Latvijas Republika

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

2013.gada 27.novembrī

Domes sēdē

Nr.21

pieņemtie lēmumi
1. Saistošie noteikumi Nr.37 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
2. Saistošie noteikumi Nr.38 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 24.04.2013.
saistošajos noteikumos Nr.8 „Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes
novadā””.
3. Saistošie noteikumi Nr.39 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 25.11.2009.
saistošajos noteikumos Nr.34 „Par kārtību bērnu rotaļu un atpūtas laukumu
teritorijā””.
4. Saistošie noteikumi Nr.40 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 30.11.2011.
saistošajos noteikumos Nr.17 „Ēku numurzīmju, ielu, laukumu nosaukumu
un virzienu norāžu izvietošanas kārtība Lielvārdes novadā””.
5. Saistošie noteikumi Nr.41 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 30.05.2012.
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Lielvārdes
novada teritorijā””.
6. Saistošie noteikumi Nr.42 “Grozījumi 16.12.2009. saistošajos noteikumos
Nr.40. „Par Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu
zemes gabalu iznomāšanu””.
7. Par Lielvārdes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Zvaniņš”
nolikuma apstiprināšanu.
8. Par Lielvārdes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi”
nolikuma apstiprināšanu.
9. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2013.gada 27.februāra sēdē Nr.3
ar lēmumu Nr.6 apstiprinātajā „Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita
nolikumā”.
10.Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2013.gada 27.februāra sēdē Nr.3
ar lēmumu Nr.5 apstiprinātajā „Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita
sistēmā”.
11.Par starptautiska tautas deju festivāla „Maģiskā Lielvārdes josta”
organizēšanu Lielvārdes novadā.
12.Par finansiālu atbalstu E.Kļaviņam dalībai Latvijas vienības treniņnometnē
Spānijā, Tenerifē 2013.gada 29.novembrim-13.decembrim.
13.Par finansiālu atbalstu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas dambretes
pulciņa dalībai Latvijas kadetu komandu čempionātā „Brīnumdambrete”
2013.gada 7.decembrī Liepupē.

14.Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”
grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanai un izdošanai krievu valodā un
dokumentālās filmas „Kur palika tēvi?” veidošanai.
15.Par finansējumu Lielvārdes novada domes ēkas, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, jumta remontam.
16.Par papildus līdzekļu piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības iestādēm un
struktūrvienībām energoresursu izdevumu segšanai.
17.Par finansējuma piešķiršanu fondam „Zilais krusts” projekta „Nodarbinātības
veicināšana Lēdmanes sociālajā centrā „Druvas”” līdzfinansēšanai.
18.Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību konkursā „Attīstām novadus!”.
19.Par sabiedrības līdzdalības rīka Cityideas nodrošināšanu Lielvārdes novada
pašvaldības tīmekļa vietnē.
20.Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8,
dzīvojamā mājā „Bērzi”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā,
atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
21.Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5, Spīdolas ielā 13,
Lielvārdē, Lielvārdes novads, atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
22.Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.55, Avotu ielā3,
Lielvārdē, Lielvārdes novads, atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
23.Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.47, Avotu ielā 10,
Lielvārdē, Lielvārdes novads, atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
24.Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Aviekstes dzirnavas
1”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai.
25.Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pārupes”, Lēdmanes
pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai.
26.Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Tauriņi”, Lēdmanes
pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai.
27.Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krātuves”,
Jumpravas pagastā, Lielvārdes novada, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 74480020348 nodošanu atsavināšanai.
28.Par zemes nomas līguma slēgšanu starp Lielvārdes novada pašvaldību un
dzīvokļu īpašnieku biedrību „Skolas nams 10” par nekustamā īpašuma
Skolas iela 10A, Lielvārdē, Lielvārdes novads, zemes nomu.
29.Par nekustamā īpašuma ”Sūkņu stacija” Lēdmanes pagastā sastāvā esošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060315 pievienošanu
nekustamajam īpašumam „Skolas mežs".
30.Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Indrāni”,
Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, sadalīšanu un par ēku „Indrāni”
uzturēšanai nepieciešamā zemesgabala izveidošanu.
31.Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krātuves”,
Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības ar kadastra
Nr.74480020348 atdalīšanu.
34.Par finansiālu atbalstu Ogres politiski represēto kluba konferences
organizēšanai 2013.gada 27.decembrī.
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1.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.37 „PAR LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ”
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
6.panta otro daļu, 7.panta piekto un sesto daļu,14.panta septīto daļu,15.un
24.pantu, balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
1. Izdot iesniegtos saistošos noteikumus Nr.37 ”Par Lielvārdes novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc
to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (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.38 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 24.04.2013. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8 „PAR
RAKŠANAS DARBU VEIKŠANU LIELVĀRDES NOVADĀ””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
9.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 13 deputāti
(J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Izdot iesniegtos saistošos noteikumus Nr.38 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 24.04.2013. saistošajos noteikumos Nr.8 „Par rakšanas darbu
veikšanu Lielvārdes novadā””
2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc
to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
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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.39 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 25.11.2009. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.34 „PAR KĀRTĪBU
BĒRNU ROTAĻU UN ATPŪTAS LAUKUMU TERITORIJĀ””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 13 deputāti
(J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Izdot iesniegtos saistošos noteikumus Nr.39 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.34 „Par kārtību bērnu
rotaļu un atpūtas laukumu teritorijā””
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (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.
4.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.40 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 30.11.2011. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.17 „ĒKU
NUMURZĪMJU, IELU, LAUKUMU NOSAUKUMU UN VIRZIENU
NORĀŽU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA LIELVĀRDES NOVADĀ””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
5.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 13 deputāti
(J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
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1. Izdot iesniegtos saistošos noteikumus Nr.40 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 30.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.17 „Ēku numurzīmju,
ielu, laukumu nosaukumu un virziena norāžu izvietošanas kārtība Lielvārdes
novadā””
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (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.
5.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.41 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 30.05.2012. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.6 „PAR
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU UZTURĒŠANU LIELVĀRDES NOVADA
TERITORIJĀ””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un
6.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 13 deputāti
(J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Izdot iesniegtos saistošos noteikumus Nr.6 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 30.05.2012. saistošajos noteikumos Nr.17 „Par nekustamo
īpašumu uzturēšanu Lielvārdes novada teritorijā””
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (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.
6.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.42 “GROZĪJUMI 16.12.2009. SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.40. „PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
ĪPAŠUMĀ VAI VALDĪJUMĀ ESOŠU ZEMES GABALU IZNOMĀŠANU””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 31.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noyeikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma
31.pantu, balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
1. Izdot iesniegtos saistošos noteikumus Nr.42 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 16.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.40 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu zemes gabalu iznomāšanu””
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (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.
7.
PAR
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
PIRMSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „ZVANIŅŠ” NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās
izglītības likuma 8. un 9.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes
„Zvaniņš” nolikumu.
8.
PAR
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
PIRMSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „PŪT VĒJIŅI” NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās
izglītības likuma 8. un 9.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
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daļas 8.punktu, balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes
„Pūt vējiņi” nolikumu.
9.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA DOMES 2013.GADA
27.FEBRUĀRA SĒDĒ NR.3 AR LĒMUMU NR.6 APSTIPRINĀTAJĀ
„LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
IEKŠĒJĀ
AUDITA
NOLIKUMĀ”
17.07.2013. stājas spēkā Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumi
Nr.385 „Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība” (spēku zaudējuši
Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.918 „Iekšējā audita veikšanas
kārtība”), līdz ar to nepieciešams izdarīt grozījumus ar Lielvārdes novada domes
2013.gada 27.februāra sēdes Nr.3 lēmumu Nr.6 apstiprinātajā „Lielvārdes
novada pašvaldības iekšējā audita nolikumā”. Nolikumā nepieciešams veikt
atsevišķus redakcionālus precizējumus.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Iekšējā audita likuma 3.panta otro daļu, Ministru Kabineta 2013.gada
9.jūlija noteikumiem Nr.385 „Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība”,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis,
D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2013. gada 27. sēdē Nr.3 ar lēmumu Nr.6
apstiprinātajā „Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita nolikumā” šādus
grozījumus:
1.1. izteikt norādi uz izstrādes došanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Iekšējā audita nolikums apstiprināts saskaņā ar Ministru Kabineta
2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.385 „Iekšējā audita veikšanas un
novērtēšanas kārtība””
1.2. izteikt 1.punktu sekojošā redakcijā:
„ 1. Nolikums nosaka Lielvārdes novada pašvaldības (turpmāk tekstā –
Pašvaldība) iekšējā audita mērķi, funkciju, uzdevumus, neatkarību,
pilnvarojumu un atbildību.”
1.3. izteikt 2.punktu sekojošā redakcijā:
„ 2. Iekšējā audita funkcija ir nodrošināt neatkarīgu profesionālu darbību,
kas vērsta uz domes dibinātu iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību
(turpmāk tekstā - Pašvaldības institūcijas), darbības likumības,
lietderības un tiesiskuma pārbaudi, kā arī auditējamo vienību iekšējās
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kontroles un kvalitātes efektivitātes pārbaudi un ieteikumu sniegšanu
sistēmas pilnveidošanai.”
1.4. izteikt 11.4punktu sekojošā redakcijā:
„11.4 Veikt auditus saskaņā ar iekšējā audita gada plānu un domes
priekšsēdētāja uzdevumā veikt gada plānā neparedzētus iekšējos auditus,
tematiskas pārbaudes, vienlaicīgi veicot izmaiņas darba plānā.”
1.5. izteikt Nolikuma 18.1.punktu sekojošā redakcijā:
„18.1.Pieprasīt, saņemt un iepazīties ar Pašvaldības institūciju rīcībā
esošajiem dokumentu oriģināliem, finanšu līdzekļiem, telpām,
materiālajām vērtībām,”
1.6. izteikt 18.2.punktu sekojošā redakcijā:
„18.2. Pieprasīt un saņemt mutiskus vai rakstveida
paskaidrojumus, dažāda veida aprēķinus, uzziņas, dokumentu kopijas no
Pašvaldības institūcijām jautājumos, kas saistīti ar iekšējo auditu;”.
2. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas iekšējam auditoram I.Dilānei
veikt nolikuma teksta konsolidāciju.
10.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA DOMES 2013.GADA
27.FEBRUĀRA SĒDĒ NR.3 AR LĒMUMU NR.5 APSTIPRINĀTAJĀ
„LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEKŠĒJĀ AUDITA SISTĒMĀ”
17.07.2013. stājas spēkā Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumi
Nr.385 „Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība” (spēku zaudējuši
Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.918 „Iekšējā audita veikšanas
kārtība”), līdz ar to nepieciešams izdarīt grozījumus ar Lielvārdes novada domes
2013.gada 27.februāra sēdes Nr.3 lēmumu Nr.6 apstiprinātajā „Lielvārdes
novada pašvaldības iekšējā audita nolikumā”. Nolikumā nepieciešams veikt
atsevišķus redakcionālus precizējumus.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Iekšējā audita likuma 3.panta otro daļu, Ministru Kabineta 2013.gada
9.jūlija noteikumiem Nr.385” Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība”,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis,
D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2013. gada 27.februāra sēdē Nr.3 ar lēmumu
Nr.5 apstiprinātajā „Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita sistēmā” šādus
grozījumus:
1.1.izteikt norādi uz tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Iekšējā audita sistēma apstiprināta saskaņā ar Ministru kabineta
2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.385 ”Iekšējā audita veikšanas un
novērtēšanas kārtība””
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1.2.papildināt 3.3.2.punktu aiz skaitļa un zīmes „17,55%” ar vārdiem:
„tikai pēc saskaņošanas ar pārējiem kapitālu daļu turētājiem.”
1.3.izteikt 4.1.punktu sekojošā redakcijā:
„4.1. pieprasīt un saņemt un iepazīties ar Noteikumu 3.punktā minēto
institūciju rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem, finanšu līdzekļiem,
telpām, materiālajām vērtībām, kas attiecas uz veicamo iekšējo auditu;”
1.4.izteikt 4.2.punktu sekojošā redakcijā:
„4.2. Pieprasīt un saņemt mutiskus vai rakstveida paskaidrojumus,
dažāda veida aprēķinus, uzziņas, dokumentu kopijas jautājumos, kas
saistīti ar iekšējo auditu;”.
2. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas iekšējam auditoram I.Dilānei
veikt Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita sistēmas teksta konsolidāciju.
11.
PAR STARPTAUTISKA TAUTAS DEJU FESTIVĀLA „MAĢISKĀ
LIELVĀRDES JOSTA” ORGANIZĒŠANU LIELVĀRDES NOVADĀ
10.10.2013. Lielvārdes novada pašvaldība saņēma iesniegumu no
iniciatīvas grupas Ilutas Mistres, Santas Ločmeles un Ivetas Bules par
starptautiska tautas deju festivāla „Maģiskā Lielvārdes josta” organizēšanu
Lielvārdes novadā un tā finansiālu atbalstīšanu 2014.gada vasarā. Idejas autore
I.Mistre ir kultūras nama „Lielvārde” deju kolektīva „Pūpolītis” mākslinieciskā
vadītāja, horeogrāfs, Dziesmu svētku biedrības valdes locekle, XXIV Vispārējo
latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku virsvadītāja, kā arī X skolu jaunatnes
Dziesmu un Deju svētku virsvadītāja un viņas vadītie pasākumi ir radoši un
kvalitatīvi ar augstu māksliniecisko vērtību.
18.10.2013. izdots rīkojums Nr.2-1/199 „Par darba grupas izveidošanu
starptautiska tautas deju festivāla rīkošanas izvērtēšanai” un darba grupa
izstrādājusi festivāla nolikumu un budžeta tāmi iesniegšanai Lielvārdes novada
pašvaldības 2014.gada budžeta apspriešanā. Festivāla mērķis ir veicināt latviešu
tautas mākslas un Lielvārdes novada tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu
starptautiskajā vidē. Festivāla uzdevumi: 1) pulcēt kopā Latvijas un dažādu
pasaules valstu dejotājus, kuri izzina, kopj un iedzīvina tautas dejas un skatuves
dejas tradīcijas; 2) iepazīstināt Latvijas skatītājus ar pasaules tautu un valstu
deju mākslu, uzsverot tautas mākslas dzīvot un mainīties spēju modernajā
pasaulē; 3) radīt iespēju papildināt zināšanas tautas lietišķās mākslas nozarēs,
piedaloties dažādās meistarklasēs (jostu aušanas un pīšanas, klūdziņu pīšanas,
rokdarbu, keramikas u.c.).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu un15.panta pirmās daļas 5.punktu, Lielvārdes novada
domes 30.10.2013. Saistošo noteikumu Nr.24 „Lielvārdes novada pašvaldības
nolikums” 15. un 40.punktu, balsojot: par – 10 deputāti (J.Āboliņš,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
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A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – 3 deputāti (D.Kļava,
I.Balodis, M.Mālmeisters); Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Organizēt Lielvārdes novada starptautisko tautas deju festivālu „Maģiskā
Lielvārdes josta”.
2. Apstiprināt „Lielvārdes novada starptautiskā tautas deju festivāla „Maģiskā
Lielvārdes josta” nolikumu.
3. Izveidot festivāla organizēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas vadītājs:
Kultūras nama „Lielvārde” deju kolektīva „Pūpolītis” mākslinieciskā vadītāja
Iluta Mistre;
Komisijas locekļi:
Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas attīstības plānošanas un
projektu vadīšanas nodaļas vadītāja Airita Brenča;
Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas Kultūras darba vadītāja
Dace Jansone;
SIA „Veina PLUS” valdes locekle Santa Ločmele;
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja direktore Anita Streile;
Jumpravas kultūras nama direktore Dace Nikolaisone;
Lēdmanes tautas nama vadītāja Inese Nereta;
Kultūras nama „Lielvārde” mākslinieciskā vadītāja Iveta Bule.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja
pirmajai vietniecei V.Volontei.
Samaksu par darbu komisijā veikt saskaņā ar Lielvārdes novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu (apstiprināts ar
25.04.2012. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.5 lēmumu Nr.3) un 29.06.2011.
Lielvārdes novada domes sēdes Nr.8 lēmumu Nr.28.
12.
PAR FINANSIĀLU ATBALSTU EDGARAM KĻAVIŅAM DALĪBAI
LATVIJAS PARALIMPISKĀS VIENĪBAS TRENIŅNOMETNĒ SPĀNIJĀ,
TENERIFĒ, NO 2013.GADA 29.NOVEMRA LĪDZ 13.DECEMBRIM.
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Latvijas Paralimpiskās komitejas
(turpmāk tekstā – komiteja) ģenerālsekretāra A.Ulmaņa iesniegums
(reģ.04.11.2013.NR.LNP/1-7.7./13/2493-K) ar lūgumu atbalstīt Latvijas
Paralimpiskās vienības sportista Edgara Kļaviņa dalību vienības treniņnometnē
Spānijā ar finansējumu Ls 670.00. Nometnes mērķis ir teicami sagatavoties
Eiropas čempionātam vieglatlētikā 2014.gadā.
Lielvārdietis E.Kļaviņš ir iekļauts Latvijas Paralimpiskajā vienībā un š.g.
15.-29.jūlijā piedalījās Pasaules vieglatlētikas čempionātā Lionā, Francijā.
Lielvārdes novada pašvaldība 2013.gadā atbalstīja E.Kļaviņa dalību
treniņnometnē Kauņā ar Ls 220.00, kā arī startu Pasaules vieglatlētikas
čempionātā Lionā, Francijā ar Ls 579.00.
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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 – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
1. Atbalstīt Edgara Kļaviņa dalību Latvijas Paralimpiskās vienības
treniņnometnē Tenerifē, Spānijā ar finansējumu Ls 150.00.
1.1. Piešķirt finansējumu Ls 150.00, par šo summu apmaksājot Latvijas
Paralimpiskās komitejas rēķinu.
1.2. Finansējumu Ls 150.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Sporta atbalsta pasākumu izdevumu tāmi.
2. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Izglītības nodaļas novada sporta darba
organizatoram.
13.
PAR FINANSIĀLU ATBALSTU EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES
VIDUSSKOLAS DAMBRETES PULCIŅA DALĪBAI LATVIJAS KADETU
KOMANDU
ČEMPIONĀTĀ
„BRĪNUMDAMBRETE”
2013.GADA
7.DECEMBRĪ LIEPUPĒ
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas dambretes pulciņa vadītāja Dz. Kaņepa iesniegums (reģ.19.11.2013.
NR.LNP/1-7.1./13/2660) ar lūgumu atbalstīt Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas dambretes pulciņa dalību Latvijas kadetu komandu čempionātā
„Brīnumdambrete” 2013.gada 7.decembrī Liepupē.
Lielvārdes pašvaldība 2013.gada septembrī piešķīra finansējumu Ls
450.00 L.Barkovskas, A.Baltauses un viņu trenera dalībai pasaules jaunatnes
čempionātā Oršā. Brauciena izmaksas tika samazinātas par Ls 106.86, kurus
treneris lūdz novirzīt skolas komandas dalībai Latvijas dambretes čempionātā
Lielupē, sedzot transporta izdevumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 12.pantu, balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
1. Atļaut Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas dambretes pulciņam izmantot
līdzekļu atlikumu Ls 106.86 (no piešķirtā finansējuma dalībai Pasaules
čempionātā dambretē Oršā) dalībai Latvijas kadetu komandu čempionātā
„Brīnumdambrete” 2013.gada 7.decembrī Liepupē.
2. Samazināt sporta pasākumu atbalsta tāmi par Ls 107.00 un palielināt Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas izdevumu tāmi par Ls 107.00.
3. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības
nodaļai veikt attiecīgos grozījumus.
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14.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU NODIBINĀJUMAM „FONDS
SIBĪRIJAS BĒRNI” GRĀMATAS „SIBĪRIJAS BĒRNI” TULKOŠANAI UN
IZDOŠANAI KRIEVU VALODĀ UN DOKUMENTĀLĀS FILMAS „KUR
PALIKA TĒVI?” VEIDOŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts fonda „Sibīrijas bērni” valdes
locekles Dz.Gekas iesniegums (reģ.18.10.2013. Nr.LNP/1-7.1./13/2395) ar
lūgumu finansiāli atbalstīt grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanu un izdošanu
krievu valodā un dokumentālās filmas „Kur palika tēvi?” veidošanu.
Lielvārdes novada dome ar Lielvārdes novada domes 26.09.2012. sēdes
Nr.11 lēmumu Nr.7 piešķīra finansējumu Ls 200,00 fondam „Sibīrijas bērni”
grāmatas „Sibīrijas bērni” 2.sējuma tulkošanai angļu valodā un tipogrāfijas
izdevumiem.
Fonds „Sibīrijas bērni” uzsācis darbu pie grāmatas „Sibīrijas bērni”
tulkošanas krievu valodā. Divu sējumu izdošanai nepieciešami Ls 20498,00.
Dokumentālās filmas „Kur palika tēvi?” pabeigšanai nepieciešami Ls 6430,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās
daļas 2.punktu balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
1.Piešķirt finansējumu Ls 100,00 grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanai un
izdošanai krievu valodā un dokumentālās filmas „Kur palika tēvi?” veidošanai.
2.Finansējumu piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot
Kultūras pasākumu tāmi.
3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Kultūras darba vadītājai Dacei Jansonei.
15.
PAR FINANSĒJUMU LIELVĀRDES NOVADA DOMES ĒKAS, RAIŅA
IELĀ 11A, LIEVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ, JUMTA REMONTAM
2013.gada 28.oktobrī vētra nopostīja Lielvārdes novada domes ēkas,
Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, jumtu 68m² platībā. Par avārijas faktu sastādīts vietas
apsekošanas akts. Kopējās izmaksas vētras postījuma seku novēršanai ir
Ls1714,78.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,14.panta otrās daļas 3.punktu un Lielvārdes novada pašvaldības
2013.gada 13.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības budžetu” 15.punktu , balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters,
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A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Lielvārdes novada domes ēkas, Raiņa ielā 11A,
Lielvārdē, vētras laikā nopostītā jumta remontam Ls 1715,00.
2. Finansējumu Ls 1715,00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot
Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas izdevumu tāmi.
3. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
16.
PAR PAPILDUS LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANU LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBAS
IESTĀDĒM
UN
STRUKTŪRVIENĪBĀM
ENERGORESURSU IZDEVUMU SEGŠANAI
Sadārdzinoties elektroenerģijas tarifiem, kā arī ņemot vērā 2013.gada
1.pusgada laika apstākļus (zemas āra gaisa temperatūras), Lielvārdes novada
pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām 2013.gada plānotajā budžetā nepietiks
līdzekļu, lai segtu izmaksas līdz gada beigām par gāzi/apkuri un elektroenerģiju.
Kopējā papildus nepieciešamā summa energoresursu apmaksai sastāda 25441.00
latus. Uz 2013.gada 19.novembri Lielvārdes novada pašvaldības budžetā ir
pārpildīts nekustamā īpašuma nodoklis, kas arī būtu papildus energoresursu
izdevumu segšanas avots.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot, balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis,
D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Palielināt Lielvārdes novada pašvaldības ieņēmumus iekasētā nekustamā
īpašuma nodokļa apmērā par Ls 25441.00.
2. Piešķirt papildus līdzekļus Ls 25441.00 energoresursu un komunālo
izdevumu segšanai 2013.gadā sekojošām iestādēm sekojošā apmērā:
Papildus līdzekļi, Ls
Nr.
p/k
1.
2.
3.
4.
5.

Iestāde/struktūrvienība/ valdības funkcija
Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde
"Pūt vējiņi", Upes iela
Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde
"Pūt vējiņi", Kaibalas skola
Lielvārdes novada sporta centrs
Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde
"Zvaniņš"
Lielvārdes novada pašvaldības
administrācija
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Gāzei/
apkurei

Elektrībai

0.00

500.00

4570.00

1800.00
1220.00
250.00

1800.00

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lielvārdes teritorijas ielu apgaismojums
Lēdmanes pamatskola
Lāčplēša bibliotēka
132.00
Lielvārdes mūzikas skola
750.00
Jumpravas vidusskola
Jumpravas mūzikas un mākslas skola
Kultūras nams " Lielvārde"
1300.00
Lēdmanes tautas nams
930.00
Lēdmanes bibliotēka
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs
630.00
Lielvārdes pamatskola
2000.00
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
2830.00
Kopā 14942.00

2000.00
2200.00
70.00
150.00
670.00
30.00

30.00
379.00
1200.00
10499.00

3. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un
grāmatvedības nodaļai izdarīt attiecīgos grozījumus Lielvārdes novada
pašvaldības 2013.gada budžetā.
17.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU FONDAM „ZILAIS KRUSTS”
PROJEKTA
„NODARBINĀTĪBAS
VEICINĀŠANA
LĒDMANES
SOCIĀLAJĀ CENTRĀ „DRUVAS”” LĪDZFINANSĒŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts fonda „Zilais Krusts” (turpmāk
tekstā – fonds) iesniegums (reģ.07.11.2013.NR.LNP/1-7.1./13/2559) ar lūgumu
atbalstīt fonda projektu „Nodarbinātības veicināšana Lēdmanes sociālajā centrā
„Druvas”” ar finansējumu Ls 4386.71.
Fonds ir aktīvi iesaistījies Lielvārdes novada dzīvē, veicot gan sociālo
darbu, gan infrastruktūras labiekārtošanu, gan piedaloties kultūras un tūrisma
veicinošos pasākumos. Organizācija savu darbību veido piesaistot brīvprātīgo
darbu, veicot sabiedrības integrējošus pakalpojumus, kā arī strādā ar
bezpajumtniekiem un maznodrošinātām personām.
Fonda projekts „Nodarbinātības veicināšana Lēdmanes sociālajā centrā
„Druvas”” ir iesniegts un atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansētajā pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (2.1.
Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai).
Projekta mērķis ir iegādāties kokapstrādes darbagaldus, kas nepieciešami,
lai īstenotu sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmijas vides dizaina nodaļas
pasniedzēju un studentu izstrādāto Ogres senlejas attīstības projektu.
Kopējās projekta izmaksas ir Ls 8773.44, no kurām 50% t.i. Ls 4386.71 ir
piešķirti no ES fonda līdzekļiem. Projekta īstenošanai nepieciešams
līdzfinansējums 50% apmērā, t.i. Ls 4386.73.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
1. Atbalstīt fonda „Zilais Krusts” projektu „Nodarbinātības veicināšana
Lēdmanes sociālajā centrā „Druvas”” ar finansējumu Ls 4386,73.
1.1.Finansējumu Ls 4387,00 piešķirt no "Zied zeme" projektu konkursa
līdzfinansējumiem paredzētajiem līdzekļiem, par šo summu palielinot
Lēdmanes teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu tāmi.
2. Par finansējuma apgūšanu Juridiskajai nodaļai sagatavot sadarbības līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājam
Dz.Laganovskim.
18.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS DALĪBU KONKURSĀ
„ATTĪSTĀM NOVADUS!”
SIA „3ZD” kopā ar starptautisku bezpeļņas organizāciju „Junior Chamber
International” (JCI) Latvijā rīko studentu un augstskolu sacensību „Attīstām
Novadus!” (turpmāk tekstā – Konkurss), kas norisināsies laika posmā no
2013.gada 1.decembra līdz 2016.gada 1.jūlijam.
Plānots, ka Konkursa Komandā darbosies vismaz trīs studenti un viens
pasniedzējs. Līguma ietvaros plānots noslēgt darījumu, kur SIA „3ZD”
nodrošina, ka Konkursa norises laikā viena Komanda izstrādā un īsteno
projektus Lielvārdes novada teritorijā, kā arī piedāvā jaunas idejas un skatījumu
dažādu iniciatīvu īstenošanai.
15.11.2013. Lielvārdes novada domes Attīstības un ekonomikas komiteja
piedalīšanos konkursā „Attīstām Novadus!” ir atzinusi par iespējamu un
nepieciešamu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu un 10.punktu, Lielvārdes novada domes 30.10.2013. Saistošo
noteikumu Nr.24 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” 93.3.punktu,
balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Piedalīties konkursā „Attīstām Novadus!” laika posmā no 2013.gada
1.decembra līdz 2016.gada 1.jūlijam.
2. Paredzēt finansējumu LVL 1701 (EUR 2420) apmērā, no kuriem LVL 1276
(EUR 1815) izmaksājami līdz 2013.gada 1.decembrim no 2013.gada rezerves
fonda un atlikusī summa LVL 425 (EUR 605) plānojama Lielvārdes novada
pašvaldības 2014.gada budžetā.
3. Slēgt sadarbības līgumu ar SIA “3ZD”, ievērojot šādus nosacījumus:
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Līdz 2013.gada 1.decembrim Lielvārdes novada pašvaldība (turpmāk –
pašvaldība) sagatavo un nosūta SIA „3ZD” aprakstu par savu novadu, kas tiks
izmantots, lai piesaistītu Komandas.
3.1. No visām Komandām, kuras Konkursa ietvaros būs izvēlējušās
Lielvārdes novadu kā savu darbības teritoriju, pašvaldība izvēlēsies vienu
Komandu līdz 2014.gada 1.februārim.
3.2. Komanda izstrādā un īsteno Projektus Lielvārdes novada teritorijā.
3.3. Pašvaldība nodrošina visu pieejamo sociāli ekonomisko informāciju par
novadu, tā infrastruktūru un iestādēm, lai Komanda izstrādātu projektus un
īstenotu tos saskaņā ar pašvaldības spēkā esošajiem attīstības plānošanas
dokumentiem.
3.4. Pašvaldība darbojas kā starpnieks starp Komandu un novada
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, nodrošinot viņiem iespējas satikties un strādāt
kopā pie projektu īstenošanas.
3.5. Pašvaldība divas reizes gadā pieprasa atskaites par Komandas darbību
un sasniegtajiem rezultātiem.
3.6. Gadījumā, ja konkursa ietvaros SIA “3ZD” Lielvārdes novada
pašvaldības teritorijā nerealizē nevienu projektu ar vismaz 15 000 EUR
investīcijām vai arī netiek izveidota neviena darba vieta līdz 2016.gada
1.maijam, Konkursa rīkotājs pašvaldībai atmaksā dalības maksu līdz
2016.gada 1.jūlijam.
4. Sadarbības līguma sagatavošanu nodrošināt Lielvārdes novada pašvaldības
Administrācijas Juridiskajai nodaļai.
5. Atbildīgā persona līguma nosacījumu izpildē ir Lielvārdes novada pašvaldības
Administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja
Airita Brenča.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram Gvido Vītoliņam.
19.
PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS RĪKA CITYIDEAS NODROŠINĀŠANU
LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS TĪMEKĻA VIETNĒ
Lielvārdes novada pašvaldība savā darbībā cenšas sekmēt efektīvu,
atklātu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību pašvaldības funkciju
realizēšanas procesā, tādējādi paaugstinot pašvaldības aktivitāšu plānošanas un
realizācijas kvalitāti un pašvaldības sasniegto rezultātu atbilstību sabiedrības
vajadzībām un interesēm.
Lielvārdes novada pašvaldība kā papildus resursu sadarbībai ar sabiedrību
izskata iespēju izmantot CityIdeas interneta rīku, kas paredzēts ievietošanai
pašvaldības tīmekļa vietnē pie rakstiem un atsevišķām sadaļām, ar nolūku
parādīt iedzīvotājiem un citiem novadiem kā pašvaldības darbība ikdienā padara
Lielvārdes novadu skaistāku un sakoptāku, dodot arī iespēju pašiem
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iedzīvotājiem palīdzēt dažādu jautājumu apsekošanā un risināšanā, norādot kartē
savus novērojumus novada attīstībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, Lielvārdes novada domes 30.10.2013. Saistošo
noteikumu Nr.24 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” 94.1. punktu,
balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Slēgt līgumu ar SIA „Stakeholde.rs” par līdzdalības rīka CityIdeas
nodrošināšanu Lielvārdes novada pašvaldības tīmekļa vietnē.
2. Līdzdalības rīka CityIdeas nodrošināšanai paredzēt sekojošu līguma termiņu
un finanšu līdzekļus:
2.1. 3 mēnešu testa periods (2013.gada decembris – 2014.gada februāris)
mēnesī Ls 70,- (neskaitot PVN):
2.1.1. 2013.gada decembra finansējums Ls 85.00 no Lielvārdes novada
pašvaldības rezerves fonda.
2.1.2. 2014.gada janvāra – februāra finansējumu Ls 169.40 (EUR
240.00) paredzēt Lielvārdes novada pašvaldības 2014.gada budžetā.
2.2. 10 mēnešu realizācijas periods (2014.gada marts – 2014.gada
decembris) Ls 847.00 (EUR 1205.00) paredzēt Lielvārdes novada
pašvaldības 2014.gada budžetā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram Gvido Vītoliņam.
20.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA –
DZĪVOKĻA NR.8, DZĪVOJAMĀ MĀJĀ „BĒRZI”, LĒDMANĒ, LĒDMANES
PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ, ATSAVINĀŠANAS PROCEDŪRAS
UZSĀKŠANU
Lielvārdes novada pašvaldībā 2013.gada 07.novembrī (reģ.Nr.LNP/28/13/2594-L) saņemta Lielvārdes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas
2013.gada 06.novembra vēstule Nr.LNP/1-8.2.3./13/2772 „Par pašvaldības
neizīrētājiem dzīvokļiem”.
Pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.8, dzīvojamā mājā
„Bērzi”, Lēdmanē, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, sastāv no vienas
istabas ar kopējo platību 31,42 m2 un 314/34923 daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas kopīpašuma domājamām daļām.
Pašvaldības Dzīvokļu komisija dzīvokli piedāvājusi vairākām pašvaldības
dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistrā reģistrētām personām, taču, tās no
piedāvājuma atteikušās.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un
8.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
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izšķērdēšanas novēršanu” 3. un 7.pantu, Ministru Kabineta 01.02.2011.
noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”,
ņemot vērā Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas atzinumu, balsojot: par
– 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile,
A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes
deputāti nolemj:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Lielvārdes novada pašvaldības nekustamam
īpašumam – vienas istabas dzīvoklim Nr.8, dzīvojamā mājā „Bērzi”,
Lēdmanē, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, un veikt šādas darbības:
1.1. pasūtīt Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
1.2. reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
1.3. novērtēt īpašumu.
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8, dzīvojamā mājā „Bērzi”,
Lēdmanē, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, nosacītās cenas noteikšanai
izveidot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai nosakot pašvaldības īpašuma
nosacīto cenu, ņemt vērā šādus nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijus:
3.1. sertificēta vērtētāja noteiktā īpašuma tirgus vērtība;
3.2. īpašuma kadastrālā vērtība;
3.3. īpašuma bilances vērtība;
3.4. ar īpašuma sagatavošanu atsavināšanai saistītie izdevumi;
3.5. ar īpašuma 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.
21.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA NR.5,
SPĪDOLAS
IELĀ
13,
LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES
NOVADS,
ATSAVINĀŠANAS PROCEDŪRAS UZSĀKŠANU
Pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.5, Spīdolas ielā 13,
Lielvārdē, Lielvārdes novads. Tas sastāv no divām istabām ar kopējo platību
43,74 m2 un 4374/55546 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma
domājamām daļām.
Lai dzīvokli izmantotu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai,
nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi (aptuvenā tāme Ls 4500,-).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un
8.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3. un 7.pantu, Ministru Kabineta 01.02.2011.
noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”,
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ņemot vērā Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas atzinumu, balsojot: par
– 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile,
A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes
deputāti nolemj:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Lielvārdes novada pašvaldības nekustamam
īpašumam – divu istabu dzīvoklim Nr.5, Spīdolas ielā 13, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, un veikt šādas darbības:
1.1. pasūtīt Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
1.2. reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
1.3. novērtēt īpašumu.
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5, Spīdolas ielā 13, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, nosacītās cenas noteikšanai izveidot Nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisiju.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai nosakot pašvaldības īpašuma
nosacīto cenu, ņemt vērā šādus nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijus:
3.1. sertificēta vērtētāja noteiktā īpašuma tirgus vērtība;
3.2. īpašuma kadastrālā vērtība;
3.3. īpašuma bilances vērtība;
3.4. ar īpašuma sagatavošanu atsavināšanai saistītie izdevumi;
3.5. ar īpašuma 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.
22.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA NR.55,
AVOTU
IELĀ
3,
LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES
NOVADS,
ATSAVINĀŠANAS PROCEDŪRAS UZSĀKŠANU
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemta Lielvārdes novada pašvaldības
Dzīvokļu komisijas vēstule (reģ.07.11.2012. Nr.LNP/1-7.1./13/2594) „Par
pašvaldības neizīrētājiem dzīvokļiem”.
Pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.55, Avotu ielā 3,
Lielvārdē, Lielvārdes novads, sastāv no vienas istabas ar kopējo platību 34,2 m2
un 342/29373 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamām daļām.
Pašvaldības Dzīvokļu komisija dzīvokli piedāvājusi vairākām pašvaldības
dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistrā reģistrētām personām, taču tās no
piedāvājuma ir atteikušās.
Lai dzīvokli izmantotu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai,
nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi (aptuvenā tāme Ls 2000,-).
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu,
8.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3. un 7.pantu, Ministru Kabineta 01.02.2011.
noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”,
ņemot vērā Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas atzinumu, balsojot: par
– 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile,
A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes
deputāti nolemj:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Lielvārdes novada pašvaldības nekustamam
īpašumam – vienas istabas dzīvoklim Nr.55, Avotu ielā 3, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, un veikt šādas darbības:
1.1. pasūtīt Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
1.2. reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
1.3. novērtēt īpašumu.
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.55, Avotu ielā 3, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, nosacītās cenas noteikšanai izveidot Nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisiju.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai nosakot pašvaldības īpašuma
nosacīto cenu, ņemt vērā šādus nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijus:
3.1. sertificēta vērtētāja noteiktā īpašuma tirgus vērtība;
3.2. īpašuma kadastrālā vērtība;
3.3. īpašuma bilances vērtība;
3.4. ar īpašuma sagatavošanu atsavināšanai saistītie izdevumi;
3.5. ar īpašuma 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.
23.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA NR.47,
AVOTU
IELĀ
10,
LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES
NOVADS,
ATSAVINĀŠANAS PROCEDŪRAS UZSĀKŠANU
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemta Lielvārdes novada pašvaldības
Dzīvokļu komisijas vēstule (reģ.07.11.2013. Nr.LNP/1-7.1/13/2594) „Par
pašvaldības neizīrētājiem dzīvokļiem”.
Pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.47, Avotu ielā 10,
Lielvārdē, Lielvārdes novads, sastāv no vienas istabas ar kopējo platību 30,8 m2
un 308/34923 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamām daļām.
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Pašvaldības Dzīvokļu komisija dzīvokli piedāvājusi vairākām pašvaldības
dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistrā reģistrētām personām, taču tās no
piedāvājuma ir atteikušās.
Lai dzīvokli izmantotu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai,
nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi (aptuvenā tāme Ls 2500,-).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu,
8.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3. un 7.pantu, Ministru Kabineta 01.02.2011.
noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”,
ņemot vērā Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas atzinumu, balsojot: par
– 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile,
A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes
deputāti nolemj:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Lielvārdes novada pašvaldības nekustamam
īpašumam – vienas istabas dzīvoklim Nr.47, Avotu ielā 10, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, un veikt šādas darbības:
1.1. pasūtīt Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
1.2. reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
1.3. novērtēt īpašumu.
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.47, Avotu ielā 10, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, nosacītās cenas noteikšanai izveidot Nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisiju.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai nosakot pašvaldības īpašuma
nosacīto cenu, ņemt vērā šādus nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijus:
3.1. sertificēta vērtētāja noteiktā īpašuma tirgus vērtība;
3.2. īpašuma kadastrālā vērtība;
3.3. īpašuma bilances vērtība;
3.4. ar īpašuma sagatavošanu atsavināšanai saistītie izdevumi;
3.5. ar īpašuma 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.
24.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
„AVIEKSTES DZIRNAVAS 1”, LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES
NOVADĀ, NODOŠANU ATSAVINĀŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts J.Tilaka un M.Tilakas, deklarētā
dzīvesvieta: xxxx iesniegums (reģ.14.11.2013. Nr.LNP/2-8/13/2625), ar lūgumu
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rast iespēju atsavināt un iegādāties pašvaldības nekustamo īpašumu „Aviekstes
dzirnavas 1”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7464 001
0060.
Ogres zemesgrāmatu nodaļā 2013.gada 20.septembrī Lēdmanes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0052 4987 reģistrēts pašvaldības
nekustamais īpašums „Aviekstes dzirnavas 1”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes
novads, kadastra numurs 7464 001 0060, kopplatība 14,7 hektāri.
Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālā nodaļa 2007.gada 14.novembrī
pieņēma lēmumu Nr.9A-1.28/14 par zemes vienības „Aviekstes dzirnavas”,
Lēdmanes pagastā, kadastra numurs 7464 001 0036, piešķiršanu īpašumā par
samaksu G.Tilakam un J.Tilakam (katram ½ domājamā daļa). Līdz 2011.gada
30.decembrim netika noslēgts zemes izpirkuma līgums ar valsts akciju
sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”. Lielvārdes novada dome
2012.gada 29.augusta sēdē Nr.9 pieņēma lēmumu Nr.31. „Par zemes patstāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Aviekstes dzirnavas”, Lēdmanes
pagastā, Lielvārdes novadā”. Lielvārdes novada dome 2012.gada 26.septembra
sēdē Nr.10 pieņēma lēmumu Nr.36. „Par grozījumiem Lielvārdes novada domes
29.08.2012. sēdes Nr.9 lēmumā Nr.31. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanu uz zemes vienību „Aviekstes dzirnavas”, Lēdmanes pagastā,
Lielvārdes novadā”. Lielvārdes novada būvvalde 2013.gada 05.aprīļa sēdē
(protokols Nr.11) pieņēma lēmumu Nr.11. „Par nosaukuma piešķiršanu
nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7464 001 0060 un tā sastāvā esošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7464 001 0036 Lēdmanes pagastā,
Lielvārdes novadā”. 2012.gada 12.decembrī M.Tilaka un J.Tilaks noslēdza
Zemes nomas līgumus (Nr.LNP/10-7.1/12/28 un LNP/10-7.1/12/27) par
pašvaldības zemes gabala „Aviekstes dzirnavas 1”, Lēdmanes pagastā,
Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7464 001 0060, nomu (katram 1/2
domājamā daļa). Minēto līgumu darbības termiņš – līdz 2021.gada
31.decembrim.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 8.punktu, 8.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu un 7.pantu, Ministru
Kabineta 2011.gada 01.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”, ņemot vērā Lielvārdes novada domes Finanšu
komitejas ieteikumu, balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
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
„Aviekstes dzirnavas 1”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra
numurs 7464 001 0060, tas ir, zemes gabalu 14,7 hektāru kopplatībā.
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam izveidot
pašvaldības nekustamā īpašuma „Aviekstes dzirnavas 1”, Lēdmanes pagastā,
Lielvārdes novadā, Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju.
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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. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
25.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
„PĀRUPES”, LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ,
NODOŠANU ATSAVINĀŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts J.Tilaka, deklarētā dzīvesvieta:
xxxx, iesniegums (reģ.14.11.2013. Nr.LNP/2-8/13/2625), ar lūgumu rast iespēju
atsavināt un iegādāties pašvaldības nekustamo īpašumu „Pārupes”, Lēdmanes
pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7464 003 0127.
Ogres zemesgrāmatu nodaļā 2007.gada 02.janvārī Lēdmanes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0030 8335 reģistrēts pašvaldības
nekustamais īpašums „Pārupes”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, kadastra
numurs 7464 003 0127, kopplatība 1,68 hektāri. Tas sastāv no diviem zemes
gabaliem: kadastra apzīmējums 7464 003 0127, platība 1,16 hektāri un kadastra
apzīmējums 7464 003 0131, platība 0,52 hektāri.
Minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
8.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu un 7.pantu, Ministru Kabineta 2011.gada
01.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”, ņemot vērā Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas ieteikumu,
balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, 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
„Pārupes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7464 003
0127, tas ir, divus zemes gabalus 1,68 hektāru kopplatībā.
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam izveidot
pašvaldības nekustamā īpašuma „Pārupes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes
novadā, Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju.
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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.
26.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
„TAURIŅI”,
LĒDMANES
PAGASTĀ,
LIELVĀRDES
NOVADĀ,
NODOŠANU ATSAVINĀŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts J.Tilaka, deklarētā dzīvesvieta:
xxxx, iesniegums (reģ.14.11.2013. Nr.LNP/2-8/13/2625-T), ar lūgumu rast
iespēju atsavināt un iegādāties pašvaldības nekustamo īpašumu „Tauriņi”,
Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7464 003 0130.
Ogres zemesgrāmatu nodaļā 2007.gada 03.janvārī Lēdmanes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0030 8413 reģistrēts pašvaldības
nekustamais īpašums „Tauriņi”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, kadastra
numurs 7464 003 0130, kopplatība 1,83 hektāri. Tas sastāv no diviem zemes
gabaliem: kadastra apzīmējums 7464 003 0130, platība 1,17 hektāri un kadastra
apzīmējums 7464 003 0126, platība 0,66 hektāri.
Minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
8.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu un 7.pantu, Ministru Kabineta 2011.gada
01.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”, ņemot vērā Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas ieteikumu,
balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, 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
„Tauriņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7464 003
0130, tas ir, divus zemes gabalus 1,83 hektāru kopplatībā.
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2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam izveidot
pašvaldības nekustamā īpašuma „Tauriņi”, 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.
27.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
„KRĀTUVES”, JUMPRAVAS PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ,
ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 7448 002 0348
NODOŠANU ATSAVINĀŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības
„Kumelītes”, juridiskā adrese:xxxx īpašnieka iesniegums (reģ.30.10.2013.
Nr.LNP/2-8/13/2477), ar lūgumu rast iespēju atsavināt un iegādāties pašvaldības
nekustamā īpašuma „Krātuves”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra
numurs 7448 002 0346, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0348,
daļu.
Ogres zemesgrāmatu nodaļā 2011.gada 03.februārī Jumpravas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0048 7068 reģistrēts pašvaldības
nekustamais īpašums „Krātuves”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads,
kadastra numurs 7448 002 0346, kopplatība 16,07 hektāri. Tas sastāv no trim
zemes gabaliem: kadastra apzīmējums 7448 002 0346, platība 4,22 hektāri;
kadastra apzīmējums 7448 002 0347, platība 6,53 hektāri un kadastra
apzīmējumu 7448 002 0348, platība 5,32 hektāri.
Par nekustamā īpašuma „Krātuves” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7448 002 0348, nomu ir noslēgti divi nomas līgumi: 2004.gada
02.februārī ar Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīcu par divu hektāru nomu līdz
2018.gada 01.janvārim un 2013.gada 02.septembrī ar zemnieku saimniecību
„Kumelītes” par divu hektāru nomu līdz 2013.gada 31.decembrim.
Minētā nekustamā īpašuma zemes vienība nav nepieciešams pašvaldības
funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
8.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
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izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu un 7.pantu, Ministru Kabineta 2011.gada
01.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”, ņemot vērā Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas ieteikumu,
balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Sagatavot atsavināšanai Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Krātuves”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7448
002 0346, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0348, kuras
platība 5,32 hektāri.
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam izveidot
pašvaldības nekustamā īpašuma „Krātuves”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0348 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.
28.
PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA SLĒGŠANU STARP LIELVĀRDES
NOVADA PAŠVALDĪBU UN DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBU
„SKOLAS NAMS 10” PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SKOLAS IELA 10A,
LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADS, ZEMES NOMU
Uz Lielvārdes novada pašvaldības vārda Ogres zemesgrāmatu nodaļā
Lielvārdes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1299 reģistrēts nekustamais
īpašums Skolas iela 10A, Lielvārdē, kadastra numurs 7413 002 0547, ar diviem
zemes gabaliem 1403 m3 kopplatībā. Uz tiem atrodas daļa no 44 dzīvokļu
dzīvojamās mājas, kurā esošie dzīvokļi ir privatizēti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Civillikuma noteikumiem par nomu, Ministru kabineta 30.10.2007.
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, ņemot
vērā Finanšu komitejas atzinumu, balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis,
D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
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L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – 1
deputāts (J.Āboliņš); Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Iznomāt Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Skolas nams 10”, reģistrācijas numurs
40008170295, Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Skolas iela
10A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 002 0547, tas ir,
divus zemes gabalus 1403 m2 kopplatībā.
2. Noslēgt Zemes nomas līgumu ar šādiem noteikumiem:
2.1. Nomas līguma priekšmets: Lielvārdes novada pašvaldībai piederošais
nekustamais īpašums Skolas iela 10A, Lielvārde, Lielvārdes novads, kas
sastāv no: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0547,
iznomājamā zemes gabala platība 333 m2 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7413 002 0078, iznomājamā zemes gabala platība 1070 m2;
2.2. zemes lietošanas mērķis: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas iela 10,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, uzturēšana;
2.3. Zemes nomas līguma darbības laiks: no 2014.gada 01.janvāra līdz
2023.gada 31.decembrim;
2.4. noteikt zemes nomas maksu 1,5% (viens komats pieci procenti) apmērā no
zemes kadastrālās vērtības gadā, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
3. Zemes nomas līgumu parakstīšanai sagatavot Lielvārdes novada pašvaldības
Administrācijas Juridiskajai nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
29.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „SŪKŅU STACIJA” LĒDMANES
PAGASTĀ SASTĀVĀ ESOŠĀS ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA
APZĪMĒJUMU 7464 006 0315 PIEVIENOŠANU NEKUSTAMAJAM
ĪPAŠUMAM „SKOLAS MEŽS”
Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Lēdmanes
pagastā „Sūkņu stacija” (kadastra Nr.7464 006 0264) sastāvā Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta apbūvētā zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 7464 006 012, uz kuras atrodas sūkņu stacijas ēka un
neapbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7464 006 0315.
Lai Lielvārdes novada pašvaldība turpmāk varētu racionāli apsaimniekot
nekustamo īpašumu „Sūkņu stacija”, tā sastāvā esošo neapbūvēto zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 7464 006 0315 (platība 0,14 ha) nepieciešams pievienot
blakus esošajam Lielvārdes novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam
īpašumam „Skolas mežs” (kadastra Nr.7464 006 0122).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta pirmās daļas
1.punktu, 33.pantu, Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošajiem
noteikumiem Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu”, balsojot: par
– 12 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile,
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A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – 1 deputāts (J.Āboliņš); Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
1. Grozīt Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Sūkņu stacija”, kadastra Nr.7464 006 0264 sastāvu, no tā atdalot zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 7464 006 0315.
2. Grozīt Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Skolas mežs”, kadastra Nr.7464 006 0122 sastāvu, tam pievienojot no
nekustamā īpašuma „Sūkņu stacija” atdalīto zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7464 006 0315.
3. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Juridiskajai nodaļai
sagatavot dokumentus iesniegšanai Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram.
30.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠĀS ZEMES
VIENĪBAS „INDRĀNI”, LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ,
SADALĪŠANU
UN
PAR
ĒKU
„INDRĀNI”
UZTURĒŠANAI
NEPIECIEŠAMĀ ZEMESGABALA IZVEIDOŠANU
Saskaņā ar Lēdmanes pagasta padomes 20.12.2006.sēdes Nr.14
lēmumuNr.3 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, pamatojoties uz Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.pantu, uz zemes gabalu „Indrāni” 8,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7464 003 0177, Lēdmanes pagastā, izbeigtas zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības R.Tauriņai. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistra datiem uz zemes gabala „Indrāni” atrodas dzīvojamā ēka un
palīgēkas.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajā prim daļā noteiks: „Ja
personai saskaņā ar šo likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
un tā neizmanto zemes nomas pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai
personai piederošas ēkas (būves), pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa
zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai
saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību…
Izveidotajam zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi un lēmumam par atsevišķa zemesgabala izveidošanu pievieno
zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā zemesgabala kadastra
apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un
ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.”
Ņemot vērā iepriekš norādīto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto prim
daļu, Ministru kabineta 30.04.2013.noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas
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plānošanas un apbūves noteikumi” 65.punktu, Lielvārdes novada domes
26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas
plānojumu”, balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
1. Sadalīt zemes vienību „Indrāni”, Lēdmanes pagastā, ar kadastra
apzīmējumu 7464 003 0177, izveidojot atsevišķu zemesgabalu 1,0 ha platībā
dzīvojamās ēkas „Indrāni” (kadastra apzīmējums 7464 003 0177 001) un
palīgēku uzturēšanai:
1.1. izveidotajam zemesgabalam 1,0 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
1.2. izveidotajam zemesgabalam un uz tā esošajām ēkām precizēt esošās
adreses „Indrāni”, Tīrumnieki, Lēdmanes pag., Lielvārdes nov. pierakstu uz –
„Indrāni”, Lēdmanes pag., Lielvārdes nov.
2. Noteikt, ka atlikusī zemes vienības „Indrāni” ar kadastra apzīmējumu
7464 003 0177 neapbūvētā daļa 7,4 ha platībā ieskaitāma rezerves zemes fondā.
3. Noteikt rezerves zemes fondā ieskaitāmajai zemes vienībai 7,4 ha
platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) un piešķirt
nekustamā īpašuma nosaukumu „Indrāni 1”.
31.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
„KRĀTUVES”, JUMPRAVAS PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ,
ZEMES VIENĪBAS AR KAD.NR.74480020348 ATDALĪŠANU
Lielvārdes novada pašvaldībā 2013.gada 30.oktobrī (reģ.Nr.LNP/28/13/2477-K) saņemts zemnieku saimniecības „Kumelītes”, juridiskā adrese:
xxxx iesniegums, ar lūgumu rast iespēju atsavināt un iegādāties pašvaldības
nekustamā īpašumā „Krātuves”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra
numurs 7448 002 00346, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0348.
Ogres zemesgrāmatu nodaļā 2011.gada 03.februārī Jumpravas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0048 7068 reģistrēts pašvaldības
nekustamais īpašums „Krātuves”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads,
kadastra numurs 7448 002 0346, kopplatība 16,07 hektāri. Tas sastāv no trim
zemes gabaliem: kadastra apzīmējums 7448 002 0346, platība 4,22 hektāri;
kadastra apzīmējums 7448 002 0347, platība 6,53 hektāri un kadastra
apzīmējums 7448 002 0348, platība 5,32 hektāri.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, ņemot vērā Lielvārdes novada
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domes Tautsaimniecības komitejas ieteikumu, balsojot: par – 13 deputāti
(J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Atdalīt no Lielvārdes novada pašvaldības nekustama īpašuma „Krātuves”,
Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7464 002 0346,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0348, kuras platība 5,32
hektāri.
2. Zemes vienībai saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve (1005).
3. Lielvārdes novada būvvaldei veikt nepieciešamās darbības zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7448 002 0348 atdalīšanai no nekustamā īpašuma
„Krātuves”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
34.
PAR FINANSIĀLU ATBALSTU OGRES POLITISKI REPRESĒTO KLUBA
KONFERENCES ORGANIZĒŠANAI 2013.GADA 27.DECEMBRĪ
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Ogres politiski represēto kluba
valdes priekšsēdētāja I.Kaļķa iesniegums (21.11.2013. NR.LNP/1-3.4/13/2679)
ar lūgumu atbalstīt Ogres politiski represēto kluba organizēto konferenci par
godu kluba 25.gadskārtai ar finansējumu Ls 100.00.
Kluba biedri ir arī Lielvārdes novada politiski represētās personas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 12.pantu, balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Ls 100.00 Ogres politiski represēto kluba konferences
organizēšanai 2013.gada 27.decembrī.
2. Finansējumu Ls 100.00 piešķirt no Lielvārde novada pašvaldības
administrācijas izdevumu tāmes.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniecei
V.Volontei.
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