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

2013.gada 28.decembra

Domes sēdē

Nr.22

pieņemtie lēmumi
Darba kārtība
1. Saistošie noteikumi Nr.43 “Grozījumi Lielvārdes novada domes
13.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Lielvārdes novada
pašvaldības 2013.gada budžetu”.
2. Saistošie noteikumi Nr.44 „Par Lielvārdes novada domes 15.02.2012.
saistošo noteikumu Nr.1 „Par kārtību, kādā Lielvārdes novadā tiek
izsniegtas atļaujas iebraukt un/vai novietot transporta līdzekli stāvēšanai
teritorijās, kur transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana
tiek ierobežota ar ceļa zīmēm” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
3. Par Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pamatskolas nolikuma
apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem Jumpravas pagasta pārvaldes nolikumā.
5. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā.
6. Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatiermākslas kolektīvu
vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikuma
apstiprināšanu.
7. Par noteikumiem par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu
amatiermākslas kolektīvu reģistrāciju un darbības izbeigšanu.
8. Noteikumi „Par kārtību, kādā Lielvārdes novadā tiek izsniegtas atļaujas
iebraukt un/vai novietot transporta līdzekli stāvēšanai teritorijās, kur
transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar
ceļa zīmēm”.
9. Par valsts budžeta mērķdotāciju „Vispārizglītojošo skolu, internātskolu un
pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai” sadali Lielvārdes novada
izglītības iestādēm2013.gada decembra mēnesī.
10.Par nepieciešamo atbalsta personāla likmju skaitu un nepieciešamo
finansējumu Lielvārdes novada izglītības iestādēs no 01.01.2014.
11.Par dalības maksu Lielvārdes novada bērnu amatiermākslas kolektīvos.
12.Par grozījumiem 24.02.2010. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.2
lēmumā Nr.13 „Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
13.Par Lielvārdes pilsētas bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
14.Par Jumpravas pagasta bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
15.Par Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja sniegtajiem maksas
pakalpojumiem.

16.Par Lielvārdes pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
17.Par pašvaldības īpašuma – dzīvokļa Nr.1 „Gatves”, Lēdmanes pagastā,
Lielvārdes novadā, īres un komunālo pakalpojumu maksas parāda
norakstīšanu.
18.Par pašvaldības īpašuma – dzīvokļa Nr.9, „Skolas internāts”, Lēdmanes
pagastā, Lielvārdes novadā, īres un komunālo pakalpojumu maksas
parāda norakstīšanu.
19.Par pašvaldības īpašuma – dzīvokļa Nr.7, „Intas”, Lēdmanes pagastā,
Lielvārdes novadā, īres un komunālo pakalpojumu maksas parāda
norakstīšanu.
20.Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, dzīvojamā mājā
„Kalnieši”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas
procedūras uzsākšanu.
21.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no J.Z.
22.Par sadarbības līguma izglītības jomā noslēgšanu starp Ķeguma novada
pašvaldību un Lielvārdes novada pašvaldību.
23.Par sadarbības līguma izglītības, sporta un kultūras jomā pagarināšanu
starp Ogres novada pašvaldību, Ikšķiles novada pašvaldību, Ķeguma
novada pašvaldību un Lielvārdes novada pašvaldību.
24.Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2011.gada 26.janvāra sēdes
Nr.1 lēmumā Nr.20 „Par nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu zemes ierīcības projektā zemes vienībām
„Ventiņi”, „Bekubode”, „Māļlēpes”, „Zvaguļi”, „Zvaguļi A”, „Dāboliņi”,
„Dāboliņi A”, ‘Jaunbekas”, „Smilšķalni”, „SmilškalniA”, „Veldzes”,
„Rīti”, „Kalnieši”, „Kalnieši A”. „Zaļmeži”, „Zaļmeži A”, „Jaunvācieši”,
„Jaunvācieši A”, „Bekas”, „Bekas A”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes
novadā, projektētajām zemes vienībām”.
25.Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Lielvārdes
pilsētā platību precizēšanu.
26.Par tehniskā projekta „Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Mēness ielā
3A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā” korekciju saskaņošanu.
27.Par dzīvokļa Nr.24 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu
A.K.
28.Par 2013.gada 30.oktobra Lielvārdes novada domes sēdes Nr.18 lēmuma
Nr.23 „Par grozījumiem 2012.gada 29.februāra Lielvārdes novada domes
sēdes Nr.3 lēmumā Nr.11 „Par iekasētās dalības maksas Lielvārdes
novada bērnu amatiermākslas kolektīvos izlietojumu” atcelšanu.
29.Saistošie noteikumi Nr.45 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.33 „Par sabiedrisko kārtību
Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā””.
30.Par atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Lielvārdes novadā.
31.Par nekustamā īpašuma Rembates iela 15B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
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32.Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Krātuves”, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā, zemes nomas līguma Nr.LNP/10-7.1/13/10 termiņa
pagarināšanu.
1.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.43 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 13.02.2013. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2 „PAR
LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA BUDŽETU”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 46.panta un likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis,
D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Izdot iesniegtos saistošos noteikumus Nr.43 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 13.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības 2013.gada budžetu””
2. Saistošos noteikumus nosūta informācijai VARAM, publicēt bezmaksas
izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā Lielvārdes novada
pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta pārvaldēs.
3. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
2.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.44 „PAR LIELVĀRDES NOVADA DOMES
15.02.2012. SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.1 „PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ
LIELVĀRDES NOVADĀ TIEK IZSNIEGTAS ATĻAUJAS IEBRAUKT
UN/VAI
NOVIETOT
TRANSPORTA
LĪDZEKLI
STĀVĒŠANAI
TERITORIJĀS, KUR TRANSPORTA LĪDZEKĻU IEBRAUKŠANA,
APSTĀŠANĀS UN STĀVĒŠANA TIEK IEROBEŽOTA AR CEĻA ZĪMĒM”
ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJOŠIEM
Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 1.panta otro daļu, Ceļu
satiksmes likuma 38.panta pirmo, otro un trešo daļu, MK 2004.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”, balsojot: par – 14 deputāti
(J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Izdot iesniegtos saistošos noteikumus Nr.44 „Par Lielvārdes novada
domes 15.02.2012. saistošo noteikumu Nr.1 „Par kārtību, kādā Lielvārdes
novadā tiek izsniegtas atļaujas iebraukt un/vai novietot transporta līdzekli
stāvēšanai teritorijās, kur transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un
stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm” atzīšanu par spēku zaudējošiem”.
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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 nākamajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.
3.
PAR
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
PAMATSKOLAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU

LĒDMANES

2013.gada 7.jūlijā Izglītības likumā ir veikti grozījumi. Tie paredz
izglītības iestādes padomei noteikt plašākas funkcijas un līdzdarbības iespējas
skolas dzīvē. 2013.gada 21.maijā ir veikti grozījumi 24.11.2009. Ministru
kabineta noteikumos Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”. Šie noteikumi nosaka
izglītības iestādes vadītāja rīcību un atbildību, ja izglītojamais apdraud savu vai
citu personu drošību, veselību vai dzīvību. Pamatojoties uz izmaiņām šajos
ārējos normatīvos aktos, nepieciešams apstiprināt Lēdmanes pamatskolas
nolikumu jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu, balsojot: par – 14
deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pamatskolas
nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Lēdmanes pamatskolas nolikumu, kas
apstiprināts ar Lielvārdes novada domes 2011.gada 28.septembra sēdes
Nr.11 lēmumu Nr.3.
4.
PAR GROZĪJUMIEM JUMPRAVAS PAGASTA PĀRVALDES NOLIKUMĀ
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu un 69.1pantu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis,
D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
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1. Izdarīt ar Lielvārdes novada domes 2009.gada 26.augusta sēdes Nr.7 ar
lēmumu Nr.5 apstiprinātajā Jumpravas pagasta pārvaldes nolikumā šādus
grozījumus:
1.1. papildināt 13.2.punktu aiz vārda „organizē” ar vārdiem „un veic”;
1.2. aizstāt 13.7.punktā vārdus „ir tiesīgs piedalīties” ar vārdu „piedalās”;
1.3. papildināt 13.9.punktu aiz vārda „koordinē” ar vārdiem „un pārrauga”;
1.4. papildināt 13.19.punktu aiz vārda „rakšanas” ar vārdiem „darbu un koku
ciršanas”;
1.5. svītrot 13.20.punktu;
1.6. svītrot 13.21.punktu;
1.7. svītrot 13.25.punktu;
1.8. papildināt nolikumu ar 13.26.punktu šādā redakcijā:
„13.26. savas kompetences ietvaros sagatavo domes lēmumu projektus;”
1.9. papildināt nolikumu ar 13.27.punktu šādā redakcijā:
„13.27. savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus par savā pārraudzībā
esošo iestāžu saimniecisko darbību;”
1.10. papildināt nolikumu ar 13.28.punktu šādā redakcijā:
„13.28. saskaņā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu pilda pašvaldības
izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā;”
1.11. papildināt nolikumu ar 13.29 punktu šādā redakcijā:
„13.29. veic citus pienākumus, kas paredzēti normatīvajos aktos vai ko
uzdod domes priekšsēdētājs vai izpilddirektors.”
5.
PAR
GROZĪJUMIEM
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
AMATPERSONU UN DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS NOLIKUMĀ
Saskaņā ar 06.11.2013. grozījumiem Valsts un pašvaldību amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likumā, t.sk. grozījumiem sakarā ar euro ieviešanu,
nepieciešams izdarīt grozījumus Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa
sēdē Nr.5 ar lēmumu Nr.3 apstiprinātajā Lielvārdes novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta ceturto daļu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1.Izdarīt ar Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5
lēmumu Nr.3 apstiprinātajā Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozījumus:
1.1.aizstāt 14.punktā vārdu un skaitli „LVL 10,00” ar vārdu un skaitli
„EUR 14,23”;
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1.2.papildināt nolikuma III nodaļas virsrakstu un 16., 17., 18., 19.,
20.punktu aiz vārdiem „domes priekšsēdētājam” ar vārdiem „un domes
priekšsēdētāja pirmajam vietniekam”;
1.3.aizstāt 25.punktā skaitli „60” ar vārdiem un skaitli „ne mazāk kā 40”;
1.4.papildināt nolikumu ar 47.1 punktu šādā redakcijā:
„47.1Darbiniekiem, kuriem ir noteikts normālais nedēļas darba laiks,
virsstundu darbu apmaksā vai ar apmaksātu atpūtas laiku kompensē par katru
kalendāra mēnesi saskaņā ar darba laika uzskaites datiem”;
1.5.izteikt 48.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
„48.Apmaksā vai ar apmaksātu atpūtas laiku kompensē virsstundas, kas
četru kalendāra mēnešu laikā vai normatīvajos aktos vai darba koplīgumā
noteiktajā atskaites periodā nostrādātas virs normālā darba laika stundu
kopsummas”;
1.6. papildināt ar 48.1punktu šādā redakcijā:
„48.1 Lai virsstundu darbu kompensētu ar atpūtas laiku citā nedēļas dienā
ne vēlāk kā gada laikā, pašvaldības institūcija un darbinieks, vienojoties par
virsstundu darba veikšanu vai tam piekrītot, vienojas arī par atpūtas laika
piešķiršanas nosacījumiem”;
1.7.aizstāt 58.punktā vārdu un skaitli „LVL 150,00” ar vārdu un skaitli
„EUR 213,43”;
1.8.aizstāt 61.3.punktā vārdu un skaitli „LVL 0,03” ar vārdu un skaitli
„EUR 0,04”;
1.9.izteikt 79.punktu šādā redakcijā:
79.„Par darbinieka aizvietošanu papildatvaļinājuma laikā tiek noteikta
piemaksa līdz 10 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgas”;
1.10.aizstāt pārejas noteikumu 3.punktā skaitli „2013.” ar skaitli „2014.”;
1.11.svītrot pārejas noteikumu 4.punktu;
1.12.izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:
„3. pielikums
Lielvārdes novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam

Mēnešalgu grupu mēnešalgu intervāli
Mēnešalgu
grupa

Līmenis mēnešalgu skalā un tam atbilstošais mēnešalgas intervāls EUR
1

2

3

4

5

1

320

327

329

336

337

344

346

353

354

363

2

324

332

333

340

341

349

350

363

364

420

3

329

337

339

356

357

386

387

415

417

481

4

333

343

344

373

374

418

420

462

464

548

5

337

349

350

398

400

460

461

522

524

620

6

6

341

359

360

435

437

511

512

588

589

700

7

346

388

390

478

480

569

571

659

660

788

8

350

452

454

558

559

663

664

767

768

874

9

397

515

517

635

636

753

754

872

874

993

10

470

609

610

750

751

891

892

1032

1033

1174

11

552

717

719

882

884

1049

1050

1214

1215

1382

12

659

855

857

1052

1053

1249

1251

1447

1446

1646

13

767

995

996

1225

1227

1456

1457

1685

1686

1917

14

905

1175

1177

1447

1448

1719

1720

1991

1992

2264

15

941

1222

1224

1504

1505

1786

1787

2069

2070

2352

„
2. Šie grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
6.

novada

pašvaldības

PAR
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
IESTĀŽU
AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU VADĪTĀJU, SPECIĀLISTU UN
KONCERTMEISTARU
DARBA
SAMAKSAS
NOLIKUMA
APSTIPRINĀŠANU
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas
2.punktu un ceturto daļu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu un 76.pantu, izstrādāts
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju,
speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikums, balsojot: par – 14
deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatiermākslas kolektīvu
vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikumu.
2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē ar Lielvārdes novada domes
25.01.2012. sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 apstiprinātais nolikums.
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7.
NOTEIKUMI Nr.5 „PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
IESTĀŽU AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU REĢISTRĀCIJU UN
DARBĪBAS IZBEIGŠANU”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas
2.punktu un ceturto daļu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu un 76.pantu, izstrādāti
Noteikumi par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatiermākslas kolektīvu
reģistrāciju un darbības izbeigšanu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret
– nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. 1.Apstiprināt Noteikumus Nr.5 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu
amatiermākslas kolektīvu reģistrāciju un darbības izbeigšanu”.
8.
NOTEIKUMI NR.6 „PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ LIELVĀRDES NOVADĀ TIEK
IZSNIEGTAS ATĻAUJAS IEBRAUKT UN/VAI NOVIETOT TRANSPORTA
LĪDZEKLI STĀVĒŠANAI TERITORIJĀS, KUR TRANSPORTA LĪDZEKĻU
IEBRAUKŠANA, APSTĀŠANĀS UN STĀVĒŠANA TIEK IEROBEŽOTA
AR CEĻA ZĪMĒM”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par autoceļiem” 1.panta otro daļu, balsojot: par – 14 deputāti
(J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.6 „Par kārtību, kādā Lielvārdes novadā tiek
izsniegtas atļaujas iebraukt un/vai novietot transporta līdzekli stāvēšanai
teritorijās, kur transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek
ierobežota ar ceļa zīmēm”
9.
PAR VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJU „VISPĀRIZGLĪTOJOŠO
SKOLU,
INTERNĀTSKOLU
UN
PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS
PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI” SADALI LIELVĀRDES NOVADA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 2013.GADA DECEMBRA MĒNESIM
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.novembra rīkojumu Nr.573
(projektu) „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2013.gadam”, Lielvārdes novada pašvaldībai 2013.gada
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decembra mēnesim pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti
līdzekļi Ls 68824.00 apmērā; pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi Ls 9329,00
apmērā, pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un
sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās
un garīgās attīstības traucējumiem piešķirti līdzekļi Ls 23784,00 apmērā.
Interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi Ls
3165,00 apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29., 30.pantu, Ministru kabineta
22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 11.punktu un saskaņā ar Lielvārdes
novada domes 2011.gada 9.februāra sēdes Nr.3 lēmumu Nr.10 „Par kārtību,
kādā Lielvārdes novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju
vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai”, balsojot: par – 14 deputāti
(J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Sadalīt sekojoši pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2013.gada decembra mēnesim paredzētos valsts budžeta līdzekļus Ls
68824,00:
1.1. Izglītības atbalsta pasākumi - Ls 1235,00 (atlīdzība skolu psihologam,
logopēdam);
1.2. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai - Ls 29623,00;
1.3. Jumpravas vidusskolai – Ls 13726,00;
1.4. Lielvārdes pamatskolai – Ls 15515,00;
1.5. Lēdmanes pamatskolai – Ls 8725,00.
2. Sadalīt sekojoši pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gada decembra mēnesim
paredzētos valsts budžeta līdzekļus Ls 9329, 00:
2.1. VPII „Pūt vējiņi” – Ls 5642,00;
2.2. VPII „Zvaniņš” – Ls 1598,00;
2.3. Lēdmanes pamatskolas pirmsskolas grupai – Ls 817,00;
2.4. Lielvārdes pamatskolai – Ls 1272,00.
3. Sadalīt sekojoši Jumpravas speciālajai internātpamatskolai 2013.gada
decembra mēnesim paredzētos valsts budžeta līdzekļus Ls 23784,00:
3.1. pedagogu darba samaksai un VSAOI – Ls 11688,00;
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3.2. pārējiem izdevumiem - Ls 12096,00.
4. Sadalīt interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gada
decembra mēnesim paredzētos valsts budžeta līdzekļus Ls 3165,00:
4.1. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai - Ls 1198,00;
4.2. Lielvārdes pamatskolai – Ls 681,00;
4.3. Jumpravas vidusskolai – Ls 422,00;
4.4. Lēdmanes pamatskolai – Ls 302,00;
4.5. Lielvārdes novada sporta centram – Ls 431,00;
4.6. Lielvārdes mūzikas skolai – 131,00.
10.
PAR NEPIECIEŠAMO ATBALSTA PERSONĀLA LIKMJU SKAITU UN
NEPIECIEŠAMO FINANSĒJUMU LIELVĀRDES NOVADA IZGLĪTĪBAS
IESTĀDĒS NO 01.01.2014.
Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādes laika posmā no
2012.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim ESF projekta „Atbalsta
pasākumu īstenošana Lielvārdes novada izglītības iestādēs” ietvaros saņem
atbalsta personāla (logopēda, psihologa, speciālā pedagoga, pedagoga palīga)
pakalpojumus. Papildus tiek nodrošināti citi pakalpojumi – lasīšanas nodarbības
mazās skolēnu grupās, pagarinātā dienas grupa sākumskolas un pamatskolas
klasēs (Lēdmanes pamatskolā), ekskursijas maznodrošinātiem skolēniem.
Atbalsts tiek nodrošināts arī pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālajā skolā.
Kopā no ESF projekta līdzekļiem tiek finansētas 12 pedagoģiskās likmes,
projektā atbalstu saņēmuši vairāk kā 720 skolēni.
Lai kvalitatīvi īstenotu licencētās pirmsskolas, pamatizglītības un
speciālās izglītības programmas un nodrošinātu atbalsta pasākumus skolēniem,
izglītības iestādes 2013.gada septembra - decembra tarifikācijās ir tarificējušas
šādas atbalsta personāla likmes:
1. E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolā –4 likmes;
2. Lielvārdes pamatskolā – 0,81 likme;
3. Lēdmanes pamatskolā – 0,4 likmes;
4. Jumpravas vidusskolā – 1,4 likmes;
5. Jumpravas speciālajā internātpamatskolā – 1,1 likme;
6. VPII „Zvaniņš” – 1,1 likme no pašvaldības līdzekļiem;
7. VPII „Pūt vējiņi” – 2,53 likmes no pašvaldības līdzekļiem.
Kopā no mērķdotācijas – 7,71 likme un no pašvaldības līdzekļiem – 3,63
likmes. Daļēji logopēda un psihologa pakalpojumus izglītības iestādēs pēc
grafika nodrošina Izglītības nodaļas logopēds un psihologs.
Projekta laikā eksperta izvērtējums veikts divas reizes, ieteikts visās
iestādēs nodrošināt logopēda pakalpojumus, jo, neveicot logopēdisko korekciju,
vecākajās pamatskolas klasēs skolēni ar rakstīšanas un lasīšanas traucējumiem
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kļūst par riska grupas skolēniem, kuri var būt nesekmīgi un kam visbiežāk
veidojas uzvedības traucējumi.
Izglītības iestādes pašvaldībai pēc projekta beigām ir pieprasījušas 8,5
pedagoģiskās likmes atbalsta personālam. Izvērtējot iesniegumu pamatotību un
atbilstību realizētajām izglītības programmām, Izglītības nodaļa saskata
nepieciešamību pēc 4,2 likmēm. Atbalsta personāla (4,2 likmju) nodrošināšanai
gadā nepieciešami aptuveni Ls 21 343,00 pašvaldības budžeta līdzekļu,
aprēķinam izmantota pedagogu vidējās algas likme – Ls 350,00 (uz 01.09.2013).
Koriģējošās vingrošanas un pagarinātās dienas grupas nodarbības – 1
likmi (Jumpravas vidusskolā – 0,5 un Lielvārdes pamatskolā – 0,5) var
nodrošināt no valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 12.punktu,Vispārējās
izglītības likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu un 53.panta pirmo daļu, ”,
balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
1. No 01.01.2014. izglītības iestādēs atbalstīt pedagoģisko likmju
finansēšanu no valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļiem:
1.1. Lielvārdes pamatskolā – koriģējošo vingrošanu – 0,2 likmes,
pagarināto dienas grupu – 0,3 likmes;
1.2. Jumpravas vidusskolā – koriģējošo vingrošanu – 0,2likmes,
pagarināto dienas grupu – 0,3 likmes;
2. No pašvaldības budžeta līdzekļiem izglītības iestādēs atbalstīt šādu
atbalsta personāla likmju finansēšanu:
2.1. E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolā – speciālais pedagogs – 0,5
likmes, pedagoga palīgs – 1likme;
2.2. Jumpravas vidusskolā – logopēds – 0,3 likmes, speciālais pedagogs
– 0,3 likmes;
2.3. Lielvārdes pamatskolā–logopēds – 0,3 likmes;
2.4. Lēdmanes pamatskolā–logopēds – 0,3 likmes, speciālais pedagogs
– 0,3 likmes, psihologs – 0,3 likmes;
2.5. VPII „Zvaniņš” – koriģējošā vingrošana – 0,3 likmes, speciālais
pedagogs – 0,3 likmes;
2.6. VPII „Pūt vējiņi” – koriģējošā vingrošana – 0,3 likmes.
Kopā 4,2 likmes.
11.
PAR
DALĪBAS
MAKSU
LIELVĀRDES
AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVOS

NOVADA

BĒRNU

Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts kultūras nama „Lielvārde”
direktores M.Jaudzemes iesniegums (reģ.10.10.2013. Nr.LNP/1-7.6./13/2348) ar
lūgumu apstiprināt kultūras nama „Lielvārde” bērnu amatiermākslas kolektīvu
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dalības maksu EUR 10,00 apmērā un Jumpravas kultūras nama direktores
D.Nikolaisones iesniegumi (reģ.10.12.2013. Nr.LNP/1-7.1./13/2842 un
(reģ.Nr.LNP/1-7.1./13/2843) ar lūgumu apstiprināt Jumpravas kultūras nama
bērnu amatiermākslas kolektīvu dalības maksas EUR 6.00 un EUR 7.00 apmērā.
Lielvārdes novada pašvaldība finansē bērnu amatiermākslas kolektīvu
vadītāju, koncertmeistaru un asistentu darba samaksu.
Lielvārdes novada dome 29.02.2012. sēdē Nr.3 ar lēmumu Nr.11 „Par
iekasētās dalības maksas Lielvārdes novada bērnu amatiermākslas kolektīvos
izlietojumu” nosaka, ka iekasētās dalības maksas izmantojamas konkrētā
kolektīva attīstībai un /vai darbības nodrošināšanai.
Ar esošo dalības maksu (no kuras tiek atskaitīts Pievienotās vērtības
nodoklis) nav iespējams finansēt visas nepieciešamās izmaksas, kas saistītas ar
kolektīva darbības nodrošināšanu. Kultūras nama „Lielvārde” direktore informē,
ka kvalitatīvai bērnu amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai
nepieciešami mūzikas autoru un horeogrāfu pakalpojumi, ierakstu studiju
pakalpojumi un fonogrammu ieraksti. Lai kolektīviem būtu motivācija darboties,
jānodrošina iespēja kolektīviem koncertēt ārpus Lielvārdes novada teritorijas.
Tāpat nepieciešami tērpi, dažādi aksesuāri un ķīmisko tīrītavu pakalpojumi.
Lai nodrošinātu atlaižu pielietošanu viena veida kolektīviem, nosakāms
vienāds dalības maksas apmērs, līdz ar to Jumpravas kultūras nama deju
kolektīvos būtu nosakāma vienāda dalības maksa.
2013.gada 14.decembrī tika saņemts Lielvārdes kultūras nama direktores
M.Jaunzemes iesniegums (reģ.Nr.LNP/1-7.1/13/2878), ar lūgumu apstiprināt
kultūras nama „Lielvārde” bērnu amatiermākslas kolektīvu dalības maksu EUR
6,00 apmērā. Iesniegums tika izskatīts 2013.gada 18.decembra Finanšu
komitejas sēdē un akceptēts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Noteikt sekojošu dalības maksu Lielvārdes novada bērnu amatiermākslas
kolektīvos:
Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena, EUR (ar PVN)

1.1.

Kultūras nama „Lielvārde” bērnu amatiermākslas
kolektīvu dalības maksa mēnesī
1.1.1. Bērnu deju studija „Pūpolītis”
6,00
1.1.2. Pirmsskolas vecuma deju kolektīvs
6,00
„Pūpolītis”
1.1.3. Vokālā studija „Mikauši”
6,00
1.1.4. Pirmsskolas
vecuma
vokālais
6,00
ansamblis „Mikauši”
1.2. Jumpravas kultūras nama bērnu amatiermākslas
kolektīvu dalības maksa mēnesī
1.2.1.. Bērnu deju studija „Rītupīte”
6,00
12

6
6
6

6

1.2.2.. Pirmsskolas vecuma deju kolektīvs
„Zvaniņš”

6,00

2. Ja viena veida (deju vai vokālo) kolektīvu no vienas ģimenes apmeklē divi un
vairāk bērnu, tad otrajam un katram nākamajam bērnam ikmēneša dalības
maksa tiek noteikta 50% apmērā no noteiktās mēneša maksas.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
4. Atcelt 2012.gada 25.janvāra Lielvārdes novada domes sēdes Nr.1 lēmumu
Nr.30 „Par maksu dalībai Lielvārdes novada bērnu amatierkolektīvos”.
12.
PAR GROZĪJUMIEM 24.02.2010.LIELVĀRDES NOVADA DOMES SĒDES
NR.2 LĒMUMĀ NR.13 „PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRĀCIJAS SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Izdarīt 24.02.2010.Lielvārdes novada domes sēdes Nr.2 lēmumā Nr.13
„Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas sniegtajiem maksas
pakalpojumiem” šādus grozījumus:
1.1.Papildināt lēmuma 1.punktu ar 5.apakšpunktu šādā redakcijā:
Nr.p.k.
Pakalpojums
Cena, EUR (ar PVN)
5.
Atļaujas iebraukt un/vai novietot transporta līdzekli stāvēšanai
teritorijās, kur transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un
stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm
5.1.
par vienu braukšanas reizi:
5.1.1. smagajam autotransportam no 3,5t līdz 7t
3,00
5.1.2. smagajam autotransportam virs 7t
7,00
5.2.
uz vienu gadu:
5.2.1. vieglajam autotransportam
2,00
5.2.2. smagajam autotransportam no 3,5t līdz 7t
7,00
5.2.3. smagajam autotransportam virs 7t
25,00
2. Svītrot lēmuma 1.punkta 6.apakšpunktu.
13.
PAR LIELVĀRDES PILSĒTAS BIBLIOTEKAS SNIEGTAJIEM MAKSAS
PAKALPOJUMIEM
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
13
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I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Noteikt sekojošus Lielvārdes pilsētas bibliotēkas sniegtos maksas
pakalpojumus un maksu par tiem:
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.

Pakalpojums

Cena,
(ar PVN)

EUR

Fotokopijas izgatavošana 1 lp:
A4 formāts viena puse (teksts)
0,07
A4 formāts abas puses (teksts)
0,11
A4 formāts viena puse (attēls)
0,11
A4 formāts abas puses (attēls)
0,17
A3 formāts viena puse (teksts)
0,11
A3 formāts abas puses (teksts)
0,17
A3 formāts viena puse (attēls)
0,17
A3 formāts abas puses (attēls)
0,23
Dokumentu printēšana 1 lp
A4 formāts melnbalta izdruka (teksts)
0,07
A4 formāts melnbalta izdruka (attēls vai teksts ar
0,28
attēlu)
A4 formāts krāsaina izdruka (teksts)
0,28-1,14
A4 formāts krāsaina izdruka (attēls vai teksts ar
0,43-1,71
attēlu)
Dokumentu skenēšana 1 vienība:
Attēla un teksta skenēšana
0,14
Faksa nosūtīšana un saņemšana 1 lp
Latvija (A4 formāts)
0,43
Ārzemes ( A4 formāts)
0,57
Grāmatu noma 1 vienība/uz nakti
Uzziņu un nozaru literatūras izsniegšana
0,28
uz mājām no lasītavas fonda
Starpbibliotēku abonementa pakalpojums (SBA)
Pēc
Latvijas
Iespieddarbu pasūtīšana no citām valsts un
Pasta
izcenojuma
pašvaldību bibliotēkām
atkarībā no pakas svara

2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
3. Atcelt Lielvārdes novada domes28.09.2011.sēdes Nr.11 lēmumu Nr.12 „Par
Lielvārdes pilsētas bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
14.
PAR JUMPRAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS SNIEGTAJIEM MAKSAS
PAKALPOJUMIEM
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Noteikt sekojošus Jumpravas pagasta bibliotēkas sniegtos maksas
pakalpojumus un maksu par tiem:
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

Cena, EUR (ar PVN)

Pakalpojums
Fotokopijas izgatavošana 1 lp:
A4 formāts viena puse
A4 formāts abas puses
Dokumentu printēšana 1 lp

0,07
0,11

A4 formāts melnbalta izdruka

0,07
0,28-1,14

A4 formāts krāsaina izdruka

Dokumentu skenēšana 1 vienība:
Attēla un teksta skenēšana

0,14

2.Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
15.
PAR ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJA SNIEGTAJIEM
MAKSAS PAKALPOJUMIEM
A.Streile, A.Troska
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Noteikt sekojošus Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja sniegtos maksas
pakalpojumus un maksu par tiem:
Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena, EUR (ar
PVN)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

Muzeja un parka apmeklējums
Pieaugušajiem (1 personai)
Skolēniem, studentiem, pensionāriem
(1 personai)
Ģimenes biļete (līdz 5 personām, bērniem
līdz 18 gadiem)
Gida pakalpojumi grupai muzejā (līdz 25
personām)
Lielvārdes parka apmeklējums
Pieaugušajiem (1 personai)
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0.80
0.40
2.00
7.00
0.40

2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
7.

Skolēniem, studentiem, pensionāriem
0.30
(1 personai)
Ģimenes biļete (līdz 5 personām, bērniem
1.40
līdz 18 gadiem)
Mīlestības
kalniņa
apmeklējums
7.00
jaunlaulātajiem
Ģimenes godu ceremonijas
Kristības (līdz 10 personām)
20.00
Kristības (virs 10 personām)
30.00
Kāzas (līdz 10 personām)
20.00
Kāzas (10 līdz 25 personām)
30.00
Kāzas (virs 25 personām)
45.00
Maksa par svinīgās laulību reģistrācijas vietu
Muzeja pagalms un akmens „Lāčplēša
20.00
gulta”
Lielvārdes 13.gs. pilsdrupas
20.00
Skulptūru dārzs
15.00
Ekspozīcijas un izstāžu zāles īre
25.00
(1 stunda)
Atpūtas vieta ar malku ugunskuram
4.00
Suvenīru un citu preču tirdzniecības cenu noteikt pēc līguma ar
piegādātāju /iepirkuma cenas piemērojot uzcenojumu PVN
nodokļa apmērā

2. Noteikt bezmaksas ieeju Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā un Lielvārdes
parkā:
2.1.Lielvārdes novada iedzīvotājiem;
2.2.pirmsskolas vecuma bērniem;
2.3.internātskolu un speciālo skolu audzēkņiem;
2.4.invalīdiem;
2.5.Latvijas un Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) muzeju
darbiniekiem.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri
4. Atcelt 2009.gada 28.janvāra Lielvārdes novada domes sēdes Nr.1 lēmumu
Nr.15 „Par A.Pumpura muzeja sniegtajiem maksas pakalpojumiem”
16.
PAR
LIELVĀRDES
PAKALPOJUMIEM

PAMATSKOLAS

SNIEGTAJIEM

MAKSAS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
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I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Noteikt sekojošus Lielvārdes pamatskolas sniegtos maksas pakalpojumus, un
maksu par tiem:
N.p.k.
1.
2.
2.1
2.2
3.
4.
5.

Pakalpojums

Cena,
EUR
(ar PVN)
25.00

Aktu zāles noma pasākumiem (1 stunda)
Sporta zāles noma (1 stunda)
Pieaugušajiem
15.00
Lielvārdes novada sporta centra audzēkņiem un
10.00
citām nepilngadīgajām personām
Automašīnas VW Caddy (valsts reģ.Nr.JG1822)
0.15/km
maksa par nobrauktajiem kilometriem
Automašīnas
piekabes
RusoBalt
(valsts
1.00
reģ.Nr.S1594) noma ( 1 stunda)
Skolnieku un darbinieku ēdināšana saskaņā ar izstrādāto
kalkulāciju

2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
3. Atcelt Lielvārdes novada domes 30.01.2008. sēdes Nr.1 lēmumu Nr.17 „Par
Lielvārdes pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
17.
PAR PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA - DZĪVOKĻA NR.1, „GATVES”,
LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ, ĪRES UN KOMUNĀLO
PAKALPOJUMU MAKSAS PARĀDA NORAKSTĪŠANU
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.
18.
PAR PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA - DZĪVOKĻA NR.9, „SKOLAS
INTERNĀTS”, LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ, ĪRES
UN KOMUNĀLO PAKALPOJUMU MAKSAS PARĀDA NORAKSTĪŠANU
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
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personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, sēdes protokola izraksts
(lēmums) ir konfidenciāls.
19.
PAR PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA - DZĪVOKĻA NR.7, „INTAS”,
LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ, ĪRES UN KOMUNĀLO
PAKALPOJUMU MAKSAS PARĀDA NORAKSTĪŠANU
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.
20.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA NR.1,
DZĪVOJAMĀ
MĀJĀ
„KALNIEŠI”,
JUMPRAVAS
PAGASTĀ,
LIELVĀRDES
NOVADĀ,
ATSAVINĀŠANAS
PROCEDŪRAS
UZSĀKŠANU
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemta Jumpravas pagasta pārvaldes
vēstule (reģ.28.11.2013. Nr.LNP/2-8/13/2739) „Par pašvaldības dzīvokli Nr.1
dzīvojamā mājā „Kalnieši”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā”.
Pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.1 dzīvojamā mājā
„Kalnieši”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā sastāv no divām istabām ar
kopējo platību 48,6 m2 un 48/178 dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamām
daļām. Lai dzīvokli izmantotu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
9.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai, tas ir, sniegt
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, nepieciešami lieli
finansiālie ieguldījumi.
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
– 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Lielvārdes novada pašvaldības nekustamam
īpašumam – divu istabu dzīvoklim Nr.1 dzīvojamā mājā „Kalnieši”, Jumpravas
pagastā, Lielvārdes novadā, un veikt šādas darbības:
18

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.1 dzīvojamā mājā „Kalnieši”,
Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, 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 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO J.Z.
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 SADARBĪBAS LĪGUMA IZGLĪTĪBAS JOMĀ NOSLĒGŠANU STARP
ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBU UN LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBU
2010.gada 23.martā tika noslēgta vienošanās starp Ķeguma novada
pašvaldību, Ikšķiles novada pašvaldību un Lielvārdes novada pašvaldību par
savstarpējo sadarbību izglītības, sporta un kultūras jomā. Šī vienošanās
paredzēja sadarbību specifiskos izglītības jautājumos, kuros nenotika sadarbība
četrpusējā sadarbības līguma ietvaros. 2013.gada 28.augustā par vienošanās
pārtraukšanu rakstiski informēja Ikšķiles novada pašvaldība.
Lai nodrošinātu apvienoto eksāmenu organizēšanu, starpnovadu pedagogu
metodisko darbu, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas
procesu, pieaugušo izglītības iespēju pieejamību, Ķeguma novada pašvaldība un
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Lielvārdes novada pašvaldība turpinās starpnovadu sadarbību izglītības
jautājumos.
Lielvārdes novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija
nodrošina pakalpojumu Ķeguma novada pašvaldības izglītojamiem.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 10.panta pirmo daļu, 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis,
D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Slēgt sadarbības līgumu izglītības jomā starp Ķeguma un Lielvārdes novada
pašvaldībām.
23.
PAR SADARBĪBAS LĪGUMA IZGLĪTĪBAS, SPORTA UN KULTŪRAS
JOMĀ PAGARINĀŠANU STARP OGRES NOVADA PAŠVALDĪBU,
IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBU, ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBU
UN LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBU
Lai nodrošinātu Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes pašvaldību
izglītojamiem, pedagogiem, pieaugušajiem un citām mērķgrupām izglītības,
sporta un kultūras jomā plašākas iespējas sadarbībai, 2011.gada 18.februārī starp
četrām minētajām pašvaldībām tika noslēgts sadarbības līgums. Līguma
darbības termiņš beidzas 2013.gada 31.decembrī.
Ķeguma novada pašvaldība rakstiski aicinājusi iesaistītās puses
nodrošināt nepārtrauktību novadu sadarbībai un pagarināt 2011.gadā noslēgto
līgumu.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 10.panta pirmo daļu, 15.panta
pirmās daļas 4.,5.,6.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis,
D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Pagarināt starp Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldībām
18.02.2011. noslēgtā sadarbības līguma izglītības, sporta un kultūras jomā
termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. Vienošanos par grozījumiem 18.02.2011. noslēgtajā sadarbības līgumā
sagatavot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Juridiskajai nodaļai.
24.
PAR PĀRRAKSTĪŠANĀS KĻŪDAS LABOŠANU LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 2011.GADA 26.JANVĀRA SĒDES Nr.1 LĒMUMĀ Nr.20 „PAR
NOSAUKUMU
PIEŠĶIRŠANU
UN
NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA
LIETOŠANAS MĒRĶU NOTEIKŠANU ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTĀ
ZEMES
VIENĪBĀM
„VENTIŅI”,
„BEKUBODE”,
„MĀLLĒPES”,
„ZVAGUĻI”,
„ZVAGUĻI
A”,
„DĀBOLIŅI”,
„DĀBOLIŅI
A”,
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„JAUNBEKAS”, „BEKUBODE”, „SMILŠKALNI”, „SMILŠKALNI A”,
„VELDZES”, „RĪTI”, „KALNIEŠI”, „KALNIEŠI A”, „ZAĻMEŽI”,
„ZAĻMEŽI A”, „JAUNVĀCIEŠI”, „JAUNVĀCIEŠI A”, „BEKAS”, BEKAS
A”, LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ, PROJEKTĒTAJĀM
ZEMES VIENĪBĀM”
Konstatēts, ka Lielvārdes novada domes 2011.gada 26.janvāra sēdes Nr.1
lēmuma Nr.20 1.36.apakšpunktā pārrakstīšanās dēļ nepareizi norādīts
projektētās zemes vienības Nr.36 nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods 1101). Nekāda dokumentāla pamata minētā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanai projektētajai zemes vienībai nav.
Projektētās zemes vienības Nr.36 atļautā (plānotā) izmantošana saskaņā ar
Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.3 ”Par
Lielvārdes novada teritorijas plānojumu” 4.punktu (Lēdmanes pagasta teritorijas
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) –
meža teritorija.
Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmajā daļā noteikts: „Iestāde
jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas
pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un
trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
4.punktu, Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, balsojot: par – 14
deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
Labot pārrakstīšanās kļūdu Lielvārdes novada domes 2011.gada
26.janvāra sēdes Nr.1 lēmumā Nr.20 „ Par nosaukumu piešķiršanu un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes ierīcības projektā zemes
vienībām „Ventiņi”, „Bekubode”, „Māllēpes”, „Zvaguļi”, „Zvaguļi A”,
„Dāboliņi”, „Dāboliņi A”, „Jaunbekas”, „Smilškalni”, „Smilškalni A”,
„Veldzes”, „Rīti”, „Kalnieši”, „Kalnieši A”, „Zaļmeži”, „Zaļmeži A”,
„Jaunvācieši”, „Jaunvācieši A”, „Bekas”, „Bekas A”, Lēdmanes pagastā,
Lielvārdes novadā, projektētajām zemes vienībām”:
Aizstāt 1.36.apakšpunktā vārdus un skaitļus „zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods
1101)” ar vārdiem un skaitļiem „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201)”
25.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠO ZEMES
VIENĪBU LIELVĀRDES PILSĒTĀ PLATĪBU PRECIZĒŠANU
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Zemes reformas procesa pabeigšanai Lielvārdes pilsētā no Valsts zemes
dienesta 30.10.2013.saņemti dati no Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas par zemesgrāmatā nereģistrētajām zemes vienībām, tai
skaitā informāciju par zemes vienību platību grafiskajos datos. Izskatot
saņemtos datus, konstatēts, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrēto atsevišķu Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo, kadastrāli
neuzmērīto, zemes vienību platība neatbilst grafiskajiem datiem un pārsniedz
pieļaujamās platību atšķirības robežas.
Ņemot vērā aktuālo informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 57.panta
3.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Precizēt Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo, kadastrāli neuzmērīto,
zemes vienību platību atbilstoši aktuālajiem Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) grafiskajiem datiem par zemes
vienību platību:
Zemes vienības
kadastra
Apzīmējums

NĪVKIS teksta
datos šobrīd
reģistrētā platība
(ha)

Nosaukums

Precizētā
zemes vienības platība
atbilstoši
NĪVKIS
grafiskajiem datiem
(ha)

1 74130010434

Meža iela 3

0,12

0,1568

1 74130010454

Miera iela 28

0,12

0,2097

1 74130010602

Miera iela 1A

0,15

0,109

0,05

0,0982

.1.
.2.
.3.
1 74330020663
.4.

Individuālais augļu
dārzs Nr.175

2. Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, lēmumā norādīto zemes vienību
platība var tikt precizēta.
26.
PAR TEHNISKĀ PROJEKTA „DZĪVOJAMĀ MĀJA UN SAIMNIECĪBAS
ĒKA MĒNESS IELĀ 3A, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ”
KOREKCIJU SASKAŅOŠANU
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.
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27.
PAR DZĪVOKĻA NR.24 SPĪDOLAS IELĀ 4, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES
NOVADĀ IZĪRĒŠANU A.K.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas
nosaka, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un
Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās
personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, sēdes protokola izraksts
(lēmums) ir konfidenciāls.
28.
PAR 2013.GADA 30.OKTOBRA LIELVĀRDES NOVADA DOMES
SĒDESNR.18 LĒMUMA NR.23 „PAR GROZĪJUMIEM 2012.GADA
29.FEBRUĀRA LIELVĀRDES NOVADA DOMES SĒDES NR.3 LĒMUMĀ
NR.11 „PAR IEKASĒTĀS DALĪBAS MAKSAS LIELVĀRDES NOVADA
BĒRNU
AMATIERMĀKSLAS
KOLEKTĪVOS
IZLIETOJUMU”
ATCELŠANU
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Atcelt Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.oktobra sēdes Nr.18 lēmumu
Nr.23 „Par grozījumiem 2012.gada 29.februāra Lielvārdes novada domes
sēdes Nr.3 lēmumā Nr.11 „Par iekasētās dalības maksas Lielvārdes novada
bērnu amatiermākslas kolektīvos izlietojumu”.
2. Lēmums stājās spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
29.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.45 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 25.11.2009. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.33 „PAR
SABIEDRISKO KĀRTĪBU LIELVĀRDES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ
TERITORIJĀ””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
4.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Izdot iesniegtos saistošos noteikumus Nr.45 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.33 „Par sabiedrisko
kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā””.
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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 nākamajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.
30.
PAR ATĻAUJU VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO
ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI LIELVĀRDES NOVADĀ
Izvērtējot SIA „Jumpravas sidrs” iesniegtos dokumentus, pamatojoties uz
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta 13.daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, uzklausot Lielvārdes novada
domes priekšsēdētāju A.Trosku, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret
– nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Atļaut SIA „Jumpravas sidrs”, reģistrācijas Nr.40103712108, juridiskā
adrese xxxx, vīna sidra, raudzēto dzērienu un ābolu, bumbieru un ogu
destilātu ražošanu Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā. Atļaujas termiņš
– trīs gadi.
2. Administrācijas Juridiskai nodaļai sagatavot un kancelejai izsniegt atļauju
SIA „Jumpravas sidrs” vīna, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā.
31.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA REMBATES IELA 15B, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES
NOVADĀ,
TREŠĀS
IZSOLES
REZULTĀTU
APSTIPRINĀŠANU
Lielvārdes novada 2013.gada 30.oktobra sēdē Nr.18 pieņēma lēmumu
Nr.34. „Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates iela 15B, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu trešajā
izsolē”.
2013.gada 19.decembrī notika nekustamā īpašuma Rembates iela 15B,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 001 0618, trešā izsole, kurā
zemes vienību nosolīja par augstāko piedāvāto cenu pirmpirkuma tiesīgā
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persona. Izsoles rezultātā tika iegūti Ls1500,00, kas ieskaitīti Lielvārdes novada
pašvaldības pamatbudžetā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 16., 30. un 34.pantu,
balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Rembates iela 15B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 001
0618, pārdošanas 2013.gada 19.decembra Trešās izsoles rezultātus un Izsoles
protokolu Nr.2. (Trešās Izsoles protokols Nr.2. – lēmuma 1.pielikums).
2. Slēgt Pirkuma līgumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates ielā 15B,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 001 0618, pārdošanu ar A.M., personas kods xxxx, deklarētā dzīvesvieta:xxxx, līguma summa
Ls1500,00 (viens tūkstotis pieci simti latu un nulle nulle santīmi).
3. Apstiprināt ar Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates
ielā 15B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, ar pārdošanu izsolē, saistītos
atsavināšanas izdevumus. (Tāme – lēmuma 2.pielikums).
4. Pirkuma līgumu sagatavot Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas
Juridiskajai nodaļai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
32.
PAR
PAŠVALDĪBAS
NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA
„KRĀTUVES”,
JUMPRAVAS PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ, ZEMES NOMAS
LĪGUMA NR.LNP/10-7.1/13/10 TERMIŅA PAGARINĀŠANU
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.
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