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2013.gada 26.jūnijā

Domes sēdē

Nr.11

pieņemtie lēmumi
Darba kārtība
1. Par Lielvārdes novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata
apstiprināšanu.
2. Par izmaiņām Lielvārdes novada domes pastāvīgo komiteju vārdiskajā
sastāvā.
3. Par grozījumiem 24.02.2010. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.2
lēmumā Nr.17 „Par Jumpravas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas
pakalpojumiem”.
4. Par finansējumu ielu apgaismojuma rekonstrukcijai Vītolu un Parka ielās,
Lielvārdē.
5. Par finansiālu atbalstu L.Barkovskas un A.Baltauses dalībai Eiropas
Jaunatnes 100 lauciņu dambretes čempionātā Polijā, Bilavā 2013.gada
augustā.
6. Par finansiālu atbalstu V.H.Pucim dalībai pasaules veterānu sporta spēlēs
Itālijā, Turīnā 2013.gadda augustā.
7. Par pārdošanas cenas noteikšanu Lielvārdes novada pašvaldības izdotai
grāmatai „Desmit dziesmas par balto bruņinieku”.
8. Par zemes vienības „Bērziņi”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā,
platības precizēšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
9. Par grozījumiem ar Guntas Tīcmanes ģimenes ārsta praksi noslēgtajā
neapdzīvojamo telpu nomas līgumā par telpām Ceriņu ielā 2A, Jumpravas
pagastā, Lielvārdes novadā.
10.Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas kultūras nama direktores
A.Vorobejas atbrīvošanu no amata.
11.Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Jumpravas kultūras nama direktora
amatu.
12.Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gad 25.aprīļa sēdes Nr.5
Lēmumā Nr.9 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu
klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu” pielikumā Nr.1.
13.Par Lielvārdes novada domes finansu komitejas locekļu ievēlēšanu.

1.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.GADA PUBLISKĀ
PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 31.pantu un Ministru
kabineta 17.08.2010.noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas
kārtība”, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš, 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 pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu
(pielikumā).
2. Elektroniski nosūtīt Lielvārdes novada pašvaldības 2012.gada publisko
pārskatu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai
ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv (sadaļa „Publikācijas un
pētījumi” – „Publiskais gada pārskats” - „Pašvaldību publiskie pārskati”)
un Lielvārdes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv (sadaļa
„Pašvaldība” – „ Publiskais pārskats”).
3. Publicēt izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” ziņojumu par apstiprināto
Lielvārdes novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu.
2.
PAR IZMAIŅĀM LIELVĀRDES NOVADA
KOMITEJU VĀRDISKAJĀ SASTĀVĀ

DOMES

PASTĀVĪGO

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta
pirmās daļas 10.punktu, 50.pantu un 51.pantu, balsojot: par – 15 deputāti
(J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš, 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. Sakarā ar deputāta pilnvaru nolikšanu:
1.1. no Tautsaimniecības komitejas sastāva izslēgt Dzintaru Laganovski;
1.2. no Sabiedriskās drošības, sporta un tūrisma komitejas sastāva izslēgt
Dzintaru Laganovski.
2. Lielvārdes novada domes pastāvīgajās komitejās ievēlēt deputātu:
2.1.Tautsaimniecības komitejā – Ilgoni Ragu;
2.2.Sabiedriskās drošības, sporta un tūrisma komitejā – Ilgoni Ragu.

3.
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, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš,
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. Svītrot lēmuma 3., 4. un 5 punktu.
2. Papildināt lēmumu ar 7.punktu sekojošā redakcijā:
Nr.
p/k
7.
7.1.

Cena, LVL
(ar PVN)
Telpu nomas maksa īstermiņa telpu nomai Jumpravas pagasta
teritorijā:*
Uzņēmējdarbībai izmantojamām telpām mēnesī
0.75/m2
Pakalpojums

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G. Vītoliņam
*izņemot telpas Jumpravas mūzikas un mākslas skolā, Jumpravas kultūras namā
un Jumpravas vidusskolā.
4.
PAR FINANSĒJUMU IELU APGAISMOJUMA
VĪTOLU UN PARKA IELĀS, LIELVĀRDĒ

REKONSTRUKCIJAI

Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektora G.Vītoliņa iesniegums (13.06.2013.NR.LNP/1-7.1/13/1531-V) ar
lūgumu piešķirt finansējumu Ls 3193.75 ielu apgaismojuma rekonstrukcijai
Lielvārdē, Parka un Vītolu ielā – gofrētas caurules ieguldīšanai.
2013. gada maija mēnesī SIA „Eltel Networks” VRN 40003511655, A/S
„Sadales tīkli” uzdevumā ir uzsākuši „0,4 kV tīkla Z-2505-21 rekonstrukcija,
Lielvārdē” tehniskā projekta realizāciju Parka, Vītolu un Spīdolas ielas rajonā,
ieguldot gaisa pārvada elektrokabeļus zemē.
Saskaņā ar 2011.gadā Lielvārdes novada pašvaldības izstrādāto Spīdolas
masīva ielu (6.gab.) un ielu posmu (2.gab.) tehnisko projektu par ielu
apgaismojuma rekonstrukciju arī ir paredzēts veikt gofrētās caurules ieguldīšanu
un urbšanas – caurvilkšanas darbus. Uzrunājot A/S „Sadales tīkli” un SIA „Eltel
Networks” atbildīgos speciālistus, kuri piekrita par vienotu darba veikšanu, lai
pašvaldībai realizējot izstrādāto Spīdolas masīva ielu (6.gab.) un ielu posmu
(2.gab.) tehnisko projektu par ielu apgaismojuma rekonstrukciju nebūtu atkārtoti
jāveic tranšeju rakšanas darbi un gofrētās caurules ieguldīšana.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, 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 (J.
Āboliņš); Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Piešķirt finansējumu līdz Ls 3194.00 ielu apgaismojuma rekonstrukcijai
Lielvārdē, Parka un Vītolu ielā.
2. Finansējumu Ls 3194.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Lielvārdes pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas
izdevumu tāmi.
3. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
5.
PAR FINANSIĀLU ATBALSTU L.BARKOVSKAS UN A.BALTAUSES
DALĪBAI EIROPAS JAUNATNES 100 LAUCIŅU DAMBRETES
ČEMPIONĀTĀ POLIJĀ, BILAVĀ 2013.GADA AUGUSTĀ
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas dambretes pulciņa vadītāja Dz. Kaņepa un Latvijas dambretes
savienības priekšsēdētāja vietnieka E.Ratnieka iesniegums (30.05.2013.
Nr.LNP/1-3.1./13/1430) ar lūgumu atbalstīt A.Baltauses un L.Barkovskas dalību
Eiropas jaunatnes 100 lauciņu dambretes čempionātā Polijā, 2013.gada 1.7.augustā.
Abas meitenes ar dambreti sākušas nodarboties 2011.gada septembrī un
šajā laikā izcīnījušas daudzas godalgotas vietas dažādās sacensībās. Šajā mācību
gadā Linda izcīnījusi 1.vietu Latvijas jaunatnes čempionātā 100 lauciņu
dambretē, savukārt Anete izcīnījusi 2.vietu Latvijas jaunatnes čempionātā 100
lauciņu dambretes ātrspēles čempionātā. Abas Lielvārdes novada dambretistes ir
ieguvušas tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas jaunatnes čempionātā.
Lai L.Barkovska, A.Baltause un viņu treneris nokļūtu uz Eiropas
čempionātu kopējās izmaksas ir Ls 351.00 (dalības maksa Ls 43.00, ceļa
izdevumi 160.00, uzturēšanās izdevumi 148.00).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 12.pantu un Lielvārdes novada pašvaldības 2013.gada 13.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības budžetu”
16.punktu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš,
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 A.Baltauses, L.Barkovskas un viņu trenera Dz.Kaņepa dalību
15.Eiropas jaunatnes čempionātā 100 lauciņu dambretē ar finansējumu Ls
200.00:
1.1. Finansējumu Ls 200.00 piešķirt no Sporta atbalsta pasākumu tāmē
paredzētajiem līdzekļiem.

2. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Izglītības nodaļas novada sporta darba
organizatoram.
6.
PAR FINANSIĀLU ATBALSTU V.H.PUCIM DALĪBAI PASAULES
SPORTA VETERĀNU SPORTA SPĒLĒS ITĀLIJĀ, TURĪNĀ 2013.GADA
AUGUSTĀ
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts biedrības „Latvijas basketbola
senioru klubs” (turpmāk tekstā – biedrība) valdes locekļa J.Kalniņa un
Lielvārdes iedzīvotāja V.H.Puča iesniegums (31.05.2013.NR.LNP/13.1./13/1444) ar lūgumu atbalstīt sportista V.H.Puča dalību Latvijas basketbola
senioru komandas sastāvā 2013.gada Pasaules sporta veterānu sporta spēlēs.
Lielvārdietis V.H.Pucis ir iekļauts Latvijas basketbola senioru komandas
sastāvā dalībai Pasaules sporta veterānu sporta spēlēs Turīnā, Itālijā š.g. 2.11.augustam. Šobrīd zināmās kopējās dalības izmaksas sastāda Ls 460.00 (
dalības maksa Ls 120.00, viesnīca Ls 340.00).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 12.pantu un Lielvārdes novada pašvaldības 2013.gada 13.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības budžetu”
16.punktu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš,
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 V.H.PUČA dalību 2013.gada pasaules sporta veterānu sporta spēlēs
ar finansējumu Ls 150.00:
1.1. Piešķirt finansējumu Ls 150.00, par šo summu apmaksājot Latvijas
basketbola senioru kluba rēķinu.
1.2. Finansējumu Ls 150.00 piešķirt no Sporta atbalsta pasākumu tāmē
paredzētajiem līdzekļiem.
2. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Izglītības nodaļas novada sporta darba
organizatoram.
7.
PAR PĀRDOŠANAS CENAS NOTEIKŠANU LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBAS IZDOTAI GRĀMATAI „DESMIT DZIESMAS PAR BALTO
BRUŅINIEKU”
Ir izdota Lielvārdes novada pašvaldības finansēta S.S.Jaundālderes
grāmata „Desmit dziesmas par balto bruņinieku”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš,
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:

Grāmatai „Desmit dziesmas par balto bruņinieku” noteikt pārdošanas
cenu Ls 3,50.
8.
PAR ZEMES VIENĪBAS „BĒRZIŅI”, LIELVĀRDES PAGASTĀ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, PLATĪBAS PRECIZĒŠANU UN NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶA MAIŅU
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
reģistra datiem Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
„Bērziņi”, Lielvārdes pagastā, ar kadastra apzīmējumu 7433 002 0589 platība –
0,1000 ha un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Konstatēts, ka zemes vienības „Bērziņi” ar kadastra apzīmējumu 7433
002 0589 faktiskā platība atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas telpiskajiem datiem ir 0,0653 ha (īpašumam „Bērziņi”
blakus esošo zemes vienību robežas ir uzmērītas instrumentāli).
Pēc zemes lietošanas veida zemes vienības „Bērziņi” teritorija ir aizņemta
ar ēkām un pagalmu (ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamā zeme) un līdz ar to
esošais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – ir neatbilstošs faktiskajai zemes
izmantošanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 57.panta 3.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, 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 zemes vienības „Bērziņi” ar kadastra apzīmējumu 7433 002 0589
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto platību no
0,1000 ha uz 0,0653 ha.
2. Mainīt zemes vienības „Bērziņi” ar kadastra apzīmējumu 7433 002 0589
esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (platība 0,0653 ha).

9.
PAR GROZĪJUMIEM AR GUNTAS TĪCMANES ĢIMENES ĀRSTA
PRAKSI NOSLĒGTAJĀ NEAPDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMĀ
PAR TELPĀM CERIŅU IELĀ 2A, JUMPRAVAS PAGASTĀ, LIELVĀRDES
NOVADĀ
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts ģimenes ārstes Guntas Tīcmanes
iesniegums (reģ. Nr. LNP/1-3.1/13/1320-T; 20.05.2013). ar lūgumu pagarināt
01.12.2009. noslēgtā neapdzīvojamo telpu Ceriņu ielā 2A, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā, nomas līguma Nr.2-5.1/12 termiņu uz 5 gadiem.
Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pārvalde (turpmāk
tekstā – Jumpravas pagasta pārvalde) ar Guntas Tīcmanes ģimenes ārsta praksi
(turpmāk tekstā – G.Tīcmanes ārsta prakse) 2009.gada 1.decembrī noslēdza
neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.2-5.1/12 par sešu telpu un koplietošanas
telpu, kas atrodas Ceriņu ielā 2A, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā
(nekustamais īpašums Zemesgrāmatā reģistrēts ar nekustamā īpašuma
nosaukumu „Bērnudārzs „Zvaniņš” - Doktorāts” – turpmāk tekstā - Doktorāts),
iznomāšanu uz noteiktu laiku – līdz 2012.gada 30.novembrim. G.Tīcmanes ārsta
praksei ir iznomātas telpas kopējā platībā 98.5 m2 (deviņdesmit astoņi komats
pieci kvadrātmetri), t. sk., sešas telpas 88.1 m2 platībā ārsta prakses darbības
nodrošināšanai un proporcionāli nomātajām telpām - ¼ domājamā daļa no
koplietošanas telpām 41.9 m2platībā – 10.4 m2.
2012.gada 22.novembrī Jumpravas pagasta pārvalde ar G.Tīcmanes ārsta
praksi noslēdza vienošanos par grozījumiem 01.12.2009. neapdzīvojamo telpu
nomas līgumā Nr.2-5.1/12 par neapdzīvojamo telpu nomas termiņa pagarināšanu
līdz 2015.gada 30.novembrim.
Katra nomnieka nomāto koplietošanas telpu platība tiek noteikta
proporcionāli Doktorāta telpu nomnieku skaitam. Visas Doktorāta telpas uz doto
brīdi ir iznomātas trīs nomniekiem.
G.Tīcmanes ārsta prakse piedalās ESF finansētā projektā „Primārās
veselības aprūpes uzlabošana Guntas Tīcmanes ģimenes ārsta praksē”, projekts
Nr.3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/036. Projektu plānots pabeigt 2013.gada
decembra mēnesī. Saskaņā ar minētā projekta nosacījumiem, G.Tīcmanes ārsta
praksei ir jābūt noslēgtam telpu nomas līgumam, kura darbības laiks nav mazāks
par 5 gadiem pēc projekta realizācijas.
Valsts zemes dienests 2012.gada 29.oktobrī veica Doktorāta kadastrālo
uzmērīšanu, būves kadastra apzīmējums Nr.74480020394004, kā rezultātā
Lielvārdes novada pašvaldības rīcībā ir precīzs Doktorāta telpu plāns un precīzas
iznomājamo telpu platības. Salīdzinot Doktorāta telpu inventarizācijas lietu ar
līdz šim Jumpravas pagasta pārvaldes rīcībā esošajiem telpu plāniem, ir
konstatēts, ka iepriekšējie Doktorāta telpu plāni nav bijuši precīzi, novērojamas
telpu platību atšķirības.
Ņemot vērā minētos faktus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma noteikumiem
par nomu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš,

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 Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pārvaldes un
Guntas Tīcmanes ģimenes ārsta prakses 01.12.2009. noslēgtajā
Neapdzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2-5.1/12 šādus grozījumus:
1.1. izteikt līguma 1.1.punktu jaunā redakcijā:
„1.1. IZNOMĀTĀJS nodod, bet NOMNIEKS pieņem atlīdzības lietošanā
telpas 82.7 m2 platībā un koplietošanas telpas 52.2 m2 platībā, kuru
kopējā platība tiek noteikta proporcionāli nomnieku skaitam, kas sastāda
19.6 m2, turpmāk tekstā sauktas Telpas, kas atrodas nekustamā īpašuma
„Bērnudārzs „Zvaniņš” - Doktorāts” ēkā Ceriņu ielā 2A, Jumpravas
pagastā, Lielvārdes novadā. Iznomāto telpu kopējā platība 102.3 m2
(Viens simts divi komats trīs kvadrātmetri), skatīt telpu plānu.”,
1.2. izteikt līguma 1.3.punktu jaunā redakcijā:
„1.3.Telpas tiek iznomātas uz noteiktu laiku - līdz 2018.gada
31.decembrim.”,
1.3. izteikt līguma 2.2.punktu jaunā redakcijā:
„2.2.Par centrālo apkuri un par komunāliem pakalpojumiem
NOMNIEKS maksā atsevišķi, pēc piestādītā rēķina pakalpojuma
sniedzējam.”,
1.4. Precizēt līguma 2.1.punktā noteikto nomas maksu: skaitli un tekstu
„21.62 Ls (Divdesmit viens lats 62 santīmi)” aizstāt ar skaitli un tekstu
„21.57 Ls (Divdesmit viens lats 57 santīmi”.
2. Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājai
L.Zariņai noslēgt ar Guntas Tīcmanes ģimenes ārsta praksi vienošanos par
grozījumiem 01.12.2009. Neapdzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2-5.1/12.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G. Vītoliņam.
10.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS JUMPRAVAS KULTŪRAS
NAMA DIREKTORES A.VOROBEJAS ATBRĪVOŠANU NO AMATA
Lielvārdes novada pašvaldībā 2013.gada 12.aprīlī saņemts Jumpravas
kultūras nama direktores A.Vorobejas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no
amata 2013.gada 31.jūlijā (pēdējā darba diena).
Sakarā ar to, ka laika periods no iesnieguma iesniegšanai līdz pēdējai
darba dienai ir garāks par vienu mēnesi, tad darba tiesiskās attiecības ir
izbeidzamas, pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu – darbinieka un darba
devēja vienošanās.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka
tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.punktu, Darba likuma 114.pantu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, 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. Atbrīvot A.VOROBEJU, personas kods xxxx, no Jumpravas kultūras nama
direktores amata 2013.gada 31.jūlijā (pēdējā darba diena).
11.
PAR ATKLĀTA KONKURSA IZSLUDINĀŠANU UZ JUMPRAVAS
KULTŪRAS NAMA DIREKTORA AMATU
Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1
„Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” 22.8.apakšpunkts nosaka, ka
pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz atsevišķu domes lēmumu, organizē
konkursu uz vakanto pašvaldības iestāžu vadītāju štata vietām.
Pamatojoties uz Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošo noteikumu
Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” 22.8.apakšpunktu, balsojot: par
– 15 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš, 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. Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram Gvido Vītoliņam izsludināt
atklātu konkursu uz Jumpravas kultūras nama direktora amatu.
2. Kontroli par domes lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada domes
priekšsēdētājam.
12.
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” PIELIKUMĀ Nr.1
Saskaņā ar Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas Kancelejas
vadītājas - domes sekretāres G.Mendziņas 2013.gada 12.jūnija iesniegumu par
Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas Kancelejas amatu – tehniskais
sekretārs, iedzīvotāju deklarēšanas un arhīva speciālists – nosaukumu un
veicamo amata pienākumu neatbilstību MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.461
”Profesiju klasifikators”, nepieciešams veikt grozījumus, nosakot minētajiem
amatiem un to veicamajiem amata pienākumiem atbilstošus amata nosaukumus.
Pamatojoties uz MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.461 ”Profesiju
klasifikators”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likums” 7.pantu, Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 “Valsts
un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 02.12.2009.
noteikumiem Nr.1651 “Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to
noteikšanas kārtību”, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis,

R.Graudiņš, 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 – 1 deputāts (A.Pētersons); Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
Izdarīt grozījumus 25.04.2012. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.5
lēmuma Nr.9 ”Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu
klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu” pielikuma Nr.1 „Lielvārdes novada
pašvaldības Administrācijas amati, amatu klasifikācija un atlīdzība” 6.nodaļas Kanceleja - 6.2.punktā un 6.3.punktā saskaņā ar pielikumu.
13.
PAR LIELVĀRDES NOVADA DOMES FINANŠU KOMITEJAS LOCEKĻU
IEVĒLĒŠANU
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta
pirmās daļas 10.punktu, 50.pantu un 51.pantu, balsojot: par – 15 deputāti
(J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš, 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. Lielvārdes novada domes Finanšu komitejā ievēlēt deputātus:
1.1. Aivaru Trosku, Imantu Balodi, Juri Reihleru, Laimu Prekeli,
Jāni Āboliņu, Vitu Volonti, Jāni Mazitānu.

