Latvijas Republika

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

2011.gada 29.jūnijā

Domes sēdē

Nr.8

Pieņemtie lēmumi
1. Saistošie noteikumi Nr. 11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu”.
2. Saistošie noteikumi Nr. 12 „Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un
uzľemšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldības pirmskolas izglītības
iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmu”.
3. Saistošie noteikumi Nr.13 „Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldības
amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”.
4. Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja nolikums.
5. Lielvārdes pilsētas bibliotēkas nolikums.
6. Par papildus finansējumu projekta „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Lielvārdes novadā”
īstenošanai.
7. Par sociālo pakalpojumu turpmāko nodrošināšanu pēc projekta „Sociālās
rehabilitācijas programmu ģimenēm ar bērniem īstenošana sociālās
iekļaušanas veicināšanai Lielvārdes novadā” īstenošanas noslēgumā.
8. Par piedalīšanos un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu atklāta
projektu iesniegumu konkursā Eiropas zivsaimniecības fonda pasākumā
„Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”.
9. Par sociālo pakalpojumu turpmāko nodrošināšanu pēc projekta „Mērķa
grupas interešu apzināšana un brīvā laika organizēšana daudzpakāpju
resocializācijas modeļa ietvaros” īstenošanas noslēgumā.
10.Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas pašvaldības aģentūrai tehniski
ekonomiskā pamatojuma izstrādei Dzelmes ciema ūdenssaimniecības izpētei.
11.Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas vidusskolai ķīmijas un bioloģijas
kabinetu aprīkošanai ar mācību līdzekļiem.
12.Par papildus finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās
pirmskolas izglītības iestādei „Zvaniľš” atalgojumam.
13.Par grozījumiem 09.02.2011. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.2 lēmumā
Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāţu amatu un amata likmju
apstiprināšanu”.
14.Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pamatskolai virtuves izlietľu
nomaiľai.
15.Par finansējumu E.Kauliľa Lielvārdes vidusskolas Kaibalas filiālei
pirmskolas 4-gadīgo grupiľas iekārtošanai.
16.Par finansējumu kultūras namam „Lielvārde” tualetes remontam un logu
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stikla nomaiľai.
17.Par finansējumu Lielvārdes mūzikas skolai datora iegādei.
18.Par grozījumiem Lielvārdes pamatskolas 2011. gada ieľēmumu un izdevumu
tāmē.
19.Par papildus finansējumu pašvaldības pasaţieru autobusa remontam.
20.Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Mēs Jumpravai” projekta
līdzfinansēšanai.
21.Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Datorskaľu studija” projekta
līdzfinansēšanai.
22.Par finansējuma piešķiršanu Andreja Pumpura Lielvārdes Muzejam projekta
Līdzfinansēšanai.
23.Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes kultūrvēsturiskā mantojuma atbalsta
biedrībai projekta līdzfinansēšanai.
24.Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Gaismas dārzs” projekta
līdzfinansēšanai.
25.Par finansējumu radošajai nometnei bērniem un jauniešiem ar īpašām
vajadzībām „Upe”.
26.Par finansējumu Lielvārdes Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīcas draudzei
lūgšanu zāles nesošo konstrukciju, sienu un siju renovācijai.
27.Par finansējumu grāmatas „Uzrunāt laiku” izdošanai.
28.Par komisiju darbības nodrošināšanu un samaksas kārtību.
29.Par grozījumiem 25.05.2011. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.7 lēmumā
Nr.16 „Par Lēdmanes pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
30.Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas autoparka sniegtajiem
maksas pakalpojumiem.
31.Par grozījumiem 24.02.2010. Lielvārdes novada domes Nr.2 lēmumā Nr.23
„Par Lēdmanes pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
32.Par grozījumiem 24.02.2010. Lielvārdes novada domes sēdes nr.2 lēmumā
Nr.17 „Par Jumpravas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas
pakalpojumiem”.
33.Par finansējumu apgādam „Jumava” fotoceļveţa „Lielvārdes pilsēta”
izdošanai.
34.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas papildus piedziľu
bezstrīdus kārtībā no Uģa Eglīša.
35.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu bezstrīdus
kārtībā no Sergeja Čalija.
36.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu bezstrīdus
kārtībā no Jura Caunes.
37.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu bezstrīdus
kārtībā no Daiľa Avena.
38.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu bezstrīdus
kārtībā no Daces Zaļkalniľas.
39.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu bezstrīdus
kārtībā no Vijas Jurševicas.
40.Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Vaivariľi”, Lēdmanes
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pagastā.
41.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu zemes vienībai „Dārzi”,
Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā.
42.Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašumā īpašuma lietošanas mērķa
maiľu no nekustamā īpašuma „Augstsalas”, Jumpravas pagastā, atdalāmajai
zemes vienībai.
43.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu zemes vienībai „Augusti”,
Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.
44.Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību
„Individuālais augļu dārzs Nr.227”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā un
zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
45.Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Rembates iela
15B un Rembates iela, Lielvārdē, robeţas korekciju.
46.Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16,
Avotu ielā 7, Lielvārdes novadā, atsavināšanu.
47.Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.43,
Spīdolas ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu.
48.Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2
dzīvojamā mājā „Rezgaļi 2”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads,
atsavināšanu.
49.Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 27.04.2011. sēdes Nr.5 lēmumā
Nr.28 „Par zemes nomas līguma slēgšanu starp Lielvārdes novada pašvaldību
un Edvīnu Zālīti par nekustamā īpašuma „Dzintari”, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, daļas zemes nomu”.
50.Par ceļa servitūta noteikšanu un līguma par ceļa servitūta nodibināšanu un
izmantošanu slēgšanu.
51.Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Kaibalas
pamatskola” daļas iznomāšanu.
52.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar Ģirtu Strodu par īpašumu Parka ielā 3,
Lielvārdē, 2.zemes gabala daļu 758,8m2 platībā.
53.Par dzīvokļa Avotu ielā 10-17, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.
54.Par dzīvokļa „Kalniešos” -1, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā
izīrēšanu.
55.Par sociālā dzīvokļa Spīdolas ielā 4 dz.19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
izīrēšanu.
56.Par sociālā dzīvokļa Spīdolas ielā 4-17, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
izīrēšanu A.Kačanovai.
57.Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību.
58.Par pieļaujamo minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lielvārdes novada
pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestādēs grupās.
59.Par ikgadējā apmaksāt atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes
priekšsēdētājam I.Balodim.
60.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes
deputātiem.
61.Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību „Biznesa inkubators Cēsīs”.
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62. Par Lielvārdes novada pašvaldības 2010.gada
publiskā
pārskata
apstiprināšanu.
63. Par Lielvārdes novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu
līdzfinansēšanas konkursa vērtēšanas komisijas izveidošanu.
64.
Par finansējuma piešķiršanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Lāčplēša nams
9” projekta līdzfinansēšanai.
1.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 11 „GROZĪJUMI SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS Nr.1 „PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2011.GADA BUDŢETU””
Pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” 46. pantu un likumu par “Par
pašvaldību budţetiem. atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
R.Graudiľš, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetu””.
2.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 12 „PIRMSKOLAS VECUMA BĒRNU
REĢISTRĀCIJAS UN UZĽEMŠANAS KĀRTĪBA LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN IESTĀDĒS,
KAS ĪSTENO PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU”
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu
un 43.panta trešo daļu, Vispārējā izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, atklāti
balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.12 „Pirmskolas vecuma bērnu
reģistrācijas un uzľemšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldības pirmskolas
izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmu”.
3.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13 „PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ LIELVĀRDES
NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATPERSONAS (DARBINIEKI) IZMANTO
PAŠVALDĪBAS MANTU UN FINANŠU RESURSUS”
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Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā 18.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: par – 13
deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.13 „Par kārtību, kādā Lielvārdes novada
pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu
resursus”.
4.
ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJA NOLIKUMS
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.pantu,
atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt „Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja nolikumu”.
5.
LIELVĀRDES PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS
Pamatojoties Bibliotēku likuma 4.panta otro daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.pantu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti
(I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret
– nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt „Lielvārdes pilsētas bibliotēkas nolikumu”.
6.
PAR
PAPILDUS
FIANSĒJUMU
PROJEKTA
„SOCIĀLĀS
REHABILITĀCIJAS UN INSTITŪCIJĀM ALTERNATĪVU SOCIĀLĀS
APRŪPES PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA LIELVĀRDES NOVADĀ”
ĪSTENOŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Lielvārdes novada sociālā dienesta
vadītājas pienākumu izpildītājas I.Tarvidas un mobilās brigādes sociālā
darbinieka L.Sprungas iesniegums (17.06.2011.Nr.LNP/1-7.1./11/967-L) ar
lūgumu piešķirt finansējumu Ls 1640.24 mobilās brigādes darbības
nodrošināšanai.
Projektā „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība Lielvārdes novadā” nav paredzēti izdevumi
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saimniecības, kancelejas un medicīnas vajadzību nodrošināšanai. Kopējā
summa, kas nepieciešama papildus projektā plānotajai, lai mobilā brigāde spētu
efektīvi darboties, sastāda Ls 1640.24.
Ne Sociālā dienesta, ne dienas aprūpes centra 2011.gada budţetā šādi
izdevumi nav paredzēti.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Piešķirt Lielvārdes Sociālajam dienestam (dienas aprūpes centram)
papildus finansējumu Ls 1640,24 mobilās brigādes darbības nodrošināšanai (tai
skaitā speciālistu apliecības un speciālistu apģērbi).
2. Finansējumu Ls 1640,24 piešķirt no rezerves fonda par šo summu
palielinot Lielvārdes Sociāla dienesta Dienas aprūpes centra izdevumu tāmi.
7.
PAR SOCIĀLO PAKALPOJUMU TURPMĀKO NODROŠINĀŠANU PĒC
PROJEKTA „MĒRĶA GRUPAS INTEREŠU APZINĀŠANA UN BRĪVĀ
LAIKA ORGANIZĒŠANA DAUDZPAKĀPJU RESOCIALIZĀCIJAS
MODEĻA IETVAROS” ĪSTENOŠANAS NOSLĒGUMA
Lielvārdes novada pašvaldība ir saľēmusi Evaľģēlisko kristiešu draudzes
“Zilais Krusts” iesniegumu par sadarbību projekta iesnieguma „Mērķa grupas
interešu apzināšana un brīvā laika organizēšana daudzpakāpju
resocializācijas modeļa ietvaros” realizācijā. Projekta iesniegums izstrādāts
saskaľā ar Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.292 „Noteikumi par
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otro apakškārtu”.
Projekta apstiprināšanas gadījumā 2012.gadā plānots īstenot nometnes,
aktīvās atpūtas, dabas terapijas, kultūras un izglītojošos pasākumus, kā arī
nodrošināt individuālu darbu ar sociālo darbinieku bērniem un jauniešiem, kas
pakļauti sociālās atstumtības riskam.
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Lielvārdes novada Sociālajam dienestam slēgt nodomu protokolu par
sadarbību Evaľģēlisko kristiešu draudzes “Zilais Krusts” izstrādātā projekta
iesnieguma „Mērķa grupas interešu apzināšana un brīvā laika organizēšana
daudzpakāpju resocializācijas modeļa ietvaros” īstenošanā.
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2. Projekta iesnieguma „Mērķa grupas interešu apzināšana un brīvā
laika organizēšana daudzpakāpju resocializācijas modeļa ietvaros”
apstiprināšanas gadījumā, projekta ietvaros īstenoto sociālo pakalpojumu
sniegšana tiks nodrošināta vismaz vienu gadu pēc projekta noslēguma
pašvaldības budţeta iespēju robeţās.
8.
PAR PIEDALĪŠANOS UN NEPIECIEŠAMĀ LĪDZFINANSĒJUMA
NODROŠINĀŠANU ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ
EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA PASĀKUMĀ „TERITORIJU
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU ĪSTENOŠANA”
Lielvārdes novada pašvaldība piedalās Eiropas zivsaimniecības fonda
finansējuma apguvē saskaľā ar 2009.gada 27.janvāra MK noteikumu Nr.78
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem
zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai” prasībām,
izstrādājot projekta iesniegumu „Pašvaldības autoceļa Nr.7 „Lejaskaļi Birzmaļi” vienkāršotā renovācija” un iesniedzot to PPP biedrībā „Zied Zeme”
finansējuma saľemšanai.
Projekta kopējās izmaksas ir 12381,96 LVL, projekta attiecināmās
izmaksas ir 10149,15 LVL, no tām pieprasītais finansējums no Eiropas
Zivsaimniecības fonda ir 7611,86 LVL (75% no attiecināmajām izmaksām),
Lielvārdes novada pašvaldības budţeta finansējums ir 2537,29 LVL (25% no
attiecināmajām izmaksām). Šajā projektā radīsies neattiecināmie izdevumi LVL
2232,81, kas jāfinansē Lielvārdes novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Piedalīties Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības
stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta
iesniegumu „Pašvaldības autoceļa Nr.7 „Lejaskaļi - Birzmaļi” vienkāršotā
renovācija”;
2. Nodrošināt projekta realizācijai Lielvārdes novada domes budţeta
līdzfinansējumu LVL 2537,29 apmērā.
3. Finansēt neattiecināmos izdevumus LVL 2232,81 apmērā.
9.
PAR SOCIĀLO PAKALPOJUMU TURPMĀKO NODROŠINĀŠANU PĒC
PROJEKTA „SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMU ĢIMENĒM

8

AR
BĒRNIEM
ĪSTENOŠANA SOCIĀLĀS
IEKĻAUŠANAS
VEICINĀŠANAI LIELVĀRDES NOVADĀ” ĪSTENOŠANAS NOSLĒGUMA
Lielvārdes novada pašvaldība piedalās Eiropas Sociālā fonda atklātā
projektu iesniegumu atlasē Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma apguvē
saskaľā ar Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.292 „Noteikumi par
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otro apakškārtu”,
izstrādājot projekta iesniegumu „Sociālās rehabilitācijas programmu
ģimenēm ar bērniem īstenošana sociālās iekļaušanas veicināšanai
Lielvārdes novadā” un iesniedzot to apakšaktivitātes īstenošanas sadarbības
iestādē – Nodarbinātības valsts aģentūrā, finansējuma saľemšanai.
Projekta apstiprināšanas gadījumā laikā no 2012.-2013.gadam plānots
ieviest sociālās rehabilitācijas programmu „Agrīnās iejaukšanās pakalpojums”,
nometnes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, atbalsta grupas vecākiem.
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.292 „Noteikumi par
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otro apakškārtu”
2.pielikuma 3.4.punktu.
Balsošanā nepiedalās deputāts A.Kruvesis
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātā projekta iesnieguma „Sociālās
rehabilitācijas programmu ģimenēm ar bērniem īstenošana sociālās iekļaušanas
veicināšanai Lielvārdes novadā” apstiprināšanas gadījumā, projekta ietvaros
īstenoto sociālo pakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta vismaz vienu gadu pēc
projekta noslēguma pašvaldības budţeta iespēju robeţās.
10.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU JUMPRAVAS PAŠVALDĪBAS
AĢENTŪRAI TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA IZSTRĀDEI
DZELMES CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS IZPĒTEI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Jumpravas pašvaldības aģentūras
direktora V.Skrauča iesniegums (13.06.2011.NR.LNP/1-7.1./11/935-J) ar
lūgumu līdzfinansēt ar Ls 2800.00 tehniski ekonomiskā pamatojuma „Lielvārdes
novada Jumpravas pagasta Dzelmes ciema ūdenssaimniecības attīstība” izstrādi.
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Kopējās tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes izmaksas sastāda
Ls 3416.00, no kurām PVN daļu Ls 616.00 aģentūra gatava segt no saviem
līdzekļiem.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Piešķirt Jumpravas pašvaldības aģentūrai, tehniski ekonomiskā
pamatojuma „Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Dzelmes ciema
ūdenssaimniecības attīstība” izstrādei, finansējumu Ls 2800.00.
2. Finansējumu Ls 2800,00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Jumpravas pašvaldības aģentūras izdevumu tāmi.
11.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU JUMPRAVAS VIDUSSKOLAI
ĶĪMIJAS UN BIOLOĢIJAS KABINETU APRĪKOŠANAI AR MĀCĪBU
LĪDZEKĻIEM
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Jumpravas vidusskolas (turpmāk
tekstā – skola) direktora J.Leiduma iesniegums (09.06.2011.Nr.LNP/17.1./11/924-J) ar lūgumu piešķirt finansējumu Ls 1127.28 ķīmijas un bioloģijas
kabinetu aprīkošanai ar mācību līdzekļiem mācību programmas realizēšanai
pamatskolā.
Skolas 2011.gada budţetā mācību līdzekļiem un materiāliem bija
paredzēti Ls 500.00, kas izmantoti autovadītāju apmācības programmas darbības
nodrošināšanai. Pamatlīdzekļi skolas budţetā netika plānoti.
Skolai būtu iespējams segt pusi (Ls 564.00) no nepieciešamajiem
līdzekļiem novirzot līdzekļus, kas bija paredzēti mīkstā inventāra iegādei (Ls
450.00) un virtuves trauku iegādei (Ls 114.00), ķīmijas un bioloģijas kabinetu
aprīkošanai ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Līdz ar to nepieciešamā
finansējuma summa sastāda Ls 563.00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Piešķirt Jumpravas vidusskolai finansējumu Ls 563.00 ķīmijas un
bioloģijas kabinetu aprīkošanai ar mācību līdzekļiem mācību programmas
realizēšanai pamatskolā.
2. Finansējumu Ls 563.00 piešķirt no rezerves fonda par šo summu
palielinot Jumpravas vidusskolas izdevumu tāmi.
12.
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PAR PAILDUS FINANSĒJUMU LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
VISPĀRĒJĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „ZVANIĽŠ”
ATALGOJUMAM
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts VPII „Zvaniľš” vadītājas D.Kļavas
iesniegums (03.06.2011.reģ.Nr.LNP/1-7.1./11/893-Z) ar lūgumu palielināt
medicīnas māsas likmi no 0.5 uz 1.0.
VPII „Zvaniľš” no 2010.gada septembra īsteno speciālo pirmsskolas
izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem, kā arī
iestādi apmeklē audzēkľi ar kustību traucējumiem un citām veselības
problēmām. Šobrīd spēkā esošais amatu saraksts paredz iestādē medicīnas māsu
uz 0.5 likmēm.
Palielinot medicīnas māsas amata likmi no 2011.gada 1.augusta iestādei
līdz gada beigām nepieciešami Ls 701.00 (t.sk. darba devēja VSAOI)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30. pantu, atklāti balsojot: par – 13
deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Piešķirt papildus finansējumu atalgojumam VPII „Zvaniľš” Ls
701.00.apmērā.
2. Finansējumu Ls 701.00 piešķirt no rezerves fonda par šo summu
palielinot VPII „Zvaniľš” izdevumu tāmi.
13.
PAR GROZĪJUMIEM 09.02.2011. LIELVĀRDES NOVADA DOMES SĒDES
Nr.2 LĒMUMĀ Nr.1 „PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
IESTĀŢU AMATU UN AMATA LIKMJU APSTIPRINĀŠANU”
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts VPII „Zvaniľš” vadītājas D.Kļavas
iesniegums (03.06.2011.reģ.Nr.LNP/1-7.1./11/893-Z) ar lūgumu palielināt
medicīnas māsas likmi no 0.5 uz 1.0.
VPII „Zvaniľš” no 2010.gada septembra īsteno speciālo pirmsskolas
izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem, kā arī
iestādi apmeklē audzēkľi ar kustību traucējumiem un citām veselības
problēmām. Šobrīd spēkā esošais amatu saraksts paredz iestādē medicīnas māsu
uz 0.5 likmēm.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30. pantu, atklāti balsojot: par –
13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
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1. Izteikt 09.02.2011. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.2 lēmuma Nr.1
„Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāţu amatu un amata likmju
apstiprināšanu” pielikuma Nr.19 „Lielvārdes novada pašvaldības Vispārējās
pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniľš” amatu un algu saraksts ” ierakstu Nr.3
sekojošā redakcijā no 2011.gada 1.augusta:
N.p.k.

3

Amats
Medicīnas māsa

Likmju
skaits

Likmes
apmērs
LVL

Summa
LVL

1

226

226

14.
PAR FINASĒJUMA PIEŠKIRŠANU
VIRTUVES IZLIETĽU NOMAIĽAI

LĒDMANES

PAMATSKOLAI

Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Lēdmanes pamatskolas direktora
A.Eglīša iesniegums (26.05.2011.Nr.LNP/1-7.1./11/844-L) ar lūgumu piešķirt
skolai finansējumu Ls 1300.00 jaunu nerūsējoša tērauda izlietľu iegādei un
uzstādīšanai skolas virtuvē.
Lēdmanes pamatskolā 2011.gada 13.maijā Pārtikas un veterinārais
dienests veica skolā pārbaudi un atkārtoti aizrādīja par virtuves izlietľu
neatbilstību prasībām. Visu četru izlietľu (dārzeľu apstrādes telpā, trauku
mazgāšanas telpā (2) un virtuves lielo katlu mazgāšanai) iegādei un uzstādīšanai
nepieciešami Ls 1300.00.
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 – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Piešķirt Lēdmanes pamatskolai finansējumu Ls 1000.00 skolas virtuves
izlietľu nomaiľai.
1.1. Finansējumu Ls 1000.00 piešķirt no rezerves fonda par šo summu
palielinot Lēdmanes pamatskolas izdevumu tāmi.
15.
PAR FINANSĒJUMU E.KAULIĽA LIELVĀRDES VIDUSSKOLAS
KAIBALAS
FILIĀLEI
PIRMSSKOLAS
4-GADĪGO
GRUPIĽAS
IEKĀRTOŠANA
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts E.Kauliľa Lielvārdes vidusskolas
direktora A.Kruveša iesniegums (21.06.2011. Nr.LNP/1-7.1./11/972-E) ar
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lūgumu piešķirt finansējumu Ls 15000.00 4-gadīgo grupiľas telpu
remontam un aprīkojuma iegādei Kaibalas filiālē.
Reorganizējot Kaibalas pamatskolu par E.Kauliľa Lielvārdes vidusskolas
filiāli, tajā paredzēts atvērt 4-gadīgo bērnu bērnudārza grupiľu. Lai piemērotu
telpas un iegādātos attiecīgo aprīkojumu nepieciešami finansu līdzekļi Ls
15000.00 apmērā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Ls 15000.00 E.Kauliľa Lielvārdes vidusskolas
Kaibalas filiālei pirmsskolas 4-gadīgo grupiľas telpu remontam un aprīkojuma
iegādei.
2. Finansējumu Ls 15000.00 piešķirt no rezerves fonda par šo summu
palielinot E.Kauliľa Lielvārdes vidusskolas Kaibalas filiāles izdevumu tāmi.
16.
PAR FINANĒJUMU KULTŪRAS NAMAM „LIELVĀRDE” TUALETES
REMONTAM UN LOGU STIKLA NOMAIĽAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts kultūras nama „Lielvārde”
direktores M.Jaudzemes iesniegums (08.06.2011.NR.LNP/1-7.1./11/916-K) ar
lūgumu piešķirt finansējumu Ls 660.00 kultūras nama vīriešu tualetes remontam
un loga stikla nomaiľai.
Kultūras nama vīriešu tualetē remonts tika veikts 1999.gadā un uz šo brīdi
uzstādītās santehnikas sistēmas ir nolietojušās un nedarbojas un tām nav
iespējams veikt atsevišķu detaļu nomaiľu. Kopējās izmaksas tualetes remontam
sastāda Ls 520.00. Neveicot telpas remontu, šīs tualetes būtu slēdzamas, kā
rezultātā tiktu ierobeţota kultūras nama darbība lielu pasākumu rīkošanā.
Kultūras nama 1.stāva logam (pie ieejas durvīm) ir izsista vienas loga rūts
pirmais stikls, tāpat arī 3. stāva tērpu noliktavā. Abu logu stiklu nomaiľa
izmaksā Ls 140.00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Piešķirt kultūras namam „Lielvārde” finansējumu Ls 660.00 vīriešu
tualetes remontam un loga stikla nomaiľai.
2. Finansējumu Ls 660.00 piešķirt no rezerves fonda par šo summu
palielinot kultūras nama „Lielvārde” izdevumu tāmi.
17.
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PAR FINANSĒJUMU LIELVĀRDES MŪZIKAS SKOLAI DATORA
IEGĀDEI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Lielvārdes mūzikas skolas
(turpmāk
tekstā
–
skola)
direktora
A.Klepera
iesniegums
(15.06.2011.NR.LNP/1-7.1./11/949-J) ar lūgumu piešķirt finansējumu Ls 400.00
portatīvā datora iegādei.
Esošais dators, iegādāts 2007.gada sākumā, ir vairākkārt remontēts un
šobrīd saľemts speciālistu atzinums, ka tā remonta izdevumi ir divas reizes
lielāki nekā datora vērtība.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Piešķirt Lielvārdes mūzikas skolai finansējumu Ls 400.00 jauna datora
iegādei.
2. Finansējumu Ls 400.00 piešķirt no rezerves fonda par šo summu
palielinot Lielvārdes mūzikas skolas izdevumu tāmi.
18.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES
IEĽĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ

PAMATSKOLAS

2011.GADA

Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Lielvārdes pamatskolas direktora
A.Pētersona (20.06.2011.Nr.LNP/1-7.1./11/964-L) iesniegums ar lūgumu atļaut
izmantot ieľēmumu pārpildi aptuveni Ls 2359.91 skolas remontam un skolas
mēbeļu iegādes izdevumu segšanai.
Uz 2011.gada 20.maiju, pēc Lielvārdes novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības nodaļas datiem, Lielvārdes pamatskolas ēdināšanas ieľēmumi
sastāda - Ls 22149.47, izdevumi – Ls 19334.80, starpība Ls 2814.67. Skolas
ieľēmumi par telpu nomu uz 2011.gada 20.jūniju sastāda Ls 1972.00 (plānots
gadā Ls 2940.00) – izpilde 67%.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30. pantu un Lielvārdes novada
09.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības
2011.gada budţetu”, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
R.Graudiľš, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atļaut Lielvārdes pamatskolai ieľēmumu pārpildi Ls 2814.00 skolas
remontam un skolas mēbeļu iegādes izdevumu segšanai.
2. Palielināt Lielvārdes pamatskolas tāmē:
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2.1.ieľēmumu daļu par Ls 2814.00 (Ieľēmumi par ēdināšanu)
2.2.izdevumu daļu par Ls 2814.00(telpu remonts).
3.Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenajai ekonomistei I.Fokinai
veikt attiecīgos grozījumus budţetā.
19.
PAR PAILDUS FINANSĒJUMU PAŠVALDĪBAS PASAŢIERU AUTOBUSA
REMONTAM
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts pašvaldības izpilddirektora
pienākumu izpildītājs L.Zariľas iesniegums ar lūgumu piešķirt papildus
finansējumu līdz 1600.00 pašvaldības pasaţieru autobusa M.A.N.414 (izlaiduma
gads 1997) remontam – metināšanas darbiem.
Autobusam katru pusgadu jāveic tehniskās apskates. Kārtējā tehniskā
apskate ir 2011.gada 1.jūlijā, taču tehniskais stāvoklis ir ļoti slikts – autobuss ir
izrūsējis, tādēļ nepieciešami metināšanas darbi. Darbu izmaksas sastāda
aptuveni Ls 1500.00 – 1600.00 Precīzas izmaksas būs zināmas pēc darbu
veikšanas, kad būs precīzi nosakāmi darba apjomi.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Piešķirt papildus finansējumu līdz Ls 1600.00 pašvaldības pasaţieru
autobusa M.A.N.414 remontam – metināšanas darbiem.
2. Finansējumu līdz Ls 1600.00 piešķirt no rezerves fonda par šo summu
palielinot Lielvārdes novada pašvaldības darbības nodrošināšanas izdevumu
tāmi.
20.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU BIEDRĪBAI „MĒS JUMPRAVAI”
PROJEKTA LĪDZFINANSĒŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts biedrības „Mēs Jumpravai”
(turpmāk tekstā – biedrība) iesniegums (17.05.2011.NR.LNP/1-7.3./11/778-L)
ar lūgumu atbalstīt biedrības projektu ar finansējumu līdz Ls 1000,00.
Biedrība sagatavojusi projektu iesniegšanai Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai finansētajā pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
(4.1.rīcībā- Atbalsts teritorijas labiekārtošanai.) ar mērķi nomainīt ceļa segumu,
kas veido pagalmu Jumpravas pagasta mājām Ozolu 1, Ozolu 3, Daugavas 19 un
Lielvārdes novada pašvaldības ēkai (Jumpravas VPII „Zvaniľš”).
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Kopējās
projekta
izmaksas paredzamas līdz Ls 10000.00 un
konkursa noteikumi paredz 10% līdzfinansējuma, t.i. Ls 1000.00. Biedrības
rīcībā nav tādu finansu resursu, lai šo līdzfinansējumu nodrošinātu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrību „Mēs Jumpravai”, projekta akceptēšanas gadījumā,
līdzfinansējot tās projektu ar finansējumu Ls 1000.00.
1.1. Finansējumu Ls 1000,00 piešķirt no rezerves fonda.
1.2. Par finansējuma apgūšanu Juridiskai nodaļai sagatavot sadarbības
līgumu.
21.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU BIEDRĪBAI
STUDIJA” PROJEKTA LĪDZFINANSĒŠANAI

„DATORSKAĽU

Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Biedrības „Datorskaľu studija”
(turpmāk tekstā – biedrība) iesniegums (15.06.2011.Nr.LNP/1-7.1./11/953-Č) ar
lūgumu atbalstīt biedrības projektu ar finansējumu līdz Ls 500,00.
Biedrība sagatavojusi projektu iesniegšanai Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai finansētajā pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
(1.1.Rīcība - Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai
izaugsmei un jaunu iemaľu iegūšanai.) ar mērķi veicināt muzikāli izglītotas
sabiedrības veidošanu, kas prot strādāt ar modernām mūzikas tehnoloģijām.
Projektā iecerēts izveidot Lielvārdes mūzikas skolā klasi, kas aprīkota ar
mūsdienīgu tehniku un programmatūru, kas paredzēta mūzikas ierakstīšanai,
aranţēšanai un apstrādei. Šāda mūzikas klase dotu iespēju jauniešiem apgūt
mūziku ar alternatīvām mācību metodēm, kā arī dotu iespēju jauniešiem apgūt
mūzikas ierakstu producēšanas pamatus.
Kopējās projekta izmaksas paredzamas līdz 5000.00 Ls un konkursa
noteikumi paredz 10% līdzfinansējuma, t.i. Ls 500.00. Biedrības rīcībā nav tādu
finansu resursu, lai šo līdzfinansējumu nodrošinātu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrību „Datorskaľu studija”, projekta akceptēšanas gadījumā,
līdzfinansējot tās projektu ar finansējumu līdz Ls 500.00.
1.1. Finansējumu līdz Ls 500,00 piešķirt no rezerves fonda.
1.2. Par finansējuma apgūšanu Juridiskai nodaļai sagatavot sadarbības līgumu.

16

22.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES
MUZEJAM PROJEKTA LĪDZFINANSĒŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts A.Pumpura Lielvārdes muzeja
(turpmāk
tekstā
Muzejs)
direktores
A.Streiles
iesniegums
(20.06.2011.Nr.LNP/1-7.1./11/965-P) ar lūgumu piešķirt finansējumu Ls
2500.00 projekta līdzfinansējumam.
Muzejs sagatavojis projektu „Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja
ekspozīcijas telpu renovācija” iesniegšanai Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai finansētajā pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (3.1.
Rīcība - Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu daţādošanai.).
Kopējās projekta izmaksas paredzamas līdz Ls 10000.00 un konkursa noteikumi
paredz 25% līdzfinansējuma, t.i. Ls 2500.00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam,
līdzfinansējot tā projektu akceptēšanas gadījumā ar finansējumu līdz Ls
2500.00.
2. Finansējumu līdz Ls 2500,00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot A.Pumpura Lielvārdes muzeja izdevumu tāmi.
23.
PAR
FINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANU
LIELVĀRDES
KULTŪRVĒSTURISKĀ
MANTOJUMA
ATBALSTA
BIEDRĪBAI
PROJEKTA LĪDZFINANSĒŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Lielvārdes kultūrvēsturiskā
mantojuma atbalsta biedrības (turpmāk tekstā – biedrība) iesniegums
20.06.2011.Nr.LNP/1-7.1./11/962-L) ar lūgumu atbalstīt biedrības projektu ar
finansējumu līdz Ls 370,00.
Biedrība sagatavojusi projektu „Aprīkojuma iegāde inovatīvu darba
metoţu veicināšanai” iesniegšanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansētajā pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (2.1.
Rīcība - Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai).
Kopējās projekta izmaksas paredzamas līdz 3700.00 Ls un konkursa noteikumi
paredz 10% līdzfinansējuma, t.i. Ls 370.00.
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Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
R.Graudiľš, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Lielvārdes kultūrvēsturiskā mantojuma atbalsta biedrību, projekta
akceptēšanas gadījumā, līdzfinansējot tās projektu ar finansējumu līdz Ls
370.00.
1.1. Finansējumu līdz Ls 370,00 piešķirt no rezerves fonda.
1.2. Par finansējuma apgūšanu Juridiskai nodaļai sagatavot sadarbības
līgumu.
24.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU BIEDRĪBAI „GAISMAS DĀRZS”
PROJEKTA LĪDZFINANSĒŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Biedrības „Gaismas dārzs”
(turpmāk tekstā – biedrība) iesniegums (20.06.2011.Nr.LNP/1-7.1./11/963-G) ar
lūgumu atbalstīt biedrības projektu ar finansējumu līdz Ls 300,00.
Biedrība sagatavojusi projektu „Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana
sabiedrisko aktivitāšu daţādošanai” iesniegšanai Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai finansētajā pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
(1.1.Rīcība - Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai
izaugsmei un jaunu iemaľu iegūšanai).
Kopējās projekta izmaksas paredzamas līdz Ls 3000.00 un konkursa
noteikumi paredz 10% līdzfinansējuma, t.i. Ls 300.00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrību „Gaismas Dārzs”, projekta akceptēšanas gadījumā,
līdzfinansējot tās projektu ar finansējumu līdz Ls 300.00.
1.1. Finansējumu līdz Ls 300,00 piešķirt no rezerves fonda.
1.2. Par finansējuma apgūšanu Juridiskai nodaļai sagatavot sadarbības
līgumu.
25.
PAR FINANSĒJUMU RADOŠAJAI NOMETNEI
JAUNIEŠIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM „UPE”
I.Balodis

BĒRNIEM

UN

Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts nodibinājuma „Kultūras un
izglītības fonds „Upe”” valdes locekļa E.Mucenieka iesniegums (03.06.2011.
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reģ.Nr.LNP/1-7.1./11/899-L) ar lūgumu atbalstīt ar finansējumu bērnu un
jauniešu ar īpašām vajadzībām vasaras radošo nometni „Upe”, kas paredzēta no
08.08.-14.08.2011 E.Kauliľa Lielvārdes vidusskolas Kaibalas filiālē.
Nometnē paredzēti 60 dalībnieki un kopējās nometnes izmaksas par 7
dienām paredzētas Ls 8370.80. Viena bērna nometnes izmaksas sastāda Ls
139.51. Fonds plānojot izmaksas paredzējis Lielvārdes novada pašvaldības
atbalstu Ls 3140.00 apmērā:
1. Telpu nomu E.Kauliľa Lielvārdes vidusskolas Kaibalas filiālē Ls 1890.00
(60*4.50).
2. Lielvārdes novada 25 dalībnieku daļēja izdevumu segšana Ls 1250.00
(25*50.00).
Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budţetā paredzētā (atlikusī)
naudas summa bērnu vasaras nometnēm sastāda Ls 1320.00.
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 – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Atbalstīt bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām vasaras radošo nometni
„Upe” piešķirot finansējumu Ls 1400.00 (24 bērni un 4 vecāki – Ls 50.11
katram):
2. Finansējumu Ls 1400.00 piešķirt no:
2.1. atpūtas pasākumu tāmē paredzētā finansējuma bērnu vasaras nometnēm
Ls 1320.00,
2.2. rezerves fonda Ls 80.00.
3. Iznomāt E.Kauliľa Lielvārdes vidusskolas Kaibalas filiāles telpas bērnu un
jauniešu ar īpašām vajadzībām vasaras radošajai nometnei „Upe” laika periodā
no 12.08.2012. līdz 16.08.2011.
3.1 nomas izmaksas noteikt beidzoties nometnei pēc fakta.
26.
PAR FINANSĒJUMU LIELVĀRDES SV.NIKOLAJA PAREIZTICĪGO
BAZNĪCAS DRAUDZEI LŪGŠANU ZĀLES NESOŠO KONSTRUKCIJU,
SIENU UN SIJU RENOVĀCIJAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Lielvārdes Sv.Nikolaja pareizticīgo
baznīcas draudzes pārziľa virspriestera O.Peļavina un draudzes vecākās
A.Kuhaļskas iesniegums (30.05.2011.Nr.LNP/1-7.1./11/860-L) ar lūgumu
atbalstīt baznīcas lūgšanu zāles nesošo konstrukciju, sienu un siju renovāciju
piešķirot finansējumu Ls 2000.00.
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Lielvārdes
Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīca celta 1928.1930.gadā un ir vēsturisks objekts Lielvārdes pagasta teritorijā. Draudze līdz šim
veikusi zvanu torľa un baznīcas kupola atjaunošanu.
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 – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile,
A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – 1 deputāts (M.Mālmeisters),
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Nepiešķirt Lielvārdes Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīcas draudzei
finansējumu baznīcas lūgšanu zāles nesošo konstrukciju, sienu un siju
renovācijai.
27.
PAR FINANSĒJUMU GRĀMATAS „UZRUNĀT LAIKU” IZDOŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Lielvārdes pilsētas 810.gadu
svētku organizatoru iesniegums (21.06.2011. Nr.LNP/1-7.1./11/966-L) ar
lūgumu piešķirt finansējumu Ls 500.00 grāmatas „Uzrunāt laiku” izdošanai.
Grāmata „Uzrunāt laiku” veltīta Lielvārdes pilsētas 810.gadadienai un tajā
apkopoti stāsti par Lielvārdei nozīmīgām personām, kas palīdzējušas nest tautā
Lielvārdes vārdu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Ls 500.00 grāmatas „Uzrunāt laiku” izdošanai.
2. Finansējumu Ls 500.00 piešķirt no rezerves fonda par šo summu
palielinot Lielvārdes administrācijas izdevumu tāmi.
28.
PAR KOMISIJU
KĀRTĪBU

DARBĪBAS

NODROŠINĀŠANU

UN

SAMAKSAS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta otro daļu, atklāti
balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Noteikt ar 2011.gada 1.augustu par darbu ar domes lēmumu, domes
priekšsēdētāja vai pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidotajās
komisijās, šādu apmaksas kārtību:
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2.

3.
4.

5.

1.1. komisijas
locekļu
darba
samaksu noteikt – par faktiski
nostrādāto stundu skaitu;
1.2. komisijas locekļu stundu tarifa likme ir vienāda ar Lielvārdes novada
domes deputātu stundu tarifa likmi par darbu komisijās un komitejās;
1.3. komisijas priekšsēdētājam stundu tarifa likmei tiek pielietots koeficients
1.5;
1.4. domes lēmumā vai rīkojumā par komisijas izveidošanu nosaka samaksu
par katras komisijas sekretāra pienākumu veikšanu – sēţu protokolēšanu
un dokumentācijas kārtošanu, ja tāda nepieciešama.
Noteikt sekojošus darba apmaksas ierobeţojumus par darbu komisijās:
2.1. komisiju locekļiem, kuri ir pašvaldības darbinieki, ja savienojamā amata
(komisijas locekļa) pienākumi ietilpst pastāvīgā amata (darba)
pienākumos, darbs netiek apmaksāts.
2.2. komisiju locekļiem, kuri ir pašvaldības darbinieki, ja savienojamā amata
(komisijas locekļa) pienākumi neietilpst pastāvīgā amata (darba)
pienākumos ir tiesīgi saľemt darba samaksu ne vairāk kā 20% apmērā no
tam noteiktās mēnešalgas. Piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 20%
no mēnešalgas.
Noteikt, ka šī kārtība neattiecas uz Lielvārdes novada domes izveidotās
Administratīvās un Vēlēšanu komisijas darba apmaksu.
Pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu nosaka samaksu par katras komisijas
sekretāra pienākumu veikšanu – sēţu protokolēšanu un dokumentācijas
kārtošanu, ja tāda nepieciešama, par komisijām, kuras izveidotas līdz šī
lēmuma spēkā stāšanās brīdim.
Noteikt, ka ar 2011.gada 01.augustu spēku zaudē 26.01.2011.Lielvārdes
novada domes sēdes Nr.1 lēmums Nr.8 „Par komiteju, komisiju un darba
grupu darbības nodrošināšanu un samaksas kārtību”
29.

PAR GROZĪJUMIEM 25.05.2011. LIELVĀRDES NOVADA DOMES SĒDES
NR.7
LĒMUMĀ
NR.16
„PAR
LĒDMANES
PAMATSKOLAS
SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1.Papildināt lēmumu ar 3.punktu sekojoša redakcijā:
N.p.k.
Pakalpojums
Cena, Ls
3.
Bērnu ēdināšana (1 reize)
3.1 Brokastis
0,25
3.2 Pusdienas
3.2.1 Skolas audzēkľiem
0,60
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3.2.2 Pārējiem
0,80
3.3 Launags
0,35
2. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 8.augustu.
3. Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Lielvārdes novada domes
2009.gada 26.augusts sēdes Nr.7 lēmums Nr.28 „Par Lēdmanes pamatskolas
sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
30.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS
AUTOPARKA SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1.Noteikt sekojošus Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
autoparka sniegtos maksas pakalpojumus un maksu par tiem:
Nr.
Pakalpojums
Cena, LVL
p/k
(ar PVN)
1.
Domes autobusa MAN iznomāšana:
1.1.
Lielvārdes novada budžeta iestādēm, pašvaldības iestādēs
strādājošiem ārpus darba laika, sabiedriskām un bezpeļņas
organizācijām un skolēniem ārpus skolas laika
1.1.1. Maksa pēc nobrauktiem kilometriem
0.60/km
1.2.1.

1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

2.
2.1.

Maksa par dīkstāvi, ja tā pārsniedz 3
stundas, papildus maksājumam pēc
nobrauktiem
kilometriem
(izņemot
Lielvārdes pašvaldības izglītības iestādes)
Maksa par nobrauktiem kilometriem ārpus
Latvijas Republikas robeţām
Pārējām fiziskām un juridiskām personām
Maksa pēc nobrauktiem kilometriem tikai
Latvijas Republikas robeţās
Maksa par dīkstāvi (LR robeţās), ja tā
pārsniedz 3 stundas, papildus maksājumam
pēc nobrauktiem kilometriem
Maksa par nobrauktiem kilometriem ārpus
Latvijas Republikas robeţām (papildus
klients apmaksā degvielas izdevumus)
Domes mikroautobusu iznomāšana
Maksa pēc nobrauktiem kilometriem –
Lielvārdes novada budţeta iestādēm,

3,00/st.

0,70/km

0.83/km
5,00/st.

165,00/24h

0,20/km
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pašvaldības iestādēs strādājošiem ārpus
darba laika, sabiedriskajām un bezpeļľas
organizācijām
2.2.
Maksa pēc nobrauktiem kilometriem –
0.30/km
pārējām fiziskām un juridiskām personām
3.
Automašīnas OPEL ASTRA (valsts reģ.Nr.HG5873)
iznomāšana:
3.1. Maksa pēc nobrauktiem kilometriem –
0.15/km
Lielvārdes novada budţeta iestādēm,
pašvaldības iestādēs strādājošiem ārpus
darba laika, sabiedriskajām un bezpeļľas
organizācijām
3.2. Maksa pēc nobrauktiem kilometriem –
0.30/km
pārējām fiziskām un juridiskām personām
3.3. Maksa par dīkstāvi (LR robeţās), ja tā
3.00/st.
pārsniedz 3 stundas, papildus maksājumam
0.00/st.
pēc nobrauktiem kilometriem
4.
Automašīnas MAZDA 6 (valsts reģ.Nr.DF7557)
iznomāšanu:
4.1. Maksa pēc nobrauktiem kilometriem –
0.20/km
Lielvārdes novada budžeta iestādēm,
pašvaldības iestādēs strādājošiem ārpus
darba laika, sabiedriskajām un bezpeļņas
organizācijām
4.2. Maksa pēc nobrauktiem kilometriem –
0.40/km
pārējām fiziskām un juridiskām personām
4.3. Maksa par dīkstāvi (LR robeţās), ja tā
3.00/st.
pārsniedz 3 stundas, papildus maksājumam
0.00/st.
pēc nobrauktiem kilometriem
2. Maksa par pakalpojumu izdarāma pirms attiecīgā pakalpojuma
saľemšanas.
3. Atcelt 2010.gada 24.februāra Lielvārdes novada domes sēdes Nr.2
lēmumu Nr.14 „Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas autoparka
sniegtajiem maksas pakalpojumiem”
31.
PAR GROZĪJUMIEM 24.02.2010. LIELVĀRDES NOVADA DOMES SĒDES
Nr.2 LĒMUMĀ NR. 23 „PAR LĒDMANES PAGASTA PĀRVALDES
SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
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R.Saulītis,
A.Streile,
A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Papildināt Lielvārdes novada domes 24.02.2010 sēdes Nr.2 lēmumu Nr.23
„Par Lēdmanes pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem” ar
6.punktu sekojoša redakcijā:
Nr.
Cena, LVL
Pakalpojums
p/k
(ar PVN)
6.
Automašīnas MAZDA 6 (valsts reģ.Nr.HE2434) iznomāšanu:
Maksa pēc nobrauktiem kilometriem – Lielvārdes
novada budţeta iestādēm, pašvaldības iestādēs
6.1.
0.20/km
strādājošiem ārpus darba laika, sabiedriskajām un
bezpeļľas organizācijām
Maksa pēc nobrauktiem kilometriem – pārējām
6.2.
0.40/km
fiziskām un juridiskām personām
Maksa par dīkstāvi (LR robeţās), ja tā pārsniedz 3
3.00/st.
6.3. stundas, papildus maksājumam pēc nobrauktiem
0.00/st.
kilometriem
32.
PAR GROZĪJUMIEM 24.02.2010. LIEVĀRDES NOVADA DOMES SĒDES
NR.2 LĒMUMĀ NR.17 „PAR JUMPRAVAS PAGASTA PĀRVALDES
SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1.
Papildināt Lielvārdes novada domes 24.02.2010 sēdes Nr.2 lēmumu
Nr.17 „Par Jumpravas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas
pakalpojumiem” ar 6.punktu sekojoša redakcijā:
Nr.
Cena, LVL
Pakalpojums
p/k
(ar PVN)
Automašīnas HONDA ACCORD (valsts reģ.Nr.GL8188)
6.
iznomāšanu:
Maksa pēc nobrauktiem kilometriem –
Lielvārdes
novada
budžeta
iestādēm,
6.1. pašvaldības iestādēs strādājošiem ārpus darba
0.16/km
laika,
sabiedriskajām
un
bezpeļņas
organizācijām
Maksa pēc nobrauktiem kilometriem – pārējām
6.2.
0.32/km
fiziskām un juridiskām personām
Maksa par dīkstāvi (LR robeţās), ja tā pārsniedz 3
3.00/st.
6.3.
stundas, papildus maksājumam pēc nobrauktiem
0.00/st.
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kilometriem
33.
PAR FINANSĒJUMU SIA “JUMAVA” FOTOCEĻVEŢA „LIELVĀRDES
PILSĒTA” IZDOŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts apgāda „Jumava” prezidenta
J.Visocka iesniegums (02.06.2011.reģ.Nr.LNP/1-7.1./11/888-J) ar lūgumu
līdzfinansēt pilsētas foto ceļveţa “Lielvārdes pilsēta “izdošanu.
Apgāds „Jumava” piedāvā Lielvārdes novada pašvaldībai kļūt par
sadarbības partneri foto ceļveţa izdošanā iepriekš vienojoties par garantētu
grāmatu eksemplāru iegādi.
Vienošanās paredzētu:
1.līgumu par sadarbību albūma izveidošanā par summu Ls 1680.00(ar PVN).
2.līgumu par 500 vai vairāk eksemplāru iepirkumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Neatbalstīt SIA „Jumava” pilsētas foto ceļveţa “Lielvārdes pilsēta
“izdošanā.
34.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PAPILDUS PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO U.E.
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Papildus 30.09.2009. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.8 lēmumam
Nr.17 (Ls 17,06) un 27.10.2010. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.11
lēmumam Nr.9 par (Ls 17,51) noteiktajam, piedzīt no U.E. nekustamā īpašuma
nodokli Ls 9,09 (Deviņus latus 09 santīmu) bezstrīdus kārtībā, piedziľu vēršot
uz parādnieka naudas līdzekļiem un parādniekam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
35.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO S.Č.
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Atklāti balsojot: par – 13 deputāti
(I.Balodis,
A.Eglītis,
R.Graudiľš, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Piedzīt no S.Č.(personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta XXX)
nekustamā īpašuma nodokli Ls 25,09 (Divdesmit pieci lati 09 santīmi)
bezstrīdus kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un
parādniekam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
36.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO J.C.
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
Piedzīt no J.C.(personas kods XXX deklarētā dzīves vieta XXX)
bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un soda naudu Ls 99,38
(Deviņdesmit deviņi lati 38 santīmi) par īpašumu XXX (kadastra Nr.XXX).
37.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO D.A.
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Piedzīt no D.A. (personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta XXX)
nekustamā īpašuma nodokli Ls 10,04 (Desmit lati 04 santīmi) bezstrīdus
kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un parādniekam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
38.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO D.Z.
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
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1. Piedzīt no D.Z (personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta XXX)
nekustamā īpašuma nodokli Ls 133,94 (Viens simts trīsdesmit trīs lati 94
santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un
parādniekam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
39.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO V.J.
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Piedzīt no V.J. (personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta XXX)
nekustamā īpašuma nodokli Ls 38,70 (Trīsdesmit astoņi lati 70 santīmi)
bezstrīdus kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un
parādniekam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
40.
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDI ZEMES VIENĪBAI
„VAIVARIĽI”, LĒDMANES PAGASTĀ,LIELVĀRDES NOVADĀ
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai „Vaivariľi”,
Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā (kadastra apzīmējums XXX, platība
XXX), lai veiktu zemes vienības sadalīšanu un nodrošinātu piekļūšanas iespēju
projektētajām zemes vienībām.
41.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶA MAIĽU ZEMES
VIENĪBAI „DĀRZI”, JUMPRAVAS PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ
I.Balodis
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Mainīt zemes vienībai „Dārzi”, Jumpravas pagastā (kadastra
apzīmējums XXX, platība XX) esošo nekustamā īpašuma lietošanas
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mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz lietošanas
mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600).
42.
PAR NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANU UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ
ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶA MAIĽU NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
„AUGSTSALAS”, JUMPRAVAS PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ,
ATDALĀMAJAI ZEMES VIENĪBAI
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. No nekustamā īpašuma „Augstsalas” (kadastra Nr.XXX) atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, platība XXX, piešķirt nosaukumu
„Kastaņi” un mainīt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
43.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶA MAIĽU ZEMES
VIENĪBAI „AUGUSTI”, LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Mainīt zemes vienībai „Augusti”, kadastra apzīmējums XXX, esošos
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus (pārējo sabiedriskas nozīmes objektu
apbūve – XX ha; zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība – XX ha) un turpmāk noteikt zemes vienībai XX ha platībā
vienu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
44.
PAR ZEMES PASTĀVĪGĀS LIETOŠANS TIESĪBU IZBEIGŠANU UZ
ZEMES VIENĪBU „INDIVIDUĀLAIS AUGĻU DĀRZS Nr.227”,
LIELVĀRDES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ, UN ZEMES
VIENĪBAS IESKAITĪŠANU REZERVES ZEMES FONDĀ
Lielvārdes novada dome ir izskatījusi J.T., dzīvojoša XXX, iesniegumu
(reģ.13.05.2011.) par atteikšanos no viľam pastāvīgā lietošanā piešķirtās
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neapbūvētās
zemes
vienības „Individuālais augļu dārzs Nr.227”
(kadastra apzīmējums XXX, platība XX) zemes lietošanas tiesībām un zemes
nomas pirmtiesībām. J.T. iesniegumā paskaidro, ka zemes vienība ir kadastrāli
uzmērīta un zemes vienības robeţu plāns reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā 17.04.2008.. Valsts zemes dienests 10.07.2008. ir
pieľēmis lēmumu par zemes vienības „Individuālais augļu dārzs Nr.227”
piešķiršanu īpašumā par samaksu viľam, J.T., bet līdz 2010.gada 30.decembrim
zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku nav noslēgts.
Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu
(līdz 05.05.2011. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā”
spēkā stāšanas brīdim 01.06.2011.) juridiskām un fiziskām personām zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2010.gada 30.decembrim nav
noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas
Hipotēku un zemes banka”. Atbilstoši 05.05.2011. grozījumiem Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā, zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes
banku zemes izpircēji ir tiesīgi noslēgt līdz 2011.gada 30.decembrim, bet J.T.
nevēlas izmantot minētajā likumā noteikto iespēju.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajā un otrajā1 daļā noteiktajam,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteikts, ka gadījumos, kad
persona zemes nomas pirmtiesības noteiktajā termiľā neizlieto (konkrētajā
gadījumā J.T. atsakās izmantot zemes nomas pirmtiesības), pašvaldība pieľem
lēmumu par neapbūvētās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Ľemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu, ľemot vērā J.T. iesniegumu, atklāti
balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ar 2011.gada 1.janvāri J.T.,
personas kods XXX, uz zemes vienību „Individuālais augļu dārzs Nr.227”,
Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā (kadastra apzīmējums XXX, platība XX).
2. Ieskaitīt rezerves zemes fondā neapbūvēto zemes vienību
„Individuālais augļu dārzs Nr.227”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā
(kadastra apzīmējums 7433 002 0649, platība 0,0452 ha), jo J.T. nevēlas
izmantot zemes nomas pirmtiesības.
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45.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠO ZEMES
VIENĪBU REMBATES IELA 15B UN REMBATES IELA, LIELVĀRDĒ,
ROBEŢAS KOREKCIJU
Lai nodrošinātu piekļūšanas iespēju no pašvaldības ielas nekustamajam
īpašumam Rembates ielā 15A (kadastra Nr.XXX), ir nepieciešams veikt
Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo, blakus esošo, zemes vienību
Rembates ielā 15B un Rembates iela robeţas korekciju. Līdz ar to zemes
vienības Rembates iela 15B daļa XX platībā, neveidojot jaunu zemes vienību,
jāpievieno blakus esošajai zemes vienībai Rembates iela (kadastra apzīmējums
XXX).
Ľemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
11.panta otrās daļas 1.punktu, Lielvārdes novada domes 26.08.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu”,
atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Veikt Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
Rembates iela 15B (kadastra apzīmējums XXX) un Rembates iela (kadastra
apzīmējums XXX) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētās robeţas korekciju un platības precizēšanu.
46.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA –
DZĪVOKĻA NR.16, AVOTU IELĀ 7, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES
NOVADĀ, ATSAVINĀŠANU
Ogres zemesgrāmatu nodaļā 2011.gada 17.martā Lielvārdes pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1386-16 reģistrēts pašvaldības nekustamais
īpašums – dzīvoklis Nr.16, Avotu iela 7, Lielvārde, Lielvārdes novads, kadastra
numurs 7413 900 0743.
Pašvaldības nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa Nr.16 ar
kopējo platību 73,1 m2 un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 731/21884
domājamām daļām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu,
8.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3. un 7.pantu, Ministru Kabineta 30.05.2006.
noteikumiem Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta”,
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uzklausot Lielvārdes novada domes Tautsaimniecības
komitejas
priekšsēdētāju I.Ragu un Finanšu komitejas priekšsēdētāju I.Balodi, atklāti
balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Sagatavot atsavināšanai Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu –
dzīvokli Nr.16, Avotu ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā kadastra numurs
7413 900 0743.
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliľam izveidot
pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.16, Avotu ielā 7, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veicot pašvaldības mantas
nosacītās cenas noteikšanas procedūru, ľemt vērā šādus nekustamā īpašuma
novērtēšanas kritērijus:
3.1. neatkarīga vērtētāja noteiktā tirgus vērtība;
3.2. kadastrālā vērtība;
3.3. bilances vērtība;
3.4. ar mantas sagatavošanu atsavināšanai (inventarizācija, reģistrs
zemesgrāmatā, novērtēšana u.c.) saistītie izdevumi;
3.5. ar mantas atsavināšanu plānotie izdevumi.
4. Lielvārdes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriskonsultam J.Bitem
sagatavot Izsoles noteikumus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājai E.Ozoliľai.
47.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA –
DZĪVOKĻA NR.43, SPĪDOLAS IELĀ 8, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES
NOVADĀ, ATSAVINĀŠANU
Ogres zemesgrāmatu nodaļā 2011.gada 26.aprīlī Lielvārdes pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1043 - 43 reģistrēts pašvaldības nekustamais
īpašums dzīvoklis Nr.43, Spīdolas iela 8, Lielvārde, Lielvārdes novads, kadastra
numurs 7413 900 1127.
Pašvaldības nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa Nr.43 ar
kopējo platību 74,6 m2 un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes 696/37205
domājamām daļām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu,
8.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu un 7.pantu, Ministru Kabineta 30.05.2006.
noteikumiem Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta”,
uzklausot Lielvārdes novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju
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I.Ragu
un
Finanšu
komitejas priekšsēdētāju
I.Balodi,
atklāti
balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Sagatavot atsavināšanai Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu –
dzīvokli Nr.43, Spīdolas ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra
numurs 7413 900 1127.
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliľam
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.43, Spīdolas ielā 8, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veicot pašvaldības mantas
atsavināšanas procedūru, ľemt vērā šādus nekustamā īpašuma novērtēšanas
kritērijus:
3.1. neatkarīga vērtētāja noteiktā tirgus vērtība;
3.2. kadastrālā vērtība;
3.3. bilances vērtība;
3.4. ar mantas sagatavošanu atsavināšanai (inventarizācija, reģistrs
zemesgrāmatā, novērtēšana u.c.) saistītie izdevumi;
3.5. ar mantas atsavināšanu plānotie izdevumi.
4. Lielvārdes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriskonsultam J.Bitem
sagatavot Izsoles noteikumus.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības Juridiskās
nodaļas vadītājai E.Ozoliľai.
48.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DZĪVOKĻA NR.2. DZĪVOJAMĀ MĀJĀ „REZGAĻI 2”, JUMPRAVAS
PAGASTS, LIELVĀRDES NOVADS, ATSAVINĀŠANU
Lielvārdes novada pašvaldībā 24.11.2010. saľemts E.R., deklarētā
dzīvesvieta: XXX, iesniegums (reģ.Nr.3792-1928/2-8) ar lūgumu pārdot
pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.2., dzīvojamā mājā „Rezgaļi 2”.
E.R. dzīvokli Nr.2., dzīvojamā mājā „Rezgaļi 2” īrē no Lielvārdes novada
pašvaldības. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, E.R. ir tiesīga ierosināt Lielvārdes novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, dzīvojamā mājā
„Rezgaļi 2”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, atsavināšanu, un viľai ir
pirmpirkuma tiesības gadījumā, ja novada pašvaldības dome lemj par minētā
nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2, mājā „Rezgaļi 2”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, Ogres
zemesgrāmatu nodaļā Jumpravas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.506 2
reģistrēts uz pašvaldības vārda.
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Atsavināmā dzīvokļa kopējā platība ir XX, un tas sastāv no divām
(2) dzīvojamām istabām, virtuves, tualetes telpas, diviem (2) gaiteľiem un
dzīvojamās mājas un zemes 656/2558 domājamām daļām. Dzīvoklī ir malkas
apkure, nav vannas istabas/dušas telpas. Dzīvoklī ir paaugstināts mitrums –
pelējums uz sienām un griestiem. Kopumā nekustamais īpašums vērtējams kā
slikts.
Dzīvoklis Nr.2, dzīvojamā mājā „Rezgaļi 2”, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, nav nepieciešams pašvaldības iestādēm, to funkciju
nodrošināšanai. Ľemot vērā iepriekšminēto, Lielvārdes novada dome var nodot
atsavināšanai Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
dzīvokli Nr.2, dzīvojamā mājā „Rezgaļi 2”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes
novads, kadastra numurs 7448 900 0286.
Lielvārdes novada pašvaldība, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 8.pantu, ir veikusi atsavināmās mantas novērtēšanu, ko
veica sertificēts vērtētājs Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „Balsts Expert”.
Vērtētājs noteica nekustamā īpašuma tirgus vērtību - Ls 2000,00 (divi tūkstoši
lati un 00 santīmi). Nekustamā īpašuma bilances vērtība un kadastrālā vērtība ir
Ls 3294,00 (trīs tūkstoši divi simti deviľdesmit četri lati un 00 santīmi).
Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta ceturto daļu, 47.pantu, likuma „Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
3.pantu un 7.pantu, „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
Kabineta noteikumu Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību
manta” 10.2.apakšpunktu, ľemot vērā pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.2,
dzīvojamā mājā „Rezgaļi 2”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, īrnieces
E.Remeses 24.11.2010. iesniegumu, sertificēta vērtētāja SIA „Balsts Expert”
veikto pašvaldības nekustamā īpašuma vērtējumu, īpašuma bilances un
kadastrālo vērtību, kā arī ar pašvaldības mantas atsavināšanu saistītos
izdevumus, uzklausot Lielvārdes novada domes Tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētāju I.Ragu un Finanšu komitejas priekšsēdētāju I.Balodi, atklāti
balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Nr.2, dzīvojamā mājā „Rezgaļi 2”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes
novads, nosacīto cenu Ls 3515,00 (trīs tūkstoši pieci simti piecpadsmit lati un
00 santīmi).
2. Pārdot Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.2,
dzīvojamā mājā „Rezgaļi 2”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, kadastra
numurs XXX, dzīvokļa īrniecei E.R., personas kods XXX, deklarētā
dzīvesvieta: XXX, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, proti, Ls
3515,00 (trīs tūkstoši pieci simti piecpadsmit lati un 00 santīmi).
3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% (viens simts procenti) Latvijas lati.
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4. Pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, dzīvojamā mājā
„Rezgaļi 2”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, pircējam pirkuma
samaksas termiľu - līdz 2011.gada xx decembrim (ieskaitot).
5. Pirkuma maksa maksājama Lielvārdes novada pašvaldības pamatbudţeta
bankas kontā: LV43BATR0051201596800, a/s „Ge Money”, bankas kods:
BATRLV2X.
6. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un
noslēgt dzīvokļa Nr.2, dzīvojamā mājā „Rezgaļi 2”, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, pirkuma līgumu.
49.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA DOMES 27.04.2011. SĒDES
Nr.5 LĒMUMĀ Nr.28 „PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA SLĒGŠANU STARP
LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBU UN EDVĪNU ZĀLĪTI PAR
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „DZINTARI”, JUMPRAVAS PAGASTS,
LIELVĀRDES NOVADS, DAĻAS ZEMES NOMU”
Pamatojoties uz Lielvārdes novada domes 27.04.2011.sēdes Nr.5 lēmumu
Nr.28 „Par zemes nomas līguma slēgšanu starp Lielvārdes novada pašvaldību un
E.Z. par nekustamā īpašuma „Dzintari”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads,
daļas zemes nomu” tika noslēgts Zemes nomas līgums par 0,4 hektāru nomu no
nekustamā īpašuma „Dzintari”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads,
īpašnieka, pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābeļdārzs” uzturēšanai. Uz līguma
noslēgšanas brīdi nebija panākta vienošanās par ceļa servitūta noteikšanu uz
pašvaldības nekustamo īpašumu „Ābeļdārzs” (piecu dzīvokļu dzīvojamā māja).
Apsekojot dabā pašvaldības nekustamajam īpašumam „Ābeļdārzs” piegulošo
teritoriju, ar nekustamā īpašuma „Dzintari” īpašnieku panākta vienošanās par
ceļa servitūta izveidi piekļuves nodrošināšanai pašvaldības nekustamajam
īpašumam „Ābeļdārzs”. Līdz ar to, mainās nomājamā zemes platība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.pantu un 27.punktu, Civillikuma noteikumiem par nomu, uzklausot
Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju I.Ragu, atklāti balsojot: par – 13
deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus starp Lielvārdes novada pašvaldību un E.Z. 10.05.2011.
noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.10-7.2/23-11:
1.1. izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā:
„1.1. nomas līguma priekšmets: E.Z. piederošā nekustamā īpašuma „Dzintari”,
Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu XXX, iznomājamā zemes gabala daļa līdz xx hektāru platībā”.
2. Grozījumus 10.05.2011. noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.10-7.2/23-11
sagatavot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas
juriskonsultam J.Bitem.

34

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes
novada
administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājai E.Ozoliľai.

pašvaldības

50.
PAR CEĻA SERVITŪTA NOTEIKŠANU UN LĪGUMA PAR CEĻA
SERVITŪTA NODIBINĀŠANU UN IZMANTOŠANU SLĒGŠANU
Pamatojoties uz Lielvārdes novada domes 27.04.2011.sēdes Nr.5 lēmumu
Nr.28 „Par zemes nomas līguma slēgšanu starp Lielvārdes novada pašvaldību un
E.Z. par nekustamā īpašuma „Dzintari”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads,
daļas zemes nomu” tika noslēgts Zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma
„Dzintari”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, daļas xx hektāru platībā
nomu pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābeļdārzs” uzturēšanai. Uz līguma
noslēgšanas brīdi nebija panākta vienošanās par ceļa servitūta noteikšanu uz
pašvaldības nekustamo īpašumu „Ābeļdārzs” (piecu dzīvokļu dzīvojamā māja).
Apsekojot dabā pašvaldības nekustamajam īpašumam „Ābeļdārzs” piegulošo
teritoriju, ar nekustamā īpašuma „Dzintari” īpašnieku tika panākta vienošanās
par ceļa servitūta izveidi piekļuves nodrošināšanai pašvaldības nekustamajam
īpašumam „Ābeļdārzs”. Ceļa servitūta garums 310 metri un platums 4,5 metri
no nekustamā īpašuma „Ābeļdārzs” līdz valsts nozīmes autoceļam „Dzelmes –
Lēdmane”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. un
27.punktu, uzklausot Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju I.Ragu, atklāti
balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Noteikt ceļa servitūtu līdz 0,15 ha (garums 310 metri, platums 4,5 metri)
piekļuves nodrošināšanai pašvaldības nekustamajam īpašumam „Ābeļdārzs”,
kadastra numurs XXX, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, pa nekustamo
īpašumu „Dzintari”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, kadastra numurs
XXX.
2. Līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu un izmantošanu sagatavot Lielvārdes
novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas juriskonsultam
J.Bitem.
51.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠĀS ZEMES
VIENĪBAS „KAIBALAS PAMATSKOLA” DAĻAS IZNOMĀŠANU
Lielvārdes novada dome ir izskatījusi biedrības „Krastmalas” valdes
priekšsēdētāja V.G., dzīvojoša XXX, iesniegumu (reģ. 30.05.2011.) ar lūgumu
iznomāt biedrībai „Krastmalas”, reģ. Nr.XXX, kuras pārvaldībā ir 18 dzīvokļu
dzīvojamā māja, 0,3 ha lielu zemes gabalu no Lielvārdes novada pašvaldībai
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piederošās
zemes
„Kaibalas pamatskola”
(kadastra
Nr.XXX).
Biedrība „Krastmalas” zemes gabalu vēlas iznomāt uz 50 gadiem un izmantot to
dzīvojamās mājas zaļās zonas paplašināšanai un iedzīvotāju atpūtas
organizēšanai.
Saskaľā ar Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.pantā noteikto nomas maksa par
iznomātu neapbūvētu zemesgabalu bez apbūves tiesībām nosakāma 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku
nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Zemes vienībai „Kaibalas pamatskola” 6,4 ha platībā noteikts nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – izglītības un zinātnes iestāţu apbūve. Zemes
vienības kadastrālā vērtība – Ls 10644,00 un iespējamās iznomājamās zemes
vienības daļas 0,3 ha platība kadastrālā vērtība Ls 499,00.
Zemes vienības „Kaibalas pamatskola” daļa 0,3 ha platībā, kuru vēlas
nomāt biedrība „Krastmalas”, nav nepieciešama Kaibalas pamatskolas funkciju
nodrošināšanai.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu”, 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, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Iznomāt bez apbūves tiesībām Lielvārdes novada pašvaldībai
piederošās zemes vienības ”Kaibalas pamatskola” (kadastra apzīmējums XXX)
daļu 0,3 ha platībā biedrībai „Krastmalas”, reģ. Nr.XXX, dzīvojamās mājas
„Krastmalas” zaļās zonas ierīkošanai un uzturēšanai.
2. Noteikt:
2.1. zemes nomas līguma termiľu – 5 gadi;
2.2. zemes nomas maksu – 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
52.
PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA SLĒGŠANU AR Ģ.S. PAR ĪPAŠUMA
PARKA IELĀ 3, LIELVĀRDĒ, 2. ZEMES GABALA DAĻU 760 KVM
PLATĪBĀ
Lielvārdes novada pašvaldība 17.05.2011. saľēma Ģ.S. iesniegumu, kurā
viľš lūdz iznomāt Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā esošu zemesgabalu
Parka ielā 3, norādot nomas mērķi – viľam piederošā pasaţieru motorkuģa
„Līgo” piestātnes izbūvei Daugavas krastā. Ģ.S. īpašuma tiesības uz kuģi
apliecina 25.09.2008. Latvijas kuģu reģistra izdotā Īpašuma apliecība.
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Ģ.S. norādītais zemes gabals ir daļa no Lielvārdes novada pašvaldības
īpašuma Parka ielā 3, Lielvārdē, 2.zemes vienības ar kadastra Nr.XXX. Uz
pašreizējo brīdi zemes gabals nav iznomāts.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.pantu, Ministru kabineta
30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, Civillikuma noteikumiem par zemes nomu, iepazīstoties ar Ģirta Stroda
iesniegumu, uzklausot Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju I.Ragu,
atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – 1 deputāts (R.Graudiľš),
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Iznomāt zemes gabala Lielvārdē, Parka ielā 3, kadastra Nr. XXX
2.zemes vienības daļas xx Ģ.S., personas kods XXX, adrese XXX. 2. Zemes
gabala nomas līguma noteikumi:
2.1. zemes gabals tiek iznomāts bez apbūves tiesībām;
2.2. nomas mērķis – motorkuģa „Līgo” piestātnes izbūvei Daugavas
krastā;
2.3. nomas līguma termiľš – 5 (pieci) gadi, nosakot iespēju līguma
termiľu pagarināt;
2.4. nomas maksa – 1,5% gadā no zemesgabala kadastrālās vērtības;
2.5. Ģ.S. kā zemes gabala Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli;
2.6.Ģ.S. noteikt pienākumu uzturēt teritoriju kārtībā, veikt teritorijas
labiekārtošanu saskaľojot ar Iznomātāju;
2.7. Ģ.S. noteikt pienākumu ūdeľos iezīmēt kuģa ceļu no līča uz
Daugavu, izvietojot kuģa ceļa abās pusēs lielās bojas 5 m attālumā vienu no
otras.
3. Līgumu parakstīšanai sagatavot juriskonsultam J.Bitem.
4. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi – Juridiskās nodaļas vadītāja
E.Ozoliľa.
53.
PAR DZĪVOKĻA AVOTU IELĀ 10-17, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES
NOVADĀ IZĪRĒŠANU
Atbrīvojies 1-istabas dzīvoklis ar ērtībām Avotu ielā 10-17, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā. Dzīvokļu izīrēšanas pirmās kārtas reģistrā ar Nr.3 ir
reģistrēta A.O., kurai tika piedāvāts augstāk minētais dzīvoklis. Pirms viľas
pirmās kārtas reģistrā reģistrētas 2 ģimenes, kurām dzīvoklis nav piemērots
mazās kvadratūras dēļ. A.O. izteikusi vēlēšanos dzīvokli īrēt.
Jautājums par dzīvokļa Avotu ielā 10-17, Lielvārdē, Lielvārdes novadā
izīrēšanu A.O. tika skatīts Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas
sēdē 15.06.2011.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta pirmo
daļu, 19.pantu, 20.pantu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu,
6.panta pirmo daļu, Lielvārdes novada domes 2009.gada 16.decembra saistošo
noteikumu nr.39 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.2.2.punktu, kā
arī ľemot vērā Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu izīrēšanas pirmās kārtas
palīdzības reģistru, konkrēto situāciju un iesniegtos dokumentus, atklāti
balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, V.Volonte); pret – nav, atturas – 1 deputāts (A.Troska), Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Izīrēt A.O., personas kods XXX, dzīvokli Avotu ielā 10-17, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā uz noteiktu laiku- 2 gadiem.
54.
PAR
DZĪVOKĻA
„KALNIEŠOS”-1,
LIELVĀRDES NOVADĀ IZĪRĒŠANU

JUMPRAVAS

PAGASTĀ,

Atbrīvojies 2-istabas dzīvoklis bez ērtībām mājās „Kalnieši”-1,
Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā. Dzīvokļu izīrēšanas pirmās kārtas
reģistrā ar Nr.4 reģistrēts V.J., kuram tika piedāvāts augstāk minētais dzīvoklis.
Pirms V.J. reģistrētās personas no dzīvokļa atteikušās. V.J. izteicis vēlēšanos
dzīvokli īrēt.
Jautājums par dzīvokļa „Kalniešos”-1, Jumpravas pagastā, Lielvārdes
novadā izīrēšanu V.J. tika skatīts Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu
komisijas sēdē 20.06.2011.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta pirmo
daļu, 19.pantu, 20.pantu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu,
6.panta pirmo daļu, Lielvārdes novada domes 2009.gada 16.decembra saistošo
noteikumu nr.39 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.1.2.punktu, kā
arī ľemot vērā Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu izīrēšanas pirmās kārtas
palīdzības reģistru, un iesniegtos dokumentus, atklāti balsojot: par – 13
deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izīrēt V.J., personas kods XXX, dzīvokli „Kalniešos”-1, Jumpravas
pagastā, Lielvārdes novadā uz noteiktu laiku- 2 gadiem.
3. Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt dzīvojamo telpu īres
līgumu ar V.J. par dzīvokli „Kalniešos”-1, Jumpravas pagastā, Lielvārdes
novadā 1 mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīţa.
55.
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PAR
SOCIĀLĀ
DZĪVOKĻA SPĪDOLAS IELĀ
LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ, IZĪRĒŠANU

4

DZ.

19,

Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Izīrēt I.B., personas kods XXX, sociālo dzīvokli Spīdolas ielā 4 dz. 19,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
56.
PAR SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA SPĪDOLAS IELĀ 4-17, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, IZĪRĒŠANU
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1.
Izīrēt A.K., personas kods XXX, sociālo dzīvokli Spīdolas ielā 417, Lielvārdē.
57.
PAR ATBALSTU NOZARU
TERITORIĀLO VADĪBU

VADĪBAS

PAPILDINĀŠANAI

AR

Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju
„Par attīstības vadības principu maiľu”, izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi
līdzšinējā valsts politika nacionālo un ES projektu realizēšanā un atzīstot, ka
attīstības vadība tikai pēc nozaru principa noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un
neveicina pašvaldību attīstības programmās noteikto prioritāšu īstenošanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu, atklāti balsojot:
par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atbalstīt LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu
maiľu”.
2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nākamajā ES budţeta ietvaros
vismaz trešo daļu no finanšu resursiem pielietot saskaľā ar pašvaldību patstāvīgi
izvēlētiem projektiem.
58.
PAR PIEĻAUJAMO MINIMĀLO UN MAKSIMĀLO IZGLĪTOJAMO
SKAITU LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJĀS
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PIRMSSKOLAS
PIE SKOLĀM

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES GRUPĀS UN GRUPĀS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Ministru Kabineta 27.11.2002. noteikumiem Nr.596 “Higiēnas
prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”,
atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Noteikt pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā pieļaujamo
izglītojamo skaitu:
1.1 vecumā līdz trīs gadiem :
1.1.1.PII „Pūt vējiľi” no 12-25;
1.1.2.PII „Zvaniľš” no 10 – 16
1.1.3.Lēdmanes pamatskola 10-20
1.2.vecumā no trīs līdz pieciem gadiem:
1.2.1.PII „Pūt vējiľi” no 12-30;
1.2.2.PII „Zvaniľš” no 12-24
1.2.3.Kaibalas pamatskola 8-15
1.2.4.Lēdmanes pamatskola 10-20
1.3.vecumā no pieciem līdz septiľiem gadiem:
1.3.1.PII „Pūt vējiľi” no 16-26;
1.3.2.PII „Zvaniľš” no 16-24
1.3.3.Kaibalas pamatskola 7-15
1.3.4.Lēdmanes pamatskola 7-15
Uzskatīt par spēku zaudējušus Lielvārdes novada domes 2009.gada
26.augusta sēdes Nr.7 lēmumu Nr.42 „Par minimālo un maksimālo izglītojamo
skaitu Lielvārdes novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes grupās”.
59.
PAR IKGADĒJĀ APMAKSĀTĀ ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU
LIELVĀRDES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAM I.BALODIM
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Lielvārdes novada domes
25.11.2009.sēdes Nr.11, lēmumu Nr.9 „Par Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja amatalgu un papildatvaļinājumu„ un iepazīstoties ar Lielvārdes
novada domes priekšsēdētāja I.Baloţa iesniegumu.
Balsošanā nepiedalās I.Balodis
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
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1. Piešķirt Lielvārdes novada domes
priekšsēdētājam
Imantam
BALODIM ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu četras kalendārās nedēļa un
apmaksātu papildatvaļinājumu astoľas darba dienas.
2. Atvaļinājumu piešķirt laikā no 2011.gada 04.jūlija līdz 2011.gada
10.augustam par darba periodu no 01.07.2010. -30.06.2011.
Balsošanā nepiedalās R.Graudiľš
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
3. Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja I.Baloţa atvaļinājuma laikā
Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja pienākumus pildīt Lielvārdes novada
domes priekšsēdētāja vietniekam Raimondam GRAUDIĽAM.
3.1. Laikā no 2011.gada 04.jūlija līdz 2011.gada 10.augustam
R.Graudiľam nodrošināt Lielvārdes novada domes telpās apmeklētāju
pieľemšanu pirmdienās un ceturtdienās un pārstāvēt Lielvārdes novada domi
citos nepieciešamos gadījumos.
3.2. Paraksta tiesības uz maksājuma dokumentiem R.Graudiľam
nenoteikt.
3.3. Darba samaksu noteikt par faktiski nostrādāto stundu skaitu.
3.3.1. Stundas likmi noteikt, dalot domes priekšsēdētāja 2011.gada jūnija
mēneša amatalgu ar darba stundu skaitu.
60.
PAR IKGADĒJĀ APMAKSĀTĀ ATVAĻINĀJUMA
LIELVĀRDES NOVADA DOMES DEPUTĀTIEM

PIEŠĶIRŠANU

1. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, iepazīstoties ar A.Eglīša
28.06.2011 iesniegumu,
Balsošanā nepiedalās A.Eglītis1
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, R.Graudiľš, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1.1. Piešķirt Lielvārdes novada domes deputātam Andrim EGLĪTIM
ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma par laika periodu no 01.07.2010.- 30.06.2011.
četras kalendārās nedēļas laikā no 01.07.2011.-28.07.2011.(ieskaitot).
2. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, iepazīstoties ar A.Klepera
28.06.2011.iesniegumu,.
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Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
2.1. Piešķirt Lielvārdes novada domes deputātam Antonijam KLEPERIM
ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma par laika periodu no 01.07.2010.- 30.06.2011.
četras kalendārās nedēļas laikā no 01.07.2011.-28.07.2011.(ieskaitot).
3. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, iepazīstoties ar D.Kļavas
28.06.2011.iesniegumu.
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
3.1. Piešķirt Lielvārdes novada domes deputātei Dacei KĻAVAI ikgadējo
apmaksāto atvaļinājuma par laika periodu no 01.07.2010.- 30.06.2011. četras
kalendārās nedēļas laikā no 01.07.2011.-28.07.2011.(ieskaitot).
4. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, iepazīstoties ar I.Kreišmanes
28.06.2011.iesniegumu.
Balsošanā nepiedalās I.Kreišmane.
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
4.1. Piešķirt Lielvārdes novada domes deputātei Ilzei KREIŠMANEI
ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma par laika periodu no 01.07.2010.- 30.06.2011.
četras kalendārās nedēļas laikā no 01.07.2011.-28.07.2011.(ieskaitot).
5. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, iepazīstoties ar A.Kruveša
28.06.2011. iesniegumu,
Balsošanā nepiedalās A.Kruvesis
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
5.1. Piešķirt Lielvārdes novada domes deputātam Aigaram KRUVESIM
ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma par laika periodu no 01.07.2010.- 30.06.2011.
četras kalendārās nedēļas laikā no 01.07.2011.-28.07.2011.(ieskaitot).
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6. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, iepazīstoties ar
M.Malmeistera 28.06.2011. iesniegumu.
Balsošanā nepiedalās M.Māmeisters
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile,
A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome
nolemj:
6.1. Piešķirt Lielvārdes novada domes deputātam Mārim
MĀLMEISTERAM ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma par laika periodu no
01.07.2010.- 30.06.2011. četras kalendārās nedēļas laikā no 01.07.2011.28.07.2011.(ieskaitot).
7. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, iepazīstoties ar A.Pētersona
28.06.2011. iesniegumu.
Balsošanā nepiedalās A.Pētersons.
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
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:
7.1. Piešķirt Lielvārdes novada domes deputātam Andim PĒTERSONAM
ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma par laika periodu no 01.07.2010.- 30.06.2011.
četras kalendārās nedēļas laikā no 01.07.2011.-28.07.2011.(ieskaitot).
8. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, iepazīstoties ar I.Raga
28.06.2011. iesniegumu
Balsošanā nepiedalās I.Rags
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
8.1. Piešķirt Lielvārdes novada domes deputātam Ilgonim RAGAM
ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma par laika periodu no 01.07.2010.- 30.06.2011.
četras kalendārās nedēļas laikā no 01.07.2011.-28.07.2011.(ieskaitot).
9. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, iepazīstoties ar J.Reihlera
28.06.2011. iesniegumu.
Balsošanā nepiedalās J.Reihlers
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
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9.1. Piešķirt Lielvārdes novada domes deputātam Jurim REIHLERAM
ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma par laika periodu no 01.07.2010.- 30.06.2011.
četras kalendārās nedēļas laikā no 01.07.2011.-28.07.2011.(ieskaitot).
10. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, iepazīstoties ar R.Saulīša
28.06.2011. iesniegumu.
Balsošanā nepiedalās R.Saulītis.
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
10.1. Piešķirt Lielvārdes novada domes deputātam Reinim SAULĪTIM
ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma par laika periodu no 01.07.2010.- 30.06.2011.
četras kalendārās nedēļas laikā no 01.07.2011.-28.07.2011.(ieskaitot).
11. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, iepazīstoties ar A.Streiles
28.06.2011. iesniegumu.
Balsošanā nepiedalās A.Streile.
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
11.1. Piešķirt Lielvārdes novada domes deputātei Anitai STREILEI
ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma par laika periodu no 01.07.2010.- 30.06.2011.
četras kalendārās nedēļas laikā no 01.07.2011.-28.07.2011.(ieskaitot).
12. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, iepazīstoties ar A.Troska
28.06.2011. iesniegumu.
Balsošanā nepiedalās A.Troska
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
12.1. Piešķirt Lielvārdes novada domes deputātam Aivaram TROSKAM
ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma par laika periodu no 01.07.2010.- 30.06.2011.
četras kalendārās nedēļas laikā no 01.07.2011.-28.07.2011.(ieskaitot).
13. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, iepazīstoties ar V.Volontes
28.06.2011. iesniegumu.
Balsošanā nepiedalās V.Volonte
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Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
13.1. Piešķirt Lielvārdes novada domes deputātei Vitai VOLONTEI
ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma par laika periodu no 01.07.2010.- 30.06.2011.
četras kalendārās nedēļas laikā no 01.07.2011.-28.07.2011.(ieskaitot).
61.
PAR SADARBĪBAS LĪGUMA SLĒGŠANU AR BIEDRĪBU „BIZNESA
INKUBATORS CĒSĪS”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Biznesa inkubators Cēsīs”.
Sadarbības līgums pielikumā.
62.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA PUBLISKĀ
PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 72. pantu, likuma „Par budţetu un finanšu vadību”, atklāti balsojot:
par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu.
2. Ziľojumu par apstiprināto Lielvārdes pašvaldības 2010.gada publisko
pārskatu publicēt laikrakstā „Lielvārdes novada ziľas”.
63.
PAR
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
NEVALSTISKO
ORGANIZĀCIJU
PROJEKTU
LĪDZFINANSĒŠANAS
KONKURSA
VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS IZVEIDOŠANU
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Lielvārdes novada domes 30.03.2011. sēdes Nr.4 lēmumu Nr.5 „Lielvārdes
novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa
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nolikums”
6.2.punktu,
atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, R.Graudiľš, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izveidot Lielvārdes novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu
līdzfinansēšanas konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
1.1. Attīstības un ekonomikas jautājumu komitejas priekšsēdētājs R.Graudiľš
- komisijas vadītājs,
1.2. Finanšu komitejas priekšsēdētājs I.Balodis,
1.3. Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs I.Rags,
1.4. Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas priekšsēdētāja
V.Volonte,
1.5. Sociālo, medicīnas un reliģijas jautājumu komitejas priekšsēdētājs
J.Reihlers,
1.6. Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja A.Brenča,
1.7. Galvenā ekonomiste I.Fokina.
2. Komisijai veikt iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanu līdz 2011.gada
20.augustam.
64.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBAI
„LĀČPLĒŠA NAMS 9” PROJEKTA LĪDZFINANSĒŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saľemts Dzīvokļu īpašnieku biedrības
„Lāčplēša
nams
9”
(turpmāk
tekstā
–
biedrība)
iesniegums
(28.06.2011.Nr.LNP/1-3.4/11/994-L) ar lūgumu atbalstīt biedrības projektu ar
finansējumu līdz Ls 499.72.
Biedrība sagatavojusi projektu „Rotaļu laukuma aprīkojuma piegādei un
uzstādīšanai, Lāčplēša masīva bērnu laukumā” iesniegšanai Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētajā pasākumā „Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” (1.1.Rīcība - Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un
izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaľu iegūšanai).
Kopējā projekta summa 4997.12 Ls un konkursa noteikumi paredz 10%
līdzfinansējuma, t.i. Ls 499.72.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Dzīvokļu īpašnieku biedrību „Lāčplēša nams 9”, projekta
akceptēšanas gadījumā, līdzfinansējot tās projektu ar finansējumu līdz Ls
500.00.
1.1. Finansējumu līdz Ls 500.00 piešķirt no rezerves fonda.

46

1.2. Par
finansējuma
sadarbības līgumu.

apgūšanu

Juridiskai

nodaļai

sagatavot

