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Domes sēdē

Nr.9
(ārkārtas)

Pieņemtie lēmumi
1. Par Lielvārdes novada pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz
nekustamo īpašumu „Beku līcis”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.
2. Par finansējuma piešķiršanu Daugavas, Opernieku un Baľutas ielas
apgaismojuma rekonstrukcijai.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas papildus piedziľu
bezstrīdus kārtībā no Kaspara Vilnīša.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas papildus piedziľu
bezstrīdus kārtībā no Intas Brokas.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu
bezstrīdus kārtībā no Jāľa Šulca.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu
bezstrīdus kārtībā no Alvila Hinca.
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu
bezstrīdus kārtībā no Jāľa Urtāna.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un soda naudas piedziľu
bezstrīdus kārtībā no SIA „IB Sapnis”.
9. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai „Silmaļi 1”, kadastra apzīmējums
7448 002 0081, un uz tās esošajām ēkām Jumpravas pagastā.
10.Par grozījumiem 09.02.2011. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.2
lēmumā Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāţu amatu un amata
likmju apstiprināšanu”.
1.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMPIRKUMA TIESĪBU
IZMANTOŠANU UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „BEKU LĪCIS”,
LĒDMANES PAGASTS, LIELVĀRDES NOVADS
Lielvārdes novada pašvaldībā 15.07.2011. saľemts 2011.gada 14.jūlijā
parakstīts Pirkuma līgums (īpašuma pārdevējs U.M. un īpašuma pircējs R.K.)
par nekustamā īpašuma „Beku līcis”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads,
kadastra numurs XXX, pārdošanu. Par 14.07.2011. Pirkuma līguma kopijas

saľemšanu Lielvārdes novada pašvaldība 15.07.2011. iesniedzējam izsniegusi
Izziľu Nr.LNP/2-17/11/1689.
(1) Saskaľā ar 14.07.2011. noslēgto Pirkuma līgumu (turpmāk tekstā – līgums)
īpašuma pārdevējs U.M., personas kods XXX, adrese: XXX, pārdod un īpašuma
pircējs R.K., personas kods XXX, adrese: XXX, pērk visu nekustamo īpašumu
„Beku līcis”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, kadastra numurs XXX
(turpmāk tekstā „Beku līcis”), kas sastāv no viena zemes gabala ar kopplatību
3,1 (trīs komats viens) hektārs par pirkuma summu Ls 540,00 (pieci simti
četrdesmit lati un 00 santīmi). Pirkuma summa Ls 540,00 (pieci simti četrdesmit
lati un 00 santīmi) saskaľā ar līguma 2.1.punktu ir starp pārdevēju un pircēju
savstarpēji brīvi nolīgta pirkuma maksa, kas līguma parakstīšanas brīdī ir
samaksāta skaidrā naudā (līguma 2.2.punkts). Saskaľā ar līguma 2.5.punktu
līguma puses – pārdevējs un pircējs, parakstot līgumu, apliecina, ka ir
iepazinušās ar īpašuma faktisko un tiesisko stāvokli un tā robeţām dabā,
izmantošanas iespējām, ar noteikto pirkuma maksu un īpašuma vērtību un
turpmāk atsakās izvirzīt viena otrai pretenzijas par pirkuma maksas apmēru vai
prasīt atcelt šo līgumu pārmērīgu zaudējumu dēļ. Līguma 6.3.punktā līguma
puses apliecinājušas, ka pilnībā piekrīt pirkuma līguma nosacījumiem, kurus
viľi atzīst par abpusēji izdevīgiem un atbilstošiem viľu patiesai gribai, kā arī to,
ka abām pusēm ir saprotams pirkuma līguma saturs un nozīme.
(2) LR Ministru Kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo
pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiľiem” 8.punkts
nosaka, ka „pēc tam, kad iesniegts pirkuma līgums vai tā noraksts, pašvaldības
domei vai pašvaldības institūcijai, kā arī līgumslēdzējiem nav tiesību grozīt
līgumu”.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 78.panta pirmo daļu,
Lielvārdes novada pašvaldībai „ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību
administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas
nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot
teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus,
attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā
nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai”.
(3) Izvērtējot Lielvārdes novada domes rīcībā esošo informāciju par nekustamā
īpašuma „Beku līcis” pārdošanu un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts,
ka:
1. atsavināmais nekustamais īpašums „Beku līcis” sastāv no vienas zemes
vienības 3,1 ha kopplatībā;
2.Ogres zemesgrāmatu nodaļas Lēdmanes zemesgrāmatas nodalījumā Nr.XXX
īpašuma „Beku līcis” īpašuma tiesības nostiprinātas uz U.M.vārda;
3. nekustamajam īpašumam „Beku līcis” zemesgrāmatā ir nostiprināti lietu
tiesību apgrūtinājumi:
3.1. ūdensnoteces aizsargjosla (0,4 ha);
3.2. aizsargjosla gar valsts II šķiras un pašvaldības autoceļu (0,7 ha);

3.3. aizsargjosla gar valsts II šķiras un pašvaldības autoceļu (0,06 ha).
4. LR Ministru Kabineta 09.03.1999. noteikumi Nr.83 „Noteikumi par dabas
parkiem” nosaka dabas parka „Ogres ieleja” teritorijas robeţas. Minēto
noteikumu 39.pielikumā „Dabas parka „Ogres ieleja” shēma” redzams, ka tās
teritorijā ir iekļauts īpašums „Beku līcis”.
(4)Saskaľā ar Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošo noteikumu Nr.3
„Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu” 4.punktu Lēdmanes pagasta,
Lielvārdes novadā teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem, kas apstiprināti ar Lēdmanes pagasta
14.12.2005. saistošiem noteikumiem Nr.7. (prot.Nr.15, $ 18) „Lēdmanes pagasta
teritorijas plānojums” nekustamajam īpašumam „Beku līcis”, teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana noteikta – perspektīvās tūrisma un rekreācijas objektu
apbūves teritorijas.
Lēdmanes pagasta attīstības programmas (apstiprināta ar Lēdmanes
pagasta padomes 16.02.2005. sēdes Nr.3 lēmumu Nr.10) 9.nodaļā „Kultūras un
atpūtas iespējas” uzsvērts, ka Lēdmanes centrā nav vasaras estrādes ar nojumi,
kuru pašvaldība varētu izmantot vasaras pasākumiem, maza estrāde ir Beku līcī,
kas ir privātīpašums. Lēdmanes pagasta attīstības programmas 11.nodaļas
„Pagasta attīstības perspektīva” 11.3.4.apakšnodaļā „Dzīves kvalitātes
paaugstināšana” paredzēts, ka pagastā jānodrošina izglītības, kultūras un sporta
infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, jāturpina kultūras infrastruktūras
atjaunošana un modernizēšana, lai nodrošinātu kvalitatīvus kultūras
pakalpojumus pagastā, kā arī jāattīsta sporta un atpūtas infrastruktūra.
Pašlaik Lielvārdes novada pašvaldība izstrādā jaunu attīstības plānošanas
dokumentu „Lielvārdes novada attīstības programma 2011.-2017.gadam”, kurā
saglabāts augstāk minētājā Lēdmanes pagasta attīstības programmā definētais
Lēdmanes pagasta attīstības virziens, tas ir, jaunajā attīstības programmā kā
vidēja termiľa prioritāte Nr.1 noteikta izglītības, kultūras un sporta pakalpojumu
kvalitātes paaugstināšana, pielāgošana un daudzveidīga piedāvājuma
nodrošināšana un infrastruktūras attīstība iedzīvotāju vajadzībām un interesēm.
Attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada attīstības programma
2011.-2017.gadam” projekta kartē „Lielvārdes novada teritorijas izmantošana”
nekustamajam īpašumam „Beku līcis” noteikts izmantošanas veids –
perspektīvās tūrisma un rekreācijas teritorijas.
Saskaľā ar jau minētajiem Ministru Kabineta 09.03.1999. noteikumiem
Nr.83, īpašums „Beku līcis” atrodas dabas parka „Ogres ieleja” teritorijā, Ogres
upes krastā. Likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 5.panta „Dabas
parki” pirmā daļa nosaka, ka „dabas parki ir teritorijas, kas pārstāv noteikta
apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērotas sabiedrības
atpūtai, izglītošanai un audzināšanai”.
Savulaik minētā zemes vienība tika izmantota kā publiskā atpūtas vieta,
kultūras un sporta pasākumu sabiedriskā vieta, jo uz zemes gabala atrodas
estrāde, sporta laukumi, dabas takas, atpūtas vieta upes krastā. Zemes reformas
laikā zemes īpašuma tiesības tika atjaunotas bijušajiem zemes īpašniekiem, līdz
ar to zemes līdzšinējās izmantošanas iespējas tika liegtas.

Nekustamais īpašums „Beku līcis” ir izmantojams sabiedrības vajadzībām
– tūrisma infrastruktūras attīstībai, kultūras infrastruktūras atjaunošanai un
modernizēšanai, kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšanai Lēdmanes
pagastā, sporta, tai skaitā invalīdu sporta, un atpūtas infrastruktūras attīstīšanai,
publiskās peldvietas ierīkošanai, dabas parka sakopšanai, saglabājot un
pilnveidojot vizuāli pievilcīgu ainavu. Nekustamajā īpašumā pašvaldība izveidos
izglītojoša satura dabas takas, ierīkos publisku pasākumu norises vietu (atjaunos
estrādi), nodrošinās piekļuvi publiskiem ūdeľiem – Ogres upei, kā arī ierīkos
aktīvās atpūtas (sporta) laukumus.
Pašreiz nekustamā īpašuma „Beku līcis” zemes vienība ir nekopta,
aizaugusi, sakrituši koki.
(5) Atsavināmais nekustamais īpašums „Beku līcis”, Lielvārdes novada
pašvaldībai ir nepieciešams:
1. sabiedrības vajadzībām, lai pašvaldība varētu pildīt likumā „Par pašvaldībām”
noteiktās pašvaldību funkcijas;
2. pašvaldības teritorijas attīstības plāna realizācijai.
(6) Lielvārdes novada pašvaldība, saľemot starp U.M. kā pārdevēju un R.K. kā
pircēju 14.07.2011. noslēgto Pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma „Beku
līcis” pārdošanu, izmanto pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Beku
līcis”, jo uzskata, ka šis īpašums atbilst visiem noteikumiem, lai pašvaldība
izmantotu pirmpirkuma tiesības, tādā veidā radot iespēju pildīt ar likumu tai
uzliktos pienākumus.
Atbilstoši 28.09.2010. Ministru Kabineta noteikumu Nr.919 „Noteikumi
par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiľiem”
3.punktam, „ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir
nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot
teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus,
attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā
nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, vietējās
pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta
saľemšanas pieľem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu
izmantot pirmpirkuma tiesības”.
Likuma „Par pašvaldībām” 3.pantā ir noteikts, ka „vietējā pašvaldība (...)
nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā
Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi,
ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses”.
Savukārt minētā likuma 6.pants nosaka pašvaldību kompetenci publisko tiesību
jomā, kas ir likumā „Par pašvaldībām” noteiktās autonomās funkcijas, kā arī
citos likumos noteiktās autonomās funkcijas.
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 4., 5. un
6.punktu, pašvaldību autonomās funkcijas ir rūpēties par parku, skvēru un zaļo
zonu ierīkošanu, atbalstīt izglītības pasākumus, rūpēties par kultūru un sekmēt
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem,

atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai, u.c.), veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu.
Tūrisma likuma 8.pants nosaka pašvaldību kompetenci tūrisma jomā, tas
ir, pašvaldības tūrisma jomā izstrādā attīstības plānus un teritorijas plānojumus,
nosakot tajos tūrisma attīstības perspektīvas, saskaľā ar attīstības plānu un
teritorijas plānojumu nodrošina resursus un pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī
savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanu, veicina kultūrizglītojošo darbu
tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.
Sporta likuma 7.pants nosaka pašvaldību kompetenci sporta jomā, tas ir,
pašvaldības veicina veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā
administratīvajā teritorijā.
Dziesmu un deju svētku likuma 9.pants nosaka, ka pašvaldībai iespēju
robeţās jāpiedalās Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesā un norisē,
tādā veidā veicinot dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanu.
Ľemot vērā visu iepriekšminēto, un to, ka likumdevējs pašvaldībai
pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir noteicis ar mērķi nodrošināt
attiecīgās pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju un pašvaldības
ekonomiskās attīstības intereses, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2., 4., 5. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 17. un
27.punktu, 78.panta pirmo daļu; Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5. un
7.punktu, 7.panta sestās daļas 2.punktu, Pārejas noteikumu 13.punktu; Ministru
Kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiľiem”; Lielvārdes novada
domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Lielvārdes novada
teritorijas plānojumu”; Lēdmanes pagasta attīstības programmu 2005.2017.gadam; iepazīstoties ar 14.07.2011. noslēgto Pirkuma līgumu starp U.M.
un R.K., atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Beku līcis”,
Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, kadastra numurs XXX, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kopplatību 3,1 ha (trīs komats viens hektārs) par
pirkuma summu Ls 540,00 (pieci simti četrdesmit lati un 00 santīmi), jo tas
nepieciešams likumā noteikto pašvaldību funkciju pildīšanai - parku un zaļo
zonu ierīkošana, izglītības pasākumu atbalstīšana (dabas parka sakopšana un
dabas taku ierīkošana), kultūras un tautas jaunrades attīstība, iedzīvotāju
veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu veicināšana, publiskas peldvietas
ierīkošana.
2. Noslēgt Pirkuma līgumu starp U.M. (pārdevējs) un Lielvārdes novada
pašvaldību (pircējs) par nekustamā īpašuma „Beku līcis”, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, kadastra numurs XXX, iegādi par noteikto pirkuma
summu Ls 540,00 (pieci simti četrdesmit lati un 00 santīmi).

3. Nekustamā īpašuma „Beku līcis”, kadastra numurs XXX, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, iegādei finansējumu Ls540,00 (pieci simti četrdesmit lati
un nulle nulle santīmi) piešķirt no rezerves fonda un par šo summu palielināt
Lielvārdes novada pamatbudţeta sadaļas: „Lielvārdes novada pašvaldības
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” izdevumu tāmi.
4. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Juridiskajai nodaļai 10
(desmit) darbdienu laikā pēc lēmuma pieľemšanas par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu sagatavot pirkuma līgumu, pamatojoties uz 14.07.2011. starp
U.M. un R.K. noslēgtā pirkuma līguma nosacījumiem.
5. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un
grāmatvedības nodaļai 10 (desmit) darbdienu laikā pēc lēmuma pieľemšanas
par pirmpirkuma tiesību izmantošanu veikt samaksu par pirkumu.
6. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas nodaļai
Lielvārdes novada domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
nekavējoties nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam U.M., deklarētā dzīves
vieta un Ogres zemesgrāmatu nodaļai, Mālkalnes prospekts 10, Ogre, Ogres
novads, LV-5001.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliľam.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 122.pantu,
188.pantu, 189.panta pirmo daļu, ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā,
Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010.
2.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU DAUGAVAS, OPERNIEKU UN
BAĽUTAS IELAS APGAISMOJUMA REKONSTRUKCIJAI
3.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PAPILDUS PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO K.V.
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
Papildus 27.04.2011. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.5 lēmumam
Nr.10 (35,47) piedzīt no K.V. (personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta
XXX) nekustamā īpašuma nodokli Ls 34,08 (Trīsdesmit četri lati 08 santīmi)
bezstrīdus kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un
parādniekam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

4.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PAPILDUS PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO I.B.
Atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
Papildus 27.04.2011. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.5 lēmumam
Nr.33 (167,54) piedzīt no I.B. (personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta XXX)
nekustamā īpašuma nodokli Ls 18,80 (Astoņpadsmit lati 80 santīmi) bezstrīdus
kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un parādniekam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
5.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO J.Š.
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
Piedzīt no J.Š. (personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta XXX)
nekustamā īpašuma nodokli Ls 8,96 (Astoņi lati 96 santīmi) bezstrīdus kārtībā,
piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un parādniekam piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.
6.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO A.H.
Atklāti balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
Piedzīt no A.H. (personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta XXX)
nekustamā īpašuma nodokli Ls 298,78 (Divi simti deviņdesmit astoņi lati 78
santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un
parādniekam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
7.

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO J.U.
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
Piedzīt no J.U. (personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta XXX)
nekustamā īpašuma nodokli Ls 72,01 (Septiņdesmit divi lati 01 santīms)
bezstrīdus kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un
parādniekam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
8.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN SODA NAUDAS
PIEDZIĽU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO SIA „IB SAPNIS”
Atklāti balsojot: par – 11 deputāti (A.Eglītis, R.Graudiľš, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile,
A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – 1 deputāts (I.Balodis), Lielvārdes
novada dome nolemj:
Piedzīt no SIA „IB Sapnis” (reģ.Nr.XXX, juridiskā adrese XXX)
nekustamā īpašuma nodokli Ls 542,99 (Pieci simti četrdesmit divi lati 99
santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un
parādniekam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
9.
PAR ADRESES PIEŠĶIRŠANU ZEMES VIENĪBAI „SILMAĻI 1”,
KADASTRA APZĪMĒJUMS XXX, UN UZ TĀS ESOŠAJĀM ĒKĀM
JUMPRAVAS PAGASTĀ
Atklāti balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Piešķirt zemes vienībai „Silmaļi 1”, kadastra apzīmējums XXX, un uz
tās esošajām ēkām adresi – „Silmaļi 1”, Jumpravas pag., Lielvārdes nov..
10.
„PAR GROZĪJUMIEM 09.02.2011. LIELVĀRDES NOVADA DOMES
SĒDES LĒMUMĀ Nr.1 „PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
IESTĀŢU AMATU UN AMATA LIKMJU APSTIPRINĀŠANU”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu un likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30. pantu, uz 2010.gada
21.jūnija 540 MK noteikumu „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 pirmo apakškārtu” 67.punkta pamata 14.04.2011.
NVA iesniegto paziľojumu un 06.07.2011 Grozījumu Nr.1 sadaļām Nr.2.,11.,12
Eiropas Sociālā fonda projektam „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Lielvārdes novadā”, atklāti
balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiľš, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile,
A.Troska, V.Volonte); pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome
nolemj:
1. 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.2 „Lielvārdes novada sociālā dienesta amatu un
algu saraksts” ierakstu Nr.22 sekojošā redakcijā:

N.p.k.

22.

Amats
Sociālais

darbinieks

Likmju
skaits
-

uz

1

Likmes
apmērs
LVL
476,31

noteiktu laiku (projekta ietvaros)

2. Noteikt sekojošu amata finansēšanas kārtību saskaľā ar mainīto likmi 21 mēnesi (01.07.2011.– 31.12.2012.) no Eiropas Sociālā fonda projekta
„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība Lielvārdes novadā” finansējuma.

