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LIELVĀRDES NOVADA DOME
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2013.gada 27.februāra

Domes sēdē

Nr.3

Pieņemtie lēmumi
Darba kārtība
1. Saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada
30.novembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par vienreizējo pabalstu
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.
2. Saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada
30.novembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par vienreizējo pabalstu
apbedīšanas izdevumu segšanai”.
3. Saistošie noteikumi Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu maznodrošinātām personām”.
4. Precizējumi 27.12.2012. saistošajos noteikumos Nr.22 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu 2013.gadam Lielvārdes novada pašvaldībā”.
5. Noteikumu „Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita sistēmu”
apstiprināšanu.
6. Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita nolikuma
apstiprināšanu.
7. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 27.04.2011. sēdē Nr.5
apstiprinātā nolikumā „Par pašvaldības apbalvojumiem- Atzinību un
pateicību” 2.pielikumā „Noteikumi par vispārizglītojošo skolu izglītojamo
un pedagogu apbalvošanas kārtību Lielvārdes novadā”.
8. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 29.02.2012. sēdē Nr.3
apstiprinātajā „Lielvārdes novada pašvaldības nevalstisko organizāciju
projektu konkursa nolikumā”.
9. Par vienreizējā pabalsta ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu un
vienreizējā apbedīšanas pabalsta apmēru 2013.gadā.
10.Par grozījumiem 2012.gada 27.decembra Lielvārdes novada domes sēdes
Nr.15 lēmumā Nr.5 „Par galvojuma sniegšanu SIA „Lielvārdes Remte”
„Ūdenssaimniecības attīstībā Lielvārdē, II kārta” finansēšanai”.
11.Par finansējuma piešķiršanu kultūras nama „Lielvārde” amatierkolektīvu
jubileju svinībām 2013.gadā.
12.Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas pašvaldības aģentūrai 10.gadu
jubilejai.

13.Par finansējuma piešķiršanu ceļa izdevumu apmaksai Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas skolotājai dalībai kursos Izraēlā no 2013.gada 9.19.februārim.
14.Par Lielvārdes novada pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesību
izmantošanu uz nekustamo īpašumu Raiņa iela 9E, Lielvārde, Lielvārdes
novads.
15.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no R.B.
16.Par attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam” apstiprināšanu.
17.Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru
labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot
jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot
infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”.
18.Par Lielvārdes novada pašvaldības finansējumu nevalstisko organizāciju
projektu konkursā 2013.gadā.
19.Par neapbūvēto zemes vienību Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā,
Ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
20.Par zemes vienību Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, piekritību
Lielvārdes novada pašvaldībai.
21.Par Lielvārdes novada domes 28.11.2012. lēmuma Nr.20 „Par dzīvokļa
Nr.3 Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izīrēšanu” atcelšanu.
22.Par dzīvokļa Nr.34 Avotu ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izīrēšanu.
23.Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras
direktora apstiprināšanu.
1.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.3 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 2011.GADA 30.NOVEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.18
„PAR VIENREIZĒJO PABALSTU ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA
PIEDZIMŠANU””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo
pakalpojumu likuma 35.panta ceturto daļu, balsojot: par – 12 deputāti
(I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.3 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 2011.gada 30.novembra. saistošajos noteikumos Nr.18 „Par
vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””
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 mājaslapā internetā.
2.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.4 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 2011.GADA 30.NOVEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.19
„PAR
VIENREIZĒJO
PABALSTU
APBEDĪŠANAS
IZDEVUMU
SEGŠANAI””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo
pakalpojumu likuma 35.panta ceturto daļu, balsojot: par – 12 deputāti
(I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.4 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 2011.gada 30.novembra. saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
vienreizējo pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai””
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 mājaslapā internetā.
3.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.5 „PAR
NODOKĻAATVIEGLOJUMUPIEŠĶIRŠANU
PERSONĀM”

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
MAZNODROŠINĀTĀM

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis,
A.Streile,
A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome
nolemj:

1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.5 ”Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātām personām”
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 mājaslapā internetā.
4.
PRECIZĒJUMI 27.12.2012.SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.22 „PAR
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA APRĒĶINU 2013.GADAM
LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBĀ”
Lielvārdes novada dome 2012.gada 27.decembra sēdē Nr.15 ar lēmumu
Nr.4 izdeva saistošos noteikumus Nr.22 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķinu 2013.gadam Lielvārdes novada pašvaldībā”. Saistošie noteikumi tika
nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.
Ministrija izvērtēja noteikumus un lūdza precizēt saistošo noteikumu izdošanas
tiesisko pamatojumu un nosaukumu, jo saistošo noteikumu 2.punkts attiecas arī
uz 2014.gadu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 28.01.2013.
vēstulē Nr.18-6/968 izteiktos norādījumus, balsojot: par – 12 deputāti
(I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Precizēt 2012.gada 27.decembra sēdē Nr.15 ar lēmumu Nr.4 izdotos
saistošos noteikumus Nr.22 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu
2013.gadam Lielvārdes novada pašvaldībā”:
1.1. papildināt nosaukumu aiz skaitļa „2013.” ar vārdu un skaitli „un 2014.”;
1.2. papildināt tiesisko pamatojumu aiz vārda „nodokli” ar vārdiem un
skaitļiem „1.panta otrās daļas 9.1punktu un 3.panta 1.4daļu”.
2. Precizējumus 2012.gada 27.decembra sēdē Nr.15 ar lēmumu Nr.4 izdoto
saistošo noteikumu Nr.22 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu
2013.gadam Lielvārdes novada pašvaldībā” tekstā veikt Lielvārdes novada
pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājai E.Ozoliņai.

5.
PAR LIELVĀRDES
SISTĒMU

NOVADA

PAŠVALDĪBAS

IEKŠĒJĀ

AUDITA

Pamatojoties uz LR likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 1.punktu, Iekšējā audita likuma 6.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru Kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.918
„Iekšējā audita veikšanas kārtība” 3.punktu, balsojot: par – 12 deputāti
(I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldības noteikumus „Lielvārdes novada
pašvaldības iekšējā audita sistēma”.
6.
PAR LIELVĀRDES NOVADA
NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU

PAŠVALDĪBAS

IEKŠĒJĀ

AUDITA

Pamatojoties uz LR likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Iekšējā audita likuma 3.panta otro
daļu, Ministru Kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.918 „Iekšējā
audita veikšanas kārtība” 4. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta
pirmās daļas 1.punktu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu, balsojot: par – 13
deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
dome nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita nolikumu.
7.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA DOMES 27.04.2011. SĒDĒ
Nr.5 APSTIPRINĀTĀ NOLIKUMA „PAR LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMIEM – ATZINĪBU UN PATEICĪBU”
2.PIELIKUMĀ „NOTEIKUMI PAR VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU
IZGLĪTOJAMO
UN
PEDAGOGU
APBALVOŠANAS
KĀRTĪBU
LIELVĀRDES NOVADĀ
Lielvārdes novada dome 2011.gada 27.aprīļa sēdē Nr.5 ar lēmumu Nr.2
apstiprināja nolikumu „Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem atzinību un pateicību”. Nolikuma 2.pielikums nosaka vispārizglītojošo skolu
izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību.

Lielvārdes novada pašvaldībai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar
Lielvārdes novada uzņēmējiem, kuri ir izteikuši priekšlikumu pasniegt balvas
izcilākajiem novada izglītojamiem par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un
citās aktivitātēs. Tāpēc nepieciešami papildinājumi apbalvošanas nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmo daļu, uzklausot
Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas priekšsēdētājas
V.Volontes sniegto informāciju, ”, balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Lielvārdes novada domes 2011.gada 27.aprīļa sēdē Nr.5
ar lēmumu Nr.2 apstiprinātā nolikuma „Par Lielvārdes novada pašvaldības
apbalvojumiem - atzinību un pateicību”, papildinot 2.pielikumu „Noteikumi
par vispārizglītojošo skolu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību
Lielvārdes novadā” ar punktiem 4.31, 4.32, 4.33 šādā redakcijā:
„4.3.1. Pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja iesniegumu par
izglītojamo augstiem sasniegumiem vienā vai vairākās valsts vai
starpnovadu olimpiādēs un konkursos, izglītojamie var tikt izvirzīti
šādām nominācijām:
4.3.11. „Izcilnieks dabas zinībās un tehnoloģijās” (matemātika, fizika,
ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, informātika);
1
4.3. 2. „Izcilnieks valodās” (latviešu valoda, mazākumtautību valoda,
svešvalodas);
1
4.3. 3. „Izcilnieks sabiedrības zinībās” (vēsture, sociālās zinības.
zinības, mājturība un tehnoloģijas);
1
4.3. 4. „Izcilnieks mākslās” (literatūra, mūzika, vizuālā māksla).
2
4.3. . Vienā jomā par augstiem sasniegumiem var piešķirt vienu vai
vairākas nominācijas, ja izglītojamo sasniegumi ir līdzvērtīgi.
3
4.3. . Balvas nominācijām tiek pasniegtas sadarbībā ar Lielvārdes novada
pašvaldību u.c. atbalstītājiem.”
2. Izdarītos grozījumus nolikuma „Par Lielvārdes novada pašvaldības
apbalvojumiem - atzinību un pateicību” 2.pielikumā tekstā veikt Lielvārdes
novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītājai L.Buceniecei.
8.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA DOMES 29.02.2012. SĒDĒ
NR.3 APSTIPRINĀTAJĀ „LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMĀ”
2012.gada 29.februārī Lielvārdes novada dome apstiprināja „Lielvārdes
novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkursa nolikumu”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 21.panta pirmās
daļas 41.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmo daļu, balsojot:
par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava,

A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis,
A.Streile,
A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome
nolemj:
1. Izdarīt grozījumus ar Lielvārdes novada domes 29.02.2012. sēdes Nr. 3
lēmumā Nr. 32 apstiprinātajā nolikumā „Lielvārdes novada pašvaldības
nevalstisko organizāciju projektu konkursa nolikums”:
1.1. Izteikt 3.3. punktu jaunā redakcijā:
„3.3. Pašvaldības finansējumu vienam projektam katru kalendāro gadu
nosaka Lielvārdes novada dome”.
1.2. Izteikt 3.6.2. punktu jaunā redakcijā:
„3.6.2. iekšzemes, ārvalstu braucieniem un ekskursijām”.
1.3. Svītrot 4.4.4. punktu.
1.4. Svītrot 4.4.5. punktu.
1.5. Svītrot 4.4.6. punktā vārdus „Tieslietu ministrijas”.
1.6. Papildināt ar 4.4.7. punktu
„4.4.7.projekta iesniedzēja paraksta tiesības apliecinošs dokuments”.
1.7. Papildināt ar 4.4.8. punktu šādā redakcijā:
„4.4.8. apliecinājums par saistību izpildi (7. pielikums)”.
1.8. Izteikt 4.8. punktu jaunā redakcijā
„4.8. Projektus nevar iesniegt tie pretendenti, kuri iepriekšējā gada
konkursa noslēgtā līguma termiņa ietvaros nav sagatavojuši projekta
atskaites (3. un 4. pielikums) vai saņemtās atskaites pašvaldība nav
apstiprinājusi”.
1.9. Aizstāt 7.1. punktā minēto vārdu „līdzfinansējums” ar vārdiem
„pašvaldības finansējums”.
1.10. Aizstāt 5.9. punktā minētos vārdus „3.3. p.” ar vārdiem „domes
lēmumā”.
2. Papildināt konkursa nolikumu ar 7. pielikumu
„Apliecinājums par saistību izpildi”.
3. Atbildīgā par Konkursa nolikuma konsolidētās versijas sagatavošanu –
Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja A. Brenča.
9.
PAR VIENREIZĒJĀ PABALSTA ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA
PIEDZIMŠANU UN VIENREIZĒJĀ APBEDĪŠANAS PABALSTA APMĒRU
2013.GADĀ
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Lielvārdes
novada domes 2013.gada 13.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par
Lielvārdes novada pašvaldības 2013.gada budžetu”, Lielvārdes novada
2011.gada 30.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Par vienreizējo
pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” un Lielvārdes novada domes
2011.gada 30.novemra saistošajiem noteikumiem Nr.19 ”Par vienreizējo
pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai”, balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,

A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Noteikt vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu no
2013.gada 1.janvāra Ls 100.00 ( viens simts lati);
2. Noteikt vienreizējo apbedīšanas pabalstu no 2013.gada 1.janvāra Ls 50.00
(piecdesmit lati);
3. Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā, jaundzimušo bērnu vecākiem, kuri
2013.gadā saņēmuši daļu no pabalsta, izmaksāt atlikušo pabalsta summu.
10.
PAR GROZIJUMIEM
2012.GADA 27.DECEMBRA LIELVĀRDES
NOVADA DOMES SĒDES NR.15 LĒMUMĀ NR.5 „PAR GALVOJUMA
SNIEGŠANU SIA „LIELVĀRDES REMTE”
„ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBA LIELVĀRDĒ, II KĀRTA” FINANSĒŠANAI”
Pamatojoties uz likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 26. pantu, likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas
27.punktu un MK 25.03.2008. noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem”, balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izteikt 2012.gada 27.decembra Lielvārdes novada domes sēdes Nr.15
lēmuma Nr.5 „Par galvojuma sniegšanu SIA „Lielvārdes Remte”
„Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdē, II kārta” finansēšanai” 2.2. punktu
sekojošā redakcijā:
„2.2. Paredzamais kredīta atmaksas termiņš - 2 gadi, atliktais maksājums 1.gads;”
2. Nosūtīt lēmumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei.
3. Kontroli pār lēmumu izpildi uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
11.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU KULTŪRAS NAMA „LIELVĀRDE”
AMATIERKOLEKTĪVU JUBILEJU SVINĪBĀM 2013.GADĀ
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemtas kultūras nama „Lielvārde” (turpmāk
tekstā – kultūras nams) direktores M.Jaunzemes sastādītās kultūras nama
amatierkolektīvu jubilejas pasākumu izdevumu tāmes 2013.gadam
(reģ.12.02.2013.NR.LNP/1-7.4/13/319).
Kultūras namā „ Lielvārde” 2013.gadā ir sekojošu kolektīvu gadadienas:
 Lielvārdes Tautas teātra 140 gadu jubileja;
 Senioru kora „Kamene” 20 gadu jubileja;

 Vidējās paaudzes deju kolektīva „Vēji” 5 gadu jubileja.
Amatierkolektīvu jubilejas pasākumu organizēšanai tiek piešķirts finansējums
saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.janvārī apstiprinātajiem
noteikumiem Nr.1 „Par finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu un
kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu dibināšanas gadadienu atzīmēšanai”,
attiecīgās jubilejas pasākumu tāmi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis, A.Streile,
A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome
nolemj:
1. Pieškirt finansējumu Ls 1230.00 kultūras nama „Lielvārde” amatierkolektīvu
jubilejas pasākumu organizēšanai:
1.1.Lielvārdes Tautas teātris 140 gadu jubileja – Ls 500.00;
1.2.Senioru kora „Kamene” 20 gadu jubileja – Ls 480.00;
1.3.Vidējās paaudzes deju kolektīva „Vēji” 5 gadu jubileja – Ls 250.00.
2. Finansējumu Ls 1230,00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot
kultūras mana „Lielvārde” amatierkolektīvu izdevumu tāmi.
2. Kontroli pār lēmumu izpildi uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
12.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU
AĢENTŪRAS 10 GADU JUBILEJĀ

JUMPRAVAS

PAŠVALDĪBAS

Lielvārdes novada pašvaldībā saņemtas Jumpravas pagasta pārvaldes
(turpmāk tekstā – kultūras nams) vadītājas L.Zariņas iesniegums
(reģ.14.02.2013.NR.LNP/1-7.1/13/344) ar lūgumu piešķirt finansējumu
Jumpravas aģentūras 10 gadu jubilejā – operatora telpu remontam.
Lielvārdes novada pašvaldības iestādēm dibināšanas gadadienu atzīmēšanai tiek
piešķirts finansējums saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.janvārī
apstiprinātajiem noteikumiem Nr.1 „Par finansējumu Lielvārdes novada
pašvaldības iestāžu un kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu dibināšanas
gadadienu atzīmēšanai”.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš,
A.Kleperis, D.Kļava, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Pieškirt finansējumu Ls 200,00 Jumpravas aģentūras 10 gadu jubilejā –
operatora telpu remontam.
2. Finansējumu Ls 200,00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot
Jumpravas pašvaldības aģentūras izdevumu tāmi.
3. Kontroli pār lēmumu izpildi uzdot Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājai
L.Zariņai.

13.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU CEĻA IZDEVUMU APMAKSAI
EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLAS SKOLOTĀJAI
DALĪBAI KURSOS IZRAĒLĀ NO 2013.GADA 9.-19.FEBRUĀRIM.
Lielvārdes novada pašvaldība saņēma Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas direktora Aigara Kruveša iesniegumu (reģ.11.02.2013. Nr.LNP/17.4./13/310) ar lūgumu atmaksāt ceļa izdevumus skolotājai A.L. dalībai
profesionālās pilnveides kursos par holokausta, antisemītisma un diskriminācijas
jautājumiem, kas notiek no 2013.gada 9. -19.februārim Izraēlā.
Lai piedalītos profesionālās pilnveides kursos, nepieciešamais atbalsts
ceļa izdevumiem ir 226,24 lati.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
12.pantu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu, balsojot: par – 13 deputāti
(I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas vēstures skolotājas A.L.
dalību profesionālās pilnveides kursos par holokausta, antisemītisma un
diskriminācijas jautājumiem, kas notiek no 2013.gada 9. -19.februārim
Izraēlā, piešķirot finansējumu ceļa izdevumiem Ls 226.
2. Finansējumu Ls 226 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas izdevumu tāmi.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
direktors A.Kruvesis.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Lielvārdes novada pašvaldības
Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
14.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS ATTEIKUMU NO
PIRMPIRKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
RAIŅA IELA 9E, LIELVĀRDE, LIELVĀRDES NOVADS
Balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis, A.Streile,
A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome
nolemj:
1. Neizmantot likumā noteiktās zemes īpašnieka pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu Raiņa iela 9E, Lielvārde, Lielvārdes novads, kadastra
numurs 7413 002 0537, kas sastāv no veikala ēkas par pirkuma summu Ls
(xxx)

15.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO R.B.
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.
16.
PAR ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ”LIELVĀRDES
NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013. – 2030.
GADAM” APSTIPRINĀŠANU
Lai noteiktu pašvaldības ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpisko
perspektīvu, Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas Attīstības
plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas un pašvaldības būvvaldes speciālisti ir
izstrādājuši attīstības plānošanas dokumentu „Lielvārdes novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2013.- 2030. gadam” („LNIAS 2030”).
Saskaņā ar Lielvārdes novada domes 28.12.2011. sēdes Nr.16 lēmumu
Nr. 3 „Par plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2013. – 2030. gadam” izstrādes uzsākšanu”, pamatojoties uz likuma „
Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Attīstības plānošanas
sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu, 8. pantu un 10. pantu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 20. pantu, 21. panta pirmo daļu un
Pārejas noteikumu 7. punktu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumiem Nr.
711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
un 25.08.2009. noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā”, 04.04.2012. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas izstrādāto dokumentu „Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”, kā arī
ievērojot Rīgas plānošanas reģiona ieteikumu „LNIAS 2030” pilnveidošanā,
paredzot tajā īstenošanas uzraudzības pasākumus.
Uzklausot Attīstības un ekonomikas komitejas priekšsēdētāju R.Graudiņu,
balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis, A.Streile,
A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome
nolemj:
1. Apstiprināt attīstības plānošanas dokumentu „Lielvārdes novada ilgtspējīga
stratēģija 2013.– 2030.gadam” (turpmāk tekstā – „LNIAS 2030”:
1.1.stratēģiskā daļa (vīzija, mērķi, prioritātes un teritorijas specializācija);
1.2.telpiskās attīstības perspektīva (vēlamā teritorijas telpiskā struktūra).
2. Publicēt informatīvu ziņojumu par „LNIAS 2030” apstiprināšanu pašvaldības

tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv un vietējā laikrakstā „Lielvārdes Novada
Ziņas”, nodrošināt dokumenta pieejamību pašvaldības ēkā.
3. Nosūtīt apstiprināto „LNIAS 2030” Rīgas plānošanas reģionam.
4. Nodrošināt „LNIAS 2030” realizāciju un „LNIAS 2030” īstenošanas
uzraudzības pasākumus.
5. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi - Attīstības plānošanas un projektu
vadīšanas nodaļas vadītāja Airita Brenča.
6. Atbildīgā persona par lēmuma izpildes kontroli - Lielvārdes novada
pašvaldības izpilddirektors Gvido Vītoliņš.
17.
PAR PIEDALĪŠANOS ATKLĀTĀ PROJEKTU KONKURSĀ „ATBALSTS
JAUNIEŠU CENTRU LABIEKĀRTOŠANAI UN TO DARBĪBAS
NODROŠINĀŠANAI
PAŠVALDĪBĀS,
ATTĪSTOT
JAUNATNES
INFORMĀCIJAS PUNKTU PIEEJAMĪBU, KĀ ARĪ PILNVEIDOJOT
INFRASTRUKTŪRU JAUNIEŠU VESELĪGĀ UN LIETDERĪGĀ BRĪVĀ
LAIKA PAVADĪŠANAI”
Lielvārdes novada pašvaldība piedalās Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu
centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot
jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru
jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”, izstrādājot projekta
iesniegumu „Lielvārdes novada jauniešu informācijas punkta izveide un
infrastruktūras pilnveidošana jauniešu veselīga un lietderīga brīvā laika
pavadīšanai Sociālajā dienas aprūpes centrā” un iesniedzot to LR Izglītības
un zinātnes ministrijā finansējuma saņemšanai.
Projekta izmaksas vienam projektam ir līdz LVL 4000.00. Projekts tiek
finansēts 100% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem (ministrijas budžeta
apakšprogramma 06.05.00 „ Jaunatnes politikas valsts programma”)
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Jaunatnes likuma 5.pantu un ņemot vērā atklātā projektu konkursa „Atbalsts
jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes
informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu
veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” nolikumu, balsojot: par – 13
deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Piedalīties atklātajā projektu konkursā
„Atbalsts jauniešu centru
labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes
informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu
veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” ar projekta iesniegumu
„Atbalsts Lielvārdes novada jauniešu domes darbībai” un iesniegt to
finansējuma saņemšanai Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2013.gada
08.martam.

2. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi - Attīstības plānošanas un projektu
vadīšanas nodaļas vadītāja Airita Brenča.
3. Atbildīgā persona par lēmuma izpildes kontroli - Lielvārdes novada
pašvaldības izpilddirektors Gvido Vītoliņš.
18.
PAR
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
FINANSĒJUMU
NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU KONKURSĀ 2013. GADĀ
Lielvārdes novada dome 13.02.2013. sēdē Nr.3 ar lēmumu Nr.8 ir
apstiprinājusi grozījumus „Lielvārdes novada pašvaldības nevalstisko
organizāciju projektu konkursa nolikumā” (turpmāk tekstā – Konkursa
nolikums).
Konkursa nolikuma 3.3. punkts nosaka, ka pašvaldības finansējumu
vienam projektam katru kalendāro gadu nosaka Lielvārdes novada dome.
Konkursā projektiem paredzētā kopsumma pašvaldības budžetā 2013. gadam ir
Ls 2500,-.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Lielvārdes novada domes
13.02.2013. saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības
gada budžetu 2013. gadam” un ņemot vērā Konkursa nolikuma 3.3.punktu ,
balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis, A.Streile,
A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome
nolemj:
1. Noteikt Lielvārdes novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu
konkursā pašvaldības finansējumu 2013.gadā vienam projektam līdz Ls 500,-.
19.
PAR NEAPBŪVĒTO ZEMES VIENĪBU LĒDMANES PAGASTĀ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, IESKAITĪŠANU REZERVES ZEMES FONDĀ
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona, kurai ir
izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Minētā likuma 25.panta 21 daļā
noteikts, ka gadījumos, kad persona zemes nomas pirmtiesības noteiktajā
termiņā neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par neapbūvētās zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Konstatēts, ka par neapbūvētajām zemes vienībām „Audzītes”,
„Maurēni”, „Lejas”, „Bezdelīgas”, „Bogdanovi” zemes nomas pirmtiesības
likumā noteiktajā termiņā nav izmantotas. Savukārt par zemes vienībām

„Karpīši”, „Nagļi”, „Vālītes” zemes nomas līgumi ir bijuši noslēgti, bet zemes
nomas pirmtiesīgās personas ir atteikušās no turpmākas zemes nomāšanas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļu,
balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš, A.Kleperis,
D.Kļava, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis, A.Streile,
A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome
nolemj:
Noteikt, ka rezerves zemes fondā ieskaitāmas šādas neapbūvētās zemes
vienības Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, uz kurām nav izmantotas zemes
nomas pirmtiesības:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zemes vienības kadastra
apzīmējums
7464 006 0108
7464 002 0046
7464 006 0111
7464 006 0079
7464 007 0061
7464 003 0204
7464 003 0172
7464 007 0139
7464 007 0140

Nosaukums
Audzītes
Karpīši
Maurēni
Nagļi
Vālītes
Lejas
Bezdelīgas
Bogdanovi
Bogdanovi

Platība
ha
0,10
3,80
0,10
0,10
0,10
1,29
2,01
0,37
1,12

20.
PAR ZEMES VIENĪBU LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ,
PIEKRITĪBU LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu ar Lēdmanes pagasta padomes
20.12.2006.sēdes Nr.14 lēmumu (3.§) un 18.02.2009. sēdes Nr.2 lēmumu (4.§)
izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības lauku apvidus zemes lietotājiem
Lēdmanes pagastā. Saskaņā ar minēto likumu, persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektajā daļā noteikts, ka zemes
reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi un
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

Bijušie zemes vienību lietotāji, kuriem ar Lēdmanes pagasta padomes
20.12.2006.sēdes Nr.14 lēmumu (3.§) un 18.02.2009. sēdes Nr.2 lēmumu (4.§)
izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, kā zemes nomas pirmtiesīgās
personas ir noslēguši zemes nomas līgumus par viņiem lietošanā bijušo zemi,
bet lēmums par šo konkrēto zemes vienību piekritību pašvaldībai līdz šim nav
pieņemts. Minētajos Lēdmanes pagasta padomes lēmumos arī nav noteikts, ka
pašvaldībai piekrīt apbūvētās zemes vienības, uz kurām izbeigušās zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības.
Ņemot vērā iepriekš norādīto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta piektās daļas 1.un
2.punktu, balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš,
A.Kleperis, D.Kļava, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Lielvārdes novada pašvaldībai piekrīt un uz tās vārda
zemesgrāmatā ierakstāmas apbūvētas lauku apvidus zemes vienības, uz kurām ar
Lēdmanes pagasta padomes 20.12.2006.sēdes Nr.14 lēmumu (3.§) un
18.02.2009. sēdes Nr.2 lēmumu (4.§) izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības:
Nr.p.k.
1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Zemes vienības kadastra
apzīmējums
7464 003 0177
7464 004 0072
7464 009 0070
7464 006 0195
7464 007 0087
7464 006 0162
7464 007 0029
7464 007 0079
7464 009 0053

Nosaukums
Indrāni
Jaunrūgumi
Kalnaupītes
Laicenieki
Nokalniņi
Rozes
Viesturi 2
Pēterīša krodziņš
Eijas

Platība
ha
8,40
1,20
0,50
3,00
1,00
0,20
1,40
0,10
3,00

2. Noteikt, ka Lielvārdes novada pašvaldībai piekrīt un uz tās vārda
zemesgrāmatā ierakstāmas neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības, uz kurām
ar Lēdmanes pagasta padomes 20.12.2006.sēdes Nr.14 lēmumu (3.§) un
18.02.2009. sēdes Nr.2 lēmumu (4.§) izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības, un par kurām atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā
noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi:
Nr.p.k.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Zemes vienības kadastra
apzīmējums
7464 006 0103
7464 006 0180
7464 006 0186
7464 007 0062
7464 006 0157

Nosaukums
Asteres
Kriksīši
Kriksīši
Kriksīši
Laši

Platība
ha
0,10
0,20
0,20
0,05
0,10

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

7464 006 0185
7464 007 0066
7464 006 0106
7464 006 0066
7464 002 0053
7464 006 0107
7464 006 0065
7464 007 0083
7464 003 0203
7464 003 0205
7464 006 0104
7464 007 0100
7464 007 0101
7464 009 0091

Levici
Levici
Liepas
Mauriņi
Parmīši
Slokas
Šabalti
Viļumi
Strazdi
Čamaņi
Odi
Leontīni
Bluķi
Vecrūcēji

0,20
0,05
0,10
0,05
0,30
0,10
0,05
0,20
2,10
0,20
0,10
0,40
0,20
4,00

3. Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, lēmumā norādītās zemes
vienību platības var tikt precizētas.
21.
PAR LIELVĀRDES NOVADA DOMES 28.11.2012. LĒMUMA NR. 20 „PAR
DZĪVOKĻA NR. 3 AVOTU IELĀ 9, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ
IZĪRĒŠANU T.J.” ATCELŠANU
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.
22.
PAR DZĪVOKĻA NR. 34 AVOTU IELĀ 6, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES
NOVADĀ IZĪRĒŠANU
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.
23.
PAR
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
JUMPRAVAS
PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS DIREKTORA APSTIPRINĀŠANU
Jumpravas pašvaldības aģentūra ir Jumpravas pagasta padomes 2003.gada
19.februārī izveidota institūcija, kura darbojas saskaņā ar 01.12.2009. likumu
”Publisko aģentūru likums” un Lielvārdes novada domes apstiprinātu nolikumu,

un kuru no 2003.gada 1.marta līdz šim brīdim vada ar Jumpravas pagasta
padomes 19.02.2003. sēdes Nr.3 un atkārtoti ar 20.02.2008. sēdes Nr.2 lēmumu
Nr.25 apstiprināts direktors V.Skraučs.
Saskaņā ar 01.12.2009. Publisko aģentūru likuma 21.panta ceturto daļu,
pašvaldības aģentūras direktoru amatā apstiprina pašvaldības dome uz pieciem
gadiem. 2013.gada 28.februārī beidzas Jumpravas pašvaldības aģentūras
direktora V.Skrauča pilnvaru termiņš.
2013.gada 7.februārī V.Skraučs ir atsaucis savas kandidatūras virzīšanu
atkārtotai apstiprināšanai minētajā amatā.
Lielvārdes novada pašvaldība ir izsludinājusi pretendentu pieteikšanos uz
Jumpravas pašvaldības aģentūras direktora amatu, nosakot pieteikšanās termiņu
līdz 2013.gada 28.februārim.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Lielvārdes novada domei ir jālemj par
pilnvaru pagarināšanu Jumpravas pašvaldības direktoram Viktoram Skraučam
no 2013.gada 1.marta līdz jaunas kandidatūras apstiprināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu
un Publisko aģentūru likuma 21.panta ceturto daļu, balsojot: par – 13 deputāti
(I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš, A.Kleperis, D.Kļava, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt V.Skrauču par Jumpravas pašvaldības aģentūras direktora
pienākumu izpildītāju no 2013.gada 1.marta uz laiku līdz Jumpravas
pašvaldības aģentūras direktora apstiprināšanai.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.

