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2013.gada 25.septembrī

Domes sēdē

Nr.15

pieņemtie lēmumi
1. Saistošie noteikumi Nr.21 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.5 „Noteikumi par pašvaldības
galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai””.
2. Saistošie noteikumi Nr.22 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
25.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.5 Lielvārdes novada pašvaldības
palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi”.
3. Saistošie noteikumi Nr.23 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
13.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības 2013.gada budžetu”.
4. Nolikuma „Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem – Atzinība
un Pateicība” apstiprināšana.
5. Grozījumi Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada 9.februāra
noteikumos „Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sadala Valsts
budžeta mērķdotāciju vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai”.
6. Par finansējumu Lielvārdes novada izglītības iestāžu darbinieku
apmācībai drošības jautājumos.
7. Par atbalstu Lielvārdes novada basketbola 2013./2014.gada kausa izcīņas
sacensībām.
8. Par finansiālu atbalstu D.Nemmes un A.Gaiķes dalībai pasaules SKDUN
karate-do čempionātā Serbijā 2013.gada oktobrī.
9. Par finansiālu atbalstu L.Barkovskas un A.Baltauses dalībai Eiropas
jaunatnes 100 lauciņu dambretes pasaules čempionātā Baltkrievijā, Oršā
2013.gada oktobrī.
10.Par finansējumu Lielvārdes un Lēdmanes pamatskolām kases aparātu
iegādei.
11.Par grozījumiem 25.01.2012. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.1
lēmumā Nr.9 „Par Lielvārdes novada sporta centra sniegtajiem naskas
pakalpojumiem”.
12.Par grozījumiem Lielvārdes novada sporta centra 2013.gada ieņēmumu un
izdevumu tāmē.
13.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no V.S.
14.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no V.K.

15.Par finansējuma piešķiršanu kultūras namam „Lielvārde” digitālo klavieru
iegādei.
16.Par atbalstu Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonda
organizētajai Jelgavas tautas teātra izrādei „Sievietes, sievietes”.
17.Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Laši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes
novadā, nodošanu atsavināšanai.
18.Par lauksaimniecības zemes „Kalnauši”, Lēdmanes pagastā (kadastra
Nr.74640060322) iznomāšanu zemnieku saimniecībai „xxx”.
19.Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Lielvārdes
pilsētā, uz kurām atrodas pašvaldības ielas, platību precizēšanu.
20.Par 25.08.2010. noslēgtā nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 22, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, līguma Nr.10-2/10-10 termiņa pagarināšanu.
21.Par būvniecības ieceres „Biomasas koģenerācijas stacija (jaunbūve)
„Krastmalas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, publiskās
apspriešanas rezultātiem.
22.Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krastmalas”,
Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu SIA „Pelikana”
biomasas koģenerācijas stacijas būvniecībai.
23.Par dzīvojamās ēkas un garāžās Skolas ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, nojaukšanu.
24.Par „Lielvārdes novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2013.2020.gadam” apstiprināšanu Lielvārdes novada pašvaldības līdzdalību
„Inteliģenta enerģija Eiropai” projekta „Conurbant” realizācijā.
25.Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu padomes apstiprināšanu.
26.Par Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības programmu
vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu.
27.Par Lielvārdes novada pašvaldības Valsts budžeta mērķdotācijas
vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai sadales komisijas sastāvu.
28.Grozījumi Lielvārdes novada domes 2012. Gada 25.aprīļa sēdes Nr.5
lēmuma nr.9 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu
klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu” pielikumos Nr.1, Nr.17, Nr.18,
Nr.21, Nr.22, Nr.23.
29.Par finansējumu ielu apgaismojuma izbūvei Austriņu ceļš, Lielvārdē.
30.Par Lielvārdes novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.
1.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.21 „PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES
NOVADA DOMES 26.08.2009. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.5
„NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS GALVOJUMU STUDIJU KREDĪTA
UN STUDĒJOŠĀ KREDĪTA SAŅEMŠANAI””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters,

A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret
– nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.21 ”Par grozījumiem
Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.5 „Noteikumi
par pašvaldības galvojumu studiju un studējošā kredīta saņemšanai””
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā
VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.
2.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.22 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 25.04.2012. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.5 LIELVĀRDES
NOVADA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS ENERGOEFEKTIVITĀTES
PASĀKUMU VEIKŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀ PIEŠĶIRŠANAS
KĀRTĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI”
Pamatojoties likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
27.2panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma
31.pantu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.22 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 25.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.5 Lielvārdes novada
pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu
mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi”
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā
VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.

3.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.23 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 13.02.2013. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2 „PAR
LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA BUDŽETU””
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret
– nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.22 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 13.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības 2013.gada budžetu””
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt informācijai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā VARAM).
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas. Pēc
spēkā stāšanās saistošos noteikumus publicē izdevumā „Lielvārdes Novada
Ziņas” un Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.
4.
NOLIKUMA
„PAR
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
APBALVOJUMIEM – ATZINĪBA UN PATEICĪBA” APSTIPRINĀŠANU
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, ministru kabineta 05.10.2010. noteikumu Nr.928 „Kārtība, kādā
dibināmi Valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 2.nodaļu, balsojot: par –
14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
Apstiprināt nolikumu „Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem
– Atzinību un Pateicību”.
5.
PAR
GROZĪJUMIEM
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
2011.GADA 9.FEBRUĀRA NOTEIKUMOS „PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ
LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA SADALA VALSTS BUDŽETA
MĒRĶDOTĀCIJU VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU DARBA
SAMAKSAI”
Pamatojoties uz Ministru kabineta 27.08.2013. noteikumiem Nr.703
„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr. 1616

„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un
privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai””, Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis,
D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Lielvārdes novada pašvaldības 09.02.2011.noteikumos
„Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sadala valsts budžeta
mērķdotāciju vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai” :
1.1. izteikt noteikumu 3. punktu jaunā redakcijā:
„3. Lielvārdes novada mērķdotācijas sadales komisiju ( turpmāk tekstākomisija) izveido Lielvārdes novada dome.”
1.2. izteikt 12.2.1., 12.2.2. un 12.2.3.apakšpunktu jaunā redakcijā:
„12.2.1.līdz 4 mācību stundām nedēļā, ja klasē ir līdz 15 izglītojamajiem;
12.2.2. līdz 5 mācību stundām nedēļā, ja klasē ir no 16 līdz 25
izglītojamajiem;
12.2.3. līdz 6 mācību stundām nedēļā, ja klasē ir 26 un vairāk izglītojamie.”
1.3. izteikt 12.3.1. apakšpunktu jaunā redakcijā:
„12.3.1.latviešu valodā, literatūrā, svešvalodās un matemātikā - par vienu
darba likmi šādu darba stundu skaitu nedēļā:
12.3.1.1.līdz 4 mācību stundām nedēļā, ja klasē ir līdz 15 izglītojamajiem;
12.3.1.2. līdz 5 mācību stundām nedēļā, ja klasē ir no 16 līdz 25
izglītojamajiem;
12.3.1.3. līdz 6 mācību stundām nedēļā, ja klasē ir 26 un vairāk izglītojamie.”
1.4. izteikt 12.4.1.apakšpunktu jaunā redakcijā:
„12.4.1. pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai līdz 2 mācību
stundām nedēļā par vienu darba likmi;”
1.5. izteikt 12.5. punktu jaunā redakcijā:
„12.5. par individuālo darbu ar izglītojamo”;
1.6. izteikt 12.7. punktu jaunā redakcijā:
„12.7. Pedagogiem, kas Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"
ietvaros ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi, atbilstoši viņu darba slodzei
izglītības programmas īstenošanā nosaka piemaksu attiecīgi 8, 20 un 25
procentu apmērā no Ministru kabineta noteikumos noteiktās pedagoga
zemākās mēneša darba algas likmes.”
1.7. izteikt 12.8. punktu jaunā redakcijā:
„12.8. Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības
programmas apguvei var veidot:
12.8.1. paralēlklases, ja izglītojamo skaits klasē ir vismaz 30;”
12.8.2. grupas valodu un matemātikas apguvei, ja izglītojamo skaits klasē ir
vismaz 24 (darba algas fonda ietvaros)”

1.8. papildināt 12.9. punktā aiz vārda „Ja” ar skaitli „3.”
2. Lielvārdes novada pašvaldības 09.02.2011.noteikumu „Par kārtību, kādā
Lielvārdes novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju vispārējās
izglītības pedagogu darba samaksai” konsolidēšanu veikt Lielvārdes novada
pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītājai I.Reķei.
6.
PAR FINANSĒJUMU LIELVĀRDES NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU
DARBINIEKU APMĀCĪBAI DROŠĪBAS JAUTĀJUMOS
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts “Centra Dardedze” pārstāves
S.Vītolas – Hmeļevskas iesniegums (reģ.03.09.2013 Nr.LNP/1-7.4./13/2114-V)
ar lūgumu finansēt Lielvārdes novada pedagogiem apmācības drošības
programmā.
Lai informācija būtu viegli uztverama un interesanta pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem, “Centrs Dardedze” ir izstrādājis īpašu drošības
programmu, kuras galvenais tēls ir Džimba. Programmas mērķis ir interaktīvā
un viegli saprotamā valodā bērniem mācīt par personisko drošību saskarsmē ar
citiem cilvēkiem. Programmu īsteno īpaši sagatavoti nodarbību vadītāji.
“Džimbas 9 soļu drošības programmas” pedagogu apmācības finansējums
paredz 3 dienu intensīvu apmācību, 2 dienas supervīziju (Ls 105.00) un
nepieciešamo interaktīvo materiālu komplektu – Džimbas drošības aģenta darba
somu (rokas lelle, drošības aģenta rokas grāmata, situāciju kartes, noteikumu
plakāti, DVD ar filmām, CD ar Džimbas dziesmām, grāmatiņas, darba burtnīcas
un citi programmas materiāli (Ls 85.00). Kopējās izmaksas viena pedagoga
sagatavošanai ir Ls 190.00.
Pedagogu apmācības notiks 2013.gada oktobrī.
Izvēloties īstenot “Džimbas drošības programmu”, pašvaldības pedagogi
kļūst par “Centra Dardedze” ilgtermiņa sadarbības partneriem, tādējādi „Centrs
Dārdedze” apņemas metodiski atbalstīt pedagogus, regulāri piedāvājot dažādas
bezmaksas apmācības, seminārus, iespēju piedalīties konferencēs, nometnēs, kā
arī saņemt metodiskos un informatīvos materiālus bērniem un vecākiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas
2.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Organizēt sešu Lielvārdes novada vispārējās izglītības iestāžu (Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Lielvārdes pamatskolas, VPII „Pūt vējiņi”,
Jumpravas vidusskolas, VPII „Zvaniņš”, Lēdmanes pamatskolas) darbinieku
apmācību “Centra Dardedze” organizētajā mācību programmā “Džimbas 9
soļu drošības programma”.
2. Finansējumu paredzēt:

2.1. Ls40.00 no attiecīgās darbinieka pārstāvētās izglītības iestādes izdevumu
tāmes;
2.2. Ls 900.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot Izglītības
atbalsta pasākumu izdevumu tāmi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Izglītības nodaļas vadītājai I.Reķei.
7.
PAR ATBALSTU TURNĪRAM „LIELVĀRDES NOVADA 2013./2014.GADA
KAUSA IZCĪŅA BASKETBOLĀ”
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lielvārdes novada sporta un
kultūras attīstības fonda (turpmāk tekstā - fonds) iesniegums
(reģ.08.08.2013.LNL/1-7.7/13/1929-L) ar lūgumu, atbalstīt „Lielvārdes novada
2013./2014.gada kausa izcīņa basketbola” turnīra organizēšanu, piešķirot
pašvaldības telpas šī pasākuma organizēšanai.
Fonds iecerējis izveidot jaunu tradīciju – Ikgadējs turnīrs „Lielvārdes novada
kausa izcīņa basketbola”. Turnīra mērķis ir popularizēt basketbolu Lielvārdes
novada iedzīvotāju vidū, noskaidrot Lielvārdes novada spēcīgāko basketbola
komandu, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu novadā. Turnīrs norisinātos no
2013.gada oktobra līdz 2014.gada maijam. Šī turnīra organizēšanai fonds
nodrošina tiesnešu darba apmaksu un apbalvojumu iegādi. Dalībniekiem turnīrā
netiek paredzēta dalības maksa. No pašvaldības puses būtu nepieciešamas
nodrošināt telpas bez maksas turnīra spēļu norisei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta 6.punktu
un 77.panta otro daļu,.
Balsošanā nepiedalās deputāts J.Āboliņš.
Balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Atbalstīt Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonda organizēto
turnīru „Lielvārdes novada 2013./2014.gada kausa izcīņa basketbolā”,
nodrošinot telpas bez maksas spēļu organizēšanai - Lielvārdes novada sporta
centrā, Lielvārdes pamatskolā, Jumpravas vidusskolā un Lēdmanes
pamatskolā, katrā iestādē 2 dienas laika periodā no 2013.gada oktobra līdz
2014.gada maijam.
2. Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fondam telpu izmantošanas
grafiku saskaņot ar Lielvārdes pašvaldības iestāžu vadītājiem.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Izglītības nodaļas novada sporta organizatoram A.Puķītim.

8.
PAR FINANSIĀLU ATBALSTU D.NEMMES UN A.GAIĶES DALĪBAI
PASAULES SKDUN KARATE-DO ČEMPIONĀTĀ SERBIJĀ 2013.GADA
OKTOBRĪ
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Latvijas J.K.A.karatē-do
federācijas (turpmāk tekstā – federācija) priekšsēdētāja A.Bistrova iesniegums
(reģ.16.09.2013.NR.LNP/1-7.1./13/2181-L) ar lūgumu atbalstīt D.Nemmes,
A.Gaiķes un viņu trenera A.Kruveša dalību Pasaules SKDUN karete-do
čempionātā Novi Sad, Serbijā, 2013.gada 11.-13.oktobrī.
D.Nemme un A.Gaiķe ir Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pašaizsardzības
pulciņa dalībnieki. Abi sportisti ir Latvijas karatē čempionāta godalgoto vietu
ieguvēji. 2006.gadā izcīnīja sudraba medaļas komandu sacensībās jauniešiem un
2013.gada Eiropas čempionātā Ungārijā D.Nemme ieguva sudraba medaļu. Abi
sportisti ir izcīnījuši iespēju pārstāvēt Latvijas izlasi 2013.gada pasaules
čempionāta sacensībās.
Federācija lūdz pašvaldību atbalstīt abu sportistu un trenera dalību šajā
čempionātā sedzot ceļa un uzturēšanās izmaksas 300 euro (Ls 210.84) katram.
Federācija sedz sportistu dalības maksas un apdrošināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Atbalstīt Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pašaizsardzības pulciņa
dalībnieku D.Nemmes, A.Gaiķes un viņu trenera A.Kruveša dalību Pasaules
SKDUN karete-do čempionātā Serbijā 2013.gada oktobrī ar finansējumu Ls
450.00.
2. Finansējumu Ls 450.00 piešķirt no rezerves fonda par šo summu palielinot
Sporta pasākumu atbalsta tāmi.
3. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Izglītības nodaļas novada sporta darba
organizatoram A.Puķītim.
9.
PAR FINANSIĀLU ATBALSTU L.BARKOVSKAS UN A.BALTAUSES
DALĪBAI EIROPAS JAUNATNES 100 LAUCIŅU DAMBRETES
PASAULES ČEMPIONĀTĀ
BALTKRIEVIJĀ, ORŠĀ 2013.GADA
OKTOBRĪ
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas
dambretes
pulciņa
vadītāja
Dz.Kaņepa
iesniegums
(09.09.2013.NR.LNP/1-7.1/13/2130-K) ar lūgumu atbalstīt A.Baltauses,
L.Barkovskas un viņu trenera Dz.Kaņepa dalību pasaules jaunatnes 100 lauciņu

dambretes čempionātā Baltkrievijā no 2013.gada 26.oktobra – 03.novembrim,
piešķirot finansējumu Ls 588.00.
Abas meitenes ar dambreti sākušas nodarboties 2011.gada septembrī un
šajā laikā izcīnījušas daudzas godalgotas vietas dažādās sacensībās. Šajā mācību
gadā L.Barkovska izcīnījusi 1.vietu Latvijas jaunatnes čempionātā 100 lauciņu
dambretē, savukārt A.Baltause izcīnījusi 2.vietu Latvijas jaunatnes čempionātā
100 lauciņu dambretes ātrspēles čempionātā.
Lielvārdes pašvaldība 2013.gada jūnijā piešķīra finansējumu Ls 200.00
Lindas, Anetes un viņu trenera dalībai Eiropas čempionātā Polijā 2013.gada
augustā. Šajā čempionātā ABaltause ieguva 18.vietu pamatturnīrā un 12.vietu
ātrspēlē, L.Barkovska 15.vietu pamatturnīrā un 9.vietu ātrspēlē.
Lai sportistes un viņu treneris nokļūtu uz pasaules jaunatnes 100 lauciņu
dambretes čempionātā Baltkrievijā kopējās izmaksas sastāda Ls 588.00 (vīzas
84.00, dalības maksa 42.00, ceļa izdevumi 150.00, uzturēšanās izdevumi 282.00,
apdrošināšana 30.00).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 12.pantu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
4. Atbalstīt A.Baltauses, L.Barkovskas un viņu trenera Dz.Kaņepa dalību
pasaules jaunatnes 100 lauciņu dambretes čempionātā Baltkrievijā no
2013.gada 26.oktobra – 3.novembrim, piešķirot finansējumu Ls 450.00.
5. Finansējumu Ls 450.00 piešķirt no rezerves fonda par šo summu palielinot
Sporta pasākumu atbalsta tāmi.
6. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Izglītības nodaļas novada sporta darba
organizatoram A.Puķītim
10.
PAR FINANSĒJUMU LIELVĀRDES UN LĒDMANES PAMATSKOLĀM
KASES APARĀTU IEGĀDEI
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu pakalpojumu sniedzējiem no
2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.jūnijām ir noteikts cenu paralēlās
atspoguļošanas periods, kad preču un pakalpojumu cenas jāatspoguļo divās
valūtās – latos un euro. Lai iestādes to varētu nodrošināt, nepieciešams veikt
esošo kases aparātu (turpmāk tekstā - aparāti) pārprogrammēšanu. Lielvārdes
pamatskolā un Lēdmanes pamatskolā esošiem kases aparātiem nav iespējams
veikt pārprogrammēšanu. Šo iestāžu kases aparātu modelis ir minēts Ministru
kabineta 02.05.2013. noteikumu Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” pielikumā kā
kases aparātu modelis, uz kuriem neattiecina preču un pakalpojumu cenu
paralēlās atspoguļošanas perioda prasības kases čekiem, t.i., kases čekos euro
valūtu var nedrukāt, bet pēc klienta pieprasījuma tā ir jāuzraksta ar roku. Ņemot
vērā, ka kases aparāti tiek izmantoti skolu ēdnīcās, euro pārrēķināšana un
rakstīšana ar roku apgrūtinātu ēdnīcas darbinieku darbu. Viens jauns kases

aparāts izmaksā Ls 200.00 un iestāžu 2013.gada budžetā šādi izdevumi nav
paredzēti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Ls 200.00 Lielvārdes pamatskolai jauna kases aparāta
iegādei.
2. Piešķirt finansējumu Ls 200.00 Lēdmanes pamatskolai jauna kases aparāta
iegādei.
3. Finansējumu Ls 400.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot
attiecīgo izglītības iestāžu izdevumu tāmi.
4. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības
nodaļai veikt grozījumus iestāžu izdevumu tāmēs.
5. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
11.
PAR GROZĪJUMIEM 25.01.2012.LIELVĀRDES NOVADA DOMES SĒDES
NR.1 LĒMUMĀ NR.9 „PAR LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRA
SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu.
Balsošanā nepiedalās deputāts J.Āboliņš
Balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Papildināt Lielvārdes novada domes 25.01.2012. sēdes Nr.1 lēmumu
Nr.9„Par Lielvārdes novada sporta centra sniegtajiem maksas
pakalpojumiem” ar 15.punktu ar sekojošiem apakšpunktiem šādā redakcijā:
Nr.p.k.
Pakalpojums
Cena, Ls (ar PVN)
15.
Sporta centra telpu izmantošanas bezmaksas pakalpojumi
15.1.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai
mācību programmas „Sports” īstenošanai un
0,00
interešu
izglītības
programmu
nodrošināšanai
15.2.
Lielvārdes novada Sporta centra ievirzes
0,00
sportā izglītības programmu nodarbības
15.3.
Sporta nodarbības, kas nav organizētas
trenera
vadībā,
Lielvārdes
novada
0,00
iedzīvotājiem svētdienās no plkst.11.00 līdz

plkst.13.00 brīvajā laikā no plānotajiem
pasākumiem.
12.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA
2013.GADA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ

SPORTA

CENTRA

Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lielvārdes novada sporta centra
direktora A.Puķīša iesniegums (reģ.12.09.2013.Nr.LNP/1-7.1./13/2162-L) ar
lūgumu atļaut izlietot plānoto ieņēmumu pārpildi Ls 2367.00 iestādes izdevumu
segšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada pašvaldības 2013.gada 13.februāra saistošo
noteikumu Nr.3 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2013.gada budžetu”
8.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Atļaut Lielvārdes novada sporta centram plānoto ieņēmumu pārpildi
Ls2367.00 (mācību maksa Ls 500.00, telpu noma - Ls 923.00, ieņēmumi par
biļešu realizāciju - Ls 674.00 un elektrību - Ls 270.00) izlietot iestādes
izdevumu segšanai (pakalpojumi - Ls 1147.00, pamatlīdzekļu iegāde - Ls
1220.00).
2. Palielināt Lielvārdes novada sporta centra tāmē:
2.1.ieņēmumu daļu par Ls 2367.00;
2.2.izdevumu daļu par Ls 2367.00.
3. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības
nodaļai veikt grozījumus Lielvārdes novada sporta centra ieņēmumu un
izdevumu tāmē.
13.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO V.S.
Lēmums netika pieņemts.
14.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO V.K.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas
nosaka, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un
Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās

personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, sēdes protokola izraksts
(lēmums) ir konfidenciāls.
15.
PAR
FINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANU
KULTŪRAS
„LIELVĀRDE” DIGITĀLO KLAVIERU IEGĀDEI

NAMAM

Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lielvārdes novada pašvaldības
kultūras
nama
„Lielvārde”
direktores
M.Jaudzemes
iesniegums
(reģ.12.09.2013.LNP/1-7.4./13/2171-K) ar lūgumu finansiāli atbalstīt
(iegādāties) digitālās klavieres bērnu vokālās studijas „Mikauši” nodarbībām un
kultūras nama „Lielvārde” pasākumiem.
Kultūras nama „Lielvārde” īpašumā ir 6 (sešas) klavieres, kas tiek
izmantotas gan pasākumu, gan koru, gan deju kolektīvu nodarbībām. Klavieres
ir vecas, savu laiku nokalpojušas, ikgadējā klavieru skaņošana un apkope vairs
nenodrošina kvalitatīvu skanējumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Ls 570.00 kultūras namam „Lielvārde” digitālo klavieru
DGX650 iegādei.
2. Finansējumu Ls 570.00 piešķirt no rezerves fonda , par šo summu palielinot
kultūras nama „Lielvārde” izdevumu tāmi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot kultūras nama „Lielvārde” direktorei
M.Jaudzemei.
16.
PAR ATBALSTU LIELVĀRDES NOVADA SPORTA UN KULTŪRAS
ATTĪSTĪBAS FONDA ORGANIZĒTAJAI Ā.ALUNĀNA JELGAVAS
TAUTAS TEĀTRA IZRĀDEI „SIEVIETES, SIEVIETES”
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lielvārdes novada sporta un
kultūras attīstības fonda (turpmāk tekstā fonds) iesniegums (reģ.15.08.2013.
Nr.LNL/1-7.4./13/1978-L) ar lūgumu atbalstīt Ā. Alunāna Jelgavas tautas teātra
izrādes „Sievietes, sievietes” organizēšanu, piešķirot bez maksas pašvaldības
telpas kultūras namā „Lielvārde” 2013.gada 2.novembrī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,15.panta pirmās daļas
5.punktu un 77.panta otro daļu.
Balsošanā nepiedalās deputāts J.Āboliņš.
balsojot: par – 12 deputāti (D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – 1 deputāts (I.Balodis) Lielvārdes novada domes
deputāti nolemj:

1. Atbalstīt Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonda organizēto
Ā.Alunāna Jelgavas tautas teātra izrādi „Sievietes, sievietes”, nodrošinot bez
maksas telpas teātra izrādes organizēšanai kultūras namā „Lielvārde”
2013.gada 2.novembrī.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot kultūras nama „Lielvārde” direktorei
M.Jaudzemei.
17.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „LAŠI”, LĒDMANES
PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ, NODOŠANU ATSAVINĀŠANAI
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 01.02.2011.
noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” un
ņemot vērā Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas ieteikumus, balsojot:
par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Sagatavot atsavināšanai Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu
„Laši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7464 006
0157, zemes gabala platību 0,1001 hektārs.
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam izveidot
pašvaldības nekustamā īpašuma „Laši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes
novadā, Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veicot pašvaldības mantas
atsavināšanas procedūru, ņemt vērā šādus nekustamā īpašuma novērtēšanas
kritērijus:
3.1. neatkarīga vērtētāja noteiktā tirgus vērtība;
3.2. kadastra vērtība;
3.3. bilances vērtība;
3.4. ar mantas atsavināšanu saistītie izdevumi;
3.5. ar mantas atsavināšanu plānotie izdevumi.
4. Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot
Izsoles noteikumus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
18.
PAR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES „KALNAUŠI”, LĒDMANES
PAGASTĀ (KADASTRA NR.74640060322) IZNOMĀŠANU ZEMNIEKU
SAIMNIECĪBAI „LĪDUMNIEKI”

Lēdmanes pagasta pārvalde ir izvērtējusi z/s „Līdumnieki” iesniegumu un
iesaka iznomāt daļu no pašvaldības īpašuma „Kalnauši” 2.42 ha platībā.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Latvijas Republikas Civillikuma nosacījumiem par nomu, Ministru Kabineta
30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu”, Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1
„Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” 105.4.2.apakšpunktu un Finanšu
komitejas atzinumu, , balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Iznomāt lauksaimniecības zemes daļu no īpašuma „Kalnauši”, Lēdmanes
pagastā (kad.Nr.74640060322) 2,42 ha platībā zemnieku saimniecībai
„Līdumnieki” (reģ.Nr.40001016935) ar šādiem noteikumiem:
1.1. nomas mērķis – lauksaimniecības produkcijas ražošana;
1.2. līguma termiņš - 5 gadi;
1.3.zemes nomas maksas apmērs – saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Zemes nomas līgumu sagatavot un parakstīt Lēdmanes pagasta pārvaldes
vadītājam Dz.Laganovskim.
3. Zemes nomas līgumu noslēgt līdz 2013.gada 31.oktobrim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
19.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠO ZEMES
VIENĪBU
LIELVĀRDES
PILSĒTĀ,
UZ
KURĀM
ATRODAS
PAŠVALDĪBAS IELAS, PLATĪBU PRECIZĒŠANU
Lai reģistrētu zemesgrāmatā Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo
zemi, uz kuras atrodas publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekti
(ielas), no Valsts zemes dienesta ir saņemtas kadastra izziņas un informācija no
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem
par konkrētu zemes vienību platību un izvietojumu apvidū.
Konstatēts, ka Lielvārdes novada domes 27.06.2012.sēdes Nr.8. lēmumā
Nr.48 „Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Lielvārdes
pilsētā platību precizēšanu” norādītā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
7413 002 0647 (Skolas iela), 7413 002 0655 (Ausekļa iela) un 7413 002 0665
(Rembates iela) platība ir mainījusies precizējot kadastra objektu robežas un
neatbilst aktuālajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
datiem.
Ņemot vērā aktuālo informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 57.panta 3.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,

I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Precizēt Lielvārdes novada domes 27.06.2012.sēdes Nr.8. lēmumā Nr.48
norādīto Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo, kadastrāli neuzmērīto,
zemes vienību platību atbilstoši aktuālajiem Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem par zemes vienību
platību:
20.
PAR 25.08.2010. NOSLĒGTĀ NEDZĪVOJAMO TELPU RAIŅA IELĀ 22,
LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ, NOMAS LĪGUMA NR.10-2/10-10
TERMIŅA PAGARINĀŠANU
Lielvārdes novada pašvaldībā 27.08.2013. ir saņemts Biedrības „Sporta
klubs „Lielvārde”” iesniegums (reģ.24.08.2013. Nr.LNP/1-7.7./13/2060-S), kurā
tiek lūgts pagarināt 25.08.2010. noslēgtā nedzīvojamo telpu Lielvārdes novada
sporta centra ēkā Raiņa ielā 22, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nomas līguma
Nr.10-2/10-10 termiņu uz 7 gadiem. Līguma termiņa pagarināšana
nepieciešama, jo biedrība ir iesniegusi projekta „Sporta inventāra iegāde florbola
komandai „Lielvārde” treniņu un sporta spēļu nodrošināšanai” pieteikumu
Lauku atbalsta dienestā par finansējumu 10 000,00Ls, un projektu konkursa
noteikumos ir iekļauts nosacījums, ka projekta īstenošanai telpu nomas līgumam
jābūt noslēgtam uz 7 (septiņiem) gadiem.
Nomas līguma Nr.10-2/10-10 4.punktā noteikts, ka līgums ir spēkā līdz
31.08.2017.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Civillikuma noteikumiem
par nomas līgumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
1. Pagarināt starp Lielvārdes novada pašvaldību un biedrību „Sporta klubs
„Lielvārde””, reģistrācijas Nr.40008080860, 25.08.2010. noslēgtā
nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 22, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nomas
līguma Nr.10-2/10-10 termiņu līdz 31.08.2020..
2. Vienošanos par grozījumiem 25.08.2010. noslēgtajā nedzīvojamo telpu
nomas līgumā Nr.10-2/10-10 sagatavot Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Juridiskās nodaļas juriskonsultam J.Bitem.
21.
PAR BŪVNIECĪBAS IECERES „BIOMASAS KOĢENERĀCIJAS STACIJA
(JAUNBŪVE) „KRASTMALAS”, LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES
NOVADĀ, PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTIEM

Saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.janvāra sēdes Nr.1
lēmumu Nr.19. „Par publiskās apspriešanas procedūru biomasas koģenerācijas
stacijas būvniecībai „Krastmalas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā”, no
2013.gada 19.jūlija līdz 2013.gada 19.augustam Lielvārdes novada Lēdmanes
pagastā notika būvniecības ieceres Biomasas koģenerācijas stacija (jaunbūve)
„Krastmalas” Lēdmanē, Lēdmanes pag., Lielvārdes nov., kadastra
Nr.74640060273, publiskā apspriešana. Būvniecības ierosinātājs SIA „Pelikana”
biomasas koģenerācijas stacijas būvniecību ir plānojis uz Lielvārdes novada
pašvaldībai piederoša zemes īpašuma. Jautājuma par zemes gabala „Krastmalas”
iznomāšanu SIA „Pelikana” izskatīšana ir atlikta, līdz tiks noskaidrots Lēdmanes
iedzīvotāju viedoklis par biomasas koģenerācijas stacijas būvniecības iespējām
šajā zemes gabalā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 22.jūnija noteikumu Nr.331
„Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 20.punktu, Lielvārdes novada
pašvaldībā iesniegts Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Lielvārdes
novada būvvaldes vadītājas, novada arhitektes Ilzes Staļģes Ziņojums par
būvniecības ieceres Biomasas koģenerācijas stacija (jaunbūve) „Krastmalas”,
Lēdmane, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, publiskās apspriešanas
rezultātiem.
Lēdmanes pagasta Lēdmanes ciema iedzīvotāji un nekustamo īpašumu
īpašnieki, kas piedalījās publiskās apspriešanas prezentācijā, kā arī aizpildīja
aptaujas lapas, atbalstījuši ieceri kā iespējamu apkures tarifa samazināšanas
iespēju, bet noraidījuši izvēlēto būvvietu. Piekļuve izvēlētajai būvvietai
iespējama tikai pa lielgabarīta smagajai tehnikai nepiemērotu iekškvartāla ceļu
daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā pa zemes īpašumu „Lejnieki”,
Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, kas ir dzīvojamās mājas
„Lejnieki” dzīvokļu īpašnieku kopīpašums. Saskaņā ar Latvijas Republikas
Civillikuma 1067.pantā noteikto, biomasas koģenerācijas stacijas būvniecība ar
tai nepieciešamā pievadceļa izbūvi iespējama tikai ar visu kopīpašuma īpašnieku
piekrišanu. „Lejnieki” dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki aktīvi piedalījušies
publiskās apspriešanas procesā un pauduši noraidošu viedokli. Jāsecina, ka
plānotā objekta būvniecība izvēlētajā būvvietā nav iespējama. SIA „Pelikana”
nav izpildījusi Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.janvāra sēdes Nr.1
lēmuma Nr.19 trešajā punktā noteikto, ka pašvaldībā iesniedzami vismaz 2
koģenerācijas stacijas piesaistes varianti, par kuriem organizējama publiskā
apspriešana.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktu un
21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 36.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 22.jūnija noteikumu
Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 20.punktu,
Lielvārdes novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” 158.punktu, balsojot: par – 14
deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,

V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada būvvaldes2013.gada 5.septembra ziņojumu
„Par būvniecības ieceres Biomasas koģenerācijas stacija (jaunbūve)
„Krastmalas”, Lēdmane, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, publiskās
apspriešanas rezultātiem”.
22.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
„KRASTMALAS”, LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ,
IZNOMĀŠANU SIA „PELIKANA” BIOMASAS KOĢENERĀCIJAS
STACIJAS BŪVNIECĪBAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts SIA „Pelikana” iesniegums
(reģ.27.12.2012. Nr.LNP/1-7.5/12/2476-P), ar lūgumu pašvaldībai iznomāt
zemes gabalu „Krastmalas”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, kadastra
Nr.74640060273, platība 2,4 ha, ar nolūku šo zemes gabalu izmantot biomasas
koģenerācijas stacijas būvniecībai.
Saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.janvāra sēdes Nr.1
lēmuma Nr.19. „Par publiskās apspriešanas procedūru biomasas koģenerācijas
stacijas būvniecībai „Krastmalas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā”
1.punktu, jautājuma par zemes gabala „Krastmalas” iznomāšanu SIA „Pelikana”
izskatīšana tika atlikta līdz Lēdmanes iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par
biomasas koģenerācijas stacijas būvniecības iespējām šajā zemes gabalā.
Saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.janvāra sēdes Nr.1
lēmumu Nr.19 ir notikusi būvniecības ieceres publiskā apspriešana, Lielvārdes
novada dome ir apstiprinājusi Lielvārdes novada būvvalde 2013.gada
5.septembra ziņojumu” Par būvniecības ieceres Biomasas koģenerācijas stacija
(jaunbūve) „Krastmalas”, Lēdmane, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads,
publiskās apspriešanas rezultātiem” (turpmāk – Ziņojums).
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.panta pirmajā daļā un Ministru
kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 36.punktā noteikto, ir noskaidrots
Lēdmanes pagasta iedzīvotāju viedoklis par biomasas koģenerācijas stacijas
būvniecības iespējām šajā zemes gabalā, un konstatēts, ka plānotais būvobjekts
būtiski skars blakus esošo nekustamo īpašnieku intereses, risinot transporta
kustību objekta būvniecības un stacijas ekspluatācijas laikā. Blakus esošā zemes
gabala īpašnieki ir dzīvojamās mājas „Lejnieki”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā,
Lielvārdes novadā dzīvokļu īpašnieki. Saskaņā ar LR Civillikuma 1067.pantā
noteikto, bez visu kopīpašuma daļu īpašnieku piekrišanas nav iespējams risināt
pievadceļa būvniecību plānotajam objektam. SIA „Pelikana” nav izpildījusi
Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.janvāra sēdes Nr.1 lēmuma Nr.19
trešajā punktā noteikto, ka pašvaldībā iesniedzami vismaz 2 koģenerācijas
stacijas piesaistes varianti, par kuriem organizējama publiskā apspriešana.
Ņemot vērā Lēdmanes iedzīvotāju viedokli, Ziņojumu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, balsojot: par – 14 deputāti

(J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Neiznomāt zemes gabalu „Krastmalas”, Lēdmane, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, kadastra Nr.74640060273, platība 2,4 ha, SIA „Pelikana”
(reģistrācijas Nr.52403029501, juridiskā adrese Dārzu iela 37-8, Rēzekne,
Rēzeknes novads LV-4601) biomasas koģenerācijas stacijas būvniecībai.
23.
PAR DZĪVOJAMĀS ĒKAS UN GARĀŽAS SKOLAS IELĀ 7, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, NOJAUKŠANU
Balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
1. Organizēt avārijas stāvoklī esošo ēku: dzīvojamās mājas, kadastra
apzīmējums 7413 002 0463 001, un garāžas, kadastra apzīmējums 7413 002
0463 007, Skolas ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nojaukšanu par
pašvaldības
līdzekļiem,
iepriekš
izstrādājot
ēku
nojaukšanas
būvdokumentāciju atbilstoši būvniecības procesa normatīvos noteiktajai
kārtībai;
2. Dzīvojamās mājas nojaukšanu saskaņot ar Valsts kultūras pieminekļu
inspekciju (māja ir būvēta vairāk kā pirms 50 gadiem);
3. Uzdot Lielvārdes novada izpilddirektoram Gvido Vītoliņam kārtot ar ēku
nojaukšanu saistīto būvdokumentāciju;
24.
PAR “LIELVĀRDES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ENERĢIJAS RĪCĪBAS
PLĀNA 2013. – 2020.GADAM” APSTIPRINĀŠANU LIELVĀRDES
NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBU “INTELIĢENTA ENERĢIJA
EIROPAI” PROJEKTA “CONURBANT” REALIZĀCIJĀ
Eiropas Savienībā (ES) viena no prioritātēm ir ietekmes uz klimata
pārmaiņas mazināšana. Tādējādi ES un tās dalībvalstīs tiek atbalstīti dažādi
pasākumi energoefektivitātes veicināšanai, vietējo un atjaunojamo
energoresursu (AER) izmantošanai, kā arī vides apziņas celšanai.
„Conurbant” (angļu val. „An inclusive peer-to-peer approach to involve
EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of
Mayors”) projekta mērķis ir palīdzēt mazām un vidējām Eiropas pilsētām,
paaugstinot to kapacitāti ilgtspējīgas siltumapgādes sistēmas attīstības plānošanā
un vadībā.

2011.gada 30.martā Salaspils novada dome kā partneris iesaistījās
Vičenzas pašvaldības (it.val. Comune di Vicenza) (Itālija) projektā Eiropas
Savienības finanšu programmā „Inteliģenta enerģija Eiropai” (turpmāk tekstā –
IEE) finansējumam ar mērķi paaugstināt Eiropas pašvaldību kapacitāti
siltumapgādes sistēmas attīstības plānošanā (prot. Nr.8, 8.§). Salaspils novada
pašvaldība projektu īsteno sadarbībā ar 4 pašvaldībām Latvijā - Ogres, Ikšķiles,
Lielvārdes un Ķeguma pašvaldībām. Kopējais projekta budžets projektam ir
EUR 1 279 634,00, no kuriem IEE programma līdzfinansē 75%. Salaspils
pašvaldības kā projekta partnera budžets ir 76 366,00 EUR, tai skaitā pašu
līdzfinansējums 25% jeb 19 091,00 EUR.
Vietējām pašvaldībām un novadiem ir izšķiroša loma ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšanai, jo 80% no enerģijas patēriņa un CO2 emisiju ir cieši
saistīti ar pilsētu darbību. Tādēļ Eiropas Komisija izveidoja Pilsētu mēru pakta
iniciatīvu, lai apstiprinātu un atbalstītu vietējo pašvaldību centienus ilgtspējīgas
enerģētikas politikas īstenošanā.
Pilsētu mēru pakts šobrīd ir vienīgā Eiropas Komisijas iniciatīva, kas
apvieno vietējus un reģionālus dalībniekus ES mērķu sasniegšanai. Lielvārdes
novads šai iniciatīvai pievienojās 2011.gada 28.decembrī un apņēmās sasniegt
20% CO2 emisiju samazinājumu līdz 2020.gadam, apstiprinot „Lielvārdes
Novada ilgtermiņa enerģijas rīcības plānu 2013. – 2020.gadam”.
Lielvārdes novads jau šobrīd īsteno daudzus pasākumus, kas nodrošinās
siltumenerģijas un elektroenerģijas, kā arī degvielas patēriņa samazinājumu. Tie,
piemēram, ir energoefektivitātes pasākumi pašvaldības ēkās.
Tomēr ir jāīsteno vēl citi pasākumi, lai samazinātu novadā radušās
emisijas un nodrošinātu modernu un veselīgu dzīves telpu novada iedzīvotājiem.
Daļa pasākumu ir jāievieš nekavējoties (piemēram, katlu mājā Lēdmanē), bet
citus iespējams īstenot ilgtermiņā. Lielākajai daļai augstas prioritātes pasākumu
pat nav nepieciešamas lielas investīcijas un var tikt ieviestas īsā laika termiņā:
1. augstas prioritātes pasākumi, kas jāīsteno nekavējoties 2 gadu laikā;
2. vidējas prioritātes pasākumi, kuru īstenošana ir nozīmīga, bet tām ir
nepieciešamas lielas investīcijas;
3. ilgtermiņa pasākumi, kuru plānošana jāuzsāk laicīgi, bet īstenošana ir jāveic
pēc citu prioritāro pasākumu īstenošanas līdz 2030.gadam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.un
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 95.panta pirmo un otro daļu, saskaņā
ar 2011.gada decembra Salaspils, Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes
novadu domes priekšsēdētāju vienošanos par pašvaldību sadarbību Eiropas
Savienības finanšu programmas IEE projekta „CONURBANT” aktivitāšu
realizācijā, tai skaitā pievienojoties Pilsētu mēru paktam un izpildot tā
nosacījumus, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile,
A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – 2 deputāti (I.Balodis, A.Pētersons);
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Apstiprināt „Lielvārdes novada ilgtermiņa enerģijas rīcības plānu 2013. –
2020.gadam”;

2. Iesniegt „Lielvārdes novada ilgtermiņa enerģijas rīcības plānu 2013. –
2020.gadam” elektroniski Pilsētas mēra pakta birojam adresē
www.eumayors.eu līdz 2013.gada 28.septembrim;
3. Izvirzīt kā atbildīgo par kopējā monitoringa veikšanu Lielvārdes novada
pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas
nodaļu, bet par atsevišķiem sektoriem monitoringu nodrošināt atbildīgajām
pašvaldības nodaļām un uzņēmumiem.
25.
PAR LIELVĀRDES NOVADA
PADOMES APSTIPRINĀŠANU

PAŠVALDĪBAS

APBALVOJUMU

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un
61.panta otro daļu, Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošo noteikumu
Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikuma” 16.punktu un 48.8.punktu, un
saskaņā ar Lielvārdes novada pašvaldības Apbalvojumu padomes nolikuma
3.1.un 3.2.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. 1.Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldības Apbalvojumu Padomi 8 cilvēku
sastāvā:
1.1.Inese Zaporožeca
Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas
priekšsēdētāja
1.2.Veneranda Trumekalne
Lēdmanes pagasta bibliotēkas vadītāja
1.3.Guna Jansone
Jumpravas vidusskolas direktora vietniece
1.4.Rudīte Onckule
Jumpravas pagasta iedzīvotāja, bijusī
kultūras darbiniece
1.5.Anita Streile
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja
direktore, Lielvārdes novada domes
deputāte
1.6.Vita Saleniece - Šmaukstele
Lielvārdes novada sociālā dienesta
Sociālā dienas centra vadītāja
1.7.Genovefa Poriete
Pensionāre,
Lielvārdes
Pensionāru
biedrības dibinātāja
1.8.Dace Jansone
Lielvārdes
novada
pašvaldības
administrācijas Kultūras darba vadītāja
26.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMU VĒRTĒŠANAS UN MĒRĶDOTĀCIJAS SADALES
KOMISIJAS SASTĀVU

Lai nodrošinātu interešu izglītības programmu vērtēšanu un valsts budžeta
mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu realizācijai Lielvārdes
novadā atbilstoši Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr.382 „Interešu
izglītības programmu finansēšanas kārtība”, 2012.gada 29.augustā Lielvārdes
novada dome izveidoja interešu izglītības programmu vērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisiju. Sakarā ar amatpersonu maiņu, nepieciešams
mainīt komisijas sastāvu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu un
61.pantu, Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu, balsojot: par – 14 deputāti
(J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Izveidot interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales
komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – A.Troska, Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs;
komisijas priekšsēdētāja vietniece – V.Volonte, Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja vietniece;
komisijas locekļi:
I.Reķe Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības
nodaļas vadītāja;
I.Samsone –
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un
grāmatvedības nodaļas galvenā ekonomiste.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 29.08.2012.Lielvārdes novada domes sēdes Nr. 9
lēmumu Nr.41 „Par Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības
programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas izveidošanu”.
27.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS VALSTS BUDŽETA
MĒRĶDOTĀCIJAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU DARBA
SAMAKSAI SADALES KOMISIJAS SASTĀVU
Lai nodrošinātu valsts budžeta mērķdotācijas sadali atbilstoši Ministru
kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina
un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un Ministru
kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
23.punktu un 61.pantu un saskaņā ar Lielvārdes novada pašvaldības 09.02.2011.
noteikumiem „Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sadala valsts
budžeta mērķdotāciju vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai”, balsojot:
par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,

J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1.Izveidot Valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – A.Troska, Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs;
komisijas priekšsēdētāja vietniece – V.Volonte - Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja vietniece;
komisijas locekļi:
I.Reķe Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības
nodaļas vadītāja;
I.Samsone –
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un
grāmatvedības nodaļas galvenā ekonomiste.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja
06.09.2011. rīkojumu Nr.2-1/116 „Par komisijas izveidi valsts budžeta
mērķdotācijas un pašvaldības finanšu līdzekļu pedagogu darba samaksas
sadalei”.
28.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA DOMES 2012.GADA
25.APRĪĻA SĒDES Nr.5 LĒMUMA Nr.9 „PAR LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU AMATU, AMATU KLASIFIKĀCIJAS UN
ATLĪDZĪBAS APSTIPRINĀŠANU” PIELIKUMOS: Nr.1, Nr.17, Nr.18, Nr.21,
Nr.22, Nr.23
Sakarā ar amata vietu likvidēšanu un jaunu amata vietu ieviešanu,
papildinājumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogā, kas
attiecināmi uz Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatiem, saskaņā ar
Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumiem Nr.975 ”Grozījumi
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 ”Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs””, nepieciešams izdarīt grozījumus
Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.9 „Par
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un atlīdzības
apstiprināšanu” pielikumos: Nr.1, Nr.17, Nr.18, Nr.21, Nr.22 un Nr.23.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 7.pantu, Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 „Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 22.12.2009.
noteikumiem Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to
noteikšanas kārtību”, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1.Izdarīt grozījumus Lielvārdes novada domes 25.04.2012. sēdes Nr.5
lēmuma Nr.9 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu
klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu” pielikumos:

1.1.likvidēt amata vietu – darba aizsardzības un ceļu speciālists 1.pielikuma „Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas amati, amatu
klasifikācija un atlīdzība” 8.nodaļas – Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas
nodaļa - 8.2.punkts;
1.2.izveidot jaunu amata vietu – pašvaldības izpilddirektora vietnieks,
papildinot 1.pielikuma „Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas amati,
amatu klasifikācija un atlīdzība” 1.nodaļu – Administrācija - ar punktu 1.7.
(1.pielikums);
1.3.izdarīt grozījumus 1.pielikuma „Lielvārdes novada pašvaldības
Administrācijas amati, amatu klasifikācija un atlīdzība” 7.nodaļas – Izglītības
nodaļa – 7.5.punktā (1.pielikums);
1.4.izdarīt grozījumus 18.pielikuma „Lielvārdes novada pašvaldības
Lēdmanes pamatskolas amati, amatu klasifikācija un atlīdzība” 11. un 12.punktā
(2.pielikums);
1.5.izdarīt grozījumus 21.pielikuma „Lielvārdes novada pašvaldības
Lielvārdes pamatskolas amati, amatu klasifikācija un atlīdzība” 16.punktā
(3.pielikums);
1.6.izdarīt grozījumus 22.pielikuma „Lielvārdes novada pašvaldības VPII
„Pūt vējiņi” amati, amatu klasifikācija un atlīdzība” 12. un 13.punktā un
„Kaibalas filiāles amati, amatu klasifikācija un atlīdzība” 7.punktā
(4.pielikums);
1.7.izdarīt grozījumus 23.pielikuma „Lielvārdes novada pašvaldības VPII
„Zvaniņš” amati, amatu klasifikācija un atlīdzība” 5.punktā (5.pielikums).
1.8.izdarīt grozījumus 17.pielikuma „Lielvārdes novada pašvaldības
Jumpravas pašvaldības aģentūras amati, amatu klasifikācija un atlīdzība” 6. un
7.punktā (6.pielikums).
29.
PAR FINANSĒJUMU IELU APGAISMOJUMA IZBŪVEI AUSTRIŅU CEĻŠ,
LIELVĀRDĒ
Lielvārdes novada pašvaldībā tika saņemts U.Skudras iesniegums
(reģ.12.09.2013. Nr. LNP/1-7.3./13/2618-S) ar lūgumu piešķirt finansējumu Ls
2292,90 ielu apgaismojuma izbūvei ielā „Austriņu ceļš”, Lielvārdē. Jauna ielu
apgaismojuma izbūve ielā „Austriņu ceļš” izmaksā, saskaņā ar SIA „Ed An
Elektro” tāmi Ls 4585,80, U.Skudra arī izsaka gatavību līdzfinansēt daļu no
izmaksām Ls 2292.90 apmērā.
2013.gada 18.septembra Tautsaimniecības komiteja iepriekš minēto
iesniegumu izskatīja un atbalstīja U.Skudras iniciatīvu. Komiteja izlēma tāmē
minētos gaismekļus SGS-150W (ar spuldzi) nomainīt uz LED apgaismes
ķermeņiem un virzīt jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu uz Finanšu
komiteju. Finanšu komiteja atbalstīja līdzekļu piešķiršanu Ls 3539,00, tai skaitā
tāmes sadārdzinājumu no Ls 4585,80 uz Ls 5838,06 sakarā ar gaismekļu maiņu,
nosakot U.Skudras līdzfinansējuma daļu Ls 2300,00, kurš tam piekrita.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,

I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Piešķirt finansējumu līdz Ls 3539,00 ielu apgaismojuma izbūvei ielā
„Austriņu ceļš”, Lielvārdē.
2. Pirmo pašvaldības finansējuma daļu Ls 1694,00 piešķirt no rezerves fonda,
par šo summu palielinot Lielvārdes pašvaldības teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanas izdevumu tāmi.
3. Otro pašvaldības finansējuma daļu Ls 1845,00 paredzēt 2014. gada budžetā.
4. Kontroli par lēmumu izpildi Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram
G. Vītoliņam.
30.
PAR LIELVĀRDES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS IEVĒLĒŠANU
Iepazīstoties ar iesniegtajiem pieteikumiem Lielvārdes novada vēlēšanu
komisijas sastāvam un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 25.punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmo daļu, balsojot: par – 14
deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Izveidot Lielvārdes novada vēlēšanu komisiju 7 (septiņu) cilvēku sastāvā.
2. Par Lielvārdes novada vēlēšanu komisijas locekļiem ievēlēt:
2.1. Daiga Čuibe;
2.2. Daiga Dzalba-Sniedze;
2.3. Ruta Ozoliņa;
2.4. Kalvis Zalāns;
2.5. Līga Laganovska;
2.6. Arta Ozoliņa;
2.7. Ligita Vītola.
3. Uzdot Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam Aivaram Troskam līdz
2013.gada 03.oktobrim saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 12.pantu sasaukt vēlēšanu
komisijas pirmo sēdi vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un sekretāra
ievēlēšanai.
4. Uzdot Kancelejai paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai par komisijas
sastāvu saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 10.panta piekto daļu.

