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2011.gada 30.novembra

Domes sēdē

Nr.14

Pieņemtie lēmumi
1. Saistošie noteikumi Nr.17 „Par ēku numurzīmju, ielu vai laukumu
nosaukumu norāţu izvietošanas kārtību Lielvārdes novadā”.
2. Saistošie noteikumi Nr.18 „Par vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar
bērna piedzimšanu”.
3. Saistošie noteikumi Nr.19 „Par vienreizējo pabalstu apbedīšanas
izdevumu segšanai”.
4. Saistošie noteikumi Nr.20 „Nekustamā īpašuma Dārza iela 7, Lielvārde,
Lielvārdes novads, kadastra numurs xxxx, teritorijas detālplānojums”
5. Par finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības teritorijas kopšanai.
6. Par papildus finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības policijas
darbības nodrošināšanai.
7. Par papildus finansējumu Lēdmanes pagasta pārvaldei mikroautobusa
Iveco Daily remontam.
8. Par papildus finansējumu Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālajam
dienas aprūpes centram apkures izdevumu segšanai un sūkľa iegādei.
9. Par papildus finansējumu vispārējās pirmskolas izglītības iestādei
„Zvaniľš” ūdensvada avārijas seku likvidēšanai.
10.Par grozījumiem Lielvārdes pamatskolas ieľēmumu un izdevumu tāmē.
11.Par papildus finansējumu Lielvārdes pamatskolai video projektora
iegādei.
12.Par Lielvārdes mūzikas skolas energoresursu ietaupījuma novirzīšanu
skolas zāles grīdas pulēšanai un vaskošanai.
13.Par finansējumu Lielvārdes mūzikas skolas bērnu korim „Lielvārde”.
14.Par finansējumu Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam dalībai tūrisma
izstādē BALTTOUR 2012.
15.Par grozījumiem Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja ieľēmumu un
izdevumu tāmē.
16.Par papildus finansējumu Jumpravas kultūras nama folkloras kopai
„Liepu laipa”.
17.Par papildus finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības administrācijai
datora iegādei.
18.Par nekustamā īpašuma – angārs – Rembates ielā 11B, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, pirkšanu pašvaldības vajadzībām.

19.Par Lielvārdes novada pašvaldības galvojumu K.V. studiju kredīta un
studējošā kredīta ľemšanai.
20.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu
bezstrīdus kārtībā no I.R.
21.Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada
Jumpravas pagasta Dzelmēs” saskaľošanu un saistībām projekta
īstenošanā.
22.Par finansējumu biedrībai „Novadnieki” ģimeľu centra būvniecības
posma pabeigšanai.
23.Par līdzfinansējuma piešķiršanu publisko un privāto partnerattiecību
biedrības „Zied zeme” projektam „Darbīgie jaunieši kopienās”
24.Par nekustamā īpašuma Dārza iela 7, Lielvārde, Lielvārdes novads,
kadastra numurs xxxx, teritorijas detālplānojuma apstiprināšanu.
25.Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Nokalni”, Jumpravas
pagastā, Lielvārdes novadā.
26.Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībām Lauku ielā 7 un
Meţa ielā 17C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
27.Par adreses piešķiršanu zemes vienībai „Daugaviľas” un uz tās esošajai
ēkai Lielvārdes pagastā.
28.Par nosaukuma piešķiršanu no nekustamā īpašuma „Vālodzes”
atdalāmajai zemes vienībai Lēdmanes pagastā.
29.Par nosaukuma piešķiršanu no nekustamā īpašuma Pērkona ielā 3
atdalāmajai zemes vienībai Lielvārdes pagastā.
30.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu zemes vienībām
Lielvārdes novada teritorijā.
31.Par nekustamā īpašuma „Māllēpes A”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes
novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
32.Par pilnvarojumu Lielvārdes novada pašvaldības būvvaldei.
33.Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 25.11.2009. sēdes Nr.11
lēmumā Nr.34 „Par ilgtermiľa telpu nomas maksu pašvaldības īpašumā
esošajās ēkās (Lielvārdes pilsētas teritorijā).
34.Par grozījumiem 02.04.2001.līgumā Nr.8-2/33 starp I.K. „Gamma-Ā” un
Lielvārdes mūzikas skolu „Par nedzīvojamo telpu nomu Dravnieku ielā 8,
Lielvārdē, Lielvārdes novads”.
35.Par individuālā uzľēmuma „Tavs Sapnītis” telpu nomas parāda nomaksas
termiľa pagarinājumu.
36.Par 2000.gada 27.aprīlī noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma starp
Lēdmanes pagasta padomi un SIA „Duets-96” pārjaunošanu.
37.Par zemes nomas līguma Nr.10-2/13 termiľa pagarināšanu un jauna
zemes nomas līguma slēgšanu ar I.P. par pašvaldības nekustamā īpašumu
„Kastaľi”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, zemes nomu.
38.Par pašvaldības nekustamā īpašuma Edgara Kauliľa alejā 5, Lielvārdē,
daļas, iznomāšanu bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveidei.
39.Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu par dzīvokli Lielvārdes novadā.
40.Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu Lielvārdē.

41.Par dzīvojamās telpas Lielvārdē, Lielvārdes novads, maiľu pret
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Lielvārdē, Lielvārdes novads.
42.Par dzīvojamās telpas Lielvārdē, Lielvārdes novads, maiľu pret
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Lielvārdē, Lielvārdes novads.
43.Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Nr.6 Dravnieku ielā 3,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā un dzīvoklim Nr5 Meţa ielā 20, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā.
44.Par būvdarbu turpināšanu nekustamajā īpašumā Lielvārdē, Lielvārdes
novadā.
45.Par saskaľojumu SIA „Pirotex Balt” 1. un 2.klases uguľošanas ieroču
tirdzniecībai veikalā „MAXIMA”, Lāčplēša ielā 14, Lielvārdē.
46.Par pārstāvju norīkošanu darbam Rīgas plānošanas reģiona konsultatīvajā
komisija.
47.Par finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības iestāţu darbinieku darba
izpildes novērtēšanas sistēmas izveidei.
48.Par Lielvārdes novada pašvaldības zemes gabalu iznomāšanu SIOA
„Agro food Holding Lily” siltumnīcu būvniecībai.
49.Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes „ Viesturi 2” ,
Lēdmanes pagastā, sadalīšanu divos nekustamos īpašumos, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
50.Par būvdarbu turpināšanu nekustamajā īpašumā, Lielvārdes pagastā,
Lielvārdes novadā.
51.Par Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA „ Lielvārdes
Remte” pamatkapitāla palielināšanu.
52.Par finansējumu piešķiršanu Lielvārdes novada sporta centra tehniskā
projekta izstrādei un autoruzraudzībai.

1.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.17 „PAR ĒKU NUMURZĪMJU, IELU VAI
LAUKUMU NOSAUKUMU NORĀŢU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBU
LIELVĀRDES NOVADĀ”
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
1.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, A.Pētersons, I.Rags, A.Streile,
R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1.Izdot saistošos noteikumus Nr.17 „ Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu
nosaukumu norāţu izvietošanas kārtība Lielvārdes novadā”
2.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 18 „PAR VIENREIZĒJO PABALSTU
ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU”
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, atklāti
balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, A.Pētersons, I.Rags, A.Streile, R.Saulītis,
A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – 1 deputāts (M.Mālmeisters),
Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Izdot saistošos noteikumus Nr.18 „ Par vienreizējo pabalstu ģimenei
sakarā ar bērna piedzimšanu”
3.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 19 „ PAR VIENREIZĒJO PABALSTU
APBEDĪŠANAS IZDEVUMUSEGŠANAI”
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, atklāti
balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – 1 deputāts
(M.Mālmeisters), Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Izdot saistošos noteikumus Nr.19 „ Par vienreizējo pabalstu apbedīšanas
izdevumu segšanai”
4.
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DĀRZA IELA 7,
LIELVĀRDE, LIELVĀRDES NOVADS, KADASTRA NUMURS 7413 002
0399, TERITORIJAS DETĀLPLĀNOJUMS” IZDOŠANU
Lielvārdes novada pašvaldība 16.11.2011. ir saľēmusi nekustamā
īpašuma Dārza iela 7, Lielvārde, Lielvārdes novads teritorijas detālplānojumu.
Detālplānojums izstrādāts atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, Lielvārdes un Lielvārdes pagasta teritorijas plānojumam, t.sk. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem, detālplānojuma izstrādes darba
uzdevumam, darba uzdevumā norādīto institūciju izsniegtajiem nosacījumiem,
Izlīgumam civillietā Nr. PAC-561 (C-2020-09/20) cik tas attiecas uz
detālplānojuma izstrādi
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. Panta pirmās daļas 13.
Punktu, 21.panta pirmās daļas 16., 27 punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu, Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 06.oktobra noteikumu Nr. 1148 „Vietējās

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1. un 78.punktiu, uzklausot
domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieku R.Saulīti, atklāti
balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Izdot nekustamā īpašuma Dārza iela 7, Lielvārde, Lielvārdes novads,
kadastra numurs 7413 002 0399 teritorijas detālplānojuma Grafisko daļu un
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Lielvārdes novada
30.11.2011. saistošos noteikumus Nr.20 „Nekustamā īpašuma Dārza iela 7,
Lielvārde, Lielvārdes novads, kadastra numurs 7413 002 0399 teritorijas
detālplānojums”.
2. Papildināt Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošo noteikumu
Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu” 5.punkta Lielvārdes un
Lielvārdes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 11. Nodaļu
Spēkā esošo detālplānojumu saraksts ar punktu 10.15. „Nekustamā īpašuma
Dārza iela 7, Lielvārde, Lielvārdes novads, kadastra numurs 7413 002 0399,
teritorijas detālplānojums”.
5.
PAR
FINANSĒJUMU
LIELVĀRDES
TERITORIJAS KOPŠANAI

NOVADA

PAŠVALDĪBAS

Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā līdz 2011.gada 30.novembrim
tiek īstenots projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās
darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai”. Projekta ietvaros bezdarbnieki veica
pašvaldības teritorijas uzkopšanas darbus. Beidzoties projektam, pašvaldības
teritorijas uzkopšanas darbu apmaksa būs jāveic par pašvaldības līdzekļiem.
Sākot ar 2012.gada 1.februāri Nodarbinātības valsts aģentūra plāno uzsākt jaunu
projektu „ Algotie sabiedriskie darbi”.
Izvērtējot nepieciešamo darba apjomu pašvaldībā periodā no 2011.gada
1.decembra līdz 2012.gada 1.februārim, nepieciešami līdzekļi Ls 4715.42
apmērā. Noslēdzot līgumus ar fiziskām personām par konkrētu pienākumu
veikšanu, nepieciešami:
Lielvārdes pilsētas teritorijas sakopšanai – Ls 2481.80;
Lēdmanes pagasta teritorijas sakopšanai – Ls 1737.26;
Jumpravas pagasta teritorijas sakopšanai – Ls 496.36.
Faktiskie naudas līdzekļi šo pakalpojumu apmaksai būs nepieciešami 2012.gadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada domes 2011.gada 09.februāra saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu”
12.punktu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:

1.Piešķirt finansējumu Ls 4715.00 Lielvārdes novada pašvaldības
teritorijas uzkopšanas darbu apmaksai.
2.Finansējumu Ls 4715.00 paredzēt 2012.gada Lielvārdes novada
pašvaldības budţeta izdevumos.
6.
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMU LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
POLICIJAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldības policijai, aktīvi veicot policijas darba
pienākumus, līdz gada beigām nepieciešami papildus līdzekļi Ls 4556.00
apmērā.
Policijas 2011.gada izdevumu tāmē nebija paredzēti līdzekļi Darba likuma
68.panta (piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā) un Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta
devītās daļas (summētā darba laika atskaites periods ir četri mēneši) nosacījumu
izpildei – Ls 2984.00. Papildus līdzekļi nepieciešami automašīnas uzturēšanai –
remontam, degvielai un KASKO apdrošināšanai – Ls 1617.00 un
saimnieciskajiem izdevumiem – iekārtu apkalpošana, norēķiniem ar CSDD – Ls
295.00. Kopējā papildus nepieciešamā summa Ls 4896.00.
Policijas ieľēmumu tāme uz 2011.gada 16.novembri ir pārpildīta par Ls
239.00 un kopā līdz gada beigām policijas ieľēmumu pārpildītos par Ls 340.00,
kurus varētu novirzīt izdevumu segšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada domes 2011.gada 09.februāra saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu”
8.punktu , atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Palielināt Lielvārdes novada pašvaldības policijas ieľēmumus no
naudas sodiem par Ls 340.00, par šo summu palielinot izdevumu tāmi.
2.Pieķirt papildus finansējumu Ls 4556.00 Lielvārdes pašvaldības
policijas darbības nodrošināšanai (t.sk. Ls 2984.00 atlīdzībai).
3. Finansējumu Ls 4556.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Lielvārdes pašvaldības policijas izdevumu tāmi.
4. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības
nodaļai veikt grozījumus Lielvārdes novada pašvaldības policijas ieľēmumu un
izdevumu tāmē.

7.
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMU LĒDMANES PAGASTA PĀRVALDEI
MIKROAUTOBUSA IVECO DAILY REMONTAM
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Lēdmanes pagasta pārvaldes
(turpmāk tekstā – pārvalde) vadītāja Dz.Laganovska iesniegums (10.11.2011.
Nr. LNP/1-7.1./11/1703-L) ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu Ls 900.00
mikroautobusa Iveco Daily neplānotam remontam.
Pārvalde šo mikroautobusu izmanto skolēnu pārvadāšanai. Mikroautobuss
ir līzinga automašīna, līdz ar to remontdarbi veicami līzinga devēja servisos.
Pārvaldes 2011.gada budţetā paredzēti līdzekļi transporta (Iveco Daily un
Hyndai) remontam un uzturēšanai Ls 2900.00 apmērā, uz 2011.gada 1.novembri
izlietoti Ls 2798.16.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada domes 2011.gada 09.februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu”,
atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1.Piešķirt papildus finansējumu Ls 900.00 Lēdmanes pagasta pārvaldei
mikroautobusa Iveco Daily remontam.
2. Finansējumu Ls 900.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Lēdmanes pagasta teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu
tāmi.
8.
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMU LIELVĀRDES NOVADA SOCIĀLĀ
DIENESTA SOCIĀLAJAM DIENAS APRŪPES CENTRAM APKURES
IZDEVUMU SEGŠANAI UN SŪKĽA IEGĀDEI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Lielvārdes novada sociālā dienesta
vadītājas pienākumu izpildītājas M.Ivanovas iesniegums ar lūgumu piešķirt
papildus finansējumu Ls 1178.00 apkures izdevumu segšanai un Ls 146.67
jauna sūkľa iegādei Sociālā dienas aprūpes centra vajadzībām.
Sociālā dienas aprūpes centra 2011.gada izdevumu tāmē bija paredzēti Ls
3241.00 dīzeļdegvielas iegādei centra apkures nodrošināšanai. Degviela par šo
summu tika iegādāta janvāra un marta mēnešos. Papildus nepieciešami līdzekļi
degvielas iegādei par Ls 1178.00.
Novembra mēnesī tika konstatēts ūdens sūkľa bojājums, kā rezultātā to
nepieciešams nomainīt pret jaunu par kopējo summu Ls 146.67. Šos izdevumus
iespējams segt no dienas centra ieľēmumu no maksas pakalpojumiem pārpildes.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada domes 2011.gada 09.februāra saistošajiem

noteikumiem Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu”,
atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1.Palielināt Lielvārdes novada Sociālā dienesta Sociālā dienas aprūpes
centra ieľēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 147.00, par šo summu
palielinot izdevumu tāmi.
2.Pieķirt papildus finansējumu Ls 1178.00 Sociālā dienas aprūpes centra
apkures izdevumu segšanai.
3. Finansējumu Ls 1178.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Sociālā dienas aprūpes centra izdevumu tāmi.
4. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un
grāmatvedības nodaļai veikt grozījumus Lielvārdes novada sociālā dienesta
Sociālā dienas aprūpes centra ieľēmumu un izdevumu tāmē.
9.
PAR PAPILDUS
FINANSĒJUMU VISPĀRĒJĀS PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „ZVANIĽŠ” ŪDENSVADA AVĀRIJAS SEKU
LIKVIDĒŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Vispārējās pirmsskolas izglītības
iestādes „Zvaniľš” vadītājas D.Kļavas iesniegums (07.11.2011. Nr. LNP/17.1./11/1682) ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu Ls 2533.54 ūdensvada
avārijas seku likvidēšanai.
2011.gada 31.oktobrī VPII „ Zvaniľš” tika konstatēta ūdensvada avārija –
pārplīsusi karstā ūdens padeves lokanā caurule, kā rezultātā applūdusi grupas
telpa, garderobes telpa un virtuve. No karstā tvaika un ūdens bojāts parkets,
sienas, griesti un mēbeles. Bojāto telpu remonts izmaksās Ls 2533.54.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada domes 2011.gada 09.februāra saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu”
14.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – 1 deputāts
(D.Kļava), Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Piešķirt papildus finansējumu Ls 2534.00 Vispārējās pirmsskolas
izglītības iestādei „Zvaniľš” ūdensvada avārijas seku likvidēšanai – telpu
remontam.
2. Finansējumu Ls 2534.00 piešķirt no rezerves fonda par šo summu
palielinot Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniľš” izdevumu tāmi.

10.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES PAMATSKOLAS IEĽĒMUMU UN
IZDEVUMU TĀMĒ
Lielvārdes novada domē saľemts Lielvārdes pamatskolas (turpmāk tekstā
– skola) direktora A.Pētersona iesniegums (22.11.2011. Nr. LNP/1-7.1/11/1783)
ar lūgumu atļaut izlietot sniegto maksas pakalpojumu ieľēmumu pārpildi Ls
1405.84 renovētā vēstures kabineta un laboratorijas aprīkojuma iegādei.
Pēc Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un
grāmatvedības nodaļas datiem uz 2011.gada 22.novembri Lielvārdes
pamatskolas ieľēmumu tāmē par telpu nomu izveidojusies pārmaksa Ls 330.00.
datiem. Savukārt ieľēmumi par ēdināšanas pakalpojumiem 2011.gadā plānoti Ls
36708.00 (kopā ar valsts dotāciju), faktiski iekasēti uz 2011.gada 22.novembri
Ls 33569.89. Līdz gada beigām kopējie ieņēmumi varētu sasniegt Ls 37894.00
– starpība Ls 1186.00 Ieľēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem ir saistīti ar
izdevumiem par produktu iegādi. 2011.gadā plānoti izdevumu ir Ls 32084.00
apmērā, savukārt faktiskie izdevumi uz 2011.gada 22.novembri sastāda Ls
30594.51. Līdz gada beigām kopējie izdevumi pārtikas produktiem varētu
sastādīt Ls 33594.51 – starpība Ls 1510.51
Lielvārdes novada dome 2011.gada 29.jūnija sēdē Nr.8 pieľēma lēmumu
Nr.18 ”Par grozījumiem Lielvārdes pamatskolas 2011.gada ieľēmumu un
izdevumu tāmē” ar kuru nolēma atļaut skolai palielināt ieľēmumus par
ēdināšanu un izdevumus par telpu remontu par summu Ls 2814.00.
Izdarot grozījumus par ēdināšanas pakalpojumiem nepieciešams palielināt
arī izdevumus par pārtikas produktiem par kopējo summu Ls 1510.00.
Tas nozīmē, ka kopējai ēdināšanas ieľēmumu palielinājuma summa jābūt
Ls 2586.00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada domes 2011.gada 09.februāra saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu”
8.punktu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Atļaut Lielvārdes pamatskolai ieľēmumu pārpildi Ls 2916.00 izlietot
ēdināšanas produktu iegādei un skolas mēbeļu iegādes izdevumu segšanai.
2.Palielināt Lielvārdes pamatskolas tāmē:
2.1.ieľēmumu daļu par Ls 2586.00 (ieľēmumi par ēdināšanu);
2.2.ieľēmumu daļu par Ls 330.00 (ieľēmumi par telpu nomu);
2.3.izdevumu daļu par Ls 1406.00(mēbeļu iegāde);
2.4.izdevumu daļu par Ls 1510.00 (ēdināšanas pakalpojumi).
3.Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības
nodaļai veikt grozījumus Lielvārdes pamatskolas ieľēmumu un izdevumu tāmē.

11.
PAR PAPILDUS FINANĒJUMU LIELVĀRDES PAMATSKOLAI VIDEO
PROJEKTORA IEGĀDEI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Lielvārdes pamatskolas (turpmāk
tekstā – skolas) direktora A.Pētersona iesniegums (22.11.2011. Nr. LNP17.1./11/1782) ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu Ls 719.80 video
projektora iegādei renovētajam vēstures kabinetam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada domes 2011.gada 09.februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu”,
atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1.Piešķirt papildus finansējumu Ls 720.00 Lielvārdes pamatskolai video
projektora iegādei.
2. Finansējumu Ls 720.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Lielvārdes pamatskolas izdevumu tāmi.
12.
PAR
LIELVĀRDES
MŪZIKAS
SKOLAS
ENERGORESURSU
IETAUPĪJUMA NOVIRZĪŠANU SKOLAS ZĀLES GRIDAS PULĒŠANAI
UN VASKOŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Lielvārdes mūzikas skolas
(turpmāk tekstā – skola) direktora A.Klepera iesniegums (11.11.2011. Nr.
LNP/1-7.1/11/1716-L) ar lūgumu atļaut energoresursu (gāzes) ietaupījumu Ls
778.00 novirzīt skolas aktu zāles parketa grīdas pulēšanai un vaskošanai.
2010.gada vasarā skolas zālē tika veikta parketa restaurācija. Lai
nodrošinātu grīdas ilgstošu un kvalitatīvu ekspluatāciju nepieciešams reizi gadā
veikt parketa pulēšanu un vaskošanu.
Skolas 2011.gada izdevumu tāmē paredzēti līdzekļi gāzes iegādei Ls
3600.00 apmērā. Uz 2011.gada 1.novembri iztērēti līdzekļi Ls 2482.39. Par
novembra mēnesi plānotais gāzes patēriľš 750m3, tas ir Ls 263.00. Līdz ar to
plānotais līdzekļu atlikums uz gada beigām būtu Ls 854.00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada domes 2011.gada 09.februāra saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu”
10.punktu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:

1.Atļaut Lielvārdes mūzikas skolai izmantot energoresursiem paredzētos
ietaupītos līdzekļus Ls 778.00 skolas zāles grīdas pulēšanai un vaskošanai.
2. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un
grāmatvedības nodaļai veikt grozījumus Lielvārdes mūzikas skolas izdevumu
tāmē.
13.
PAR FINANSĒJUMU LIELVĀRDES MŪZIKAS SKOLAS BĒRNU KORIM
„LIELVĀRDE”
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Lielvārdes mūzikas skolas bērnu
kora „Lielvārde” (turpmāk tekstā – koris) vadītājas Baibas Kleperes iesniegums
(reģ.04.10.2011. Nr.LNP/1-7.1./11/1474), ar lūgumu Lielvārdes novada domei
piešķirt finansējumu transporta izdevumiem (domes autobuss MAN) kora
braucienam uz koru konkursu Itālijā – Riva del Gardā no 2012.gada 30.marta
līdz 8.aprīlim. Konkursu organizē starptautiskā koru asociācija
INTERKULTUR.
Koris ir vairāku starptautisku konkursu laureāts. No 5.Pasaules koru
olimpiādes Grācā koris atgriezās ar zelta medaļu bērnu koru kategorijā un divām
sudraba medaļām garīgās mūzikas un vokālo ansambļu a capella mūzikas
kategorijās.
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skatē koris ieguva
2.vietu A grupā (A grupā piedalījās 15 kori).
Pasaules koru Olimpiādēs, ko organizē koru asociācija INTERKULTUR,
koris piedalījās 3 reizes.
2014.gadā koru asociācija INTERKULTUR organizē koru Olimpiādi
Latvijā, kā iesniegumā raksta kora vadītāja Baiba Klepere, lai varētu bez
kvalifikācijas konkursa pretendēt uz dalību koru Olimpiādē Latvijā, ir būtiski
piedalīties koru konkursos, ko organizē koru asociācija INTERKULTUR.
Ir veiktas provizorisks izmaksu aprēķins kora dalībai koru konkursā Itālijā
2012.gadā:
-Ls 1760.00 transporta izmaksas (degviela, noma par ceļiem);
-Ls 640.00 komandējuma apmaksa diviem šoferiem;
-Ls 640.00 komandējuma apmaksa kora vadītājai un koncertmeistarei;
-Ls 500.00 viesnīcas apmaksa diviem šoferiem,
-Ls 85.00 papildus samaksa šoferiem par darbu brīvdienās.
Ls 3625.00 KOPĀ
Papildus minētajām izmaksām:
Ls 10 400.00
40 kora dalībnieku maksa (40 x Ls260) par viesnīcu un
ēdināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un likuma „Par pašvaldību budţetu” 30.pantu.
Balsošanā nepiedalās deputāts A.Kleperis
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, A.Streile,

R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1.Piešķirt Lielvārdes mūzikas skolas bērnu korim „ Lielvārde”
līdzfinansējumu Ls 3000.00 apmērā braucienam uz koru konkursu Itālijā –Riva
del Gardā 2012.gadā no 30.martā līdz 08.aprīlim.
2. Līdzekļus paredzēt Lielvārdes novada pašvaldības 2012.gada budţetā.
14.
PAR FINANSĒJUMU ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJAM
DALĪBAI TŪRISMA IZSTĀDĒ BALTTOUR 2012
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Andreja Pumpura Lielvārdes
muzeja (turpmāk tekstā – muzejs)
direktores A.Streiles iesniegums
(24.11.2011.reģ.Nr.LNP/1-7.1/11/1796) ar lūgumu piešķirt finansējumu Ls
700.00 muzeja dalībai tūrisma izstādē Balttour 2012
Muzejā kopš 2011.gada 1.februāra darbojas Lielvārdes novada tūrisma
informācijas punkts. Sagatavota informācija par tūrisma objektiem novadā,
uzsākta sadarbība ar novada uzľēmējiem un izstrādāti trīs tematiskie tūrisma
maršruti. Muzejam piedaloties tūrisma izstādē Balttour 2012 būtu iespēja
reklamēt Lielvārdes novadu. Kopējais nepieciešamais finansējums dalībai
izstādē ir Ls 700.00 – Ls 300.00 dalības maksa(2012.gada izdevumi) un Ls
400.00 bukleta „ Lielvārdes novads” izdošana (2011.gada izdevumi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada domes 2011.gada 09.februāra saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu”
12.punktu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Pieķirt finansējumu Ls 700.00 Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam
dalībai tūrisma izstādē Balttour 2012.
2. Finansējumu Ls 400.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja izdevumu tāmi (kods 22312reprezentācijas materiāli).
3. Finansējumu Ls 300.00 paredzēt Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja
2012.gada izdevumu tāmē.
15.
PAR GROZĪJUMIEM ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJA
IEĽĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Andreja Pumpura Lielvārdes
muzeja (turpmāk tekstā – muzejs) direktores A.Streiles iesniegums

(24.11.2011.reģ.Nr.LNP/1-7.1/11/1795) ar lūgumu atļaut izlietot sniegto maksas
pakalpojumu ieľēmumu pārpildi Ls 150.00 jaunu muzeja durvju uzstādīšanai.
Pēc Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un
grāmatvedības nodaļas datiem uz 2011.gada 01.novembri muzeja ieľēmumu
tāmē no biļešu ieľēmumiem izveidojusies pārmaksa Ls 339.20.
Muzeja durvis uzstādītās ap 1980.gadu un šobrīd ir deformējušās un
nolietojušās. Jaunu durvju izgatavošana un uzstādīšana izmaksās Ls 150.00 un
to būtu iespējams finansēt no ieľēmumu pārpildes.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada domes 2011.gada 09.februāra saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu”
8.punktu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Atļaut Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam ieľēmumu pārpildi Ls
150.00 izlietot jaunu durvju izgatavošanai un uzstādīšanai
2.Palielināt Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja tāmē:
2.1.ieľēmumu daļu par Ls 150.00 (Ieľēmumi par biļešu realizāciju);
2.2.izdevumu daļu par Ls 150.00(durvju izgatavošana un uzstādīšana).
3.Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības
nodaļai veikt grozījumus Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja ieľēmumu un
izdevumu tāmē.
16.
PAR PAPILDUS FINANĒJUMU JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMA
FOLKLORAS KOPAI „LIEPU LAIPA”
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Jumpravas kultūras nama
direktores A.Vorobejas iesniegums (23.11.2011. Nr. LNP1-7.1.) ar lūgumu
piešķirt papildus finansējumu Ls 200.00 folkloras kopas „Liepu laipa” dalībai
folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skatē Kandavā.
2011.gada 26.novembrī Kandavas kultūras namā notiek Kurzemes novada
folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skate. Kolektīvam nepieciešami
līdzekļi Ls 200.00 apmērā transporta pakalpojumiem.
2011.gada Jumpravas kultūras nama amatierkolektīvu tāmē paredzētie
transporta izdevumi ir iztērēti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada domes 2011.gada 09.februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu”,
atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:

1.Piešķirt papildus finansējumu Ls 200.00 Jumpravas kultūras nama
kopas „Liepu laipa” dalībai starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2012”
(transportam).
2. Finansējumu Ls 200.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Jumpravas kultūras nama amatierkolektīvu izdevumu tāmi.
17.
PAR PAPILDUS FINANĒJUMU LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
ADMNISTRĀCIJAI DATORA IEGĀDEI
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas nodaļā
sabojājās 2004.gadā iegādātā datora mātes plate, kā rezultātā dators darbam
vairs nav lietojams. Jauna datora iegādei ar atbilstošu programmu
nodrošinājumu nepieciešami Ls 384.00. Administrācijas 2011.gada izdevumu
tāmē šādu līdzekļu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada domes 2011.gada 09.februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu” ,
atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1.Piešķirt papildus finansējumu Ls 384.00 Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijai datora iegādei.
2. Finansējumu Ls 384.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Lielvārdes pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanas
izdevumu tāmi.
18.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ANGĀRS - REMBATES IELĀ 11B,
LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADS, PIRKŠANU PAŠVALDĪBAS
VAJADZĪBĀM
Akciju sabiedrībai „DnB NORD Banka”, reģistrācijas numurs
40003024725, pieder nekustamais īpašums (ēka) Rembates ielā 11B, Lielvārdē,
kadastra numurs 7413 501 0084, kas reģistrētas Lielvārdes pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000418065. Objekts sastāv no nedzīvojamās
ēkas – angāra, kadastra apzīmējums xxxx. Minētā banka ar sava uzľēmuma SIA
„Salvus”, reģistrācijas numurs xxxx, starpniecību, pārdod nedzīvojamo ēku –
angāru ar telpu platību 424 m2 par Ls9030,00.
Angārs ir labā tehniskā stāvoklī un atrodas stratēģiski svarīgā vietā. Tas
nepieciešams Lielvārdes novada pašvaldībai saimniecisko funkciju
nodrošināšanai. Nekustamā īpašuma Rembates ielā 11B, Lielvārdē, zemes,

kadastra numurs xxxx, īpašnieks ir xx. Zemei noteikta ķīlas tiesība par labu
akciju sabiedrībai „Aizkraukles banka”.
Uz šā zemes gabala atrodas nekustamais īpašums – katlu māja ar telpu
platību 41,2 m2, kadastra apzīmējums xxxx, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā un
kuras īpašnieks nav zināms.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ľemot vērā Lielvārdes novada
domes Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ieteikumus, atklāti
balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Iegūt Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Rembates
ielā 11B, Lielvārdē, Lielvārdes novads, kadastra numurs xxxx – nedzīvojamo
ēku – angāru, kadastra apzīmējums xxxx.
2. Noslēgt Pirkuma līgumu starp SIA „Salvus” (pārdevējs) un Lielvārdes novada
pašvaldību (pircējs) par nekustamā īpašuma Rembates ielā 11B, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, kadastra numurs xxxx, iegādi par pārdošanas cenu līdz
Ls9030,00 (deviľi tūkstoši trīsdesmit latu un nulle nulle santīmi).
3. Nekustamā īpašuma Rembates ielā 11B, Lielvārdē, Lielvārdes novads,
kadastra numurs 7413 501 0084, iegādei finansējumu līdz Ls9030,00 (deviľi
tūkstoši trīsdesmit lati un nulle nulle santīmi) piešķirt no rezerves fonda un
par šo summu palielināt Lielvārdes novada pamatbudţeta sadaļas:
„Lielvārdes novada pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana”
izdevumu tāmi.
4. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc
attiecīgo dokumentu saľemšanas veikt samaksu par pirkumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliľam.
19.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS GALVOJUMU K.V.
STUDIJU KREDĪTA UN STUDĒJOŠĀ KREDĪTA ĽEMŠANAI
2011.gada 28.oktobrī Lielvārdes novada pašvaldība saľēma K.V., dzīvo
xxx, iesniegumu, kurā tiek lūgts sniegt pašvaldības galvojumu studiju kredīta un
studējošā kredīta saľemšanai. K.V. ir reģistrēta studijām Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātľu fakultātē studiju programmā
„Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”, apguves ilgums 4 gadi,
iegūstamais grāds – Sociālo zinātľu bakalaurs socioloģijā.
Saskaľā ar Lielvārdes novada domes 26.08.2009.saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Noteikumi par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un
studējošā kredīta saľemšanai”, pašvaldības galvojumu var saľemt persona no
ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. K.V. ģimenē ir viens
apgādātājs - un ģimenei 19.09.2011. ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

Iepazīstoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātľu
fakultātē pilna laika klātienes studentes K.V. iesniegumu un pievienotajiem
dokumentiem, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, LR likuma “Par pašvaldību budţetiem” 26.panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības
aizľēmumiem un galvojumiem” 13.punktu un Lielvārdes novada domes
26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Noteikumi par pašvaldības
galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saľemšanai”, uzklausot Finanšu
komitejas priekšsēdētāju I.Balodi, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Sniegt galvojumu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo
zinātľu fakultātē studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes
socioloģija” pilna laika klātienes studentes K.V., personas kods xxxx, studiju
kredītam un studējošā kredītam AS „SEB banka” uz sekojošiem kredīta
nosacījumiem:
1.1. studiju kredīta galvojuma apmērs - ne vairāk kā Ls 3600,00 (trīs tūkstoši
seši simti lati un 00 santīmi);
1.2. studējošā kredīta galvojuma apmērs - ne vairāk kā Ls 4000,00 (četri
tūkstoši lati un 00 santīmi);
1.3. aizdevuma atmaksas termiľš - līdz 10 gadiem pēc Studiju programmas
pabeigšanas;
1.4. aizdevuma procentu likme – AS „SEB banka” noteiktā 6 mēnešu mainīgā
procentu likme.
2. Aizľēmuma atmaksas garantijas – Lielvārdes novada pašvaldības
budţets.
3. Kredīts saľemšanu, paredzētos atmaksas termiľus, aizdevuma procentu
likmi un aizľēmuma atmaksāšanas garantijas nosaka LR Ministru kabineta
29.05.2001. noteikumi Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts
studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā
sniegtu galvojumu”.
4. Ar K.V. slēgt līgumu par galvojuma saľemšanu.
5. Galvenai ekonomistei I.Fokinai iesniegt Pašvaldību aizľēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 25.063.2008. MK noteikumu
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizľēmumiem un galvojumiem”
13.punktā norādīto informāciju.
20.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO I.R.

21.
PAR PROJEKTA IESNIEGUMA „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA
LIELVĀRDES
NOVADA
JUMPRAVAS
PAGASTA
DZELMĒS”
SASKAĽOŠANU UN SAISTĪBĀM PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ
Lielvārdes novada pašvaldības aģentūra „Jumpravas pašvaldības
aģentūra” piedalās Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvē
saskaľā ar Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, sagatavojot projekta iesniegumu
„Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta
Dzelmēs” un iesniedzot to LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā finansējuma saľemšanai.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 102 199,25, projekta attiecināmās
izmaksas ir Ls 83 769,88, no tām pieprasītais ERAF finansējums Ls 71204,40
(85% apmērā no attiecināmajām izmaksām), nepieciešamais līdzfinansējums Ls
12 565,48 (15% no attiecināmajām izmaksām) un neattiecināmās izmaksas Ls
18 429,37.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Saskaľot Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras „Jumpravas pašvaldības
aģentūra” sagatavoto projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības attīstība
Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Dzelmēs” un tajā ietvertos darbus
un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesnieguma finansējuma plānam
un projekta budţeta kopsavilkumam.
2. Projekta realizācijai nodrošināt Lielvārdes novada pašvaldības budţeta
finansējumu Ls 12 565,48 apmērā.
3. Slēgt zemes nomas līgumu ar nekustamā īpašuma „Līvlauri”, Dzelmes,
Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, īpašnieci A. S., personas kods
xxxxxx-xxxxx, dzīvo „Līvlauri”, Dzelmes, Jumpravas pagasts, Lielvārdes
novads, ar sekojošiem noteikumiem:
3.1. zemes nomas līguma termiľš – ne mazāk kā 10 gadi;
3.2. nomātā zemes gabala platība tiks noteikta, izstrādājot zemes ierīcības
projektu un attīrīšanas iekārtu tehnisko projektu;
3.3. zemes nomas mērķis - attīrīšanas iekārtu Dzelmēs, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā, izbūve un uzturēšana;

3.4. pašvaldība apľemas maksāt nomas maksu un nekustamā īpašuma
nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā;
3.5. pēc attīrīšanas iekārtu būvniecības pašvaldībai bez īpašnieces atsevišķa
saskaľojuma (piekrišanas) ir tiesības reģistrēt zemesgrāmatā uzbūvētās
būves kā pašvaldībai piederošu atsevišķu nekustamo īpašumu.
22.
PAR FINANSĒJUMU BIEDRĪBAI „NOVADNIEKI” ĢIMEĽU CENTRA
BŪVNIECĪBAS POSMA PABEIGŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts biedrības „Novadnieki” (turpmāk
tekstā – biedrība) valdes priekšsēdētājas iesniegums (reģ.17.11.2011.Nr.LNP/17.1/11/1784) ar lūgumu atbalstīt biedrību ar finansējumu Ls 9937.78 ģimenes
centra būvniecības posma pabeigšanai.
Biedrība uzsākusi ģimenes centra būvniecību nekustamajā īpašumā
„Aivas”, kuru pašvaldība iznomā biedrībai. Centra būvniecības pirmajam un
otrajam posmam biedrība piesaistījusi PPP „Zied zeme” finansējumu Ls
18000.00 apmērā, kā arī ieguldījusi Ls 2000.00 biedrības līdzekļu. Būvniecības
trešā posma projekts netika atbalstīts, līdz ar to šobrīd biedrība nevar nodot ēkas
1.kārtu ekspluatācijā. Nenododot ēkas 1.kārtu ekspluatācijā biedrībai var nākties
piesaistītos līdzekļus Ls 18000.00 apmērā atgriezt finansējuma devējiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada domes 2011.gada 09.februāra saistošaujiem
noteikumiem Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu”,
atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1.Pieķirt finansējumu Ls 9 938.00 biedrībai „Novadnieki” ģimenes centra
būvniecības posma pabeigšanai.
2. Finansējumu Ls 9 938.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Lēdmanes pagasta izdevumu tāmi (kods 32632-dotācijas
nevalstiskajām organizācijām).
23.
PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU PUBLISKO UN PRIVĀTO
PARTNERATTIECĪBU BIEDRĪBAS „ZIED ZEME” PROJEKTAM
„DARBĪGIE JAUNIEŠI KOPIENĀS”
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts publisko un privāto
partnerattiecību biedrības „Zied zeme” (turpmāk tekstā – biedrība) projektu
vadītāja iesniegums (21.10.2011.LNP/1-7.1/11/1627) ar lūgumu atbalstīt

biedrības un Britu padomes kopīgo projektu „Darbīgie JAUNIEŠI kopienās” ar
līdzfinansējumu Ls 1064.00.
Projekta mērķis veicināt pozitīvas pārmaiľas kopienās un to ilgtermiľa
attīstību, kā arī ir iesaistīt dalībniekus pēc iespējas plašākā teritorijā, lai projekta
rezultāts veicinātu pozitīvas pārmaiľas vairākos pagastos plašākai auditorijai.
Projekta mērķgrupa ir 35 biedrības „Zied zeme” projekta realizācijas teritorijā
dzīvojoši jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, no tiem provizoriskais
dalībnieku skaits no Lielvārdes novada - 7. Kopējās projekta izmaksas 11680.00
lati, no kuriem Ls 5320.00 plānots kā Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes
pašvaldību līdzfinansējums. Balsoties uz provizorisko dalībnieku skaitu
Lielvārdes novada pašvaldība līdzfinansējums būtu Ls 1064.00. Projekta
aktivitātes plānotas no 2012.gada janvāra līdz aprīlim.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada domes 2011.gada 09.februāra saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu”
12.punktu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Piešķirt līdzfinansējumu Ls 1064.00 publisko un privāto partnerattiecību
biedrībai „Zied zeme” projekta „Darbīgie JAUNIEŠI kopienās” īstenošanai.
2.Līdzfinansējumu Ls 1064.00 paredzēt 2012.gada Lielvārdes novada
pašvaldības budţeta izdevumos.
24.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DĀRZA IELA 7, LIELVĀRDE,
LIELVĀRDES NOVADS, KADASTRA NUMURS XXXX, TERITORIJAS
DETĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU
Atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dārza iela 7, Lielvārde, Lielvārdes
novads teritorijas detālplānojumu.
25.
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDI ZEMES VIENĪBAI
„NOKALNI” JUMPRAVAS PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ
Atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,

I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai „Nokalni” (kadastra
apzīmējums xxxx, platība 11,8 ha) Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, lai
veiktu zemes vienības sadalīšanu.
26.
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDI ZEMES VIENĪBĀM
LAUKU IELĀ 7 UN MEŢA IELĀ 17C, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES
NOVADĀ
Atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībām Lauku ielā 7
(kadastra apzīmējums xxxx) un Meţa ielā 17C (kadastra apzīmējums xxxx),
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, lai veiktu zemes vienību robeţas pārkārtošanu.
27.
PAR ADRESES PIEŠĶIRŠANU ZEMES VIENĪBAI „DAUGAVIĽAS” UN
UZ TĀS ESOŠAJAI ĒKAI LIELVĀRDES PAGASTĀ
Atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
Apbūvei paredzētai zemes vienībai „Daugaviľas” (kadastra apzīmējums
xxxx) un uz tās esošajai ēkai piešķirt adresi – „Daugaviņas”, Kaibala,
Lielvārdes pag., Lielvārdes nov.;
28.
PAR NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANU NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
„VĀLODZES” ATDALĀMAJAI ZEMES VIENĪBAI LĒDMANES PAGASTĀ
Atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
No nekustamā īpašuma „Vālodzes” (kadastra Nr.xxxx) atdalāmajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxx, platība 15,20 ha, kas atrodas Lēdmanes
pagastā, piešķirt nosaukumu „Vālodzītes”.

29.
PAR NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANU NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
PĒRKONA IELĀ 3 ATDALĀMAJAI ZEMES VIENĪBAI LIELVĀRDES
PAGASTĀ
Atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
No nekustamā īpašuma Pērkona ielā 3, (kadastra Nr.xxxx) atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx, platība 3,0 ha, kas atrodas
Lielvārdes pagastā, piešķirt nosaukumu „Rītiņi”.
30.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶA MAIĽU ZEMES
VIENĪBĀM LIELVĀRDES NOVADA TERITORIJĀ
Atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Mainīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus šādām zemes vienībām
Lielvārdes novada teritorijā, turpmāk nosakot uz zemes vienības esošo būvju
lietošanas veidam un faktiskajai izmantošanai atbilstošu nekustama īpašuma
lietošanas mērķi:

r.p.k.

Zemes vienības nosaukums Zemes
vienības
kopplat.
(ha)

N
Zemes
vienības kadastra
apzīmējums

1
.1.

Vītolu iela 1A

7413 002

1

Vītolu iela 1A

7413 002

1
.3.

Vītolu iela 2L
Vītolu iela 4L

7433

1

0,0311
1202 –

0,0342

0601 –

0,0342

002

0699

.6.

0601 –

0,0311
7413 002

1

0,2006
1202 –

0,0311

0608

.5.

0501 –

0,1023
7413 002

1

0,1023
0601 –

0,2006

0704

.4.

1201 –

0,1023

0703

Laimdotas

0,2490

iela 33

Ar šo
lēmumu noteiktais
nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis
(kods*) un tam,
piekrītošā platība (ha)

0601 –

0,1023

0550

.2.

Līdzšinējais nekustamā
īpašuma lietošanas
mērķis (kods*) un tam
piekrītošā platība (ha)

0,0342

0906

–

0,2490

1104

–

0,2490

7464

006

Jaunceļmalas

0,31

0101 – 0,31

0601 – 0,31

7464

006

Meţrozes

0,15

0101 – 0,15

0601 – 0,15

7464

006

Vīteľi

0,17

0101 – 0,17

0601 – 0,17

0137
1

.7.

0138
1

.8.

0139
1

.9.
1
.10.

006

Jasmīni

0,20

0101 – 0,20

0601 – 0,20

7464

006

Meţsētas

0,20

0101 – 0,20

0601 – 0,20

7464

006

Ābelītes 1

0,15

0101 – 0,15

0601 – 0,15

7464

006

Meţmalas

0,24

0101 – 0,24

0601 – 0,24

7464

006

Oši

0,15

0101 – 0,15

0601 – 0,15

7464

006

Eglāji

0,16

0101 – 0,16

0601 – 0,16

7464

006

Lazdas

0,50

0101 – 0,50

7464

006

Madaras

0,15

0101 – 0,15

0601 – 0,18
0101 – 0,32
0601 – 0,15

7464

006

Virši

0,90

0101 – 0,90

7464

006

Oškalni

0,3874

0141
1

.11.

0142
1

.12.

0143
1

.13.

0149
1

.14.

0151
1

.15.

0005
1

.16.

0153
1

.17.

0601 – 0,36
0101 – 0,54
0601
–

0078
1

.18.

0156
1

.19.

0101

–

0,3874
7464

006

Kastaľi

0,18

7448

002

Austrumi 1

0,8269

0,3874
0801 – 0,18

0601 – 0,18

0262
1

.20

7464
0140

0288

0701
0,8269

–

0101

–

0,8269

*Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods un nosaukums:
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve;
1201 – inţeniertehniskā apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
0501 – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
1104 – transporta līdzekļu garāţu apbūve
1202 – upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas
būvju apbūve
0906 – valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un
glābšanas, robeţsardzes un soda izciešanas iestāţu apbūve
0801 – komercdarbības objektu apbūve
0701 – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

31.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „MĀLLĒPES A”, LĒDMANES PAGASTĀ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, NODOŠANU BEZ ATLĪDZĪBAS VALSTS
ĪPAŠUMĀ
Lielvārdes novada dome ir izskatījusi Valsts akciju sabiedrības „Latvijas
Valsts ceļi” (reģistrācijas Nr.xxxx, juridiskā adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV
1050) 22.07.2011. iesniegumu par valsts galvenā autoceļa E22 posma Rīga
(Tīnūţi) – Koknese (autoceļa P80 posms Tīnūţi – autoceļš P32 km 5,12 – 40,6)
rekonstrukcijas projekta realizācijai nepieciešamā, Lielvārdes novada
pašvaldībai piederošā, nekustamā īpašuma „Māllēpes A”, kadastra Nr.7464 003
0369, nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā.
Satiksmes ministrija ir deleģējusi Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”
risināt jautājumus, kas saistīti ar valsts autoceļu būvniecības un rekonstrukcijas
projektu realizācijai nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanu.

Nekustamais īpašums „Māllēpes A”, Lēdmanes pagastā, kadastra
Nr.xxxx, platība 0,15 ha, pieder Lielvārdes novada pašvaldībai. Īpašuma tiesības
uz nekustamo īpašumu „Māllēpes” ir nostiprinātas Ogres zemesgrāmatu nodaļas
Lēdmanes pagasta zemesgrāmatā 09.11.2011., nodalījuma Nr.100000497764.
Saskaľā ar AS „Ceļuprojekts” izstrādāto būvprojektu „A/c P80 posms no
km 5.1 – 40.6” nekustamā īpašuma „Māllēpes A” zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 7464 003 0350 teritorija nepieciešama valsts galvenā autoceļa E22
posma Rīga (Tīnūţi) – Koknese būvniecībai.
Ľemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskās
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 5.panta
pirmo daļu, 42.panta otro daļu un 43.pantu, ľemot vērā Valsts akciju sabiedrības
„Latvijas Valsts ceļi” 20.01.2011. Lielvārdes novada pašvaldībā reģistrēto
iesniegumu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
Nodot bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā Satiksmes ministrijas
personā Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Māllēpes
A” (kadastra Nr.xxxxx), Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, kas sastāv no
zemes vienības 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, lai realizētu valsts
galvenā autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūţi) – Koknese rekonstrukcijas projektu.
32.
PAR PILNVAROJUMU
BŪVVALDEI

LIELVĀRDES

NOVADA

PAŠVALDĪBAS

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajā daļā
noteikts: „Nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām
apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem
pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās
pašvaldības dome. Numuru vai nosaukumu piešķiršanu ēkām, apbūvei
paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības dome var nodot
kādai no šīs pašvaldības institūcijām.”
Lai nodrošinātu operatīvāku iesniegumu izskatīšanu un lēmumu
pieľemšanu par jautājumiem, kas saistīti ar adrešu reģistrēšanu Valsts adrešu
reģistrā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro
daļu, Ministru kabineta 03.11.2009.noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 8. un 43.punktu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:

1. Pilnvarot Lielvārdes novada būvvaldi, kā Lielvārdes novada
pašvaldības administrācijas struktūrvienību, ar 2012.gada 1.janvāri izskatīt
jautājumus un pieľemt lēmumus par numuru vai nosaukumu piešķiršanu ēkām,
apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām un pieľemtos lēmumus
nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistram.
2. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas būvvaldei pēc deputātu
pieprasījuma informēt Lielvārdes novada domi par pieľemtajiem lēmumiem.
33.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA DOMES 25.11.2009. SĒDES
Nr.11 LĒMUMĀ Nr.34 „PAR ILGTERMIĽA TELPU NOMAS MAKSU
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠAJĀS ĒKĀS (LIELVĀRDES PILSĒTAS
TERITORIJĀ)”
Lielvārdes novada dome 25.11.2009. sēdē Nr.11 ar lēmumu Nr.34 „Par
ilgtermiľa telpu nomas maksu pašvaldības īpašumā esošajās ēkās (Lielvārdes
pilsētas teritorijā)” pašvaldības nekustamajā īpašumā Dravnieku ielā 8,
Lielvārdē noteica šādu nomas maksu (bez PVN) mēnesī par telpu izmantošanu:
sabiedriskai ēdināšanai - Ls1,00/m2 un ēkas koplietošanas telpām – Ls0,13/m2.
Lielvārdes novada pašvaldība 2010.gadā un 2011.gadā ir ieguldījusi
ievērojamus finanšu līdzekļus nekustamā īpašuma Dravnieku ielā 8, Lielvārdē,
(Lielvārdes mūzikas skola) renovācijā, veicot ēkas siltināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu,
uzklausot Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ieteikumus,
atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Izteikt Lielvārdes novada domes 25.11.2009. sēdes Nr.11 lēmuma Nr.34
„Par ilgtermiľa telpu nomas maksu pašvaldības īpašumā esošajās ēkās
(Lielvārdes pilsētas teritorijā)” 3.punktu šādā redakcijā:
1.1. „3. Noteikt sekojošas ilgtermiľa telpu nomas maksas (bez PVN)
Dravnieku ielā 8, Lielvārdē:
3.1. Sabiedriskai ēdināšanai izmantojamām telpām – Ls1,20/m2
mēnesī;
3.2. Ēkas koplietošanas telpas proporcionāli pastāvīgi izmantojamai
telpu platībai – Ls0,15/m2 mēnesī.”.
2. Grozījumi stājas spēkā no 2012.gada 01.janvāra.
34.
PAR GROZĪJUMIEM 02.04.2001. LĪGUMĀ NR.8-2./33 STARP I.K.
„GAMMA-Ā”
UN
LIELVĀRDES
MŪZIKAS
SKOLU
„PAR

NEDZĪVOJAMO TELPU NOMU DRAVNIEKU IELĀ 8, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADS”
Lielvārdes novada pašvaldībā 2011.gada 10.novembrī (reģ.Nr. LNP/
/11/1708-G) saľemts I.K. „Gamma-Ā” direktores iesniegums ar lūgumu
pagarināt 02.04.2001. noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpām
Dravnieku ielā 8, Lielvārdē, uz desmit gadiem.
Lielvārdes mūzikas skola 2001.gada 02.aprīlī noslēgusi Nomas līgumu Nr.82./33 ar I.U. „Gamma” (tagad – I.K. „Gamma-Ā”), par nedzīvojamo telpu nomu
222 m2 platībā Dravnieku ielā 8, Lielvārdē. Līguma darbības termiľš beidzas
2011.gada 31.decembrī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Civillikuma nosacījumiem par nomu, 02.04.2001. noslēgto
Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.8-2./33 un tā 9.2.punktu, ľemot vērā
Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ieteikumus, atklāti balsojot:
par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, A.Streile,
R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Pagarināt starp Lielvārdes mūzikas skolu un I.K. „Gamma-Ā” 02.04.2001.
noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-2./33 darbības termiľu uz
desmit gadiem, tas ir, līdz 2021.gada 31.decembrim (ieskaitot).
3. Vienošanos par grozījumiem 02.04.2001. noslēgtajā Nedzīvojamo telpu
nomas līgums Nr.8-2./33 sagatavot Lielvārdes mūzikas skolas direktoram
A.Kleperim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliľam.
35.
PAR INDIVIDUĀLĀ UZĽĒMUMA „TAVS SAPNĪTIS” TELPU NOMAS
PARĀDA NOMAKSAS TERMIĽA PAGARINĀJUMU LĪDZ 31.12.2011.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Individuālajām uzľēmumam „ Tavs sapnītis” parādu Ls xxxx (parāda
summa uz 2011.gada 01.novembri) apmērā veikt līdz 2011.gada 31.decembrim.
2. Parāda nesamaksāšanas gadījumā lauzt līgumu ar nomnieku
individuālais uzľēmums „ Tavs sapnītis”, par telpu nomu Lielvārdes novada
sporta centrā ar 2012.gada 02.janvāri.

36.
PAR 2000.GADA 27.APRĪLĪ NOSLĒGTĀ NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS
LĪGUMA STARP LĒDMANES PAGASTA PADOMI un SIA „DUETS - 96”
PĀRJAUNOŠANU
Lielvārdes novada pašvaldībā 2011.gada 08.novembrī (reģ.Nr.LNP/
/11/1685) saľemts SIA „Duets - 96”, reģistrācijas numurs xxxx, valdes locekļa
iesniegums ar lūgumu piešķirt nomas tiesības SIA „Dagi”, kā SIA „Duets – 96”
piederošā veikala „Vecavotos”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, iespējamam
pircējam un 27.04.2000. noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma visu saistību
pārľēmējam.
IU komercfirma „Duets - 96” 2000.gada 27.aprīlī noslēgusi Nedzīvojamo
telpu nomas līgumu ar Lēdmanes pagasta padomi par telpu nomu 116,8 m2
platībā veikala vajadzībām uz 99 gadiem pašvaldības dzīvojamā ēkā „Vecavoti”,
Lēdmanes pagastā. Pašreizējā līguma darbības laikā telpu nomnieks - SIA
„Duets –96” pilda visas līgumsaistības. Nomas līgums reģistrēts 13.03.2001.
zemesgrāmatā.
SIA „Duets – 96” vienojies ar SIA „Dagi” par 27.04.2000. noslēgtā
Nedzīvojamo telpu nomas līguma visu saistību nodošanu – pārľemšanu un no
pašvaldības nomāto telpu izmantošanu tirdzniecībai – veikala tālākas darbības
nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. un
27.punktu, Civillikuma nosacījumiem par nomu, 27.04.2000. noslēgto
Nedzīvojamo telpu nomas līgumu starp Lēdmanes pagasta padomi un SIA
„Duets - 96”, Lielvārdes novada domes 16.12.2009. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.15
„Par ilgtermiľa telpu nomas maksu pašvaldības īpašumā esošajās ēkās
Lēdmanes pagastā”, uzklausot Tautsaimniecības komitejas ieteikumu, atklāti
balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Pārjaunot 27.04.2000. noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu starp
Lēdmanes pagasta padomi un SIA „Duets - 96” par pašvaldībai piederošo
telpu iznomāšanu tirdzniecībai dzīvojamā ēkā „Vecavoti”, Lēdmanē,
Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novads, noslēdzot jaunu nomas līgumu ar
šādiem nosacījumiem:
1.1. iznomāt SIA „Dagi”, reģistrācijas numurs xxxx, pašvaldībai piederošās
telpas 116,8 m2 (viens simts sešpadsmit komats astoľi kvadrātmetri) platībā
dzīvojamā ēkā „Vecavoti”, kadastra numurs 7464 006 0212, Lēdmanē,
Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads;

1.2. noteikt iznomājamo telpu lietošanas mērķi – tirdzniecība (veikala tālākās
darbības nodrošināšana);
1.3. Nedzīvojamo telpu nomas līguma darbības laiks: divdesmit (20) gadi;
1.4. Nedzīvojamo telpu nomas maksu noteikt saskaľā ar Lielvārdes novada
domes 16.12.2009. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.15 „Par ilgtermiľa telpu nomas
maksu pašvaldības īpašumā esošajās ēkās Lēdmanes pagastā”.
2. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu parakstīšanai sagatavot Lielvārdes novada
pašvaldības Administrācijas juriskonsultam J.Bitem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
Administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājai Elitai Ozoliľai.
37.
PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA NR.10-2/13 TERMIĽA PAGARINĀŠANU
UN JAUNA ZEMES NOMAS LĪGUMA SLĒGŠANU AR I.P. PAR
PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „KASTAĽI”, LĒDMANES
PAGASTS, LIELVĀRDES NOVADS, ZEMES NOMU
Lielvārdes novada pašvaldībā 2011.gada 17.novembrī (reģ.Nr.LNP/
/11/1752) saľemts I.P., dzīvo: xxxxx, iesniegums ar vēlmi slēgt Zemes nomas
līgumu uz desmit gadiem par pašvaldības zemes vienības ar kadastra numuru
xxxx un nosaukumu „Kastaľi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novads, zemes
nomu.
Uz minētās zemes vienības atrodas ēkas un būves (veikals un palīgceltne) ar
kadastra numuru xxxx, kuras ierakstītas zemesgrāmatā un to īpašnieks ir I.P..
Zem ēkām un būvēm esošā zeme ar nosaukumu „Kastaľi”, kadastra numurs
xxxx, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, pieder Lielvārdes novada
pašvaldībai un tā ir ierakstīta zemesgrāmatā.
Zemes nomas līguma Nr.10-2/13, kas noslēgts 03.06.2008. starp Lēdmanes
pagasta padomi un Intu Pigaļevu, darbības termiľš beidzies 22.04.2011. Līgumu
nepieciešams pārjaunot atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu un 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”, Civillikuma nosacījumiem
par nomu, uzklausot Tautsaimniecības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot:
par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, A.Streile,
R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Pagarināt starp Lēdmanes pagasta padomi un I.P. pašvaldības nekustamā
īpašuma „Kastaľi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novads, 03.06.2008.
noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.10-2/13 termiľu līdz 2011.gada
31.decembrim.
2. No 2012.gada 01.janvāra iznomāt I.P., personas kods xxxx, pašvaldības
nekustamo īpašumu „Kastaľi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novads,

kadastra numurs xxxx, - zemi 0,18 hektāru platībā, ar šādiem
nosacījumiem:
2.1. Zemes nomas līguma darbības laiks: no 2012.gada 01.janvāra līdz
2021.gada 31.decembrim;
2.2. iznomājamās zemes lietošanas mērķis – esošās apbūves uzturēšana;
2.3. zemes nomas maksa no 2012.gada 01.janvāra - 1,5% (viens komats pieci
procenti) apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Zemes nomas līgumu sagatavot Lielvārdes novada pašvaldības
Administrācijas juriskonsultam J.Bitem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
Administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājai Elitai Ozoliľai.
38.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA EDGARA KAULIĽA
ALEJĀ 5, LIELVĀRDĒ, DAĻAS, IZNOMĀŠANU BĒRNU ROTAĻU UN
ATPŪTAS LAUKUMA IZVEIDEI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Dzīvokļu īpašnieku biedrības
„Lāčplēša nams 9” lūgums iznomāt pašvaldības zemes vienības Edgara Kauliľa
alejā 5, Lielvārdē, daļu, bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveidei.
Nekustamais īpašums Edgara Kauliľa alejā 5 (bij. „Lāčplēši”), Lielvārdē,
ar kadastra numuru 7433 002 0576 un kopplatību 5,6455 hektāri, ierakstīts
zemesgrāmatā uz Lielvārdes novada pašvaldības vārda.
Biedrība sagatavojusi projektu „Rotaļu laukuma aprīkojuma piegādei un
uzstādīšanai Lāčplēša masīva bērnu laukumā”. Tas ir akceptēts Lauku atbalsta
dienestā.
Ľemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14. un 27.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma
nosacījumiem par nomu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Iznomāt Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Lāčplēša nams 9”, Lielvārdes novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Edgara Kauliľa alejā 5, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, zemes vienības ar kadastra numuru 7433 002 0576 daļu –
140 m2 (viens simts četrdesmit kvadrātmetri) ar šādiem noteikumiem:
1.1. iznomājamās daļas zemes lietošanas mērķis – bērnu rotaļu un atpūtas
laukuma izveide;
1.2. Zemes nomas līguma darbības laiks: no 2011.gada 01.novembra līdz
2018.gada 31.decembrim;
1.3. iznomājamās daļas nomas maksu no 2011.gada 01.novembra noteikt:
Ls1,00 (viens lats un nulle nulle santīmi) gadā.
2. Zemes nomas līgumu parakstīšanai ar Dzīvokļu īpašnieku biedrību „Lāčplēša
nams 9” sagatavot Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas
juriskonsultam J.Bitem.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
Administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājai E.Ozoliľai.
39.
PAR DZĪVOJAMO TELPU ĪRES LĪGUMA SLĒGŠANU PAR DZĪVOKLI
LIELVĀRDES NOVADĀ

40.
PAR DZĪVOJAMO TELPU ĪRES LĪGUMA SLĒGŠANU DZĪVOKLIM
LIELVĀRDĒ
41.
PAR IZĪRĒTĀS DZĪVOJAMĀS TELPAS, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES
NOVADS, MAIĽU PRET PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO DZĪVOJAMO
TELPU, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADS
42.
PAR DZĪVOJAMĀS TELPAS, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADS,
MAIĽU PRET PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO DZĪVOJAMO TELPU,
LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADS
43.
PAR SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA STATUSA ATCELŠANU DZĪVOKLIM NR.6
DRAVNIEKU IELĀ 3, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ, UN
DZĪVOKLIM NR.4 MEŢA IELĀ 20, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ
Lielvārdes novada dome ir noteikusi sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim
Nr.6 Dravnieku ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, dzīvoklim Nr.4 Meţa ielā
20, Lielvārdē, Lielvārdes novadā. Minētie sociālie dzīvokļi nav tikuši izīrēti.
Dzīvokļos nepieciešams remonts - jāmaina logi, jāremontē krāsns un jāveic citi
remontdarbi.
Lielvārdes novada sociālais dienests ierosina atcelt sociālā dzīvokļa
statusu dzīvoklim Nr.6 Dravnieku ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
dzīvoklim Nr.4 Meţa ielā 20, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 4.panta pirmā daļa nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu nosaka vai atceļ
attiecīgās pašvaldības dome.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta

pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.6 Dravnieku ielā 3, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā.
2. Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.4 Meţa ielā 20, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā.
44.
PAR BŪVDARBU TURPINĀŠANU
LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ

NEKUSTAMAJĀ

ĪPAŠUMĀ

45.
PAR SASKAĽOJUMU SIA „PIROTEX BALT” 1. UN 2.KLASES
UGUĽOŠANAS IERĪČU TIRDZNIECĪBAI VEIKALĀ „MAXIMA”,
LĀČPLĒŠA IELĀ 14, LIELVĀRDĒ
Atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Saskaľot SIA „Pirotex Balt” (reģistrācijas Nr.xxxx, juridiskā adrese:
xxxx) laikā no 2011.gada 25.decembra līdz 31.decembrim plānoto pirmās (1.)
un otrās (2.) klases uguľošanas ierīču sezonas tirdzniecību veikalā „Maxima”,
Lāčplēša ielā 14, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
46.
PAR PĀRSTĀVJU NORĪKOŠANU DARBAM RĪGAS PLĀNOŠANAS
REĢIONA KONSULTATĪVAJĀ KOMISIJĀ
15.11.2011 Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk tekstā – RPR) padomes
sēdē apstiprināts Rīgas plānošanas reģiona Konsultatīvās komisijas (turpmāk –
Komisija) nolikums, kas nosaka Komisijas darbības mērķi, kompetenci,
uzdevumus, sastāvu un izveidošanas kārtību, kā arī Komisijas darba kārtību un
lēmumu pieľemšanu.
22.11.2011 Lielvārdes novada pašvaldība saľēmusi RPR administrācijas
vadītāja J.Miezera elektronisku vēstuli ar apstiprināto Nolikumu vēstules
pielikumā , kurā tiek izteikts lūgums pašvaldībām pieľemt domes lēmumus par
pārstāvju norīkošanu darbam Komisijā un nosūtīt RPR līdz 16.12.2011.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Komisijas uzdevumiem.
Balsošanā nepiedalās deputāts I.Balodis

Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Norīkot darbam Rīgas plānošanas reģiona Konsultatīvajā komisijā
pārstāvjus:
1.1. Imants Balodis – Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs;
1.2. Airita Brenča – Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja;
1.3. Benita Šteina – Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
Būvvaldes teritorijas plānotāja.
47.
PAR FINANSĒJUMU LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŢU
DARBINIEKU DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMAS IZVEIDEI
Lielvārdes novada pašvaldība, ar mērķi panākt pašvaldības amatpersonu
un darbinieku atlīdzības noteikšanas vienotus kritērijus, kā arī lai nodrošinātu
vienotu pieeju pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba izpildes
novērtēšanai, ir izskatījusi iespēju izstrādāt vienotu Lielvārdes novada
pašvaldības iestāţu darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmu un izveidot
tās sasaisti ar atlīdzības sistēmu (turpmāk tekstā – sistēma)
Piedāvājums šo sistēmu izveidot par summu Ls 2531.50. Sistēmas
izveidošana prasītu apmēram 3 mēnešus, tas nozīmē, ka kopējās izmaksas
dalītos:2011.gadā – Ls 759.45 un 2012.gadā – Ls 1772.05. Pašvaldības
2011.gada budţetā šādi izdevumu nav plānoti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada 09.februāra saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu”
12.punktu atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, A.Pētersons, I.Rags, A.Streile,
R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – 1 deputāts (M.Mālmeisters), atturas –
nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Pieķirt finansējumu Ls 2532.00 Lielvārdes novada pašvaldības iestāţu
darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas izveidei.
2. Finansējumu Ls 760.00.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas izdevumu tāmi.
3. Finansējumu Ls 1772.00 paredzēt Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas 2012.gada izdevumu tāmē.

48.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMES GABALU
IZNOMĀŠANU SIA „AGRO FOOD HOLDING LILY” SILTUMNĪCU
BŪVNIECĪBAI
Lielvārdes
novada
pašvaldībā
2011.gada
25.novembrī
(reģ.Nr.LNP/.../11/1804-A) saľemts SIA „Agro Food Holding Lily”,
reģistrācijas numurs xxxx, juridiskā adrese: xxxx, ar lūgumu iznomāt SIA ar
apbūves tiesībām uz divdesmit gadiem pašvaldībai piederošos zemes gabalus:
„Viļľi 1”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, kadastra apzīmējums 7448 002
0319 un kadastra numurs 7448 002 0341, un „Atpūtas”, Lielvārdes pagasts,
Lielvārdes novads, kadastra apzīmējums 7433 002 0569, ekoloģiski tīru
dārzeľu, zaļumu un ogu kompleksu, kā arī administratīvās ēkas, miniTEC,
minimārketa un loģistikas centra būvei.
SIA „Agro Food Holding Lily” informē, ka projektā plānots izmantot
tikai alternatīvās enerģijas avotus. Uz siltumnīcu un administratīvo un raţošanas
ēku jumtiem tiks uzstādītas saules baterijas un vēja ģeneratori elektroenerģijas
raţošanai. Siltumnīcu apkurei tiks uzstādīts ģeotermālais sūknis ar vertikālo vai
horizontālo siltummaini, kā arī miniTEC. Projekts dos pilsētai svaigus,
ekoloģiski tīrus produktus, zaļo enerģiju un siltumu, labiekārtotas tirdzniecības
un atpūtas zonas, vairāk nekā 1040 pastāvīgas darba vietas.
Ľemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14. un 27.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma
nosacījumiem par nomu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, ľemot vērā
Tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti
(I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Konceptuāli piekrist iznomāt SIA „Agro Food Holding Lily”, reģistrācijas
numurs 40103285751, Lielvārdes novada pašvaldībai piederošos zemes
gabalus:
1.1. nekustamā īpašuma „Viļľi - 1”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads,
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0319;
1.2. nekustamā īpašuma „Viļľi - 1”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads,
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0341;
1.3. nekustamā īpašuma „Atpūtas”, Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads,
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7433 002 00569.
2. Slēgt Nodomu protokolu ar SIA „Agro Food Holding Lily” par šā lēmuma
1.punktā minēto pašvaldības nekustamo īpašumu zemes gabalu iespējamo
iznomāšanu ar šādiem noteikumiem:
2.1. SIA „Agro Food Holding Lily” izstrādāt plānotās iznomājamās teritorijas
izmantošanas un apbūves priekšlikumus un iesniegt Lielvārdes novada
pašvaldībā publiskās apspriešanas procedūras piemērošanai;

2.2. visus ar publisko apspriešanu saistītos izdevumus apmaksāt SIA „Agro
Food Holding Lily” ;
2.3. pašvaldība apľemas nodrošināt publiskās apspriešanas procesa norisi
atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā, apspriešanas
rezultātu apstiprināšanu Lielvārdes novada domē;
2.4. publiskās apspriešanas rezultāti tiks iekļauti Zemes nomas līguma
nosacījumos;
2.5. Zemes nomas līgumā tiks noteikts:
2.5.1. iznomājamās zemes lietošanas mērķis – lauksaimnieciskās produkcijas
raţošana un lauksaimnieciskās raţošanas objektu būvniecība;
2.5.3. iznomājamās zemes nepieciešamā platība tiks precizēta dabā;
2.5.3. zemes gabalu plānotais iznomāšanas termiľš – līdz divdesmit (20)
gadiem;
2.5.6. zemes nomas maksas apmērs tiks noteikts saskaľā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Nodomu protokolā noteiktās darbības SIA „Agro Food Holding Lily” jāveic
līdz 2012.gada 30.jūlijam (ieskaitot).
4. Pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanas Lielvārdes novada
dome izskatīs zemes nomas līguma projektu. Domes priekšsēdētājs zemes
nomas līgumu parakstīs pēc Lielvārdes novada domes lēmuma „Par zemes
iznomāšanu” pieľemšanas.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliľam.
49.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠĀS ZEMES
„VIESTURI 2”, LĒDMANES PAGASTĀ, SADALĪŠANU DIVOS
NEKUSTAMOS ĪPAŠUMOS, ADRESES PIEŠĶIRŠANU UN LIETOŠANAS
MĒRĶA NOTEIKŠANU
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nekustamā
īpašuma „Viesturi 2” sastāvā reģistrētas trīs Lielvārdes novada pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem xxxx, xxxx un xxx.
Saskaľā ar 13.03.2007. Lēdmanē noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Nr.11 un
Nr.12, minētās zemes vienības 1,5 ha kopplatībā ir iznomātas P.B., kuram ir
zemes nomas pirmtiesības saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta otro daļu. P.B. nomāto zemi vēlās iegūt īpašumā un līdz ar to ir jāveic
zemes kadastrālā uzmērīšana.
Konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx un xxxx
pirms kadastrālās uzmērīšanas var apvienot vienā zemes vienībā, jo, saskaľā ar
kadastra kartē attēloto, zemes vienībām ir kopīga robeţa (tās atrodas blakus).
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx atrodas P.B. piederoša
noliktavas ēka, kas 20.09.2000.reģistrēta zemesgrāmatā (Lēdmanes pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.370). Ar Lēdmanes pagasta padomes 16.11.2004.

sēdes Nr.11.lēmumu (9.§) minētajai noliktavas ēkai piešķirta adrese „Pēterīša
krodziľš”, Lēdmanes pag.. .P.B. piekrīt, ka nomātā zemes vienība, uz kuras
atrodas viľam piederošā noliktavas ēka, tiek reģistrēta Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā kā atsevišķs nekustamais īpašums, piešķirot
zemes vienībai tādu pašu adresi kā ēkai.
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 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas
sistēmas noteikumi”, 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 – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Sadalīt zemesgrāmatā neierakstīto nekustamo īpašumu „Viesturi 2”, kas
sastāv no Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem xxxx, xxxx un xxxx, divos nekustamos īpašumus:
1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxx (platība 0,1ha) reģistrēt
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā atsevišķu
nekustamo īpašumu, reģistrējot šādus datus par zemes vienību:
1.1.1. zemes vienības adrese – „Pēterīša krodziņš”, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes nov.;
1.1.2. zemes vienības lietošanas mērķi un tiem piekrītošās platības:
noliktavu apbūve (kods 1002) – 0,08 ha;
komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) – 0,02 ha;
1.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem xxxx un xxxx (kopplatība
1,4 ha) apvienot vienā zemes vienībā un reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā kā atsevišķu nekustamo īpašumu, reģistrējot šādus
datus par zemes vienību:
1.2.1. precizētā zemes vienības adrese – „Viesturi 2”, Lēdmanes
pagasts, Lielvārdes nov. (adreses kods valsts Adrešu reģistrā – 103706296);
1.2.2. zemes vienības lietošanas mērķis un tam piekrītošā platība – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – 1,4 ha.

2. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, lēmumā norādītās zemes
vienību platības var tikt precizētas.
50.
PAR BŪVDARBU TURPINĀŠANU
LIELVĀRDES NOVADĀ

NEKUSTAMAJĀ

ĪPAŠUMĀ,

51.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS –
SIA „LIELVĀRDES REMTE” PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANU
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ceturto daļu; likuma „Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.pantu, 14.pantu, 42.pantu,
43.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 48.panta pirmās daļas 9.punktu,
Komerclikuma noteikumiem par pamatkapitāla palielināšanu, uzklausot
Lielvārdes novada domes priekšsēdētāju I.Balodi, atklāti balsojot: par – 14
deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, A.Streile, R.Saulītis,
A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome
nolemj:
1. Palielināt SIA „Lielvārdes Remte” pamatkapitālu par LVL 263 617,00 (divi
simti sešdesmit trīs tūkstoši seši simti septiľpadsmit lati un 00 santīmi).
2. Apstiprināt SIA „Lielvārdes Remte” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus
(lēmuma 1.pielikums).
3. Pilnvarot SIA „Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētāju I.Igauni iesniegt ar
SIA „ Lielvārdes Remte” pamatkapitāla palielināšanu saistītos dokumentus
Latvijas Republikas Uzľēmumu Reģistrā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Lielvārdes novada domes
priekšsēdētājam I.Balodim.
52.
PAR FINANSĒJUMU PIEŠĶIRŠANU LIELVĀRDES NOVADA SPORTA
CENTRA TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDEI UN AUTORUZRAUDZĪBAI
Lielvārdes novada dome 2011.gada 30.martā ar domes sēdes Nr.4,
lēmumu Nr.16, nolēma par projekta „Saules sistēmas kolektora uzstādīšana
Lielvārdes novada Sporta centra hallei siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai un energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanu un
līdzfinansējumu. Projekts tika iesniegts LR Vides attīstības un reģionālās
attīstības ministrijā 04.04.2011. un to atbalstīja. Līgums par projekta „„Saules
kolektora sistēmas uzstādīšana “Lielvārdes novada sporta centra” hallei

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un energoefektivitātes
paaugstināšanai”” Nr. KPFI-12/253 īstenošanu tika noslēgts 2011.gada
19.septembrī.
2011.gada 19.oktobrī pašvaldība izsludināja iepirkumu ID Nr.
LNP/19/LI/KPFI par „Lielvārdes novada sporta centra rekonstrukcijas tehniskā
projekta izstrāde siltumnīcefekta gāzu samazināšanai un energoefektivitātes
paaugstināšanai, izmantojot saules kolektora sistēmu.” Iepirkuma rezultātā par
atbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām ir atzīts pretendents SIA „Projektēšanas
birojs AUSTRUMI” ar kopējo piedāvājuma summu Ls 13 119,88.
Piedāvājums šo tehnisko projektu izstrādāt ir 120 dienas no līguma
noslēgšanas datuma, tas nozīmē, ka kopējās izmaksas dalītos: 2011.gadā – Ls
2186,65 (avanss 20%) un 2012.gadā – Ls 10933,23. Pašvaldības 2011.gada
budţetā šādi izdevumu nav plānoti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada 09.februāra saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu”
12.punktu atklāti balsojot, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, R.Graudiľš A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, A.Streile, R.Saulītis, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Pieķirt finansējumu Ls 13119,88 Lielvārdes novada sporta centra
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei (Ls 11167,88) un autoratlīdzībai (Ls
1952,00).
2. Finansējumu Ls 2186,65 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Lielvārdes novada Sporta centra izdevumu tāmi.
3. Finansējumu Ls 10933,23 paredzēt Lielvārdes novada Sporta centra
2012.gada izdevumu tāmē.

