai ķīmijas un bioloģijas
kabinetu aprīkošanai ar mācību līdzekļiem.
12.Par papildus finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās
pirmskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” atalgojumam.
13.Par grozījumiem 09.02.2011. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.2 lēmumā
Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu un amata likmju
apstiprināšanu”.
14.Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pamatskolai virtuves izlietņu
nomaiņai.

15.Par finansējumu E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Kaibalas filiālei
pirmskolas 4-gadīgo grupiņas iekārtošanai.
16.Par finansējumu kultūras namam „Lielvārde” tualetes remontam un logu
stikla nomaiņai.
17.Par finansējumu Lielvārdes mūzikas skolai datora iegādei.
18.Par grozījumiem Lielvārdes pamatskolas 2011. gada ieņēmumu un izdevumu
tāmē.
19.Par papildus finansējumu pašvaldības pasažieru autobusa remontam.
20.Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Mēs Jumpravai” projekta
līdzfinansēšanai.
21.Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Datorskaņu studija” projekta
līdzfinansēšanai.
22.Par finansējuma piešķiršanu Andreja Pumpura Lielvārdes Muzejam projekta
Līdzfinansēšanai.
23.Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes kultūrvēsturiskā mantojuma atbalsta
biedrībai projekta līdzfinansēšanai.
24.Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Gaismas dārzs” projekta
līdzfinansēšanai.
25.Par finansējumu radošajai nometnei bērniem un jauniešiem ar īpašām
vajadzībām „Upe”.
26. Par finansējumu Lielvārdes Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīcas draudzei
lūgšanu zāles nesošo konstrukciju, sienu un siju renovācijai.
27.Par finansējumu grāmatas „Uzrunāt laiku” izdošanai.
28.Par komisiju darbības nodrošināšanu un samaksas kārtību.
29.Par grozījumiem 25.05.2011. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.7 lēmumā
Nr.16 „Par Lēdmanes pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
30.Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas autoparka sniegtajiem
maksas pakalpojumiem.
31. Par grozījumiem 24.02.2010. Lielvārdes novada domes Nr.2 lēmumā Nr.23
„Par Lēdmanes pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
32.Par grozījumiem 24.02.2010. Lielvārdes novada domes sēdes nr.2 lēmumā
Nr.17 „Par Jumpravas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas
pakalpojumiem”.
33.Par finansējumu apgādam „Jumava” fotoceļveža „Lielvārdes pilsēta”
izdošanai.
34.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas papildus piedziņu
bezstrīdus kārtībā no Uģa Eglīša.
35.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no Sergeja Čalija.
36.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no Jura Caunes.
37.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no Daiņa Avena.
38.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no Daces Zaļkalniņas.
39.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziņu bezstrīdus

kārtībā no Vijas Jurševicas.
Par teritorijas plānošanu
40.Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Vaivariņi”, Lēdmanes
pagastā.
41.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Dārzi”,
Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā.
42.Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašumā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu no nekustamā īpašuma „Augstsalas”, Jumpravas pagastā, atdalāmajai
zemes vienībai.
43.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Augusti”,
Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.
44.Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību
„Individuālais augļu dārzs Nr.227”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā un
zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
45.Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Rembates iela
15B un Rembates iela, Lielvārdē, robežas korekciju.
Par īpašumu apsaimniekošanu
46.Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16,
Avotu ielā 7, Lielvārdes novadā, atsavināšanu.
47.Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.43,
Spīdolas ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu.
48.Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2
dzīvojamā mājā „Rezgaļi 2”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads,
atsavināšanu.
49.Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 27.04.2011. sēdes Nr.5 lēmumā
Nr.28 „Par zemes nomas līguma slēgšanu starp Lielvārdes novada pašvaldību
un Edvīnu Zālīti par nekustamā īpašuma „Dzintari”, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, daļas zemes nomu”.
50.Par ceļa servitūta noteikšanu un līguma par ceļa servitūta nodibināšanu un
izmantošanu slēgšanu.
51.Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Kaibalas
pamatskola” daļas iznomāšanu.
52.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar Ģirtu Strodu par īpašumu Parka ielā 3,
Lielvārdē, 2.zemes gabala daļu ____ m2 platībā.
53.Par dzīvokļa Avotu ielā 10-17, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.
54.Par dzīvokļa „Kalniešos” -1, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā
izīrēšanu.
55.Par sociālā dzīvokļa Spīdolas ielā 4 dz.19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
izīrēšanu.
56.Par sociālā dzīvokļa Spīdolas ielā 4-17, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
izīrēšanu A.Kačanovai.
Dažādi
57.Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību.

58.Par pieļaujamo minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lielvārdes novada
pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestādēs grupās.
59.Komiteju priekšsēdētāju informācija.
60.Izpilddirektora informācija.
61.Informatīvi jautājumi.

