Latvijas Republika

LIELVĀRDES NOVADA DOME
Raiľa ielā11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā LV-5070, tel.65053370, fax.65053775, e-pasts: dome@lielvarde.lv, PVNreģ.Nr.90000024489

2011. gada 28. septembra

Domes sēdē

Nr.11

Pieņemtie lēmumi
1. Par bāriľtiesas locekļa ievēlēšanu Lielvārdes novada Lielvārdes
bāriľtiesā.
2. Saistošie noteikumi Nr. 14 „Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība
kompensē braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās
izglītības iestāţu izglītojamiem sabiedriskajā transportā”.
3. Par Lēdmanes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
4. Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam”
apstiprināšanu.
5. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma projektam „Ūdenssaimniecības
attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Dzelmēs” saskaľošanu un
par saistībām Ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta
īstenošanai.
6. Par valsts mērķdotāciju vispārizglītojošo skolu, internātskolu un
pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai sadali Lielvārdes novada
izglītības iestādēm 2011.gada septembra – decembra mēnešiem.
7. Par darba algas likmes noteikšanu izglītības iestāţu vadītājiem, VPII
vadītāju vietniekiem un pedagogiem, kas izglīto bērnus no piecu gadu
vecuma.
8. Par papildus finansējumu Edgara Kauliľa Lielvārdes vidusskolai trauku
mazgājamās mašīnas iegādei.
9. Par grozījumiem 09.02.2011. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.2
lēmumā Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāţu amatu un amata
likmju apstiprināšanu”.
10.Par papildus finansējumu Lēdmanes pagasta bibliotēkai krāsu
lāzerprintera iegādei.
11.Par finansējumu koka balstu ar vadiem iegādei no AS „Latvenergo” ielu
apgaismojuma nodrošināšanai Opernieku, Baľutas un Daugavas ielās,
Lielvārdē.
12.Par Lielvārdes pilsētas bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
13.Par grozījumiem 29.06.2011. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.8
lēmumā Nr.22 „Par finasējuma piešķiršanu Andreja Pumpura Lielvārdes
muzejam projekta līdzfinansēšanai”.
14.Par atbalstu zinību biedrībai „Gaismas dārzs”.
15.Par finansējumu E.K. dalībai sporta spēlēs jauniešiem ar invaliditāti
Somijā.

16.Saistošie noteikumi
17.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu
bezstrīdus kārtībā no S.K.
18.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu
bezstrīdus kārtībā no S.Z..
19.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu
bezstrīdus kārtībā no J.M..
20.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu
bezstrīdus kārtībā no O.B..
21.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu
bezstrīdus kārtībā no D.A..
22.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu
bezstrīdus kārtībā no Dz.B..
23.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu
bezstrīdus kārtībā no I.E..
24.Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiľa pagarināšanu SIA
„Lielvārdes LLT”.
25.Par sociālā pabalsta apmēru par ēdināšanu (brīvpusdienas) Lielvārdes
novada vispārējās izglītības un pirmskolas izglītības iestādēs.
26.Par sociālā dzīvokļa mājās „Teikas” dz.4, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes
novads, izīrēšanu S.M..
27.Par sociālā dzīvokļa mājās „Gatves”dz.7, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes
novads, izīrēšanu I.B..
28.Par Lielvārdes novada teritorijas attīstības plānojuma 2013-2024.gadam
izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
29.Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Rembates
ielā 15B, Lielvārdes pilsētā, sadalīšanu.
30.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0730, Jumpravas
pagastā, izľemšanu no rezerves zemes fonda un tās piekritību Lielvārdes
novada pašvaldībai.
31.Par zemes vienības „Robeţnieki 2”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes
novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
32.Par precizējumu Lielvārdes novada pašvaldības 29.06.2011. sēdes Nr.8
lēmumā Nr.50 „Par ceļa servitūta noteikšanu un līguma par ceļa servitūta
nodibināšanu un izmantošanu slēgšanu”.
33.Par Lielvārdes novada pašvaldības īpašuma „Sila Mala” veicamo darbu
apjomu 2011.gadā izstrādājot meţa cirsmas 17,9 ha platībā.
34.Par pašvaldības īpašuma „Sila Mala” (kūdras purva), Lēdmanes pagastā,
Lielvārdes novadā.
35.Par izmaiľām Lielvārdes novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas
sastāvā.
36.Par Lielvārdes evaľģēliski luteriskās baznīcas projekta „Lielvārdes
evaľģēliski luteriskās baznīcas renovācija un restaurācija” ilgtspējas
atbalstīšanu.

37.Par Rīgas plānošanas reģiona „Sociālo pakalpojumu attīstības
programmas alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem 2010.-2016.gadam” aktualizāciju.
38.Par finansējumu no valsts mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības
rezerves fonda atlaišanas pabalstu izmaksai reorganizējot Kaibalas
pamatskolu.
39.Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes
deputātam – domes priekšsēdētāja vietniekam.

1.
PAR BĀRIĽTIESAS LOCEKĻA IEVĒLĒŠANU LIELVĀRDES NOVADA
LIELVĀRDES BĀRIĽTIESĀ
Ar Lielvārdes novada domes 2011.gada 25.maija sēdes Nr.7 lēmumā Nr.7
pieľemtajiem grozījumiem 09.02.2011 Lielvārdes novada domes sēdes Nr.2
lēmumā Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāţu un amata likmju
apstiprināšanu”, Lielvārdes novada Lielvārdes bāriľtiesā tika noteiktas 4
bāriľtiesas locekļa amata vietas, nosakot bāriľtiesas locekļus kā darbiniekus uz
noteiktu stundu tarifu likmi.
Kopš 2011.gada maija mēneša Lielvārdes novada Lielvārdes bāriľtiesā ir
vakanta pārstrukturizētā bāriľtiesas locekļa amata vieta.
2011.gada 6.jūnijā Lielvārdes novada Lielvārdes bāriľtiesā saľemts Jāľa
Mazitāna, personas kods XXX, iesniegums ar lūgumu pieľemt viľu darbā par
bāriľtiesas locekli. Jānis Mazitāns iesniedzis arī CV, pieteikuma vēstuli un
profesionālās izglītības diplomu.
Bāriľtiesu likuma 10.panta otrā daļa paredz, ka par bāriľtiesas locekli var
ievēlēt personu, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, sasniegusi 25 gadu
vecumu, kura ieguvusi otrā līmeľa atbilstošu augstāko izglītību un prot valsts
valodu.
Jānis Mazitāns atbilst Bāriľtiesu likumā paredzētajām prasībām un
pārrunās izrādījis patiesu interesi par darbu bāriľtiesā, kā arī praktisko pieredzi,
kura nepieciešama pildot bāriľtiesas locekļa amata pienākumus.
Pamatojoties uz Bāriľtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, atklāti balsojot:
par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Ievēlēt par Lielvārdes novada Lielvārdes bāriľtiesas locekli Jāni
MAZITĀNU, personas kods XXX.
2. Noteikt bāriľtiesas loceklim amata atalgojumu saskaľā ar 2011.gada
25.maijā pieľemtajiem grozījumiem 09.02.2011 Lielvārdes novada domes sēdes
Nr.2 lēmumā Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāţu un amata likmju
apstiprināšanu”.

2.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.14 „KĀRTĪBA, KĀDĀ LIELVĀRDES
NOVADA PAŠVALDĪBA KOMPENSĒ BRAUKŠANAS IZDEVUMUS
VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS UN VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŢU
IZGLĪTOJAMIEM SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ”
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.pantu, Ministru kabineta
04.08.2009. noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasaţieru kategorijām, kuras ir
tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”
12.pantu, atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.11 „Kārtība, kādā Lielvārdes novada
pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un
vidējās izglītības iestāţu izglītojamiem, izmantojot sabiedrisko transportu””.
3.
PAR LĒDMANES PAMATSKOLAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējā izglītības
likuma 8.,9.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
Apstiprināt Lēdmanes pamatskolas nolikumu.
4.
PAR „LIELVĀRDES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2011.2017.GADAM” NODOŠANU RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONAM
ATZINUMA SAĽEMŠANAI
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un
Reģionālās attīstības likuma 13.panta trešo daļu par attīstības programmas
sastāvu, Lielvārdes novada pašvaldība izstrādājusi pašvaldības teritorijas
attīstības programmas un vides pārskata gala redakciju.
Lielvārdes novada pašvaldība 2011.gada 30.augustā saľēmusi pozitīvu
atzinumu attīstības programmas 2011.-2017.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma Vides pārskatam, kas tika iesniegts Vides pārraudzības valsts

birojam (VPVB) izskatīšanai. VPVB ieteiktās trīs rekomendācijas iestrādātas
minētajā dokumentā.
Ľemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(iepriekš - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija) izstrādāto
dokumentu „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un
vietējā līmenī” (23.09.2010 aktualizēts) sadaļas „XIII PIELIKUMI” 1.pielikuma
„Darba uzdevuma novada attīstības programmas izstrādei” 6.punktu „Attīstības
programmas izstrādes process un izpildes termiľi” un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Reģionālās attīstības likuma
13.panta trešo daļu, atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret
– nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Nodot attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada attīstības
programma 2011.- 2017.gadam” gala redakciju Rīgas plānošanas reģionam
atzinuma saľemšanai;
2. Publicēt paziľojumu par 1.punktā minēto pašvaldības mājas lapā
www.lielvarde.lv un laikrakstā „Lielvārdes novada ziľas”.
5.
PAR
TEHNISKI
EKONOMISKĀ
PAMATOJUMA
PROJEKTAM
„ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBA
LIELVĀRDES
NOVADA
JUMPRAVAS PAGASTA DZELMĒS” SASKAĽOŠANU UN PAR
SAISTĪBĀM
ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBAS
INVESTĪCIJU
PROJEKTA ĪSTENOŠANAI
Saskaľā ar Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumu Nr.912
„Ūdensapgādes, notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības
kārtība” 8.punktu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret
– nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
Saskaņot:
1. SIA „PROFIN” 2011.gadā izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu
projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta
Dzelmēs”.
2. Prioritārajā investīciju programmā iekļautos pasākumus, kas atspoguļoti
zemāk esošajā tabulā:
Pasākums
K1 Bioloģisko
notekūdeľu attīrīšanas
iekārtu būvniecība
(Q=25m3)

Pasākuma mērķis
Pasākuma raksturojums
Notekūdeľu attīrīšanas
Plānota jaunu bioloģisko NAI
nodrošināšana atbilstoši vides būvniecība (Q=25 m3).
aizsardzības prasībām un vidē
novadītā piesārľojuma

Pasākums

Pasākuma mērķis
samazināšana.

Pasākuma raksturojums

K2 Kanalizācijas
pārsūknēšanas stacijas
būvniecība
K3 Spiedvada
būvniecība

Plānota kanalizācijas pārsūknēšanas
stacijas (KSS) izbūve esošās
KSS/septiķa vietā.
Plānota spiedvada izbūve no KSS līdz
notekūdeľu savākšanas pašteces
Visu savākto notekūdeľu
kolektoram, L=140m.
novadīšanas nodrošināšana uz Plānota pašteces kanalizācijas
K4 Pašteces vada
(kolektora) būvniecība jaunajām NAI
cauruļvada izbūve pa pļavu no esošā
kolektora uz jaunajām NAI, L=450 m.
K6-1 Kanalizācijas tīklu
Plānota pašteces kanalizācijas
rekonstrukcija no
cauruļvada rekonstrukcija no
Daugavkrastiem līdz
Daugavkrastiem līdz autoceļam V974,
autoceļam V974
L=60 m.

3. Investīciju projekta finanšu plānu ar pieľēmumu, ka projekta
finansēšanai izdodas piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk –
ERAF) finansējumu un projekta realizācija notiek 2011.-2012.gadā.
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmās izmaksas
Pašvaldības finansējums (kredīts)
ERAF finansējums
Neattiecināmās izmaksas (PVN)
Projekta iesniedzēja līdzekļi

LVL
102 199,25

%

83 769,88
12 565,48
71 204,40
18 429,37
18429,37

100%
15%
85%

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Lielvārdes novada pašvaldības
ieguldījuma daļu Ls 12 565,48, kas sastāda 15 % no projekta kopējām izmaksām
un gatavot projekta iesniegumu ERAF finansējuma saľemšanai Ls 71 204,40
apmērā.
5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku,
apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās
vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.
7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt
projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši
prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saľēmējam.
6.
PAR VALSTS MĒRĶDOTĀCIJU VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU,
INTERNĀTSKOLU UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU
DARBA SAMAKSAI SADALI LIELVĀRDES NOVADA IZGLĪTĪBAS
IESTĀDĒM 2011.GADA SEPTEMBRA MENESĪ

Lielvārdes novada pašvaldībai 2011.gada septembra mēnesī, pašvaldību
izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
piešķirti līdzekļi Ls 63391,00; pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi Ls 6992,00 un
pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa
internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem, piešķirti līdzekļi Ls 17990,00 apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 29.,30. pantu, MK 22.12.2009.
noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budţeta
mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām” 11.punktu un Lielvārdes novada domes 09.02.2011.
sēdes Nr.10 lēmumu Nr.3 „Par kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība
sadala valsts budţeta mērķdotāciju vispārējās izglītības pedagogu darba
samaksai”, atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis A.Troska V.Volonte); pret – nav, atturas
– nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Sadalīt valsts budţeta līdzekļus Ls 63391,00, pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 2011.gada septembra mēnesī, sekojoši:
1.1. Izglītības atbalsta pasākumi - Ls 511,00 (atlīdzība skolu psihologam,
logopēdam, metodiķiem, rezerves fonds)
1.2. Edgara Kauliľa Lielvārdes vidusskolai - Ls 27702,00
1.3. Lielvārdes pamatskolai – Ls 15582,00
1.4. Jumpravas vidusskolai – Ls 12452,00
1.5. Lēdmanes pamatskolai – Ls 7144,00
2. Sadalīt valsts budţeta līdzekļus Ls 6992,00, pašvaldību izglītības iestādēs
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada
septembra mēnesī, sekojoši:
2.1. Lielvārdes pamatskolai – Ls 927,00
2.2. Edgara Kauliľa Lielvārdes vidusskolas Kaibalas filiāle – Ls 329,00
2.3. VPII „Pūt vējiľi” – Ls 3417,00
2.4. VPII „Zvaniľš” – Ls 1602.00
2.5. Lēdmanes pamatskolas pirmsskolas grupai – Ls 717.00
3. Valsts budţeta līdzekļus Ls 17990,00 pašvaldību speciālajām internātskolām
un sanatorijas tipa internātskolām, sadalīt Jumpravas speciālajai
internātpamatskolai 2011.gada septembra mēnesī sekojoši:
3.1. pedagogu darba samaksai un VSAOI – Ls 10454,00;
3.2. pārējiem izdevumiem - Ls 7536,00.

7.
PAR DARBA ALGAS LIKMES NOTEIKŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀŢU
VADĪTĀJIEM, VPII VADĪTĀJU VIETNIEKIEM UN PEDAGOGIEM, KAS
IZGLĪTO BĒRNUS NO PIECU GADU VECUMA
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi”, un lai izveidotu vienotu sistēmu pedagogu darba
samaksas fonda izlietojumam.
Balsošanā nepiedalās deputāti – A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava,
A.Kruvesis, A.Pētersons.
Atklāti balsojot: par – 10 deputāti (I.Balodis, R.Graudiľš, I.Kreišmane,
M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte);
pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Noteikt zemāko mēneša darba algas likmi pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāţu pedagogiem, kas izglīto bērnus no 5 gadu vecuma:
mazāk par 5 gadiem
Ls 245.00

Pedagoga darba stāţs
no 5 līdz 10
Ls 250.00

lielāks par 10
Ls 255.00

2. Apstiprināt Lielvārdes novada pirmsskolas izglītības iestāţu vadītāju
vietnieku mēneša algas likmes, palielinot minimālo algas likmi par 5%:
2.1. PII „Pūt vējiľi” vadītājas vietniecei – Ls 379.00
2.2. PII „Zvaniľš” vadītājas vietniecei – Ls 357.00
3. Noteikt pašvaldības vispārējās izglītības iestāţu vadītāju mēneša darba
algu no vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
mērķdotācijas
Vārds, uzvārds

Skola

Zemākā
mēneša
darba alga
(Ls)

Noteiktā
(Ls)

Citas
piemaksas

Kopā
(Ls)

Ai.K.

E.Kauliľa Lielvārdes
vidusskola
Lielvārdes pamatskola
Jumpravas vidusskola
Lēdmanes pamatskola

508.00

635.00

5%

660.00

486.00
471.00
457.00

608.00
565.00
548.00

5%
5%
5%

632.00
589.00
571.00

A.P.
J.L.
A.E.

4. Noteikt iestāţu vadītāju mēneša darba algu no pašvaldības finansējuma,
palielinot minimālo mēneša algas likmi par 10%:
Vārds, uzvārds

Skola

Zemākā
mēneša
darba alga
(Ls)

Noteiktā
(Ls)

Citas
piemaksas
(Ls)

Kopā
(Ls)

I.M.
D.K.
A.P.
A.K.
I.M.

VPII „Pūt vējiľi”
VPII „Zvaniľš”
Lielvārdes novada
sporta centrs
Lielvārdes
Mūzikas skola
Jumpravas
mūzikas un
mākslas skola –

486.00
447.00
457.00

535.00
492.00
503.00

107.00
25.00

457.00

503.00

503.00

447.00

492.00

492.00

642.00
517.00
503.00

5. Noteikt amatalgas likmes no mērķdotācijas speciālajai izglītībai:
5.1.
B.L. - Jumpravas speciālās internātpamatskolas direktore – Ls
565.00 (20% piemaksa)
8.
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMU EDGARA KAULIĽA LIELVĀRDES
VIDUSSKOLAI TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS IEGĀDEI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Edgara Kauliľa Lielvārdes
vidusskolas direktora A.Kruveša iesniegums (reģ.16.09.2011.Nr.LNP/1-7.1.
/11/1390) ar lūgumu piešķirt skolai papildus finansējumu Ls 1953.00 trauku
mazgājamās mašīnas iegādi skolas ēdnīcas vajadzībām.
Skolas ēdnīcā trauku mazgājamā mašīna kalpo jau 15gadus. Mašīna ir
vairakkārt remontēta, tehniski nolietojusies un tai nav iespējams iegādāties
nepieciešamās rezerves daļas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldību
budţetiem” 30. pantu, atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis A.Troska V.Volonte); pret
– nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Piešķirt papildus finansējumu Ls 1953.00 Edgara Kauliľa Lielvārdes
vidusskolai trauku mazgājamās mašīnas iegādei.
2. Finansējumu Ls 1953.00 piešķirt no rezerves fonda par šo summu
palielinot E.Kauliľa Lielvārdes vidusskolas izdevumu tāmi (kods 5232)
9.
PAR GROZĪJUMIEM 09.02.2011. LIELVĀRDES NOVADA DOMES SĒDES
Nr.2 LĒMUMĀ Nr.1 „PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
IESTĀŢU AMATU UN AMATA LIKMJU APSTIPRINĀŠANU”
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Edgara Kauliľa Lielvārdes
vidusskolas direktora A.Kruveša iesniegums (reģ.23.08.2011.Nr.LNP/1-

7.1./11/1240) ar lūgumu papildināt Kaibalas filiāles amatu un algu sarakstu ar
pirmsskolas pedagoga amatu (1,66 likmes-pedagoģiskais finansējums) un
pirmsskolas pedagoga palīga amatu (1 likme) un piešķirt finansējumu šo amatu
apmaksai no 2011.gada 1.septembra.
Šobrīd spēkā esošais amatu saraksts neparedz šādus amatus, bet atverot
Edgara Kauliľa Lielvārdes vidusskolas Kaibalas filiālē pirmskolas grupu šādi
amati ir nepieciešami.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30. pantu, atklāti balsojot: par –
15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile,
R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Papildināt 09.02.2011. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.2 lēmuma
Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāţu amatu un amata likmju
apstiprināšanu” pielikuma Nr.4 „Edgara Kauliľa Lielvārdes vidusskolas amatu
un algu saraksts ” (ar grozījumiem 25.05.2011) ar ierakstu Nr.23-24 sekojošā
redakcijā no 2011.gada 1.septembra:
N.p.k.
Amats
Likmju
Likmes
Summa
skaits
apmērs
LVL
LVL
23

Pirmsskolas
pedagoga palīgs

1

210

210

2. Atcelt Lielvārdes novada domes 2011.gada 31.augusta sēdes Nr.10,
lēmumu Nr.6 „ Par grozījumiem 09.02.2011.Lielvārdes novada domes sēdes
Nr.2 lēmumā Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāţu amatu un amata
likmju apstiprināšanu”.
10.
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMU LĒDMANES PAGASTA BIBLIOTĒKAI
KRĀSU LĀZERPRINTERA IEGĀDEI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Lēdmanes pagasta bibliotēkas
vadītājas V.Trumekalnes iesniegums (reģ.16.09.2011.Nr.LNP/1-7.1./11/1391) ar
lūgumu piešķirt bibliotēkai papildus finansējumu Ls 244.00 jauna krāsaina
lāzerprintera iegādei.
Lēdmanes pagasta bibliotēkā projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros tika
iegūta multifunkcionālā iekārta bibliotēkas vajadzībām, kas šobrīd nav
lietošanas kārtībā. Iekārta tika nodota remontam un tika saľemts atzinums par
iekārtas remonta nerentabilitāti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldību
budţetiem” 30.pantu, atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis A.Troska V.Volonte); pret
– nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:

1.
Piešķirt papildus finansējumu Ls 244.00 Lēdmanes pagasta
bibliotēkai krāsainā lāzerprintera iegādei.
2.
Finansējumu Ls 244.00 piešķirt no rezerves fonda par šo summu
palielinot Lēdmanes pagasta bibliotēkas izdevumu tāmi (kods 5232).
11.
PAR FINANSĒJUMU KOKA BALSTU AR VADIEM IEGĀDEI NO AS
„LATVENERGO”
IELU
APGAISMOJUMA
NODROŠINĀŠANAI
OPERNIEKU, BAĽUTAS UN DAUGAVAS IELĀS, LIELVĀRDĒ
Lielvārdes novada pašvaldība 2011.gada jūlijā nosūtīja vēstuli AS
„Sadales tīkls” ar lūgumu saglabāt pēc elektroapgādes līnijas rekonstrukcijas,
Lielvārdē, Opernieku, Baľutas un Daugavas ielās koka balstus, lai pašvaldībai
šajā teritorijā ir iespēja nodrošināt ielu apgaismojumu. No AS „Sadales tīkls”
saľemta atbilde, ka ir iespējams saglabāt koka balstus veicot pirkšanas
pārdošanas darījumu ar AS „Latvenergo” par Ls 398.26.
Pašvaldības 2011.gada budţetā netika plānoti līdzekļi šāda darījuma
īstenošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldību
budţetiem” 30.pantu, atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis A.Troska V.Volonte); pret
– nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Piešķirt finansējumu Ls 398.00 koka balstu ar vadu iegādei no AS
„Latvenergo”, Opernieku, Baľutas un Daugavas ielu, Lielvārdē ielu
apgaismojuma nodrošināšanai.
2. Piešķirto finansējumu Ls 398.00 izmaksāt no rezerves fonda, par šo
summu palielinot Lielvārdes pašvaldības teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanas tāmi.
12.
PAR LIELVĀRDES PILSĒTAS BIBLIOTEKAS SNIEGTAJIEM MAKSAS
PAKALPOJUMIEM
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Noteikt sekojošus Lielvārdes pilsētas bibliotēkas sniegtos maksas
pakalpojumus un maksu par tiem:

Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena,
Ls
(ar PVN)

Fotokopijas izgatavošana 1 lp:
A4 formāts viena puse (teksts)
0,05
A4 formāts abas puses (teksts)
0,08
A4 formāts viena puse (attēls)
0,08
A4 formāts abas puses (attēls)
0,12
A3 formāts viena puse (teksts)
0,08
A3 formāts abas puses (teksts)
0,12
A3 formāts viena puse (attēls)
0,12
A3 formāts abas puses (attēls)
0,16
Dokumentu izdruka 1 lp
A4 formāts melnbalta izdruka (teksts)
0,10
A4 formāts melnbalta izdruka (attēls vai teksts ar 0,20
attēlu)
2.3.
A4 formāts krāsaina izdruka (teksts)
0,20-0,80
2.4.
A4 formāts krāsaina izdruka (attēls vai teksts ar
0,30-1,20
attēlu)
3.
Dokumentu skenēšana 1 vienība:
3.1.
Attēla un teksta skenēšana
0,10
4.
Faksa nosūtīšana un saņemšana 1 lp
4.1.
Latvija (A4 formāts)
0,30
4.2.
Ārzemes ( A4 formāts)
0,40
5.
Grāmatu noma 1 vienība/uz nakti
5.1.
Uzziľu un nozaru literatūras izsniegšana uz 0,20
mājām no lasītavas fonda
6.
Starpbibliotēku abonementa pakalpojums (SBA)
6.1.
Iespieddarbu pasūtīšana no citām valsts un Pēc Latvijas
pašvaldību bibliotēkām
pasta
izcenojuma
atkarībā
no
pakas svara
2.Atcelt 21.02.2006 Lielvārdes novada domes Nr.2 lēmumu Nr.17 „Par
Lielvārdes pilsētas bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.

13.
PAR GROZĪJUMIEM 29.06.2011.LIELVĀRDES NOVADA DOMES SĒDES
NR.8 LĒMUMĀ NR.22 „ PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU ANDREJA
PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJAM PROJEKTA LĪDZFINANSĒŠANAI”
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,

J.Reihlers, V.Volonte, R.Graudiľš, A.Streile, A.Troska, R.Saulītis); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Izteikt lēmuma 1.punktu sekojošā redakcijā:
„Piešķirt finansējumu A.Pumpura Lielvārdes muzejam, projekta „Andreja
Pumpura Lielvārdes muzeja ekspozīcijas telpu vienkāršota rekonstrukcija”,
līdzfinansējuma nodrošināšanai Ls 2412.81, kas ir 25% no projekta kopējām
izmaksām Ls 9651.24.”
14.
PAR ATBALSTU ZINĪBU BIEDRĪBAI „GAISMAS DĀRZS”
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts zinību biedrības „Gaismas dārzs”
(turpmāk tekstā – Biedrība) iesniegums (reģ.14.09.2011.Nr.LNP/1-7.1./11/1380)
ar lūgumu atbalstīt Biedrību, nodrošinot telpas un projektoru kultūras namā
„Lielvārde”.
Biedrība 2010.gada 7.novembrī uzsāka savu darbību organizējot katru
svētdienu lekcijas par daţādām tēmām kultūras namā „Lielvārde”, kā arī
organizējot divas reizes mēnesī radošo darbnīcu „Klūdziľu pīšana” un katru
trešdienu vadot tautas tradīciju kopu „Austras koks”. Biedrība 2010.gadā
noslēdza trīspusēju sadarbības līgumu starp Biedrību, Lielvārdes novada
pašvaldību un kultūras namu „Lielvārde” par bezmaksas telpu izmantošanu
kultūras namā „Lielvārde” lekciju organizēšanai.
Kopējais pašvaldības atbalsts Biedrībai 2011./2012.gada sezonā telpu
nomas formā sastādītu Ls 630.00:
lekcijas – 21gab. x Ls10.00= 210.00;
klūdziľu pīšanas nodarbības -7mēneši x 2gab x Ls 10.00=140.00
tautas tradīciju kopa- 7mēneši x 4gab x Ls 10.00=280.00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu, atklāti balsojot: par – 8 deputāti (I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, I.Rags, J.Reihlers, A.Troska V.Volonte); pret – 7 deputāti
(A.Eglītis, R.Graudiľš, A.Kleperis M.Mālmeisters A.Pētersons, A.Streile,
R.Saulītis); atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atbalstīt zinību biedrību „Gaismas dārzs” 2011./2012.gada sezonā
telpu nomas formā ar finansējumu Ls 490.00 apmērā.
2. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas juridiskajai nodaļai
sagatavot trīspusēju sadarbības līgumu starp zinību biedrību „Gaismas dārzs”,
Lielvārdes novada pašvaldību un kultūras namu „Lielvārdi”, par bezmaksas
telpu izmantošanu kultūras namā „Lielvārde” biedrības pasākumu (lekciju un
tautas tradīciju kopas ”Austras koks”) organizēšanai.

15.
PAR FINANSĒJUMU E.K. DALĪBAI SPORTA SPĒLĒS JAUNIEŠIEM AR
INVALIDITĀTI SOMIJĀ
I.Balodis
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Latvijas neredzīgo sporta
savienības prezidenta K.Biezā iesniegums (reģ.05.09.2011.Nr.LNP/17.1/11/1340) ar lūgumu finansēt Kaibalas iedzīvotāja E.K. nokļūšanu uz
sertificētu acu pārbaudi Londonā - Ls 100.00 un dalību Somijas sporta spēlēs
jauniešiem ar invaliditāti, apmaksājot dalības maksu Ls 230.00.
E.K. Eiropas sporta spēlēm jauniešiem ar invaliditāti, kas notika no 29.0603.07.2011. Brno (Čehijā) uzrādīja Londonas paraolimpisko spēļu A normatīvu
tāllēkšanā.
Lielvārdes novada pašvaldība 2011.gadā no rezerves fonda finansēja E.K.
dalību Eiropas sporta spēlēm jauniešiem ar invaliditāti Brno ar līdzfinansējumu
Ls 203.00.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 2011.gada 9.februāra Lielvārdes novada saistošo noteikumu Nr.1
„Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu” 13.punktu, atklāti
balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Ls 330,- E.K. nokļūšanai Londonā uz sertificētu acu
pārbaudi un dalībai Somijas sporta spēlēs jauniešiem ar invaliditāti,
apmaksājot dalības maksu.
1.1. Apmaksāt Latvijas neredzīgo sporta savienības rēķinu par E.K. ceļa
izdevumiem uz Londonu un dalību Somijas sporta sacensībās.
2. Finansējumu Ls 330,- piešķirt no rezerves fonda.
16.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.___ „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 09.02.2011. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1 „PAR
LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011.GADA BUDŢETU””
Saistošo noteikumu „Grozījumi Lielvārdes novada domes 09.02.2011.
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada
budţetu” izskatīšana atlikta uz 2011.gada oktobra mēneša domes sēdi.
17.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO S.K.

18.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO S.Z.
Atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
Piedzīt no S.Z. (personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta XXX)
nekustamā īpašuma nodokli Ls 35,37 (Trīsdesmit pieci lati 37 santīmi)
bezstrīdus kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un
parādniekam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
19.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO J.M.
Atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
Piedzīt no J.M. (personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta XXX)
bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un soda naudu Ls 163,51
(Viens simts sešdesmit trīs lati 51 santīms) par īpašumiem „Ziedkalni”,
kadastra Nr.XXX un „Pakauskas”, kadastra Nr. XXX, Lielvārdes novadā.
20.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO O.B.
Atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
Piedzīt no O.B. (personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta XXX)
bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un soda naudu Ls 901,06
(Deviņi simti viens lats 06 santīmi) par īpašumu Lielvārdes novadā (kadastra
Nr. XXX).

21.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO D.A.
Atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
Piedzīt no D.A. (personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta, XXX,
Lielvārdes novadā) nekustamā īpašuma nodokli Ls 15,99 (Piecpadsmit lati 99
santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un
parādniekam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
22.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO DZ.B.
Atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
Piedzīt no Dz.B. (personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta XXX)
bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un soda naudu Ls 172,50
(Viens simts septiņdesmit divi lati 50 santīmi) par īpašumu Lielvārdes novadā
(kadastra Nr.XXX).
23.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO I.E.
Atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
Piedzīt no I.E.(personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta XXX)
bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un soda naudu Ls 245,21
(Divi simti četrdesmit pieci lati 21 santīms) par īpašumu Lielvārdes novadā
(kadastra Nr.XXX).

24.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀJUMA TERMIĽA
PAGARINĀŠANU SIA LIELVĀRDES LLT
Atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Pagarināt SIA Lielvārdes LLT, reģistrācijas Nr.XXX kārtējā nekustamā
īpašuma nodokļa, par īpašumiem Dravnieku ielā 1A maksājuma, samaksas
ceturto termiľu par trijiem mēnešiem (no 2011.gada 15.novembra uz 2012.gada
15.februāri), pagarinājuma laikā aprēķinot soda naudu vienas ceturtās daļas
apmērā.
2. Noteikt SIA Lielvārdes LLT, reģistrācijas Nr.XXX nokavētā
15.08.2011. nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiľu par īpašumiem
Dravnieku ielā 1A, līdz 12.09.2012., saskaľā ar parāda nomaksas grafiku,
pagarinājuma laikā aprēķinot soda naudu vienas ceturtās daļas apmērā.
3. Līdz 10.10.2011. noslēgt vienošanos ar SIA Lielvārdes LLT par
15.08.2011. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma grafiku par
īpašumiem Dravnieku ielā 1A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
25.
PAR SOCIĀLĀ PABALSTA APMĒRU PAR ĒDINĀŠANU (brīvpusdienas)
LIELVĀRDES NOVADA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS UN PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma V
nodaļas 35. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga izmaksāt arī
citus pabalstus, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums
pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeľa nodrošināšanai un dzīvokļa
pabalsts. atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Noteikt Lielvārdes novada vispārējās izglītības iestādēs bērnu ēdināšanas
(brīvpusdienu) sociālā pabalsta apmēru vienam bērnam:
1.1. Edgara Kauliľa Lielvārdes vidusskolā - Ls 0,80 dienā;
1.2. Lielvārdes pamatskolā
- Ls 0,80 dienā;
1.3. Edgara Kauliľa Lielvārdes vidusskolas Kaibalas filiālē –
Ls 1,00 dienā;
1.4. Jumpravas vidusskolā
- Ls 0,80 dienā;
1.5. Lēdmanes pamatskolā
- Ls 0,60 dienā.

2. Noteikt Lielvārdes novada pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu
ēdināšanas (3 reizes dienā) sociālā pabalsta apmēru vienam bērnam:
2.1. Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādē „Pūt vējiľi” - Ls 1,20 dienā:
2.2. Jumpravas vispārējā pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniľš” –
Ls 1,10 dienā;
2.3. Lēdmanes pamatskolas bērnudārza grupā
- Ls 1,20 dienā;
2.4. Edgara Kauliľa Lielvārdes vidusskolas Kaibalas filiāles bērnudārza
grupā Ls 1,20 dienā.
26.
PAR SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA MĀJAS „TEIKAS” DZĪV. 4, LĒDMANES
PAGASTS, LIELVĀRDES NOVADS, IZĪRĒŠANU S.M.
Atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atzīt S.M., personas kods XXX, tiesības īrēt sociālo dzīvokli.
2. Izīrēt S.M. un viľas nepilngadīgajai meitai S.M. sociālo dzīvokli mājā
„Teikas” dzīv. 4, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads:
27.
PAR SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA MĀJĀS „GATVES” DZ. 7, LĒDMANES
PAGASTS, LIELVĀRDES NOVADS, IZĪRĒŠANU I.B.
Atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atzīt I.B. personas kods XXX, tiesības īrēt sociālo dzīvokli.
2. Izīrēt I.B. un ģimenei sociālo dzīvokli mājā „Gatves” dz. 7, Lēdmanes
pagasts, Lielvārdes novads:
28.
PAR LIELVĀRDES NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOJUMA
2013.-2024.GADAM IZSTRĀDES UZSĀKŠANU UN DARBA UZDEVUMA
APSTIPRINĀŠANU
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu,
15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Teritorijas
plānošanas likumu, Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumiem Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, kā arī uzklausot

Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju I.Ragu, atklāti balsojot: par – 15
deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile,
R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Uzsākt Lielvārdes novada teritorijas attīstības plānojuma 2013.2024.gadam izstrādi.
2. Par teritorijas attīstības plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt
teritorijas plānotāju B. Šteinu.
3. Apstiprināt teritorijas attīstības plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes
darba uzdevumu
29.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠĀS ZEMES
VIENĪBAS
REMBATES
IELĀ
15B,
LIELVĀRDES
PILSĒTĀ,
SADALĪŠANU
Ar Lielvārdes novada domes 16.12.2009.sēdes Nr.12 lēmumu Nr.19
noteikts, ka zemes vienība Lielvārdes pilsētā Rembates ielā 15B ar kadastra
apzīmējumu XXX (platība 2000 m2) ir starpgabals un piekrīt Lielvārdes novada
pašvaldībai saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 4.punktu.
Lai turpmāk racionāli apsaimniekotu Lielvārdes novada pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību Rembates ielā 15B, to nepieciešams sadalīt trīs
starpgabalos, paredzot atsevišķu zemes vienību pilsētas perspektīvo
inţeniertehniskās apgādes tīklu un objektu būvniecībai.
Saskaľā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta pirmajā
un otrajā daļā noteikto, zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi var sadalīt vai
apvienot pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā.
Saskaľā ar Zemes ierīcība likuma Pārejas noteikumu 5.punktā noteikto,
valstij un pašvaldībai piekrītošo zemi ieraksta zemesgrāmatā atbilstoši likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā”, zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai iesniedz zemesgrāmatu
nodaļai zemes robeţu plānu un zemes ierīcības projektu neizstrādā.
Ľemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu
5.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta otrās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiľas kārtība”, Lielvārdes novada domes 26.08.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu”,
atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,

J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Sadalīt Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību –
starpgabalu Rembates ielā 15B ar kadastra apzīmējums 7413 001 0618, saskaľā
ar šā lēmuma grafisko pielikumu un reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā zemes vienības kā atsevišķus nekustamos īpašumus.
2.Noteikt projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi, plānoto platību un nosaukumu:
2.1. projektētajai zemes vienība Nr.1, platība 0,0770 ha, piešķirt
nosaukumu Rembates iela 15C un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601;
2.2. projektētajai zemes vienība Nr.2, platība 0,0290 ha, piešķirt
nosaukumu Rembates iela 15D un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
inţeniertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme, kods 1201;
2.3. projektētajai zemes vienība Nr.3, platība 0,0926 ha, saglabāt esošo
nosaukumu Rembates iela 15B un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
3. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, lēmumā norādītā projektēto
zemes vienību platība var tikt precizēta.
30.
PAR ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU XXX,
JUMPRAVAS PAGASTĀ, IZĽEMŠANU NO REZERVES ZEMES FONDA
UN TĀS PIEKRITĪBU LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Izvērtējot zemes vienību Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumu XXX
(zemes vienības nosaukums – „Tirgus laukums pie ambulances”, platība 0,39
ha) konstatēts, ka, saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā noteikto,
zemes vienība nepieciešama Lielvārdes novada pašvaldībai tās autonomo
funkciju veikšanai – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).
Līdz 2009.gada 30.decembrim lēmums par minētās zemes vienības piekritību
Lielvārdes novada pašvaldībai nav pieľemts.
Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 6.panta astotajā daļā noteikto lauku apvidu un
pilsētu zemi, par kuru līdz 30.12.2009. nav pieľemts pašvaldības lēmums par
zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, Valsts
zemes dienests ieskaita rezerves zemes fondā.
Ministru kabineta 01.09.2009.noteikumu Nr.996. „Kārtība, kādā nosaka
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 13.punktā noteikts, ka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir pašvaldībai piekrītošā zeme un tā nepieciešama pašvaldības
funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieľemt lēmumu par zemes
piekritību pašvaldībai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas
1.un 2.punktu, Ministru kabineta 01.09.2009.noteikumu Nr.996. „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, atklāti balsojot: par – 15 deputāti
(I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izľemt no rezerves zemes fonda zemes vienību Jumpravas pagastā 0,39
ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX („Tirgus laukums pie ambulances”), jo
tā nepieciešama Lielvārdes novada pašvaldībai tās autonomo funkciju veikšanai.
2. Noteikt, ka no rezerves zemes fonda izľemtā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu XXX piekrīt Lielvārdes novada pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās
daļas 1. un 2.punktu.
3. Noteikt, ka veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, lēmuma
1.punktā norādītā zemes vienības platība var tikt precizēta.
31.
PAR ZEMES VIENĪBAS „ROBEŢNIEKI 2”, JUMPRAVAS PAGASTĀ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, IESKAITĪŠANU REZERVES ZEMES FONDĀ
Saskaľā ar Lielvārdes novada domes 22.12.2010.gada 22.decembra sēdes
Nr.15 lēmumu Nr.43 ar 2010.gada 1.jūniju izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības uz zemes vienību „Robeţnieki 2” (kadastra apzīmējums XXX) R.B.
mantiniekiem. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrētajiem datiem minētā zemes vienība ir neapbūvēta.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajā daļā noteikts, ka persona, kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Saskaľā ar minētā likuma 25.panta 2 1
daļu zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiľā persona zemes
nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieľem lēmumu par attiecīgās zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
R.B. mantinieki līdz 2011.gada 1.jūnijam Lielvārdes novada pašvaldībā
nav iesnieguši dokumentus, kas nepieciešami zemes nomas līguma noslēgšanai.
Ľemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļu,
atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,

J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Robeţnieki 2”, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā, ar kadastra apzīmējumu XXX (platība 0,1 ha) ieskaitāma
rezerves zemes fondā.
32.
PAR PRECIZĒJUMU LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS 29.06.2011.
SĒDES Nr.8 LĒMUMĀ Nr.50. „PAR CEĻA SERVITŪTA NOTEIKŠANU UN
LĪGUMA PAR CEĻA SERVITŪTA NODIBINĀŠANU UN IZMANTOŠANU
SLĒGŠANU”
Lielvārdes novada dome 29.06.2011.sēdē Nr.8 pieľēma lēmumu Nr.50. „Par
ceļa servitūta noteikšanu un līguma par ceļa servitūta nodibināšanu un
izmantošanu slēgšanu”, jo tika panākta vienošanās ar nekustamā īpašuma
„Dzintari” īpašnieku par ceļa servitūta izveidi piekļuves nodrošināšanai
pašvaldības nekustamajam īpašumam „Ābeļdārzs”, Jumpravā, Jumpravas
pagasts, Lielvārdes novads. Bija noteikts ceļa garums 310 metri un platums 4,5
metri no nekustamā īpašuma „Ābeļdārzs” līdz valsts nozīmes autoceļam
„Dzelmes – Lēdmane”. Septembrī nekustamā īpašuma „Dzintari” īpašnieks
ierosināja vienā posmā mainīt ceļa servitūta izvietojumu dabā, līdz ar to veidojas
ceļa servitūta garums 413 metri un platums 4,5 metri.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.pantu un 27.punktu, uzklausot Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju
I.Ragu, atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Precizēt Lielvārdes novada domes 29.06.2011. sēdes Nr.8 lēmuma Nr.50
„Par ceļa servitūta noteikšanu un līguma par ceļa servitūta nodibināšanu un
izmantošanu slēgšanu” pirmo punktu un izteikt to šādā redakcijā:
1.1. „1. Noteikt ceļa servitūtu līdz 0,20 hektāri (garums 413 metri, platums
4,5 metri) piekļuves nodrošināšanai pašvaldības nekustamajam īpašumam
„Ābeļdārzs”, kadastra numurs XXX, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, pa
nekustamo īpašumu „Dzintari”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, kadastra
numurs 7448 002 0209.”.
33.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ „SILA MALA”
VEICAMO DARBU APJOMU 2011.GADĀ IZSTRĀDĀJOT MEŢA
CIRSMAS 17,9 HA PLATĪBĀ

Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā pašvaldības īpašumā ir meţa
īpašums „Sila Mala” 141.2 ha platībā. Īpašumam ir izstrādāti 2 meţa
apsaimniekošanas projekti – viens par 48,7 ha platību līdz 2014.gadam, otrs par
92,5 ha platību līdz 2013.gadam. Par šī īpašuma apsaimniekošanu 2000.gadā
Lēdmanes pagasta padome ir noslēgusi līgumu ar SIA „Dēlis”,
reģ.40003269233, ar līguma termiľu 2015.gada15.jūnijs.
Pamatojoties uz izstrādātajiem meţu apsaimniekošanas projektiem,
2011.gada 12.septembra inventarizācijas datiem, cirsmu novērtējuma tabulu un
Lēdmanes pārvaldes vadītāja Dz.Laganovska aprēķiniem, plānots iegūt finansu
līdzekļus 20731,75 LVL apmērā par sekojošām cirsmām:
KV, nogabals
2
1
1
16,17
2
6
2
8
5
3
5
4

Platība
0,8
3,9
4,3
2,1
0,8
6,4

Cirsmas veids
Kailcirte
Kailcirte
Retināšana
Retināšana
Retināšana
Retināšana

Lietkoksne+Malka
200+39
573+187
150+100
30+30
20+15
120+100

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 77.panta ceturto daļu, atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Veikt Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā „Sila Mala” meţa
izstrādes darbus 17,9 ha platībā, saskaľā ar spēkā esošo meţa apsaimniekošanas
projektu.
2. Uzdot Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājam Dz.Laganovskim veikt
kontroli par meţa izstrādes procesu, atskaišu un dokumentu noformēšanu.
34.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU „SILA MALA”
(KŪDRAS PURVS) LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ
Lielvārdes novada pašvaldībā 19.09.2011. saľemts SIA „Eldora”
iesniegums, (reģ. Nr.LNP/1-7.3./11/1410), kurā SIA „Eldora” lūdz iznomāt vai
pārdot Lēdmanes pagastā esošo kūdras purvu.
Kūdras purvs atrodas pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Sila
mala” Lēdmanes pag., Lielvārdes nov. (zemes vienības ar kadastra apzīmējums
XXX, platība 15,3 ha).
Lielvārdes novada dome, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,

J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Veikt darbības, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma „Sila mala”
(kūdras purva) Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu XXX, vērtības noteikšanai, tajā skaitā:
1.1. veikt zemes vienības, kadastra apzīmējums XXX, robeţu
instrumentālo uzmērīšanu;
1.2. veikt zemes vienības, kadastra apzīmējums 7464 002 0069,
topogrāfisko uzmērīšanu;
1.3. veikt zemes vienības, kadastra apzīmējums XXX, ģeoloģisko izpēti;
1.4. noteikt nekustamā īpašuma „Sila mala” Lēdmanes pag., Lielvārdes
nov. zemes vienības ar kadastra apzīmējums XXX tirgus vērtību, t.sk., noteikt
derīgā izrakteľa –kūdras vērtību.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājam
Dzintaram Laganovskim.
35.
PAR
IZMAIĽĀM
LIELVĀRDES
NOVADA
NEPILNGADĪGO LIETU KOMISIJAS SASTĀVĀ

PAŠVALDĪBAS

Ar Lielvārdes novada domes 26.01.2011. sēdes Nr.1 lēmumu Nr.43 „Par
Lielvārdes novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas izveidošanu” tika
izveidota komisija 8 cilvēku sastāvā, kurā tika iekļauts pārstāvis no Kaibalas
pamatskolas – E.Miglāne.
Sakarā ar Kaibalas pamatskolas reorganizāciju, kuras rezultātā Kaibalas
pamatskola tika pievienota Edgara Kauliľa Lielvārdes vidusskolai kā filiāle,
Kaibalas filiāli komisijas sastāvā pārstāv Edgara Kauliľa Lielvārdes vidusskolas
pārstāvis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, atklāti balsojot: par
– 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. No Lielvārdes novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas sastāva
izslēgt E.MIGLĀNI.
36.
PAR LATVIJAS EVAĽĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS LIELVĀRDES
DRAUDZES PROJEKTA „LIELVĀRDES EVAĽĢĒLISKI LUTERISKĀS
BAZNĪCAS RENOVĀCIJA UN RESTAURĀCIJA” ILGSTSPĒJAS
ATBALSTĪŠANU

Lielvārdes novada pašvaldība 2011.gada 22.septembrī saľēmusi Latvijas
Evaľģēliski luteriskās baznīcas Lielvārdes draudzes 20.09.2011 vēstuli Nr. 16
„Par ilgtspējīgu sadarbību novada labklājībai”.
Vēstulē minēts, ka projektā plānots baznīcas ēku kā kultūrvēsturisku
objektu atvērt un pielāgot novada iedzīvotājiem daţādu muzikālu, izglītojošu
pasākumu apmeklēšanai, īpašu uzsvaru liekot uz iedzīvotāju grupām, kam ir
kustību, redzes, dzirdes funkcionālie traucējumi.
Saskaľā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.675
"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem
kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā
izmantošanā"" Lielvārdes evaľģēliski luteriskā baznīca sagatavo un iesniedz
projekta „Lielvārdes evaľģēliski luteriskās baznīcas renovācija un restaurācija”
(turpmāk tekstā – projekts) iesniegumu LR Kultūras ministrijas ES fondu
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.3.3. aktivitātes
„Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu
saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ietvaros
izsludinātajā konkursā.
Atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Atbalstīt Evaľģēliski luteriskās baznīcas Lielvārdes draudzes projekta
„Lielvārdes evaľģēliski luteriskās baznīcas renovācija un restaurācija”
iesniegšanu LR Kultūras ministrijas ES fondu darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.3.3. aktivitātes „Atbalsts kultūras
pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to
sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ietvaros izsludinātajā
projektu iesniegumu konkursā.
2.Projekta apstiprināšanas gadījumā, piedalīties projekta ilgtspējas
nodrošināšanā, aicinot novada iedzīvotājus piedalīties baznīcas aktivitātēs,
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus organizēt kultūras pasākumus novada
tradīciju ievērošanai un iedzīvotāju saliedēšanai, kā arī popularizēt baznīcā
notiekošos kultūras un izglītojošos pasākumus novada tūrisma maršrutos un
ceļveţos, tā piesaistot minētajām baznīcas aktivitātēm papildus apmeklētājus un
popularizējot novada tēlu vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
3.Lēmums ir spēkā piecus gadus pēc projekta līguma parakstīšanas ar
sadarbības iestādi par projekta realizāciju.
37.
PAR RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA „SOCIĀLO PAKALPOJUMU
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ALTERNATĪVIEM SOCIĀLĀS APRŪPES
UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMIEM 2010. –
2016.GADAM” AKTUALIZĀCIJU

Saskaľā ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 2010.gadā
apstiprināto programmas „Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu
attīstības programma alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem 2010.-2016.gadam” (turpmāk tekstā – Programma) uzraudzības
gada plānu, Rīgas plānošanas reģions veic ieviešanas uzraudzību.
Rīgas plānošanas reģions konstatējis nepieciešamību atjaunot atsevišķas
programmas sadaļas, lai nodrošinātu Programmas atbilstību pašvaldību
iedzīvotāju aktuālajām vajadzībām un lūdz izvērtēt pašvaldību iedzīvotāju
vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem, nepieciešamības gadījumā: 1) veicot
izmaiľas Programmas izvēlētajā risinājumā pašvaldībā (pakalpojumu plānošanas
modelī), norādot pakalpojumu statusa maiľu; 2) veicot izmaiľas Programmas
8.pielikumā „Programmas sagaidāmie rezultāti: Potenciālo saľēmēju skaits pa
gadiem, pakalpojumu veidiem un pašvaldībām”, norādot potenciālo
pakalpojumu saľēmēju skaita izmaiľas pa gadiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktu, atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt aktualizētos datus informācijas iekļaušanai Rīgas
plānošanas reģiona programmas 8.pielikuma „Programmas sagaidāmie rezultāti:
Potenciālo saľēmēju skaits pa gadiem, pakalpojumu veidiem un pašvaldībām”
sadaļā „Lielvārdes novads”, kurā iekļauta arī Lielvārdes novada pašvaldības
07.07.2011 vēstulē Nr.LNP/12-6/11/1496 „Par Programmas sagaidāmajiem
rezultātiem” sniegtā informācija;
2. Rakstiski informēt Rīgas plānošanas reģionu par Programmā
veicamajām datu izmaiľām sadaļā „Lielvārdes novads”, nosūtot domes lēmumu
par izmaiľu apstiprināšanu.
38.
PAR FINANSĒJUMU NO VALSTS MĒRĶDOTĀCIJU PAMATA UN
VISPĀRĒJĀS
IZGLĪTĪBAS
REZERVES
FONDA
ATLAIŠANAS
PABALSTU IZMAKSAI REORGANIZĒJOT KAIBALAS PAMATSKOLU
Lielvārdes novada domē saľemts Edgara Kauliľa Lielvārdes vidusskolas
direktora A.Kruveša iesniegums (reģ.27.09.2011.) ar lūgumu piešķirt
finansējumu Ls 2170.78 no valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības
pedagogu rezerves fonda, sakarā ar Kaibalas pamatskolas reorganizāciju,
finansējums nepieciešamo pedagogu atlaišanas pabalstu izmaksu.
Reorganizējot Kaibalas pamatskolu visi pedagoģiskie darbinieki saľēma
darba uzteikumu un saskaľā ar pastāvošo likumdošanu viľiem tika izmaksāts
atlaišanas pabalsts par kopējo summu Ls 2401.71(t.sk.darba devēja nodokļi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 29.,30.pantu un Lielvārdes novada
pašvaldības 2011.gada 26.janvāra noteikumu „Valsts mērķdotācijas pamata un

vispārējās vidējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu darba
samaksas un apdrošināšanas obligāto iemaksu rezerves fonda naudas līdzekļu
izlietošanas noteikumi Lielvārdes novadā” 4.32.punktu, atklāti balsojot: par –
13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers, R.Graudiľš, A.Streile, A.Troska, R.Saulītis),
pret – nav, atturas – 2 deputāti (A.Pētersons, V.Volonte), Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Piešķirt no valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības
pedagogu rezerves fonda finansējumu Ls 2171.00 Kaibalas pamatskolas
pedagogu atlaišanas pabalstu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu segšanai.
2. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenajai ekonomistei
I.Fokinai izdarīt attiecīgos grozījumus Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada
budţetā.
39.
PAR IKGADĒJĀ APMAKSĀTĀ ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU
LIELVĀRDES
NOVADA
DOMES
DEPUTĀTAM
–
DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKAM
1. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, iepazīstoties ar R.Graudiľa
28.09.2011 iesniegumu.
Balsošanā nepiedalās R.Graudiľš
Atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1.1. Piešķirt Lielvārdes novada domes deputātam – domes priekšsēdētāja
vietniekam Raimondam GRAUDIĽAM ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma par
laika periodu no 01.07.2009. - 30.06.2010. četras kalendārās nedēļas un par
laika periodu no 01.07.2010.-30.06.2011. divas kalendārās nedēļas laikā no
01.10.2011.-11.11.2011.(ieskaitot).
40.
PAR NEDZĪVOJAMO TELPU RAIĽA IELĀ 22, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, IZNOMĀŠANU BIEDRĪBAI SPORTA KLUBAM
„LIELVĀRDE”
Lielvārdes novada pašvaldībā 17.08.2010. ir saľemts Biedrības Sporta
klubs „Lielvārde” lūgums iznomāt nedzīvojamās telpas sporta zāli Lielvārdes
novada sporta centra ēkā Raiľa ielā 22, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, virslīgas
florbola komandas „Lielvārde” treniľnodarbībām un sporta spēlēm.

Ľemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Civillikuma noteikumiem
par nomas līgumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Iznomāt Biedrībai Sporta klubs „Lielvārde”, reģistrācijas
Nr.40008080860, nedzīvojamo telpu sporta zāli Raiľa ielā 22, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, 1800 m2 platībā ar šādiem noteikumiem:
1.1. nomas līguma termiľš – līdz 31.08.2018.;
1.2. nomāto telpu izmantošanas mērķis – sporta zāle tiks izmantota
virslīgas florbola komandas „Lielvārde” treniľnodarbībām un sporta spēlēm;
1.3. nomas maksa, ieskaitot komunālos maksājumus – Ls 1,00 mēnesī;
1.4. nomniekam pienākums veikt ieguldījumus florbola komandas
darbībai nepieciešamā telpu aprīkojuma uzlabošanā;
1.5. nomniekam pienākums katru mēnesi ar iznomātāja pārstāvi –
Lielvārdes novada sporta centra direktoru saskaľot telpu izmantošanas konkrētu
laiku un stundas.

