2011.gada 26.janvāra

DOMES SĒDĒ
Pieņemtie lēmumi

Nr.1

Darba kārtība
1. Par noteikumu „Par 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” apstiprināšanu.
2. Par Lielvārdes novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta izpildi.
3. Par Lielvārdes novada domes 2010.gada speciālā budžeta izpildi.
4. Par Lielvārdes novada domes autoceļu fonda izlietojuma 2010.gadā
apstiprināšanu.
5. Par Lielvārdes novada domes dabas resursu fonda izlietojuma 2010.gadā
apstiprināšanu.
6. Par Lielvārdes novada domes ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma
2010.gadā apstiprināšanu.
7. Par valsts mērķdotāciju vispārizglītojošo skolu, internātskolu un pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai sadali Lielvārdes novada izglītības
iestādēm 2011.gada janvāra – augusta mēnešos.
8. Par komiteju, komisiju un darba grupu darbības nodrošināšanu un samaksas
kārtību.
9. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2009.gada 26.augusta sēdes Nr.7
lēmumā Nr.39 “ Par Valsts dotācijas novada infrastruktūras attīstības
izlietojumu”
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no Pētera Ausjuka par īpašumiem „Kalna ķērpji”, „Ķērpji”,
„Garziedi”, „Priedaines”, „Eglaines”, „Lapsēni”.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no Pētera Ausjuka par īpašumiem „Lejas ķērpji”, „Dzeguzes”, „Kalna
sidrabiņi”, Līču sidrabiņi”, „Lejas sidrabiņi”, „Sidrabiņi”, „Smilšu ķērpji”,
„Upeslīči”, „Nogāzes”.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no Maijas Baltiņas.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no Elitas Bērziņas.
14. Par būvniecības ieceri „SIA „Latvijas Mobilais telefons” bāzes stacijas
„Kaibala” jaunbūvi zemes īpašumā „Osīši”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes
novadā”.
15. Par nekustamā īpašuma „Čuibas 1”, Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads
teritorijai detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai.
16. Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu Meža iela 16B, 18B,
20, Avotu iela 6A, Uzvaras iela 13C, Lielvārde, Lielvārdes novads
detālplānojuma izstrādāšanai.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībām „Kārkliņi” un

„Upītes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.
18. Par nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanu zemes ierīcības projektā zemes vienībām „Kārkliņi” un „Upītes”,
Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, projektētajām zemes vienībām.
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībām „Ventiņi”,
„Bekubode”, „Māllēpes”, „Zvaguļi”, „Zvaguļi A”, „Dāboliņi”, „Dāboliņi A”,
„Jaunbekas”, „Smilškalni”, „Smilškalni A”, „Veldzes”, „Rīti”, „Kalnieši”,
„Kalnieši A”, „Zaļmeži”, „Zaļmeži A”, „Jaunvācieši”, „Jaunvācieši A”,
„Bekas”, “Bekas A”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.
20. Par nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanu zemes ierīcības projektā zemes vienībām „Ventiņi”, „Māllēpes”,
„Zvaguļi”, „Zvaguļi A”, „Dāboliņi”, „Dāboliņi A”, „Jaunbekas”,
„Bekubode”, „Smilškalni”, „Smilškalni A”, „Veldzes”, „Rīti”, „Kalnieši”,
„Kalnieši A”, „Zaļmeži”, „Zaļmeži A”, „Jaunvācieši”, „Jaunvācieši A”,
„Bekas”, “Bekas A”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, projektētajām
zemes vienībām.
21. Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma
„Vecībēni”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, sastāvā esošajām zemes
vienībām.
22. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai
Dravnieku ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības
Dravnieku ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, daļai.
24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības Edgara
Kauliņa alejā 18A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, daļai.
25. Par zemes vienības „Ludziņas”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā,
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
26. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA „PREISS” par pašvaldības
nekustamā īpašuma Dravnieku ielā 8, Lielvārdē, daļas nomu.
27. Par grozījumiem 12.02.2001. noslēgtajā zemes nomas līgumā starp
Lielvārdes novada pašvaldību un SIA „LETE PB” par pašvaldības zemes
nomu Skolas ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novads.
28. Par grozījumiem 01.03.2003. noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.8-7.2./22”
starp Birutu Gaidu Mihailovsku un Lielvārdes novada pašvaldību par zemes
nomu Upes ielā 25A, Lielvārdē, Lielvārdes novads, un zemes nomas maksas
noteikšanu.
29. Par grozījumiem 10.12.1996. starp Ritu Auziņu un Lielvārdes novada
pašvaldību noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.8-7.2./1 par zemes nomu
Edgara Kauliņa alejā 18A, Lielvārdē, Lielvārdes novads, un zemes nomas
maksas noteikšanu.
30. Par neprivatizētiem dzīvokļu īpašumiem Nr.1 un Nr.2 valsts nekustamajā
īpašumā „Dzelzceļa ēka Nr.2”, Jumpravā, Jumpravas pagasts, Lielvārdes
31. Novads, un neprivatizētās daļas nepārņemšanu Lielvārdes novada
pašvaldības īpašumā
32. Par neprivatizētiem dzīvokļu īpašumiem Nr.1 un Nr.2 valsts nekustamajā
īpašumā „Dzelzceļa māja 62.km”, Jumpravā, Jumpravas pagasts, Lielvārdes

novads, un neprivatizētās daļas nepārņemšanu Lielvārdes novada pašvaldības
īpašumā.
33. Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu dzīvoklim “Dāboliņos”- 4,
Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā.
34. Par brīvā dzīvokļa “Kantora telpas” mājā “Mednieki”, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā, izīrēšanu.
35. Par dienesta dzīvokļa Nr.53 Avotu ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres
līguma pagarināšanu.
36. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Nr.4, mājā “Teikas”,
Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.
37. Par sociālā dzīvokļa Nr.4, mājā “Teikas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes
novadā, izīrēšanu S.Makarovai.
38. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Ikšķiles, Ķeguma un Ogres pašvaldībām
izglītības, sporta un kultūras jomā.
39. Par nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu ERAF projektam
„Jumpravas speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija un aprīkojuma
uzlabošana”.
40. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2010.gada 31.marta sēdes Nr.3
lēmumā Nr.37 „Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2010-2017
izstrādes uzsākšanu”.
41. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2010. gada 29.decembra sēdes
Nr.16 lēmumā Nr.3 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestādes – Lielvārdes
novada pašvaldības administrācija – reorganizāciju”.
42. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2010.gada 22.decembra sēdes
Nr.15 lēmumā Nr.27 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo
īpašumu Meža iela 16B,18A,20, Avotu ielā 6A, Uzvaras iela 13C Lielvārde,
Lielvārdes novads teritorijām”.
43. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2010.gada 22.decembra sēdes
Nr.15 lēmumā Nr.23 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda
naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Ksenijas Blankas”.
44.Par Lielvārdes novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas izveidošanu.
45. Par Ineses Mednes iecelšanu Jumpravas mūzikas un mākslas skolas
direktores amatā.
46. Par Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
1.
PAR 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

Lai atbalstītu pedagogu radošo darbību, papildus veikto pedagoģisko
darbu un ieguldījumu izglītības iestāžu darbības pilnveidē, kā arī tarifikācijas
precizēšanai un neparedzēta pedagoģiskā darba apmaksai, Izglītības, kultūras un

sporta un tūrisma jautājumu komiteja iesaka izveidot rezerves fondu, iedalot
finansējumu no Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības
pedagogu un interešu izglītības pedagogu darba samaksai un apdrošināšanas
obligāto iemaksu veikšanai paredzētā finansējuma.
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībā” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš,
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Apstiprināt Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības
pedagogu un interešu izglītības pedagogu darba samaksas un apdrošināšanas
obligāto iemaksu rezerves fonda naudas līdzekļu izlietošanas noteikumus
Lielvārdes novadā
2.
PAR
LIELVĀRDES
NOVADA
PAMATBUDŽETA IZPILDI

PAŠVALDĪBAS

2010.

GADA

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 46.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt 2010. gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumu daļā Ls 6 076 368.
2. Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. Ls 541 143.
3. Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases Ls 249 723.
4. Apstiprināt 2010.gada pamatbudžeta izpildi izdevumu daļā Ls 5 848 917.
5. Valsts kases aizdevuma atmaksa Ls 268 570.
6. Līdzdalība SIA „Lielvārdes Remte” pašu kapitālā Ls 83 538.
7. Naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2010. Ls 666 210.
3.
PAR LIELVĀRDES NOVADA DOMES 2010. GADA SPECIĀLĀ BUDŽETA
IZPILDI

1.
2.

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 46.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
Apstiprināt 2010. gada speciālā budžeta izpildi ieņēmumu daļā Ls 121 432.
Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. Ls 58 675.

3.

Apstiprināt 2010. gada speciālā budžeta izpildi izdevumu daļā Ls 172 691.
3. Naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2010. Ls 7 416.
4.
PAR
LIELVĀRDES
NOVADA
DOMES
IZLIETOJUMA 2010. GADĀ APSTIPRINĀŠANU

AUTOCEĻU

FONDA

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 46.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt sekojošu 2010. gada autoceļu fonda izlietojumu:

1.1. Atlikums uz 01.01.2010.
1.2. Ieņēmumi
1.2.1 Mērķdotācijas
1.2.2 Bankas procenti
1.3.Izlietots atskaites periodā
1.3.1. pakalpojumu apmaksa
1.3.2. materiālu iegāde
1.4. Atlikums uz 31.12.2010.

Ls 39 290
Ls 111 359
Ls 111 317
Ls 42
Ls 145 771
Ls 144 399
Ls 1 371
Ls 5019

5.
PAR LIELVĀRDES NOVADA DOMES DABAS RESURSU FONDA
IZLIETOJUMA 2010. GADĀ APSTIPRINĀŠANU
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 46.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1.Apstiprināt sekojošu 2010.gada dabas resursu fonda izlietojumu:
1.1.Atlikums uz 01.01.2010.
Ls 19 385
1.2. Ieņēmumi
Ls 10 073
1.2.1. dabas resursu nodoklis
Ls 10 045
1.2.2.bankas procenti konta atlikumam
Ls 28
1.3 Izdevumi
Ls 26 921
1.3.1. pakalpojumu apmaksa
Ls 26 921
1.4. Atlikums uz 31.12.2010.
Ls 2 396

6.
PAR LIELVĀRDES NOVADA DOMES ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU
IZLIETOJUMA 2010. GADĀ APSTIPRINĀŠANU
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 46.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt sekojošu 2010. gada ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu:
1.1 Atlikums uz 01.01.2010.
Ls 2 708
1.1.1. Ēkas Raiņa ielā 11A remontam
Ls 997
1.1.2. A.Pumpura Lielvārdes muzejam
Ls 1 218
1.1.3. Lielvārdes pilsētas bibliotēkai
Ls 50
1.1.4. Lielvārdes novada sociālajam dienestam
Ls 31
1.1.5. Lēdmanes pamatskolai
Ls 412
1.2 Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
Ls 574
1.2.1 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai
Ls 60
1.2.2 Kaibalas pamatskolai
Ls 130
1.2.3. Lielvārdes novada sociālajam dienestam
Ls 280
1.2.4. Jauktajam korim „Lāčplēsis”
Ls 100
1.2.5. Bankas procenti par konta atlikumu
Ls 4
1.3 . Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
Ls 2678
1.3.1. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai
Ls 60
1.3.2. A.Pumpura Lielvārdes muzejam
Ls 1081
1.3.3. Lielvārdes novada sociālajam dienestam
Ls 280
1.3.4. Jauktais koris „Lāčplēsis”
Ls 100
1.3.5. Kaibalas pamatskola
Ls 124
1.3.6. Lielvārdes pilsētas bibliotēka
Ls 36
1.3.7. Ēkas Raiņa ielā 11A remontam
Ls 997
1.4. Atlikums uz 31.12.2010.
Ls 604
1.4.1. A.Pumpura Lielvārdes muzejam
Ls 141
1.4.2. Lielvārdes pilsētas bibliotēkai
Ls 14
1.4.3. Lielvārdes novada sociālajam dienestam
Ls 31
1.4.4. Kaibalas pamatskolai
Ls 6
1.4.5. Lēdmanes pamatskolai
Ls 412
7.
PAR VALSTS MĒRĶDOTĀCIJU VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU,
INTERNĀTSKOLU UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU
DARBA SAMAKSAI SADALI LIELVĀRDES NOVADA IZGLĪTĪBAS
IESTĀDĒM 2011.GADA JANVĀRA – AUGUSTA MĒNEŠOS

Lielvārdes novada pašvaldībai, saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu
2011.gadam” programmā 05.00.00. „Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu
pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi Ls 533 392,00 un interešu izglītības
programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi Ls 24 168,00 ;
programmā 10.00.00. „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības
iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” piešķirti
līdzekļi Ls 56824,00 un programmā 01.00.00. „Mērķdotācijas izglītības
pasākumiem” mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas
iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām
internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, piešķirti
līdzekļi Ls 217 760 ,00 apmērā.
Vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksas sadalei par pamatu izmantoti izglītības iestāžu iesniegtie tarifikāciju
projekti uz 01.09.2010., papildus piešķirot finansējumu 7.2 % apmērā no
tarifikācijas projekta summas mēnesī.
Interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba
samaksai paredzētie līdzekļi sadalīti pamatojoties uz 2010.gada oktobrī
apstiprinātajām interešu izglītības un sporta programmām.
Pirmsskolas izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu darba samaksa sadalīta uz iestādē reģistrēto bērnu skaita,
pielietojot koeficientu 0.75 un plānojot vienu pedagoga likmi uz 8 normētajiem
bērniem, atlikušie līdzekļi paredzēti bērniem ar speciālajām vajadzībām –
logopēdiskajai grupai VPII „Zvaniņš”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.,30. pantu un 22.12.2009. MK
noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām” 11.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti
(I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte);
pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Sadalīt valsts budžeta līdzekļus Ls 533 392.00 pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 2011.gada janvāra - augusta mēnešiem, sekojoši:
1.1. Izglītības atbalsta pasākumi - Ls 18 984,00 (atlīdzība skolu psihologam,
logopēdam, metodiķiem, rezerves fonds)
1.2.E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolai - Ls 209 759,00
1.3. Lielvārdes pamatskolai – Ls 127 193,00
1.4. Kaibalas pamatskolai – Ls 37 297,00

1.5. Jumpravas vidusskolai – Ls 89 685,00
1.6. Lēdmanes pamatskolai – Ls 50 474,00
2. Sadalīt valsts budžeta līdzekļus Ls 24 168.00 interešu izglītības programmu

un sporta skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 2011.gada janvāra - augusta mēnešiem, sekojoši:
2.1. Izglītības atbalsta pasākumi - Ls 1823,00 (metodiķis, SIA „Mākslas
aptieka”, rezerves fonds)
2.2.E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolai - Ls 7998,00
2.3. Lielvārdes pamatskolai – Ls 4581,00
2.4. Kaibalas pamatskolai – Ls 1103,00
2.5. Jumpravas vidusskolai – Ls 2644,00
2.6. Lēdmanes pamatskolai – Ls 1563,00
2.7.Lielvārdes novada sporta centrs – 3444,00
2.8.Lielvārdes mūzikas skola – 506,00
2.9.Jumpravas mūzikas un mākslas skola – 506.00.
3. Sadalīt valsts budžeta līdzekļus Ls 56 827,00, pašvaldību izglītības iestādēs
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada
janvāra - augusta mēnešiem, sekojoši:
3.1. Lielvārdes pamatskolai – Ls 9046.00
3.2. Kaibalas pamatskolai – Ls 2630,00
3.3. VPII „Pūt vējiņi” – Ls 27269,00
3.4.VPII „Zvaniņš” – Ls 12896.00
3.5.Lēdmanes pamatskolas pirmsskolas grupai – Ls 4986.00
4. Valsts budžeta līdzekļus Ls 217 760,00 pašvaldību speciālajām
internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām 2011.gada janvāra –
augusta mēnešiem, sadalīt Jumpravas speciālajai internātpamatskolai
sekojoši:
4.1.pedagogu darba samaksai un VSAOI – Ls 90 480,00;
4.2.pārējiem izdevumiem - Ls 127 280,00.
8.
PAR KOMITEJU, KOMISIJU UN DARBA
NODROŠINĀŠANU UN SAMAKSAS KĀRTĪBU

GRUPU

DARBĪBAS

Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 61.panta otro daļu, atklāti
balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1.Noteikt ar 2011.gada 1.februāri par darbu, ar domes, domes priekšsēdētāja
vai pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidotajās komitejās, komisijās,
darba grupu sēdēs, šādu samaksu:
1.1.Komisiju, darba grupu locekļiem darba samaksu noteikt – par faktiski
nostrādāto stundu skaitu.

1.2.Domes darbiniekiem, kuri uzaicināti piedalīties komiteju, komisiju un
darba grupu sēdēs konsultatīvos nolūkos, ja sēdes notiek ārpus darba laika,
noteikt piemaksu – par faktiski nostrādāto stundu skaitu.
1.3.Stundas likmi noteikt 50% apmērā, dalot domes priekšsēdētāja mēneša
amatalgu ar darba stundu skaitu attiecīgajā mēnesī.
1.4.Veikt samaksu par komisiju un darba grupu sēžu protokolēšanu un
dokumentācijas kārtošanu.
1.4.1 Par dzīvokļu komisiju – Ls 20.00 mēnesī
1.4.2 Par administratīvo komisiju – Ls 80.00 mēnesī
1.4.3 Par citu komisiju un darba grupu – saskaņā ar domes priekšsēdētāja
vai izpilddirektora rīkojumu.
9.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA DOMES 2009.GADA
26.AUGUSTA SĒDES NR.7 LĒMUMĀ NR.39 „PAR VALSTS DOTĀCIJAS
NOVADA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI IZLIETOJUMU”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Izteikt pielikuma Nr.1 ierakstu nr.2.2 sekojoša redakcijā:
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10.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO P.AUSJUKA PAR NEKUSTAMO
ĪPAŠUMU „KALNA ĶERPJI”, „ĶĒRPJI”, „GARZIEDI”, „PRIEDAINES”,
„EGLAINES”, „LAPSĒNI”
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
Piedzīt no P.Ausjuka,nekustamā īpašuma nodokli Ls 66,28 (Sešdesmit
seši lati 28 santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un parādniekam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
11.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO P.AUSJUKA PAR ĪPAŠUMIEM
„LEJAS ĶĒRPJI”, „DZEGUZES”, „KALNA SIDRABIŅI”, „LĪČU
SIDRABIŅI”, „LEJAS SIDRABIŅI”, „SIDRABIŅI”, „SMILŠU ĶĒRPJI”,
„UPESLĪČI’, „NOGĀZES”
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
Piedzīt no P.Ausjuka, nekustamā īpašuma nodokli Ls 247,31 (Divi simti
četrdesmit septiņi lati 31 santīms) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz
parādnieka naudas līdzekļiem un parādniekam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
12.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO M.BALTIŅAS
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
Piedzīt no M.Baltiņas, bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma
nodokļa parādu un soda naudu Ls 241,96 (Divi simti četrdesmit viens lats 96
santīmi)

13.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO E.BĒRZIŅAS
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
Piedzīt no E.Bērziņas bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa
parādu un soda naudu Ls 188,99 (Viens simts astoņdesmit astoņi lati 99
santīmi).
14.
PAR BŪVNIECĪBAS IECERI „SIA „LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS”
BĀZES STACIJAS „KAIBALA” JAUNBŪVI ZEMES ĪPAŠUMĀ „OSĪŠI”,
LIELVĀRDES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ”
I.Balodis
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūras
rezultātus.
2. Atļaut būvniecības ierosinātājam uzsākt tehniskā projekta „LMT Bāzes
stacijas „Kaibala” jaunbūves zemes īpašumā „Osīši”, Lielvārdes pagastā,
Lielvārdes novadā” izstrādi.
3. Lēmumu nosūtīt SIA „Latvijas Energoceltnieks”, Lubānas iela 43,
Rīga, LV-1073
15.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „ČUIBAS 1”, LIELVĀRDES PAGASTS,
LIELVĀRDES
NOVADS
TERITORIJAI
DETĀLPLĀNOJUMA
1.REDAKCIJAS NODOŠANU SABIEDRISKAI APSPRIEŠANAI
Detālplānojuma ierosinātājs SIA „Lāčplēša grauds” valdes priekšsēdētājs
Ilgonis Rags Lielvārdes novada pašvaldībā ir iesniedzis nekustamā īpašuma
„Čuibas 1”, Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads, detālplānojuma pirmo
redakciju. Lēmums par detālplānojuma izstrādāšanu pieņemts 26.05.2010.
(prot.Nr.5, lēmums Nr.32). Detālplānojums izstrādāts atbilstoši izsniegtajam
darba uzdevumam, kas apstiprināts Lielvārdes novada domes 26.05.2010. sēdē
(prot.Nr.5, lēmums Nr.55), un darba uzdevumā norādīto instanču izsniegtajiem
nosacījumiem.

Detālplānojuma pirmā redakcija izskatīta būvvaldes 14.01.2011.sēdē Nr.211 un sniegts pozitīvs atzinums.
Detālplānojuma pirmā redakcija izskatīta tautsaimniecības komitejas
19.01.2011. sēdē.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
62.panta 4.punktu, „Teritorijas plānošanas likumu”, Ministru kabineta
06.10.2009. noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi”, 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Lielvārdes novada
teritorijas plānojumu”. Balsošanā nepiedalās deputāts I.Rags.
atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Nodot Lielvārdes novada nekustamā īpašuma „Čuibas 1”, Lielvārdes
pagasts, kadastra numurs 7433 003 0168, teritorijai detālplānojuma pirmo
redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
2. Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu ne mazāk par 3 nedēļām no
paziņojuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas ‘Vēstnesis”.
3. Atbildīgā amatpersona par lēmuma izpildi detālplānojuma izstrādes
vadītāja Lielvārdes novada Būvvaldes teritorijas plānotāja Benita Šteina.
4. Lēmumu nosūtīt SIA „Lāčplēša grauds” valdes priekšsēdētājam Ilgonim
Ragam.
16.
PAR DARBA UZDEVUMA APSTIPRINĀŠANU NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
MEŽA IELA 16 B, MEŽA IELA 18 A, MEŽA IELA 20, AVOTU IELA 6A,
LIELVĀRDE,
LIELVĀRDES
NOVADS
DETĀLPLĀNOJUMA
IZSTRĀDĀŠANAI
Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 67.punktu, Lielvārdes
novada domes 26.08.2010. saistošo noteikumu Nr.3 „Par Lielvārdes novada
teritorijas plānojumu” 1. un 5.punktu, Lielvārdes novada domes 22.12.2010.
sēdes Nr.15 lēmumu Nr. 27. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo
īpašumu Meža iela 16 B, 18 A, 20, Avotu iela 6 A, Lielvārde, Lielvārdes novads
teritorijām”, kā arī uzklausot Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju I.Ragu,
atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt, Darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei nekustamo
īpašumu Meža iela 16 B, Meža iela 18 A, Meža iela 20, Avotu iela 6 A,
Lielvārde, Lielvārdes novads teritorijām.

17.
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA APSTIPRINĀŠANU ZEMES
VIENĪBĀM „KĀRKLIŅI” UN „UPĪTES”, LĒDMANES PAGASTĀ,
LIELVĀRDES NOVADĀ
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt valsts galvenā autoceļa E22 posma „Tīnūži – autoceļš P32”
rekonstrukcijas tehniskā projekta realizācijas vajadzībām izstrādāto zemes
ierīcības projektu šādām zemes vienībām Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā:
1.1. „Kārkliņi”, kadastra apzīmējums 7464 003 0063, 7464 003 0214;
1.2. „Upītes”, kadastra apzīmējums 7464 003 0064, 7464 003 0068, 7464
003 0240.
2. Apstiprinājumu apliecināt ar spiedoga atzīmi uz zemes ierīcības
projekta grafiskās daļas izdrukas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.867
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3. Apstiprinātā zemes ierīcības projekta vienu eksemplāru un projekta
grafisko daļu digitālā veidā nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai
nodaļai.
4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
18.
PAR NOSAUKUMU PIEŠĶIRŠANU UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
LIETOŠANAS MĒRĶU NOTEIKŠANU ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTĀ
ZEMES VIENĪBĀM „KĀRKLIŅI” UN „UPĪTES”, LĒDMANES PAGASTĀ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, PROJEKTĒTAJĀM ZEMES VIENĪBĀM
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Piešķirt nosaukumus un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus
zemes ierīcības projektā zemes vienībām „Kārkliņi” un „Upītes”, Lēdmanes
pagastā, Lielvārdes novadā, projektētajām zemes vienībām:
1.1. projektētajai zemes vienībai Nr.1 (kadastra apzīmējums 7464 003
0068, platība 5,7 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Upītes” un noteikt lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101);
1.2. projektētajai zemes vienībai Nr.2 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0068, platība 0,1 ha) piešķirt nosaukumu –

„Upītes P” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101 );
1.3. projektētajai zemes vienībai Nr.3 (kadastra apzīmējums 7464 003
0240, platība 6,2 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Upītes” un noteikt lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101);
1.4. projektētajai zemes vienībai Nr.4 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0240, platība 0,1 ha) piešķirt nosaukumu –
„Upītes P” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101 );
1.5. projektētajai zemes vienībai Nr.5 (kadastra apzīmējums 7464 003
0064, platība 23,4 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Upītes” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.6. projektētajai zemes vienībai Nr.6 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0064, platība 0,1 ha) piešķirt nosaukumu –
„Upītes P” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101 );
1.7. projektētajai zemes vienībai Nr.7 (kadastra apzīmējums 7464 003
0063, platība 11,1 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Kārkliņi” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.8. projektētajai zemes vienībai Nr.8 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0063, platība 0,1 ha) piešķirt nosaukumu –
„Kārkliņi P” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101 );
1.9. projektētajai zemes vienībai Nr.9 (kadastra apzīmējums 7464 003
0214, platība 11,8 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Kārkliņi” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.10. projektētajai zemes vienībai Nr.10 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0214, platība 0,1 ha) piešķirt nosaukumu –
„Kārkliņi P” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101 ).
2. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības
var precizēties.
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai un
Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceļi”.
19.
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA APSTIPRINĀŠANU ZEMES
VIENĪBĀM „VENTIŅI”, „BEKUBODE”, „MĀLLĒPES”, „ZVAGUĻI”,
„ZVAGUĻI A”, „DĀBOLIŅI”, „DĀBOLIŅI A”, „JAUNBEKAS”,
„SMILŠKALNI”, „SMILŠKALNI A”, „VELDZES”, „RĪTI”, „KALNIEŠI”,

„KALNIEŠI A”, „ZAĻMEŽI”, „ZAĻMEŽI A”, „JAUNVĀCIEŠI”,
„JAUNVĀCIEŠI A”, „BEKAS”, „BEKAS A”, LĒDMANES PAGASTĀ,
LIELVĀRDES NOVADĀ
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt valsts galvenā autoceļa E22 posma „Tīnūži – autoceļš P32”
rekonstrukcijas tehniskā projekta realizācijas vajadzībām izstrādāto zemes
ierīcības projektu šādām zemes vienībām Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā:
1.1. „Ventiņi”, kadastra apzīmējums 7464 003 0052;
1.2. „Bekubode”, kadastra apzīmējums 7464 003 0081; 7464 003 0187,
7464 003 0023;
1.3. „Māllēpes”, kadastra apzīmējumi: 7464 003 0184, 7464 003 0306;
1.4. „Zvaguļi”, kadastra apzīmējums 7464 003 0183;
1.5. „Zvaguļi A”, kadastra apzīmējums 7464 003 0286;
1.6. „Dāboliņi”, kadastra apzīmējums 7464 003 0104;
1.7. „Dāboliņi A”, kadastra apzīmējums 7464 003 0272;
1.8. „Jaunbekas”, kadastra apzīmējums 7464 003 0027;
1.9. „Smilškalni”, kadastra apzīmējums 7464 003 0093;
1.10. „Smilškalni A”, kadastra apzīmējums 7464 003 0275;
1.11. „Veldzes”, kadastra apzīmējums 7464 003 0144;
1.12. „Rīti”, kadastra apzīmējums 7464 003 0175;
1.13. „Kalnieši”, kadastra apzīmējums 7464 003 0149;
1.14. „Kalnieši A”, kadastra apzīmējums 7464 003 0269;
1.15. „Zaļmeži”, kadastra apzīmējums 7464 003 0206;
1.16. „Zaļmeži A”, kadastra apzīmējums 7464 003 0283;
1.17. „Jaunvācieši”, kadastra apzīmējums 7464 003 0145;
1.18. „Jaunvācieši A”, kadastra apzīmējums 7464 003 0282;
1.19. „Bekas”, kadastra apzīmējums 7464 003 0096;
1.20. „Bekas A”, kadastra apzīmējums 7464 003 0293.
2. Apstiprinājumu apliecināt ar spiedoga atzīmi uz zemes ierīcības
projekta grafiskās daļas izdrukas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.867
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3. Apstiprinātā zemes ierīcības projekta vienu eksemplāru un projekta
grafisko daļu digitālā veidā nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai
nodaļai.
4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
20.
PAR NOSAUKUMU PIEŠĶIRŠANU UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
LIETOŠANAS MĒRĶU NOTEIKŠANU ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTĀ
ZEMES
VIENĪBĀM
„VENTIŅI”,
„BEKUBODE”,
„MĀLLĒPES”,
„ZVAGUĻI”,
„ZVAGUĻI
A”,
„DĀBOLIŅI”,
„DĀBOLIŅI
A”,

„JAUNBEKAS”, „SMILŠKALNI”, „SMILŠKALNI A”, „VELDZES”, „RĪTI”,
„KALNIEŠI”,
„KALNIEŠI
A”,
„ZAĻMEŽI”,
„ZAĻMEŽI
A”,
„JAUNVĀCIEŠI”, „JAUNVĀCIEŠI A”, „BEKAS”, „BEKAS A”,
LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ, PROJEKTĒTAJĀM
ZEMES VIENĪBĀM
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Piešķirt nosaukumus un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus
zemes ierīcības projektā zemes vienībām „Ventiņi”, „Bekubode”, „Māllēpes”,
„Zvaguļi”, „Zvaguļi A”, „Dāboliņi”, „Dāboliņi A”, „Jaunbekas”, „Smilškalni”,
„Smilškalni A”, „Veldzes”, „Rīti”, „Kalnieši”, „Kalnieši A”, „Zaļmeži”,
„Zaļmeži A”, „Jaunvācieši”, „Jaunvācieši A”, „Bekas”, „Bekas A”
projektētajām zemes vienībām Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā:
1.1. projektētajai zemes vienībai Nr.1 (kadastra apzīmējums 7464 003
0145, platība 3,85 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Jaunvācieši” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.2. projektētajai zemes vienībai Nr.2 (kadastra apzīmējums 7464 003
0282, platība 0,52 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Jaunvācieši A” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101 );
1.3. projektētajai zemes vienībai Nr.3 (kadastra apzīmējums 7464 003
0206, platība 1,85 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Zaļmeži” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.4. projektētajai zemes vienībai Nr.4 (kadastra apzīmējums 7464 003
0283, platība 1,85 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Zaļmeži A” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101 );
1.5. projektētajai zemes vienībai Nr.5 (kadastra apzīmējums 7464 003
0149, platība 36,96 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Kalnieši” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.6. projektētajai zemes vienībai Nr.6 (kadastra apzīmējums 7464 003
0269, platība 0,54 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Kalnieši A” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.7. projektētajai zemes vienībai Nr.7 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0149, platība 0,03 ha) piešķirt nosaukumu –
„Kalnieši A” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.8. projektētajai zemes vienībai Nr.8 (kadastra apzīmējums 7464 003
0175, platība 7,67 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Rīti” un noteikt lietošanas

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101);
1.9. projektētajai zemes vienībai Nr.9 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0175, platība 0,23 ha) piešķirt nosaukumu –
„Rīti P” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.10. projektētajai zemes vienībai Nr.10 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0175, platība 0,12 ha) piešķirt nosaukumu –
„Rīti A” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101 );
1.11. projektētajai zemes vienībai Nr.11 (kadastra apzīmējums 7464 003
0144, platība 5,89 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Veldzes” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.12. projektētajai zemes vienībai Nr.12 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0144, platība 0,44 ha) piešķirt nosaukumu –
„Veldzes P” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.13. projektētajai zemes vienībai Nr.13 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0144, platība 0,18 ha) piešķirt nosaukumu –
„Veldzes A” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) ;
1.14. zemes vienības Nr.14 (kadastra apzīmējums 7464 003 0222),
nosaukums – „Autoceļš P80”, lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods
1101);
1.15. projektētajai zemes vienībai Nr.15 (kadastra apzīmējums 7464 003
0093, platība 0,44 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Smilškalni” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.16. projektētajai zemes vienībai Nr.16 (kadastra apzīmējums 7464 003
0275, platība 0,12 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Smilškalni A” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.17. projektētajai zemes vienībai Nr.17 (kadastra apzīmējums 7464 003
0187, platība 0,73 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Bekubode” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.18. projektētajai zemes vienībai Nr.18 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0187, platība 0,11 ha) piešķirt nosaukumu –
„Bekubode P” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.19. projektētajai zemes vienībai Nr.19 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0187, platība 0,05 ha) piešķirt nosaukumu –
„Bekubode A” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);

1.20. projektētajai zemes vienībai Nr.20 (kadastra apzīmējums 7464 003
0023, platība 1,9 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Bekubode” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.21. projektētajai zemes vienībai Nr.21 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0023, platība 0,22 ha) piešķirt nosaukumu –
„Bekubode P” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101 );
1.22. projektētajai zemes vienībai Nr.22 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0023, platība 0,09 ha) piešķirt nosaukumu –
„Bekubode A” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101 );
1.23. projektētajai zemes vienībai Nr.23 (kadastra apzīmējums 7464 003
0027, platība 13,8 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Jaunbekas” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.24. projektētajai zemes vienībai Nr.24 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0027, platība 0,45 ha) piešķirt nosaukumu –
„Jaunbekas P” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.25. projektētajai zemes vienībai Nr.25 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0027, platība 0,14 ha) piešķirt nosaukumu –
„Jaunbekas A” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.26. projektētajai zemes vienībai Nr.26 (kadastra apzīmējums 7464 003
0104, platība 1,77 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Dāboliņi” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.27. projektētajai zemes vienībai Nr.27 ( kadastra apzīmējumu 7464 003
0272, platība 0,11 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Dāboliņi A” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.28. projektētajai zemes vienībai Nr.28 (kadastra apzīmējums 7464 003
0183, platība 2,92 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Zvaguļi” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.29. projektētajai zemes vienībai Nr.29 ( kadastra apzīmējumu 7464 003
0286, platība 0,12 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Zvaguļi A” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.30. projektētajai zemes vienībai Nr.30 (kadastra apzīmējums 7464 003
0184, platība 2,61 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Māllēpes” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.31. projektētajai zemes vienībai Nr.31 ( kadastra apzīmējumu 7464 003
0306, platība 0,15 ha) piešķirt nosaukumu – „Māllēpes A” un noteikt lietošanas

mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101);
1.32. projektētajai zemes vienībai Nr.32 (kadastra apzīmējums 7464 003
0081, platība 1,2 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Bekubode” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.33. projektētajai zemes vienībai Nr.33 ( atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0081, platība 0,15 ha) piešķirt nosaukumu –
„Bekubode P” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.34. projektētajai zemes vienībai Nr.34 (kadastra apzīmējums 7464 003
0052, platība 11,05 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Ventiņi” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.35. projektētajai zemes vienībai Nr.35 ( atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0052, platība 0,27 ha) piešķirt nosaukumu –
„Ventiņi P” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.36. projektētajai zemes vienībai Nr.36 (atdalāma no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0052, platība 1,23 ha) piešķirt nosaukumu –
„Ventiņi A” un noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.37. projektētajai zemes vienībai Nr.37 (kadastra apzīmējums 7464 003
0096, platība 7,3 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Bekas” un noteikt lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101);
1.38. projektētajai zemes vienībai Nr.38 (kadastra apzīmējums 7464 003
0293, platība 0,09 ha) saglabāt esošo nosaukumu – „Bekas A” un noteikt
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
2. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības
var precizēties.
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai un
Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceļi”.
21.
PAR NOSAUKUMU PIEŠĶIRŠANU UN LIETOŠANAS MĒRĶA MAIŅU
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „VECĪBĒNI”, JUMPRAVAS PAGASTĀ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, SASTĀVĀ ESOŠAJĀM ZEMES VIENĪBĀM
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:

1. Sadalot nekustamo īpašuma „Vecībēni”, Jumpravas pagastā (kadastra
Nr.7448 00 0056), tā pašreizējā sastāvā esošajām zemes vienībām piešķirt šādus
nosaukumus:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7448 005 0056 saglabāt esošo
nosaukumu – „Vecībēni”;
1.2. zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7448 005 0057 un 7448 005
0059 piešķirt nosaukumu – „Mazībēni”;
1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7448 005 0058 piešķirt
nosaukumu – „Jaunībēni”.
2. Mainīt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7448 005 0057 (platība
10,6 ha), 7448 005 0058 (platība 12,0 ha), 7448 005 0059 (platība 2,4 ha) esošo
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, turpmāk nosakot zemes vienībām lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.
22.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU NOTEIKŠANU
ZEMES VIENĪBAI DRAVNIEKU IELĀ 8, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES
NOVADĀ
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Noteikt zemes vienībai Dravnieku ielā 8, Lielvārdē, kadastra
apzīmējums 7413 002 0557, platība 4431 m2 , šādus lietošanas mērķus un tiem
piekrītošās platības:
1.1. izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) – 3718 m2 (platību
ar nodokli neapliek);
1.2. inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (kods 1201)
– 713 m2.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai.
23.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶA NOTEIKŠANU
ZEMES VIENĪBAS DRAVNIEKU IELĀ 8, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES
NOVADĀ, DAĻAI
Lai Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Dravnieku
ielā 8 (kadastra apzīmējums 7413 002 0557) daļu 713 m2 platībā, uz kuras
atrodas SIA „PREISS” piederoša transformatora apakšstacijas ēka, reģistrētu
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, zemes vienības daļai
nepieciešams noteikt lietošanas mērķi.

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 7.punktā noteikts, ka zemes
vienības daļai noteiktajam lietošanas mērķim jāsakrīt ar kādu zemes vienības
lietošanas mērķi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 43.pantu, Ministru
kabineta 23.02.2010. noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 32. un 33.punktu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošo noteikumu Nr.3 „Par
Lielvārdes novada teritorijas plānojumu” 1. un 5.punktu, atklāti balsojot: par –
13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Noteikt zemes vienības Dravnieku ielā 8, Lielvārdē (kadastra
apzīmējums 7413 002 0557, kopplatība 4431 m2) daļai 713 m2 platībā lietošanas
mērķi – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme, kods 1201.
2. Reģistrēt zemes vienības Dravnieku ielā 8 daļu 713 m 2 platībā
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā par Lielvārdes novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
24.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶA NOTEIKŠANU
ZEMES VIENĪBAS EDGARA KAULIŅA ALEJĀ 18A, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, DAĻAI
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Noteikt zemes vienības Edgara Kauliņa aleja 18A, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā (kadastra apzīmējums 7433 002 0135, kopplatība 3,4 ha)
daļai 0,14 ha platībā lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve, kods 1001.
2. Noteikt zemes vienības Edgara Kauliņa alejā 18A daļas 0,14 ha platībā
lietošanas mērķim piekritīgās platības zemes lietošanas veidu – zeme zem ēkām
un pagalmiem.
25.
PAR ZEMES VIENĪBAS „LUDZIŅAS”, LIELVĀRDES PAGASTĀ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, IESKAITĪŠANU REZERVES ZEMES FONDĀ
Lielvārdes novada dome ir izskatījusi P.Grebežnika, iesniegumu (reģ.
06.01.2011., Nr.LNP/1.10-7.1./11/47-P) par atteikšanos no neapbūvētā zemes

gabala „Ludziņas” zemes nomas pirmtiesībām, kas viņam noteiktas ar
Lielvārdes novada domes 22.12.2010.sēdes Nr.15 lēmumu Nr.49 „Par zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ludziņas”,
Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā”.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteikts, ka gadījumos, kad
persona zemes nomas pirmtiesības noteiktajā termiņā neizlieto, pašvaldība
pieņem lēmumu par neapbūvētās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
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, ņemot vērā Pētera
Grebežnika iesniegumu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis,
R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā neapbūvēto zemes vienību „Ludziņas”,
Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā (kadastra apzīmējums 7433 004 0055,
platība 0,4 ha).
26.
PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA SLĒGŠANU AR SIA „PREISS” PAR
PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DRAVNIEKU IELĀ 8,
LIELVĀRDĒ, DAĻAS NOMU
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Noslēgt Zemes nomas līgumu starp Lielvārdes novada pašvaldību un SIA
„Preiss”, reģistrācijas numurs 50003212081, ar sekojošiem noteikumiem:
1.1. iznomāt Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Dravnieku iela 8, kadastra numurs 7413 002 0557, daļu - zemes platība
713 m2 (septiņi simti trīspadsmit kvadrātmetri), Lielvārdē, Lielvārdes
novads;
1.2. zemes nomas līguma darbības laiks: no 2011.gada 01.februāra līdz
2020.gada 31.decembrim;
1.3. noteikt nekustamā īpašuma Dravnieku iela 8, kadastra numurs 7413 002
0557, Lielvārdē, Lielvārdes novads, iznomājamās daļas zemes lietošanas
mērķi – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti;
1.4. nekustamā īpašuma Dravnieku iela 8, kadastra numurs 7464 002 0557,
Lielvārdē, Lielvārdes novads, iznomājamās daļas nomas maksu no
2011.gada 01.februāra noteikt 1,5% (viens komats pieci procenti) apmērā no
zemes kadastrālās vērtības gadā.
2. Zemes nomas līgumu parakstīšanai ar SIA „PREISS” viena mēneša laikā no
lēmuma pieņemšanas brīža sagatavot Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas juriskonsultam J.Bitem.

27.
PAR GROZĪJUMIEM 12.02.2001. NOSLĒGTAJĀ ZEMES NOMAS LĪGUMĀ
STARP LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBU UN SIA „LETE PB” PAR
PAŠVALDĪBAS ZEMES NOMU SKOLAS IELĀ 10, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADS
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus starp Lielvārdes novada pašvaldību un SIA „Lete PB”
2001.gada 12.februārī noslēgtajā Zemes nomas līgumā ar sekojošiem
nosacījumiem:
1.1. NOMNIEKS – SIA „Jansons JKC”, reģistrācijas numurs 40003406564,
juridiskā adrese Čiekuru iela 6, Lielvārde, Lielvārdes novads, kā SIA „Lete
PB”, reģistrācijas numurs 47403001399, ieguldījumu un saistību pārņēmējs;
1.2. nekustamais īpašums – ēkas un būves Skolas ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes
novads, reģistrētas 06.01.2011. Ogres zemesgrāmatu nodaļas Lielvārdes
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1206 uz SIA „Jansons JKC” vārda;
1.3. izteikt Līguma 1.1.punktu šādā redakcijā:
1.3.1. „1.1. NOMNIEKS nomā zemes gabalu Skolas ielā 10, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, kadastra numurs 7413 002 0505, reģistrēts
06.11.2008. Ogres zemesgrāmatu nodaļas Lielvārdes pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0044 7340 uz Lielvārdes novada
pašvaldības vārda.”;
1.4. izteikt Līguma 1.2.punktu šādā redakcijā:
1.4.1. „1.2. Iznomātā zemes gabala platība 0,3258 ha jeb 3258 m 2. . Zemes
gabala robežas NOMNIEKAM dabā ierādītas un ir zināmas. (Pielikums
Nr.3.).”;
1.5. izteikt Līguma 1.3.punktu šādā redakcijā:
1.5.1. „1.3. Zemes gabala izmantošanas mērķis – NOMNIEKA īpašumā esošo
ēku un izbūvju – veikals, noliktavas – Skolas ielā 10, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, uzturēšana.”;
1.6. izteikt Līguma 2.2.punktu šādā redakcijā:
1.6.1. „2.2. Līgums ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim.”;
1.7. izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:
1.7.1. „4.1. NOMNIEKS maksā nomas maksu par zemes gabalu 3258 m 2 (trīs
tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi kvadrātmetri) platībā.”;
1.8. izteikt Līguma 4.2.punktu šādā redakcijā:
1.8.1. „4.2. NOMNIEKS nomas maksu ieskaita IZNOMĀTĀJA norādītajā
bankas kontā.”.
2. Vienošanos par grozījumiem 12.02.2001. noslēgtajā Zemes nomas līgumā
sagatavot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas juriskonsultam
J.Bitem.

28.
PAR GROZĪJUMIEM 01.03.2003. NOSLĒGTAJĀ „NOMAS LĪGUMS NR.87.2./22” STARP B.MIHAILOVSKU UN LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBU PAR ZEMES NOMU UPES IELĀ 25A, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADS
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Veikt grozījumus starp Lielvārdes novada pašvaldību un Birutu Gaidu
Mihailovsku 01.03.2003. noslēgtajā Nomas līgumā Nr.8-7.2./22, izsakot
3.1.punktu šādā redakcijā:
1.1. „3.1. Nomnieks par iznomāto zemes gabalu Iznomātājam no 2011.gada
01.marta maksā nomas maksu 6% (seši procenti) apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā. Nekustamā īpašuma nodokli maksā Nomnieks.”.
2. Pagarināt 01.03.2003. noslēgtā Nomas līguma Nr.8-7.2./22 darbības termiņu
uz vienu gadu, tas ir, līdz 2012.gada 29.februārim (ieskaitot).
3. Vienošanos par grozījumiem 01.03.2003. noslēgtajā „Nomas līgums Nr.87.2./22” sagatavot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
juriskonsultam J.Bitem.
29.
PAR GROZĪJUMIEM 10.12.1996. NOSLĒGTAJĀ NOMAS LĪGUMĀ NR.87.2./1 STARP R.AUZIŅU UN LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBU PAR
ZEMES NOMU EDGARA KAULIŅA ALEJĀ 18A, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADS, UN ZEMES NOMAS MAKSAS NOTEIKŠANU
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus starp Lielvārdes novada pašvaldību un Ritas Auziņas
pilnvaroto pārstāvi Agnāru Jundasu 10.12.1996. noslēgtajā Nomas līgumā
Nr.8-7.2./1, izsakot 1.1.punktu un 3.1.punktu šādā redakcijā:
1.1. „1.1. Iznomātājs saskaņā ar līgumu iznomā un nodod Nomniekam turējumā
un lietošanā zemes gabalu – Edgara Kauliņa alejā 18A, Lielvārdē, Lielvārdes
novads, kopējā platībā 0,64 hektāri. Nomnieks to pieņem un uzņemas
atbildību par tā apsaimniekošanu un uzturēšanu kārtībā. Zemes gabala plāns
un tā robežu apraksts doti pielikumā Nr.1. Uz zemes gabala atrodas
Nomniekam piederošs īpašums, kas norādīts pielikumā Nr.2. Abi minētie
pielikumi ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa.”;

1.2. „3.1. Nomnieks par iznomāto zemes gabalu Iznomātājam no 2011.gada
01.februāra maksā nomas maksu 6% (seši procenti) apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks kompensē Iznomātājam nekustamā
īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu.”.
2. Vienošanos par grozījumiem 10.12.1996. noslēgtajā Nomas līgumā Nr.87.2./1 sagatavot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
juriskonsultam J.Bitem.
30.
PAR NEPRIVATIZĒTIEM DZĪVOKĻU ĪPAŠUMIEM Nr.1 UN Nr.2 VALSTS
NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ „DZELZCEĻA ĒKA Nr.2”, JUMPRAVĀ,
JUMPRAVAS PAGASTS, LIELVĀRDES NOVADS, UN NEPRIVATIZĒTĀS
DAĻAS NEPĀRŅEMŠANU LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
ĪPAŠUMĀ
Lielvārdes novada pašvaldībā 2010.gada 23.decembrī (reģ.Nr.4222-2116)
saņemta Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, juridiskā adrese
Kr.Valdemāra ielā 31, Rīga, vēstule Nr.1.17/9436 no 20.12.2010. „Par
neprivatizētiem dzīvokļiem dzīvojamās mājās „Dzelzceļa māja 62.km” un
„Dzelzceļa ēka Nr.2”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā”.
Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” piedāvā pārņemt
Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā neprivatizētos dzīvokļu īpašumus Nr.1
un Nr.2 valsts nekustamajā īpašumā „Dzelzceļa ēka Nr.2”, kadastra numurs
7448 002 0279, Jumpravā, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads.
Nekustamais īpašums „Dzelzceļa ēka Nr.2” sastāv no dzīvojamās mājas ar
četriem dzīvokļu īpašumiem, no kuriem divi dzīvokļu īpašumi ir privatizēti
likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā
kārtībā. Neprivatizēti ir dzīvokļu īpašumi Nr.1 un Nr.2, un tiem piederošās
attiecīgās kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās ēkas, zemesgabala un
palīgceltnes.
Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” vēstule Nr.1.17/9436 no
20.12.2010. izskatīta Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas sēdē
19.01.2011. un Tautsaimniecības komitejas sēdē 19.01.2011., kurā izvērtēja
saņemto informāciju un ierosināja pašvaldības domei nepārņemt pašvaldības
īpašumā Valsts nekustamā īpašuma „Dzelzceļa ēka Nr.2”, kadastra numurs 7448
002 0746, dzīvokļu īpašumus Nr.1 un Nr.2, Jumpravā, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, jo nekustamais īpašums ir sliktā tehniskā stāvoklī un tā
uzturēšanai nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 6.pantu
un 21.pantu, Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr.324 „Par valsts
dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā” 4.punktu,
uzklausot Finanšu komitejas priekšsēdētāju I.Balodi, atklāti balsojot: par – 13
deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,

M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte);
pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Nepārņemt Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā Valsts nekustamā
īpašuma „Dzelzceļa ēka Nr.2”, kadastra numurs 7448 002 0746, Jumpravā,
Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, neprivatizētās daļas – valsts īpašumā
esošie dzīvokļi Nr.1 un Nr.2 un tiem piederošās attiecīgās kopīpašuma
domājamās daļas no dzīvojamās ēkas, zemesgabala un palīgceltnes.
31.
PAR NEPRIVATIZĒTIEM DZĪVOKĻU ĪPAŠUMIEM Nr.1 UN Nr.2 VALSTS
NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ „DZELZCEĻA MĀJA 62.KM”, JUMPRAVĀ,
JUMPRAVAS PAGASTS, LIELVĀRDES NOVADS, UN NEPRIVATIZĒTĀS
DAĻAS NEPĀRŅEMŠANU LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
ĪPAŠUMĀ
Lielvārdes novada pašvaldībā 2010.gada 23.decembrī (reģ.Nr.4222-2116)
saņemta Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, juridiskā adrese
Kr.Valdemāra ielā 31, Rīga, vēstule Nr.1.17/9436 no 20.12.2010. „Par
neprivatizētiem dzīvokļiem dzīvojamās mājās „Dzelzceļa māja 62.km” un
„Dzelzceļa ēka Nr.2”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā”.
Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” piedāvā pārņemt
Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā neprivatizētos dzīvokļu īpašumus Nr.1
un Nr.2 valsts nekustamajā īpašumā „Dzelzceļa māja 62.km”, kadastra numurs
7448 002 0279, Jumpravā, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads.
Nekustamais īpašums „Dzelzceļa māja Nr.62.km” sastāv dzīvojamās mājas
ar četriem dzīvokļu īpašumiem, no kuriem divi dzīvokļu īpašumi ir privatizēti
likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā
kārtībā. Neprivatizēti ir dzīvokļu īpašumi Nr.1 un Nr.2, un tiem piederošās
attiecīgās kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās ēkas, zemesgabala un
palīgceltnes.
Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” vēstule Nr.1.17/9436 no
20.12.2010. izskatīta Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas sēdē
19.01.2011. un Tautsaimniecības komitejas sēdē 19.01.2011., kurā izvērtēja
saņemto informāciju un ierosināja pašvaldības domei nepārņemt pašvaldības
īpašumā Valsts nekustamā īpašuma „Dzelzceļa māja 62.km”, kadastra numurs
7448 002 0279, dzīvokļu īpašumus Nr.1 un Nr.2, Jumpravā, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, jo nekustamais īpašums ir sliktā tehniskā stāvoklī un tās
uzturēšanai nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 6.pantu
un 21.pantu, Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr.324 „Par valsts
dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā” 4.punktu,
uzklausot Finanšu komitejas priekšsēdētāju I.Balodi, atklāti balsojot: par – 13
deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,

M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte);
pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Nepārņemt Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā Valsts nekustamā
īpašuma „Dzelzceļa māja 62.km”, kadastra numurs 7448 002 0279, Jumpravā,
Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, neprivatizētās daļas – valsts īpašumā
esošie dzīvokļi Nr.1 un Nr.2 un tiem piederošās attiecīgās kopīpašuma
domājamās daļas no dzīvojamās ēkas, zemesgabala un palīgceltnes.
32.
PAR DZĪVOJAMO TELPU ĪRES LĪGUMA SLĒGŠANU DZĪVOKLIM Nr.4
„DĀBOLIŅOS”, JUMPRAVAS PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, V.Volonte); pret – 1 deputāts (A.Troska); atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izīrēt L.Akermanei, dzīvokli Nr.4 „Dāboliņos”, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā uz noteiktu laiku- 2 gadiem.
33.
PAR DZĪVOKĻA „KANTORA TELPAS” MĀJĀS „MEDNIEKI”,
JUMPRAVAS PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ IZĪRĒŠANU
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Izīrēt N.Lepšejai, dzīvokli „Kantora telpas”, mājās „Mednieki”,
Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā uz noteiktu laiku- 2 gadiem.
34.
PAR DIENESTA DZĪVOKĻA Nr.53 AVOTU IELĀ 4, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADĀ ĪRES LĪGUMA PAGARINĀŠANU
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. SIA „Lielvārdes Remte” pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu par
dienesta dzīvokli Nr.53 Avotu ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā ar Z.Liepiņu
uz viņa darba attiecību laiku SIA „Lielvārdes Remte”, bet ne ilgāk kā uz 3
gadiem. Līgumu pagarināt 1 mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.

2. Vienošanos par dienesta dzīvojamo telpu īres līguma termiņa
pagarinājumu SIA „Lielvārdes Remte” noslēgt 1 mēneša laikā no šī lēmuma
spēkā stāšanās brīža.
35.
PAR SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA STATUSA NOTEIKŠANU DZĪVOKLIM NR.4,
MĀJĀ „TEIKAS”, LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ
I.Balodis
Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā, mājā „Teikas” ir atbrīvojies vienas
istabas dzīvoklis Nr.4 ar platību 20 m2. Lai nodrošinātu likuma “ Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkta (sniegt palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā) izpildi, minētajam dzīvoklim lietderīgi noteikt
sociālā dzīvokļa statusu.
Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
4.panta pirmā daļa nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu nosaka attiecīgās
pašvaldības dome.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
9.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: par –
13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Noteikt dzīvoklim Nr.4, mājā “Teikas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes
novadā, sociālā dzīvokļa statusu.
2. Līdz dzīvokļa piešķiršanai īrniekam, dzīvokļa apsaimniekošanas
maksājumus apmaksāt no Lielvārdes novada sociālā dienesta budžeta.
36.
PAR SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA NR.4 MĀJĀ „TEIKAS”, LĒDMANES
PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ, IZĪRĒŠANU
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Izīrēt S.Markovskai, sociālo dzīvokli Nr,4 mājā „Teikas”, Lēdmanes
pagasts, Lielvārdes novads.
37.
PAR SADARBĪBAS LĪGUMA SLĒGŠANU AR IKŠĶILES, ĶEGUMA UN
OGRES PAŠVALDĪBĀM IZGLĪTĪBAS, SPORTA UN KULTŪRAS JOMĀ

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro daļu,
Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 “Lielvārdes
novada pašvaldības nolikums” 96.punkta 96.3 apakšpunktu, uzklausot Izglītības,
kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas priekšsēdētāju V.Volonti,
atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Ikšķiles, Ķeguma un Ogres pašvaldībām
izglītības, sporta un kultūras jomā.
2. Apstiprināt sadarbības līguma projektu (1.pielikumā).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada domes
priekšsēdētājam I.Balodim.
38.
PAR LĪDZFINANSĒJUMA NODROŠINĀŠANU ERAF PROJEKTAM
„JUMPRAVAS
SPECIĀLĀS
INTERNĀTPAMATSKOLAS
REKONSTRUKCIJA UN APRĪKOJUMA UZLABOŠANA”
Lielvārdes novada pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansētu
projektu
„Jumpravas
speciālās
internātpamatskolas
rekonstrukcija un aprīkojuma uzlabošana”.
Projekta kopējā summa ir Ls 98392,00, ieskaitot PVN, no tās apkures
sistēmas rekonstrukcijai paredzētais finansējums ir Ls 80000,00 ieskaitot PVN.
Lielvārdes novada domes budžeta līdzfinansējums projekta realizācijai ir
Ls 14759,00, apstiprinātais finansējums no ERAF ir Ls 83633,00.
Iepirkuma par apkures sistēmas rekonstrukciju un aprīkojuma uzlabošanu
rezultātā piedāvājums ar zemāko cenu, kas atbilst iepirkuma nolikumam, ir
Ls 111543,00. Projekta īstenošanai nepieciešamais papildus finansējums ir
Ls 31543,00, līdz ar to Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējums kopā
projektā sastādītu Ls 46302,00.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš,
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Nodrošināt projekta realizācijai Lielvārdes novada domes budžeta
līdzfinansējumu Ls 46302,00 apmērā.
2. Pašvaldības finansējumu un priekšfinansējumu nodrošināt, ņemot
aizņēmumu LR Valsts Kasē.
39.

PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA DOMES 2010.GADA
31.MARTA SĒDES Nr.3 LĒMUMĀ Nr.37 „PAR LIELVĀRDES NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2010-2017 IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
I.Balodis
Lielvārdes novada dome 2010.gada 31.marta sēdē Nr.3 pieņēma lēmumu
Nr.37 „Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2010-2017 izstrādes
uzsākšanu”. Lēmuma nosaukumā un lemjošās daļas pirmajā punktā konstatēta
kļūda laika periodā, kuram tiek izstrādāta Lielvārdes novada attīstības
programma. 2010.gads ir attīstības programmas izstrādes uzsākšanas un
izstrādes gads, tātad to nevar norādīt kā attīstības programmas realizācijas
uzsākšanas gadu.
Lielvārdes novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments, kurš jāizstrādā laika posmam līdz septiņiem gadiem. Lēmumā
norādītais laika periods ir astoņi gadi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Attīstības plānošanas likuma 8.pantu, atklāti balsojot: par – 13
deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte);
pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Veikt grozījumus Lielvārdes novada domes 2010.gada 31.marta sēdes
Nr.3 lēmumā Nr.37 „Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2010-2017
izstrādes uzsākšanu”:
1.1.Lēmuma nosaukumu izteikt šādā redakcijā:
„Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2011-2017 izstrādes
uzsākšanu”.
1.2.Lemjošās daļas 1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Uzsākt Lielvārdes novada Attīstības programmas 2011.-2017. gadam
izstrādi”.
40.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA DOMES 2010.GADA
29.DECEMBRA SĒDES NR.16 LĒMUMĀ NR.3 „PAR LIELVĀRDES
NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES – LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA- REORGANIZĀCIJU”
Uzklausot A.Brenčas priekšlikumu pārdēvēt „Attīstības plānošanas un
projektu nodaļu” par „Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļu”,
atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:

1. Izteikt Lielvārdes novada domes 2010.gada 29.decembra sēdes Nr.16
lēmuma Nr.3 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestādes – Lielvārdes novada
pašvaldības administrācija- reorganizāciju” 1.1.punktu šādā redakcijā:
„1.1.Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa”.
41.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA DOMES 2010.GADA
22.DECEMBRA SĒDES Nr.15 LĒMUMĀ Nr.27 „PAR DETĀLPLĀNOJUMA
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU NEKUSTAMO ĪPAŠUMU MEŽA IELA 16B,
18A, 20, AVOTU IELA 6A, UZVARAS IELA 13C LIELVĀRDE,
LIELVĀRDES NOVADS TERITORIJĀM ”
Konstatēts, ka Lielvārdes novada domes 22.12.2010. sēdes Nr.15 lēmuma
Nr.27 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Meža iela
16B, 18A, 20, Avotu ielā 6A, Uzvaras iela 13C Lielvārdes, Lielvārdes novads
teritorijām” kļūdaini iekļauts nekustamais īpašums Uzvaras ielā 13C.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš,
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
Izteikt Lielvārdes novada domes 2010.gada 22.decembra sēdes Nr.15
lēmuma Nr.27 nosaukumu šādā redakcijā:
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Meža iela
16B, 18A, 20, Avotu iela 6A, Lielvārde, Lielvārdes novads teritorijām”
42.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA DOMES 2010.GADA
22.DECEMBRA SĒDES Nr.15 LĒMUMĀ Nr.23 „PAR NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS PIEDZIŅU
BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO K.BLANKAS ”
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Papildināt Lielvārdes novada domes 2010.gada 22.decembra sēdes
Nr.15 lēmuma Nr.23 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas
piedziņu bezstrīdus kārtībā no Ksenijas Blankas” lemjošo daļu aiz teksta (personas kods ), ar tekstu - “deklarētā dzīvesvieta - ”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.

43.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEPILNGADĪGO LIETU
KOMISIJAS IZVEIDOŠANU
Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām, kas minētas likuma “Par
pašvaldībām” 15.pantā, ir piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā
pašvaldības teritorijā.
Lai nodrošinātu Lielvārdes novada pašvaldības institūciju un amatpersonu
darba ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un viņu ģimenēm koordinēšanu,
Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komiteja iesaka izveidot
Nepilngadīgo lietu komisiju.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
12.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 61.pantu, uzklausot Izglītības
nodaļas vadītāju L.Bucenieci, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis,
R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izveidot Lielvārdes novada pašvaldības Nepilngadīgo lietu komisiju
šādā sastāvā:
1.1. Vita VOLONTE – Lielvārdes pamatskolas skolotāja, deputāte;
1.2. Ainars LIDERS – Lielvārdes novada pašvaldības policijas vecākais
inspektors;
1.3. Anda ZAHARENKOVA – Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas
locekle;
1.4. Anda DŪNIŅA – Lielvārdes pašvaldības sociālās palīdzības dienesta
sociālais pedagogs;
1.5. Jānis PAMILJANS – Jumpravas vidusskolas skolotājs, bāriņtiesas
loceklis;
1.6. Inese ZAPOROŽECA – Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas
priekšsēdētāja;
1.7. Evija MIGLĀNE – Kaibalas pamatskolas skolotāja;
1.8. Aija KROMPĀNE – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
skolotāja.
2. Lielvārdes novada pašvaldības Nepilngadīgo lietu komisijai izstrādāt
komisijas nolikumu un iesniegt to Lielvārdes novada domē apstiprināšanai.
47.
PAR INESES MEDNES IECELŠANU JUMPRAVAS MŪZIKAS UN
MĀKSLAS SKOLAS DIREKTORES AMATĀ
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, J.Reihlers,

R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Iecelt Inesi MEDNI (personas kods) Lielvārdes novada pašvaldības
Jumpravas mūzikas un mākslas skolas direktores amatā.
48.
PAR
LIELVĀRDES
NOVADA
PRIEKŠSĒDĒTĀJA IEVĒLĒŠANU

LIELVĀRDES

BĀRIŅTIESAS

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un saskaņā ar Bāriņtiesu likuma
10. un 11.pantu , kā arī uzklausot un izvērtējot pretendentus.
Aizklāti balsojot: par – 11 deputāti; pret- 3 deputāti; atturas - nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Par Lielvārdes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Lailu
ROBEŽNIECI (personas kods) uz laiku pieci gadi no 2011.gada 26.janvāra līdz
2016.gada 25.janvārim.

