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 29.maijā

Domes sēdē

Nr.8

pieņemtie lēmumi
1.
Darba kārtība
1. Par Lielvārdes mūzikas skolas direktora apstiprināšanu.
2. Par Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmas
“Vizuāli plastiskā mākslas” īstenošanu Lielvārdē.
3. Par Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestāžu
un grupu pie izglītības iestādēm darba grafiku 2013.gada vasaras
mēnešos.
4. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2013.gada 13.februāra sēdes
Nr.2 lēmuma Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu,
amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu” pielikumā Nr.3.
5. Saistošie noteikumi Nr.15 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.18 ‘Par vienreizējo
pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"".
6. Saistošie noteikumi Nr.15 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par vienreizējo
pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai””.
7. Par papildus finansējumu Lielvārdes novada vispārējās izglītības iestādēm
mācību līdzekļu iegādei.
8. Par finansējumu Jumpravas mūzikas un mākslas skolai programmas
„Vizuāli plastiskā māksla” īstenošanai Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolā.
9. Par finansējumu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai mākslas klases
(Jumpravas mūzikas un mākslas skolas programmas „Vizuāli plastiskā
māksla” īstenošanai) remontam.
10.Par finansējumu Lielvārdes novada sporta centram gāzes regulatora
nomaiņai.
11.Par finansējumu vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi”
peldbaseina renovācijas tehniskā projekta izstrādei.
12.Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
iegūšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā.
13.Par mikroautobusa iegādi operatīvajā līzingā Lēdmanes pagasta pārvaldei.
14.Par pašvaldības īpašumā (Lielvārdes pamatskolas) esošās kustamās
mantas – automašīnas Mitsubishi Galant ar valsts reģ. Nr.EM1771
atsavināšanu.

15.Par finansējumu balvu piešķiršanai Lielvārdes novada sporta centra
treniņu grupām un treneriem.
16.Par finansiālu atbalstu E.Kļaviņam dalībai pasaules vieglatlētikas
čempionātā Francijā, Lionā 2013.gada 15.-29.jūlijā.
17.Par finansējumu kultūrvēsturiskajam izpētes darbam.
18.Par finansējuma piešķiršanu „Jumpravas pagasta ūdenstilpju
apsaimniekošanas biedrībai” projekta „Atpūtas un makšķerēšanas vietas
ierīkošana Jumpravas pagastā” līdzfinansēšanai.
19.Saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
13.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības 2013.gada budžetu”.
20.Par grozījumiem 24.02.2010. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.2
lēmumā Nr.13 „Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
21.Par grozījumiem 28.01.2009. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.1
lēmumā Nr.15 „Par A.Pumpura Lielvārdes muzeja sniegtajiem maksas
pakalpojumiem”.
22.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no A. Kokina.
23.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no U.Sovana.
24.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no A.Pinņa.
25.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no S.Bušmeisteres.
26.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no V.Zālītes.
27.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no A.Aizpurieša.
28.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no I.Tamuļa.
29.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no D.Sapas.
30.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no H.Pitrānes.
31.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no V.Indriķa.
32.Par dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotai personai – SIA „MP nami”.
33.Par dzīvojamās mājas Skolas ielā 10A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku
biedrībai „Skolas nams 10”.
34.Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 Avotu ielā 9,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu.

35.Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates ielā 15B, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu.
36.Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates iela 15C, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu.
37.Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes – Raiņa
ielā 9E, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu.
38.Par valstij piekrītošo zemes vienību Lielvārdes novada Jumpravas pagastā
sadalīšanu.
39.Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Bērziņi”,
Lielvārdes pagastā, iznomāšanu.
40.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības
„Stropēni”, Lie4lvārdes pagastā, daļai.
41.Informācija par Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā esošiem brīviem
dzīvokļiem
42.Informācija ar atteikumiem no pirmpirkuma tiesībām 2013.gada aprīļamaija mēnešos.
43.Informācija par piešķirtām, mainītām, precizētām adresēm/nosaukumiem
2013.gada aprīļa-maija mēnešos.
44.Par Lielvārdes novada domes 24.04.2013. saistošo noteikumu Nr.11 „Par
interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtību” precizēšanu.
45.Noteikumi „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”.
46.Par19.06.2010. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.10-2/8-10
darbības termiņa pagarināšanu par telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē.
47.Par19.06.2010. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.10-2/8-10
darbības termiņa pagarināšanu par telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē.
48.Par dzīvokļa Nr.4 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novada izīrēšanu
G.Bajoram.
49.Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Lielvārdes novada domes 30.03.2011.
sēdes Nr.4 lēmumā Nr.26 „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanu uz zemes vienībām „Bērzkalniņi”, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā”.
50.Par zemes reformas pabeigšanai precizētās zemes vienības Jumpravas
pagastā platības precizēšanu.
51.Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes pensionāru biedrībai Borisa un
Ināras Teterovu fonda projekta „Pievienot gadiem dzīvi” līdzfinansēšanai.
1.
PAR LIELVĀRDES MŪZIKAS SKOLAS DIREKTORA IECELŠANU
AMATĀ
2013.gada 9.aprīlī Lielvārdes novada dome (ārkārtas sēde Nr.6) ar
lēmumu Nr.3 atbrīvoja Lielvārdes mūzikas skolas direktoru A.Kleperi no amata
2013.gada 31.maijā(pēdējā darba diena) un ar lēmumu Nr.4 uzdeva Lielvārdes

novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam izsludināt atklātu konkursu uz
Lielvārdes mūzikas skolas direktora amatu.
2013.gada 19.aprīlī ar domes priekšsēdētāja vietnieka R.Graudiņa
rīkojumu Nr.2-1/103 tika izveidota konkursa vērtēšanas komisija un saskaņā ar
Lielvārdes novada pašvaldības konkursa uz vakanto Lielvārdes mūzikas skolas
direktora amatu Nolikumu izsludināts atklāts konkurss.
Noslēdzoties izsludinātajam atklātajam konkursam, uz Lielvārdes
mūzikas skolas direktora amatu savus pieteikumus bija iesnieguši septiņi
pretendenti. Iepazīstoties ar pretendentu saņemtajiem dokumentiem, to atbilstību
izvirzītajām prasībām, vērtēšanas komisija uz konkursa otro kārtu – pārrunām
uzaicināja piecus pretendentus.
Vērtēšanas komisijas lēmums, piedaloties Izglītības, kultūras, sporta un
tūrisma jautājumu komitejas priekšsēdētājai V.Volontei, - virzīt uz konkursa
trešo kārtu – jautājuma izlemšanu Lielvārdes novada domei - divus mūzikas
skolas direktora amatam atbilstošākos pretendentus:
Mārīti PURIŅU, personas kods xxxxx;
Ingu BLUMFELDI, personas kods xxxx.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, balsojot: par – 12 deputāti
(I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš, S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, I.Rags, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska), pret – 1
deputāts (J.Reihlers), atturas – 2 deputāti (A.Pētersons, V.Volonte), Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Iecelt Mārīti PURIŅU, personas kods xxxx par Lielvārdes mūzikas skolas
direktori.
2. M.Puriņai darbu uzsākt ne vēlāk kā ar 2013.gada 8.jūliju.
3. Lielvārdes novada domes 29.05.2013. sēdes Nr.8 lēmumu Nr.1 „Par
Lielvārdes mūzikas skolas direktora iecelšanu amatā” nosūtīt saskaņošanai
Latvijas Republikas Kultūras ministrijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
2.
PAR JUMPRAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMAS „VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA” ĪSTENOŠANU
LIELVĀRDĒ
Ņemot vērā to, ka Lielvārdē darbojas tikai privātā mākslas skola „Mākslas
aptieka”, kur mācību maksa ir ievērojami lielāka kā citās profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs, un uzklausot vecāku un pedagogu ierosinājumu, Jumpravas
mūzikas un mākslas skola ar 2013/2014.mācību gadu uzsāk īstenot licencētu
profesionālās izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla” Lielvārdē. Telpas
programmas īstenošanai piedāvā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola,
Gaismas ielā 17, Lielvārdē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš,
S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Papildināt Jumpravas mūzikas un mākslas skolas licencētās profesionālās
ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” (kods: 20V 21100)
īstenošanas vietas (adreses) ar šādu adresi: Gaismas iela 17, Lielvārde, LV5070, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola.
2. Profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla”
īstenošanu šajā adresē uzsākt ar 2013.gada 1.septembri.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu Jumpravas mūzikas un mākslas skolas
direktorei I. Mednei.
3.
PAR
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
VISPĀRĒJĀS
PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN GRUPU PIE IZGLĪTĪBAS
IESTĀDĒM DARBA GRAFIKU 2013.GADA VASARAS MĒNEŠOS
Pamatojoties uz Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju
iesniegumiem sakarā ar vispārējās pirmskolas izglītības iestāžu (turpmāk tekstāiestāde) darbinieku kārtējiem atvaļinājumiem, bērnu apmeklējuma skaita
samazināšanos vasaras mēnešos, kā arī lai taupītu finanšu līdzekļus un veiktu
nepieciešamos remontdarbus, iestādes vasaras mēnešos veido apvienotās grupas,
kā arī uz laiku slēdz iestādi un grupas pie izglītības iestādēm (skolām).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 4.panta otrās daļas 6.punktu
un 15.panta pirmās daļas 4.punktu, balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, R.Graudiņš, S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. VPII „Pūt vējiņi” un grupas Kaibalas skolā:
1.1. izveidot apvienotās grupas laika posmā no 01.06.2013.līdz
28.06.2013. un no 01.08.2013. līdz 23.08.2013.;
1.2. slēgt iestādi laika posmā no 01.07.2013. -31.07.2013.
2. VPII „Zvaniņš”:
2.1. izveidot apvienotās grupas laika posmā no 03.06.2013.līdz
21.06.2013. un no 05.08.2013. līdz 30.08.2013.;
2.2. slēgt iestādi laika posmā no 25.06.2013. līdz 02.08.2013.
3. Pirmskolas grupas pie Lēdmanes pamatskolas:
3.1. izvedot apvienotās grupas laika posmā no 01.07.2013. līdz
31.07.2013.
3.2. slēgt grupas laika posmā no 01.08.2013. līdz 31.08.2013.

4.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA DOMES 2013.GADA
13.FEBRUĀRA SĒDES Nr.2 LĒMUMA Nr.2 „PAR LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU AMATU, AMATU KLASIFIKĀCIJAS UN
ATLĪDZĪBAS APSTIPRINĀŠANU” PIELIKUMĀ Nr.3
Sakarā ar jaunu amata vietu ieviešanu un amata likmju izmaiņām 2013.gadā
Lielvārdes novada pašvaldības iestādēs un, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma “Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 7.pantu, Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs”, Ministru kabineta 02.12.2009. noteikumiem Nr.1651
“Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba
samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”, balsojot: par – 15
deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,R.Graudiņš, S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Lielvārdes novada domes 13.02.2013. ārkārtas sēdes
Nr.2 lēmumā Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu,
amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu”:
1.1. izdarīt grozījumus 3.pielikuma „Lielvārdes novada pašvaldības Sociālā
dienesta amati, amatu klasifikācija un atlīdzība” 9.punktā.
5.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.14 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 2011.GADA 30.NOVEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.18 „PAR VIENREIZĒJO PABALSTU ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA
PIEDZIMŠANU””
Balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,R.Graudiņš,
S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.14 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par
vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā
VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā

Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības mājaslapā internetā.
6.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.15 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 2011.GADA 30.NOVEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.19 „PAR VIENREIZĒJO PABALSTU APBEDĪŠANAS IZDEVUMU
SEGŠANAI””
Balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,R.Graudiņš,
S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.15 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
vienreizējo pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai””
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā
VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības mājaslapā internetā.
7.
PAR PAILDUS FINANSĒJUMU LIELVĀRDES NOVADA VISPĀRĒJĀS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM MĀCĪBU LĪDZEKĻU IEGĀDEI
Lielvārdes novada pašvaldība sastādot 2013.gada budžetu rezervēja
papildus finansējumu izglītības iestādām mācību līdzekļu iegādei Ls 20 000.00.
Tika apkopota informācija no izglītības iestādēm par nepieciešamajiem
līdzekļiem, lai nodrošinātu mācību procesu ar mācību grāmatām un darba
burtnīcām. Papildus finansējums tiek sadalīts uz skolnieku skaitu skolā, rēķinot
Ls 15.00 uz vispārizglītojošās skolu audzēkņiem un Ls 10.00 uz audzēkņiem 5.6.gadīgo apmācību programmās.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas

2.punktu, balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš,
S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Piešķirt papildus finansējumu mācību līdzekļu iegādei Lielvārdes novada
izglītības iestādēm 2013./2014.macību gadam sekojošā apmērā:
1.1. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai – Ls 7485.00
1.2. Jumpravas vidusskolai – Ls 2895.00
1.3. Lielvārdes pamatskolai – Ls 4325.00
1.4. Lēdmanes pamatskolai – Ls 1705.00
1.5. Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādei „Pūt vējiņi” – 1760.00
1.6. Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” – 410.00.
2. Finansējumu Ls 18580.00 piešķirt no Izglītības atbalsta pasākumu tāmē
rezervētā finansējuma mācību līdzekļu iegādei, par attiecīgo summu
palielinot izglītības iestādes izdevumu tāmi.
3. Izglītības iestādēm iesniegt Izglītības nodaļai saskaņošanai plānoto mācību
līdzekļu sarakstus
4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt attiecīgos budžeta grozījumus.
5. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Izglītības nodaļai.
8.
PAR FINANSĒJUMU JUMPRAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAI
PROGRAMMAS„VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA” ĪSTENOŠANAI
E.KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLĀ
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Jumpravas mūzikas un mākslas
skolas direktores I.Mednes iesniegums (13.05.2013.NR.LNP/1-7.4./13/1191-J)
ar lūgumu piešķirt finansējumu Ls 746.01 profesionālās ievirzes izglītības
programmas „Vizuāli plastiskā māksla” īstenošanai Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas telpās Lielvārdē, Gaismas ielā 17 no š.g. 1.septembra (turpmāk
tekstā - programma).
Programmu paredzēts īstenot Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
telpās sākot ar 1.klasi no 2013.gada 1.septembra. Programmas darbības
uzsākšanai un īstenošanai nepieciešami mācību līdzekļi Ls 200.00 apmērā ( 12
molberti, krāsas un kancelejas preces), kā arī finansējums pedagoga darba algai
2013.gadā Ls 546.01.
Lielvārdes novada pašvaldība plānojot 2013.gada budžetu šādus
izdevumus neparedzēja.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš, S.Jemeļjanova,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:

1. Piešķirt finansējumu Ls 746.00 profesionālās ievirzes izglītības programmas
„Vizuāli plastiskā māksla” īstenošanai Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas telpās Lielvārdē, Gaismas ielā 17 no 2013.gada 1.septembra.
2. Finansējumu Ls 746.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot
Jumpravas mūzikas un mākslas skolas izdevumu tāmi.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam.
9.
PAR FINANSĒJUMU EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLAI
MĀKSLAS KLASES REMONTAM
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas direktora A.Kruveša iesniegums (14.05.2013.NR.LNP/17.4./13/1210) ar lūgumu piešķirt finansējumu Ls 2392.22 mākslas klases
remontam , kas paredzēta Jumpravas mūzikas un mākslas skolas profesionālās
ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” īstenošanai Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolā Lielvārdē, Gaismas ielā 17 no 2013.gada
1.septembra (turpmāk tekstā - programma).
Programmu paredzēts īstenot Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
telpās sākot ar 1.klasi no 2013.gada 1.septembra. kopējās klases telpas remonta
izmaksas sastāda Ls 2392.22.
Lielvārdes novada pašvaldība plānojot 2013.gada budžetu šādus
izdevumus neparedzēja.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš, S.Jemeļjanova,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Ls 2392.00 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
mākslas klases telpas remontam.
2. Finansējumu Ls 2392.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas izdevumu tāmi.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam.
10.
PAR FINANSĒJUMU LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRAM
GĀZES REGULATORA NOMAIŅAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lielvārdes novada sporta centra
direktora A.Puķīša iesniegums (20.05.2013.NR.LNP/1-7.1./ 13/1313-L) ar
lūgumu piešķirt finansējumu Ls 407.56 gāzes regulatora nomaiņai.
2013.gada maijā tika nomainīts gāzes regulators. Par šo darbu veikšanu
iepriekš Lielvārdes novada sporta centrs netika informēts.

Lielvārdes novada sporta centra 2013.gada budžetā netika paredzēti šādi darbi.
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”
15.punktu, balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš,
S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Piešķirt Lielvārdes novada sporta centram Ls 408.00 gāzes regulatora
nomaiņai
2. Finansējumu Ls 408.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot
Lielvārdes novada sporta centra izdevumu tāmi.
3. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
11.
PAR FINANSĒJUMU VISPĀRĒJĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES „PŪT VĒJIŅI” PELDBASEINA RENOVĀCIJAS TEHNISKĀ
PROJEKTA IZSTRĀDEI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Vispārējās pirmsskolas izglītības
iestādes „Pūt vējiņi” vecāku padomes ( turpmāk tekstā – vecāki) iesniegums
(10.05.2013.NR.LNP1-7.1./13/1173-S) ar lūgumu izskatīt iespēju piešķirt
līdzfinansējumu esošā peldbaseina remontam un aprīkošanai.
Vecāki ir apkopojuši informāciju par iespējamām peldbaseina renovācijas
izmaksām, iespējamo vecāku līdzdalību, kā arī baseina nākotnes izmantošanas
iespējas.
Lai uzsāktu peldbaseina renovāciju ir nepieciešams sagatavot tehnisko
projektu, kas varētu izmaksāt aptuveni Ls 3000.00. (iespējamas summas
korekcijas pēc publiskā iepirkuma veikšanas).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
R.Graudiņš, S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret
– nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu līdz Ls 3000.00 Vispārējās pirmsskolas izglītības
iestādes „Pūt vējiņi” peldbaseina renovācijas tehniskā projekta izstrādei.
2. Finansējumu Ls 3000.00 piešķirt no rezerves fonda par šo sumu palielinot
Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” izdevumu tāmi.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam.

12.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA GAISMAS IELĀ 8B, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES
NOVADĀ,
IEGŪŠANU LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17. un 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta 1.punktu un 3.panta 1.punktu,Latvijas
Republikas Civillikuma normām, ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas un
Finanšu komitejas atzinumus, balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
R.Graudiņš, S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret
– nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Iegādāties Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu
Gaismas iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 002
0029, tas ir, neapbūvētu zemes gabalu 1420 (viens tūkstotis četri simti
divdesmit) kvadrātmetru platībā.
2. Slēgt Pirkuma līgumu starp Lielvārdes novada pašvaldību (pircējs) un
G.Vītolu (pārdevējs) ar šādiem nosacījumiem:
2.1. pirkuma summa Ls 5680,- (pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit lati);
2.2. pircējs pirkuma summu ieskaita pārdevēja norādītajā bankas kontā vienas
nedēļas laikā no Pirkuma līguma noslēgšanas dienas;
2.3. īpašuma lietošanas tiesības nekustamā īpašuma pircējs iegūst tikai pēc
pirkšanas summas samaksas pilnā apmērā;
2.4. visus izdevumus pirkuma darījuma noformēšanai un ierakstīšanai
zemesgrāmatā sedz nekustamā īpašuma pircējs – Lielvārdes novada
pašvaldība.
3. Pēc attiecīgā Pirkuma līguma parakstīšanas par nekustamā īpašuma Gaismas
iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iegādi Lielvārdes novada pašvaldības
īpašumā, Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas Juridiskajai nodaļai
veikt darbības, kas saistītas ar minētā nekustamā īpašuma reģistrāciju
zemesgrāmatā uz Lielvārdes novada pašvaldības vārda.
4. Finansējumu nekustamā īpašuma Gaismas iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, kadastra numurs 7413 002 0029, iegādei un pirkuma darījuma
noformēšanai paredzēt no Lielvārdes novada pašvaldības budžeta rezerves
fonda.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
13.
PAR AUTOBUSA IEGĀDI
PAGASTA PĀRVALDEI

OPERATĪVAJĀ

LĪZINGĀ

LĒDMANES

Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lēdmanes pagasta pārvaldes
vadītāja Dz.Laganovska iesniegums (03.05.2013.NR.LNP/1-7.1./ 13/1119-L) ar
ierosinājumu iegādāties operatīvajā līzingā autobusu ar līzinga termiņu 3 gadi.
Lēdmanes pagasta pārvalde šobrīd lieto mikroautobusu „Iveco Daily”,
kuru pamatā izmanto skolnieku pārvadājumiem. 2013.gada 15.augustā beidzas
šī mikroautobusa operatīvā noma. Ņemot vērā, ka minētais transporta līdzeklis ir
vairakkārt remontēts, šobrīd nav lietderīgi to izpirkt. 2013.gada pašvaldības
budžetā ir paredzēti līdzekļi Ls 6534.00 esošā mikroautobusa izpirkšanai.
Lai nodrošinātu sniedzamo pakalpojumu klāstu – skolnieku pārvadājumi,
pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšana, kā arī iespēju robežās iedzīvotāju
pārvadājumi, nepieciešams nodrošināt Lēdmanes pagasta pārvaldi ar šādu
transporta vienību.
Veicot iepirkumu, tika konstatēts, ka pērkot transporta pakalpojumus
skolnieku pārvadājumiem tā cena ir no Ls 80 līdz Ls 100 dienā (175 dienas*Ls
80 =Ls 14000), kā arī papildus būs izdevumu par transporta pakalpojumiem
citām Lēdmanes pagasta pašvaldības iestādēm ~ Ls 4500 gadā. Trijos gados
ņemot vērā inflācijas koeficientu (3%) šī summa varētu sastādīt Ls 56773.
Iegādājoties autobusu operatīvajā nomā uz 3 gadiem un rēķinot tā kopējās
izmaksas šī summa 3 gados varētu sastādīt Ls 76610 (t.sk. autovadītāja
atalgojums Ls 14072)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš, S.Jemeļjanova,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Iegādāties Lēdmanes pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai pasažieru
autobusu operatīvajā nomā uz 3 gadiem.
2. Piešķirt papildus finansējumu līdz Ls 8000.00 no rezerves fonda, par šo
summu palielinot Lēdmanes teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas
izdevumu tāmi.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājam
Dz.Laganovskim
14.
PAR PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ (LIELVĀRDES PAMATSKOLAS)
ESOŠĀS KUSTAMĀS MANTAS – AUTOMAŠĪNAS MITSUBISHI
GALANT AR VALSTS REĢ. NR. EM1771 ATSAVINĀŠANU
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lielvārdes pamatskolas direktora
A.Pētersona
iesniegums (16.05.2013.NR.LNP/1-7.1./13/1251-L) par
automašīnas Mitsubishi Galant ar valsts reģistrācijas Nr. EM1771 (izlaiduma
gads – 1997.) noņemšanu no uzskaites un nodošanu metāllūžņos.
Ņemot vērā iepriekš minēto un klāt pievienotos dokumentus (skatīt
pielikumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma
6.pantu otro un trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš,

S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atsavināt pašvaldības (Lielvārdes pamatskolas) īpašumā esošo automašīnu
Mitsubishi Galant ar valsts reģistrācijas Nr. EM1771, nododot to otrreizējai
pārstrādei metāla savākšanas punktā.
2. Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G. Vītoliņam nodrošināt
automašīnas atsavināšanu un noņemšanu no uzskaites CSDD.
15.
PAR FINANSĒJUMU BALVU PIEŠĶIRŠANAI LIELVĀRDES NOVADA
SPORTA CENTRA TRENIŅU GRUPĀM UN TRENERIEM
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lielvārdes novada sporta centra
direktora A.Puķīša iesniegums (20.05.2013.NR.LNP/1-7.1./13/13121-L) ar
lūgumu finansiāli atbalstīt U-10, U-12 un U-16 florbola treniņu grupas un viņu
trenerus par sekmīgu startu Latvijas jaunatnes čempionātā un čempionu titulu
iegūšanu.
Lielvārdes novada domes 2011.gada 27.aprīlī apstiprinātais nolikums „Par
Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem – atzinību un pateicību”, paredz
par augstiem sasniegumiem sportā apbalvot ar pateicību. Nolikuma 5.pielikuma
4.2.punkts paredz, ka pateicība var tikt papildināta ar naudas balvu vai dāvanām.
Papildinot pateicību ar naudas balvu treneriem nepieciešami līdzekļi Ls 275.19
(Ls50x3=150 + nodokļos Ls 125.19). Pasniedzot dāvanu 3 treniņa grupām pa Ls
200.00 katrai (pēc izvēles izmantojot transportu, apmaksājot pasākumu u.c.),
nepieciešams finansējums Ls 600.00. Pašvaldības 2013.gada plānotajā budžetā
šādi līdzekļi netika paredzēti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu
un Lielvārdes novada domes 2011.gada 27.aprīļa nolikuma „Par Lielvārdes
novada pašvaldības apbalvojumiem – atzinību un pateicību” 4.2.punktu,
balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš, S.Jemeļjanova,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Ls 275.00 naudas balvu izmaksai Lielvārdes novada
sporta centra florbola grupu treneriem par Latvijas jaunatnes čempionu titulu
iegūšanu 2012./2013/gada sezonā.
2. Piešķirt finansējumu Ls 200.00 katrai florbola treniņu grupai U-10, U-12 un
U-16 (kopā Ls 600.00) par uzvaru Latvijas jaunatnes čempionātā florbolā
2012./2013/gada sezonā.
3. Finansējumu Ls 875.00 piešķirt no rezerves fonda:
3.1. par Ls 275.00 palielinot Sporta centra izdevumu tāmi;
3.2. par Ls 600.00 palielinot Sporta pasākumu atbalsta tāmi.
4.
Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Izglītības nodaļas novada sporta darba
organizatoram.

16.
PAR FINANSIĀLU ATBALSTU E.KĻAVIŅAM DALĪBAI PASAULES
VIEGLATLĒTIKAS ČEMPIONĀTĀ FRANCIJĀ, LIONĀ 2013.GADA 1529.JŪLIJĀ
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Latvijas Paralimpiskās komitejas
(turpmāk tekstā – komiteja) prezidentes G.Dadzītes iesniegums
(14.05.2013.NR.LNP/1-7.4./13/1220-L)
ar
lūgumu
atbalstīt
Latvijas
Paralimpiskās vienības sportista, Lielvārdes iedzīvotāja, E.Kļaviņa dalību
2013.gada pasaules vieglatlētikas čempionātā ar finansējumu Ls 579.00.
E.Kļaviņš ir iekļauts Latvijas Paralimpiskajā vienībā dalībai Pasaules
vieglatlētikas čempionātā Lionā, Francijā š.g. 15.-29.jūlijām. Kopējās dalības
izmaksas ir Ls 1551.25. Latvijas Paralimpiskās komitejas finansējums ir Ls
972.25. Nepieciešamais finansējums dalības maksas nodrošināšanai sastāda Ls
579.00.
Lielvārdes novada pašvaldība plānojot 2013.gada budžetu šim mērķim
paredzēja Ls 200.00, kā arī atbalstīja E.Kļaviņa dalību treniņnometnē Kauņā ar
Ls 220.00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu
un 12.pantu un Lielvārdes novada pašvaldības 2013.gada 13.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības budžetu”
16.punktu , balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš,
S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atbalstīt E.Kļaviņa dalību 2013.gada pasaules vieglatlētikas čempionātā ar
finansējumu Ls 579.00:
1.1. Piešķirt finansējumu Ls 579.00, par šo summu apmaksājot Latvijas
Paraolimpiskās komitejas rēķinu.
1.2. Finansējumu Ls 200.00 piešķirt no Sporta atbalsta pasākumu tāmē
esošajiem līdzekļiem.
1.3. Finansējumu Ls 379.00 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.
17.
PAR FINANSĒJUMU KULTŪRVĒSTURISKAJAM IZPĒTES DARBAM
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Dz.Bļodones iesniegums
(13.05.2013.NR.LNP/1-7.1./13/1197-B) ar lūgumu apmaksāt veikto darbu,
apkopojot informāciju par Lielvārdes novada piecās kapsētās apglabātajām
personām, kā arī izdot minēto materiālu kā kultūrvēsturisku grāmatu.

Izpētes darbā ir apkopota informācija par Lielvārdes novada kapsētās
vairāk kā 1500 apglabātajām personām, kapu pieminekļu fotogrāfijas, atmiņu
stāstījumi, kopā uz 250 lappusēm.
Iepazīstoties ar iesniegumu un izvērtējot esošo situāciju, deputāti
konstatēja, ka uz lēmuma pieņemšanas brīdi ir veikts noteikta satura izpētes
darbs, informācija ir apkopota un klasificēta. Līdz ar to Andreja Pumpura
Lielvārdes muzeja darbības nodrošināšanai varētu iegādāties minēto vēsturiski
pētniecisko informāciju vienā elektroniskā un vienā drukātā eksemplārā, ar
nosacījumu, ka pašvaldībai ir tiesības izmantot šo informāciju apstrādei,
pilnveidošanai un citām Lielvārdes novada vēstures izpētes darbībām. Deputāti
uzskata, ka grāmatas izdošanu pašvaldība nevar finansēt, jo pašvaldība nav
darba autors, apkopotās informācijas patiesums nav pārbaudīts, kā arī
informatīvajā materiālā nav iekļauti apraksti par visām uz konkrēto brīdi
Lielvārdes novada kapsētās apglabātajām personām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, R.Graudiņš, S.Jemeļjanova,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile,
A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – 2 deputāti (M.Mālmeisters,
R.Saulītis) Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Iegādāties no Dz.Bļodones par Ls 1096.00 informatīvo kultūrvēsturiskās
izpētes materiālu uz 250 lappusēm par Lielvārdes novada piecās kapsētās
apglabātām personām.
1.1. Finansējumu Ls 1096.00 piešķirt no Kultūras pasākumu izdevumu tāmes,
par šo summu palielinot Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja izdevumu
tāmi.
2. Uzdot Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja direktorei A.Streilei noslēgt
līgumu ar Dz.Bļodoni.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Kultūras darba vadītājai D.Jansonei.
18.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU „JUMPRAVAS PAGASTA
ŪDENSTILPJU APSAIMNIEKOŠANAS BIEDRĪBAI”
PROJEKTA
„ATPŪTAS UN MAKŠĶERĒŠANAS VIETAS IERĪKOŠANA JUMPRAVAS
PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts „Jumpravas pagasta ūdenstilpju
apsaimniekošanas biedrības” (turpmāk tekstā – biedrība) iesniegums
(15.05.2013.NR.LNP/1-7.1./13/1233-J) ar lūgumu atbalstīt biedrības projektu
„Atpūtas un makšķerēšanas vietas ierīkošana Jumpravas pagastā” ar
finansējumu Ls 1998.84.
Biedrības projekts „Atpūtas un makšķerēšanas vietas ierīkošana
Jumpravas pagastā” ir iesniegts un atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai finansētajā pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
(1.1.rīcībā- infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai).
Kopējās projekta izmaksas ir Ls 19988.36, no kurām 90% t.i. Ls
17989.52 ir piešķirti no ES fonda līdzekļiem. Projekta īstenošanai nepieciešams
līdzfinansējums 10% apmērā, t.i. Ls 1998.84. Biedrība ir bezpeļņas organizācija,
tās rīcībā nav šādu līdzekļu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas
2.punktu, balsojot: par – 15 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,R.Graudiņš,
S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atbalstīt „Jumpravas pagasta ūdenstilpju apsaimniekošanas biedrības”
projektu „Atpūtas un makšķerēšanas vietas ierīkošana Jumpravas pagastā” ar
finansējumu Ls 1999.00.
1.1.Finansējumu Ls 1999,00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Jumpravas teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu
tāmi.
2. Par finansējuma apgūšanu Juridiskajai nodaļai sagatavot sadarbības līgumu.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājai
L.Zariņai.
19.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.16 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 13.02.2013. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2 „PAR
LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA BUDŽETS””
Balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, S.Jemeļjanova, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.16 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 13.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības 2013.gada budžetu””
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt informācijai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā VARAM).
3.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas. Pēc
spēkā stāšanās saistošos noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības mājaslapā
internetā.
20.
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 (I.Balodis, A.Eglītis, S.Jemeļjanova,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Papildināt 24.02.2010.Lielvārdes novada domes sēdes Nr.2 lēmuma Nr.13
„Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas sniegtajiem maksas
pakalpojumiem” 3.punktu ar sekojošu apakšpunktu sekojošā redakcijā:
Nr.p.k.
3.
3.8.
3.8.1.
3.8.2.
3.8.3.

Pakalpojums
Cena, Ls (ar PVN)
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi
Svinīga laulību reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām:
ja abi laulātie deklarēti Lielvārdes novadā
35,00
ja viens no laulātajiem deklarēts Lielvārdes
45,00
novadā
ja abi laulātie deklarēti citās pašvaldībās
55,00
21.

PAR GROZĪJUMIEM 28.01.2009. LIELVĀRDES NOVADA DOMES SĒDES
Nr.1 LĒMUMĀ NR. 15 „PAR A.PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJA
SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALOJUMIEM”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, S.Jemeļjanova,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Papildināt lēmuma ar 11.punktu un izteikt šādā redakcijā:
Nr.
p/k
11.
11.1.
11.2.
11.3.

Pakalpojums
Maksa par svinīgas laulību reģistrācijas vietu
Muzeja pagalms un Lāčplēša akmens
Lielvārdes 13.gs.pilsdrupas
Skulptūru dārzs

Cena, Ls
(ar PVN)
15.00
15.00
10.00

22.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO A.KOKINA
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas
nosaka, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un
Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās

personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, sēdes protokola izraksts
(lēmums) ir konfidenciāls.
23.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO U.SOVANA
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.
24.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO A.PINŅA
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.
25.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO S.BUŠMEISTERES
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.
26.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO V.ZĀLĪTES
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.

27.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO A.AIZPURIEŠA
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 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO I.TAMUĻA
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.
29.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO D.SAPAS
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.
30.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO H.PITRĀNES
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.
31.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO V.INDRIĶA

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.
32.
PAR DZĪVOJAMĀS MĀJAS LĀČPLĒŠA IELĀ 21, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, PĀRVALDĪŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS
TIESĪBU NODOŠANU DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU PILNVAROTAI
PERSONAI - SIA „MP NAMI”
Lielvārdes novada pašvaldībā 2013.gada 17.aprīlī (reģ.Nr.LNP/24.5./13/937-M) saņemta SIA „MP Nami”, juridiskā adrese: Stacijas iela 24,
Lielvārde, Lielvārdes novads, 17.04.2013. vēstule Nr.MPN/4.4./2013/13 „Par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, kurā lūdz nodot dzīvojamās
mājas Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, pārvaldīšanas tiesības dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai: SIA „MP Nami”. Vēstulē norādīts, ka
dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, dzīvokļu īpašnieki (80%)
07.04.2013. kopsapulcē: „nolēma pārņemt dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā
dzīvojamo māju Lāčplēša ielā Nr.21, Lielvārdē.” un „nolēma pilnvarot SIA „MP
Nami” (reģ.Nr.40103521787, juridiskā adrese: Stacijas iela 24, Lielvārde,
Lielvārdes novads, LV-5070) pārņemt dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 21,
Lielvārdē, pārvaldīšanas tiesības.”. Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
07.04.2013. ir noslēguši Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu
Nr.MPN/6.2./2013/1 nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, pārvaldīšanai un apsaimniekošanai. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes
gabals 0,1479 hektāri (1479 m2).
Nekustamais īpašums Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
kadastra numurs 7413 002 0544, sastāv no četru stāvu dzīvojamās mājas ar 41
(četrdesmit viens) dzīvokli un zemes gabala 1479 m2 (0,1479 ha) platībā.
Īpašuma tiesības uz dzīvojamo ēku un zemi nostiprinātas Lielvārdes pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1269 uz Lielvārdes novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar Lielvārdes pilsētas domes 03.03.1999. sēdes Nr.2, lēmumu
Nr.18 „Par dzīvojamo māju īpašuma sadalīšanas aktu apstiprināšanu”,
nekustamais īpašums – dzīvojamā māja Lāčplēša ielā Nr.21, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 002 0544, ir sadalīts 41 (četrdesmit
viens) dzīvokļu īpašumā, no kuriem dzīvoklis Nr.21 nav privatizēts un tas
atrodas pašvaldības īpašumā un bilancē. Pie dzīvokļu īpašumiem ir piesaistītas
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo koplietošanas telpu domājamās daļas, kā
arī zemes gabala platības domājamās daļas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
51.panta trešo, piekto un sesto daļu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu,
izskatot SIA „MP Nami” 17.04.2013. vēstuli Nr.MPN/4.4./2013/13 un tai
pievienotos dokumentus (Dzīvokļi īpašnieku 07.04.2013. kopsapulces protokols

Nr.2., Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums Nr.MPN/6.2./2013/1, ņemot vērā
Tautsaimniecības komitejas atzinumu, balsojot: par – 9 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis,), pret – nav, atturas – 5 deputāti (V.Volonte, A.Troska,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, A.Streile), Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Nodot 41 dzīvokļa dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, kadastra numurs 7413 002 0544, kuras kopējā platība ir 3123,1 m2
un tai piesaistītā zemes gabala 1479 m2 platībā, pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai - SIA
„MP Nami”, reģistrācijas numurs 40103521787.
2. Izveidot dzīvojamās mājas un zemes Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, pieņemšanas - nodošanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības izpilddirektors G.Vītoliņš,
2.2. komisijas locekļi:
2.2.1. Finanšu un grāmatvedības nodaļas pārstāve I.Fokina,
2.2.2. Juridiskās nodaļas juriskonsults J.Bite.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
Administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājai L.Bērziņai.
33.
PAR DZĪVOJAMĀS MĀJAS SKOLAS IELĀ 10A, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, PĀRVALDĪŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS
TIESĪBU NODOŠANU DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBAI „SKOLAS
NAMS 10”
Nekustamais īpašums – četru stāvu dzīvojamā māja Skolas ielā 10A,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 002 0547, ir sadalīts 44
dzīvokļu īpašumos, no kuriem dzīvoklis Nr.1 nav privatizēts, līdz ar to tas ir
pašvaldības īpašums. Pie dzīvokļu īpašumiem ir piesaistītas daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo koplietošanas telpu domājamās daļas.
Īpašuma tiesības uz māju (ēku) nostiprinātas Lielvārdes novada pašvaldībai.
Īpašuma tiesības uz mājas uzturēšanai nepieciešamo zemes gabalu nostiprinātas
zemesgrāmatā Lielvārdes novada pašvaldībai un fiziskām personām.
Lielvārdes novada pašvaldībā 2013.gada 03.maijā (reģ.Nr.LNP/24.5./13/1166-S) saņemts dzīvokļu īpašnieku biedrības „Skolas nams 10”
pilnvarotās personas G.Štakmaņa, dzīvo: xxxx, 26.04.2013. iesniegums „Par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu” ar lūgumu nodot dzīvojamās
mājas Skolas ielā 10A, Lielvārdē, pārvaldīšanas tiesības dzīvojamās mājas
pilnvarotai personai: dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Skolas nams 10”,
reģistrācijas numurs 40008170295, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku
2013.gada 20.marta kopsapulces lēmumu. Minētajā lēmumā teikts, ka 33
dzīvokļu īpašnieki jeb 75% no dzīvokļu kopskaita ir pieņēmuši lēmumu par
mājas pārņemšanu īpašnieku pārvaldīšanā un nosakot, ka īpašniekus pārstāv
biedrības valdes priekšsēdētājs G.Štakmanis. Dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieki 20.03.2013. ir noslēguši ar Dzīvokļu īpašnieku biedrību „Skolas nams

10” valdes priekšsēdētāja G.Štakmaņa personā Pilnvarojuma līgumu par
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitāti veicinošu pasākumu
veikšanu, pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un turpmāko mājas pārvaldīšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
51.panta trešo, piekto un sesto daļu, izskatot Dzīvokļu īpašnieku biedrības
„Skolas nams 10” pilnvarotās personas G.Štakmaņa 26.04.2013. iesniegumu un
tam pievienotos dokumentus (20.03.2013. Dzīvojamās mājas Lielvārdē, Skolas
ielā Nr.10A dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu, Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra 30.12.2010. lēmumu „Par biedrības
ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā”, Dzīvokļu īpašnieku biedrības
„Skolas nams 10” Statūtus, 20.03.2013. Pilnvarojuma līgumu), ņemot vērā
Tautsaimniecības komitejas atzinumu, balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret
– nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Nodot 44 dzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 10A, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, kadastra numurs 7413 002 0547, kuras kopējā platība ir 2347,22 m2
un kura atrodas uz Lielvārdes novada pašvaldībai īpašumā esošiem diviem
zemes gabaliem 333 m2 un 14070 m2 platībā, un fizisko personu īpašumā
esoša zemes gabala, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības Dzīvokļu
īpašnieku biedrībai „Skolas nams 10”, reģistrācijas numurs 40008170295,
adrese: Skolas iela 10A, Lielvārde, Lielvārdes novads.
2. Izveidot dzīvojamās mājas nodošanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. komisijas priekšsēdētājs: G.Vītoliņš,
2.2. komisijas locekļi:
2.2.1. Finanšu un grāmatvedības nodaļas pārstāve I.Fokina,
2.2.2. Juridiskās nodaļas juriskonsults J.Bite.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
Administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājai L.Bērziņai.
34.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA NR.16,
AVOTU
IELĀ
9,
LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES
NOVADĀ,
ATSAVINĀŠANAS PROCEDŪRAS UZSĀKŠANU
Pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.16, Avotu ielā 9,
Lielvārdē, Lielvārdes novads. Tas sastāv no trim istabām ar kopējo platību 62,9
m2 un 629/34875 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamām
daļām). Pamatojoties uz Ogres rajona tiesas 28.01.2013. spriedumu īrniece kopā
ar viņas ģimenes locekļiem ir izlikta no īrētajām telpām. Lai dzīvokli izmantotu
pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, nepieciešami lieli finansiālie
ieguldījumi (aptuvenā tāme Ls 4000,-).
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”,
ņemot vērā Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas atzinumu, balsojot: par
– 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Lielvārdes novada pašvaldības nekustamam
īpašumam – trīs istabu dzīvoklim Nr.16, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, 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.16, Avotu ielā 9, Lielvārdē,
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.
35.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA REMBATES IELĀ 15B,
LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ, NEAPBŪVĒTA ZEMES GABALA
(STARPGABALS) ATSAVINĀŠANU
Lielvārdes novada dome 2012.gada 31.oktobra sēdē Nr.13 pieņēma
lēmumu Nr.28. „Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates ielā 15B,
Lielvārdē, Lielvārdes novads, zemes gabala - starpgabals nodošanu
atsavināšanai”. Pamatojoties uz to, tika veikta minētā starpgabala novērtēšana
un tirgus vērtības noteikšana. Saskaņā ar sertificēta vērtētāja – SIA „Balsts
Expert” 11.04.2013. novērtējumu Nr.2/12/04, nekustamā īpašuma Rembates ielā
15B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, tirgus vērtība ir Ls 2000,- (divi tūkstoši
latu). Sagatavošanai atsavināšanai pašvaldība izlietojusi Ls 400,- (četri simti
latu).
Lielvārdes novada pašvaldība nekustamā īpašuma Rembates iela 15B,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nosacīto vērtību (piedāvājuma nosacīto cenu) ir

noteikusi, ņemot vērā nekustamā īpašuma novērtējumu, starpgabala uzmērīšanas
izdevumus, reģistrāciju zemesgrāmatā un ar īpašuma atsavināšanu plānotos
izdevumus.
Nekustamais īpašums Rembates iela 15B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
robežojas ar nekustamajiem īpašumiem: Rembates ielā 15, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā un Putnu ielā 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kam ir vismaz viena
kopēja robeža ar starpgabalu.
Uz starpgabala pirkšanu var pretendēt pirmpirkuma tiesīgās personas,
kurām apliecinājums par starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā pēc
paziņojuma saņemšanas dienas. Ja apliecinājums par starpgabala pirkšanu no
pirmpirkuma tiesīgām personām netiks saņemts, starpgabals tiks izsolīts Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu,
4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 37.pantu, Publiskas personas finanšu un mantas
izšķērdēšanas likuma 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 ieteikumu, balsojot: par – 14
deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atsavināt Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Rembates ielā
15B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 001 0618,
starpgabala platība 0,0927 hektāri (927 m2) ar šādiem nosacījumiem:
1.1. pārdošanas cena (izsoles sākumcena): Ls 2500,- (divi tūkstoši pieci simti
latu);
1.2. maksājumi veicami simtprocentīgi latos viena mēneša laikā no Izsoles
komisijas izsniegtās Izziņas par norēķinu par starpgabala pirkšanu
saņemšanas;
1.3. pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā īpašuma blakus esošo zemes gabalu
īpašniekiem, kuru īpašumiem ir vismaz viena kopēja robeža ar starpgabalu
un kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
2. Nosūtīt šī lēmuma 1.3.punktā minētajām personām atsavināšanas
paziņojumus ar aicinājumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz starpgabalu.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rembates iela 15B, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, zemes gabala (starpgabals) Izsoles noteikumus.
4. Organizēt Izsoli šados gadījumos:
4.1. ja pirmpirkuma tiesības piesaka vairākas personas;
4.2. ja pieteikumu īpašuma iegādei nav iesniegusi neviena persona, kurai ir
pirmpirkuma tiesības uz starpgabalu, bet pieteikumu par piedalīšanos izsolē
ir iesniegušas citas Izsoles noteikumos noteiktas personas.
5. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rembates iela 15B, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, Izsoles komisiju šādā sastāvā:
5.1. Izsoles komisijas priekšsēdētājs: pašvaldības izpilddirektors G.Vītoliņš;
5.2. Izsoles komisijas locekļi:

5.2.1. Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas – galvenās
grāmatvedes vietniece L.Bērziņa;
5.2.2. Administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja L.Bērziņa;
5.2.3. Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs.
5.3. Izsoles komisijas sekretārs:
Administrācijas Juridiskās nodaļas
juriskonsults J.Bite.
36.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA REMBATES IELĀ 15C,
LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ, NEAPBŪVĒTA ZEMES GABALA
(STARPGABALS) ATSAVINĀŠANU
Lielvārdes novada dome 2012.gada 31.oktobra sēdē Nr.13 pieņēma
lēmumu Nr.27. „Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates ielā 15C,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes gabala - starpgabals nodošanu
atsavināšanai”. Pamatojoties uz to, tika veikta minētā starpgabala novērtēšana
un tirgus vērtības noteikšana. Saskaņā ar sertificēta vērtētāja – SIA „Balsts
Expert” 11.04.2013. novērtējumu Nr.3/12/04, nekustamā īpašuma Rembates ielā
15C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, tirgus vērtība ir Ls 1500,- (viens tūkstotis
pieci simti latu). Sagatavošanai atsavināšanai pašvaldība izlietojusi Ls 400,(četri simti latu).
Lielvārdes novada pašvaldība nekustamā īpašuma Rembates ielā 15C,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nosacīto vērtību (piedāvājuma nosacīto cenu) ir
noteikusi, ņemot vērā nekustamā īpašuma novērtējumu, starpgabala uzmērīšanas
izdevumus, reģistrāciju zemesgrāmatā un ar īpašuma atsavināšanu plānotos
izdevumus.
Nekustamais īpašums Rembates ielā 15C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
robežojas ar nekustamajiem īpašumiem: Rembates ielā 15A, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā; Lauku iela 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā; Putnu iela 2B,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā un Putnu iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
kam ir vismaz viena kopēja robeža ar starpgabalu.
Uz starpgabala pirkšanu var pretendēt pirmpirkuma tiesīgās personas,
kurām apliecinājums par starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā pēc
paziņojuma saņemšanas dienas. Ja apliecinājums par starpgabala pirkšanu no
pirmpirkuma tiesīgām personām netiks saņemts, starpgabals tiks izsolīts Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu,
4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 37.pantu, Publiskas personas finanšu un mantas
izšķērdēšanas likuma 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 ieteikumu, balsojot: par – 14
deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:

1. Atsavināt Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Rembates ielā
15C, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 001 0376, starpgabala platība
0,0771 hektārs (771 m2) ar šādiem nosacījumiem:
1.1. pārdošanas cena (izsoles sākumcena) - Ls 2000,- (divi tūkstoši latu);
1.2. maksājumi veicami simtprocentīgi latos viena mēneša laikā no Izsoles
komisijas izsniegtās Izziņas par norēķinu par starpgabala pirkšanu
saņemšanas;
1.3. pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā īpašuma blakus esošo zemes gabalu
īpašniekiem, kuru īpašumiem ir vismaz viena kopēja robeža ar starpgabalu
un kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
2. Nosūtīt šī lēmuma 1.3.punktā minētajām personām atsavināšanas
paziņojumus ar aicinājumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz starpgabalu.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rembates iela 15C, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, zemes gabala (starpgabals) Izsoles noteikumus.
4. Organizēt izsoli šādos gadījumos:
4.1. ja pirmpirkuma tiesības piesaka vairākas personas;
4.2. ja pieteikumu īpašuma iegādei nav iesniegusi neviena persona, kurai ir
pirmpirkuma tiesības uz starpgabalu, bet pieteikumu par piedalīšanos izsolē
ir iesniegušas citas Izsoles noteikumos noteiktas personas.
5. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rembates ielā 15C, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, Izsoles komisiju šādā sastāvā:
5.1. Izsoles komisijas priekšsēdētājs: pašvaldības izpilddirektoru G.Vītoliņu;
5.2. Izsoles komisijas locekļi:
5.2.1. Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja – galvenās
grāmatvedes vietniece L.Bērziņa;
5.2.2. Administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja L.Bērziņa;
5.2.3. Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs.
5.3. Izsoles komisijas sekretārs: Administrācijas Juridiskās nodaļas juriskonsults
J.Bite.
37.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ZEMES – RAIŅA IELĀ 9E, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ,
IZNOMĀŠANU
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.
38.
PAR VALSTIJ PIEKRĪTOŠO ZEMES VIENĪBU LIELVĀRDES NOVADA
JUMPRAVAS PAGASTĀ SADALĪŠANU

Lielvārdes novada pašvaldībā 28.03.2013.saņemta akciju sabiedrības
„Latvijas valsts meži” vēstule Nr.4.1-1.2_020s_150_13_339 par nekustamā
īpašuma „Valsts mežs”, kadastra Nr.74480010106, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā, sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
74480020691, 74480050102, 74880050103 sadalīšanu. Iepriekš minētajā
vēstulē norādīts, ka akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, pamatojoties uz
Lielvārdes novada domes 27.12.2012. sēdes Nr.15 lēmumu Nr.23, piekrīt
atdalīt: no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74480020691 zemesgabalu
aptuveni 0,47 ha platībā; no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
74480050102 zemesgabalu aptuveni 0,47 ha platībā; no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 74480050103 zemesgabalu aptuveni 0,60 ha platībā.
Izskatot akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” ierosinājumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11 panta otrās daļas 1.punktu,
Ministru kabineta 10.04.2012.noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas
un kadastra datu aktualizācijas noteikumi, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Lielvārdes
novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Lielvārdes
novada teritorijas plānojumu”, balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atdalīt no valstij piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
74480020691 zemesgabalu aptuveni 0,47 ha platībā saskaņā ar lēmuma grafisko
pielikumu (1.pielikums) un noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
2. Atdalīt no valstij piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
74480050102 zemesgabalu aptuveni 0,47 ha platībā saskaņā ar lēmuma grafisko
pielikumu (1.pielikums) un noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
3. Atdalīt no valstij piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
74480050103 zemesgabalu aptuveni 0,60 ha platībā saskaņā ar lēmuma grafisko
pielikumu (2.pielikums) un noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
4. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, lēmumā norādītā atdalāmo
zemes vienību platība var tikt precizēta.
5. Lēmumu nosūtīt akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži” kadastra datu
aktualizācijas ierosināšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā.

39.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠĀS ZEMES
VIENĪBAS „BĒRZIŅI”, LIELVĀRDES PAGASTĀ, IZNOMĀŠANU
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.
40.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶA NOTEIKŠANU
ZEMES VIENĪBAS „STROPĒNI”, LIELVĀRDES PAGASTĀ, DAĻAI
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.
41.
INFORMĀCIJA PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ
ESOŠIEM BRĪVIEM DZĪVOKĻIEM
Lēmums netika pieņemts
42.
INFORMĀCIJA PAR ATTEIKUMIEM NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM
2013.GADA APRĪĻA-MAIJA MĒNEŠOS
Lēmums netika pieņemts
43.
INFORMĀCIJA
PAR
PIEŠĶIRTĀM.MAINĪTĀM,
PRECIZĒTĀM
ADRESĒM/NOSAUKUMIEM 2013.GADA APRĪĻA-MAIJA MĒNEŠOS
Lēmums netika pieņemts
44.
PAR LIELVĀRDES NOVADA DOMES 24.04.2013. SAISTOŠO
NOTEIKUMU NR.11 „PAR INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN PIEAUGUŠO
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KĀRTĪBU”
PRECIZĒŠANU

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumiem Nr.108 „Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi”, balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret
– nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj: 1. Izdarīt 24.04.2013.
saistošajos noteikumos Nr.11 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtību” šādus precizējumus:
1.1. Svītrot 6.1.3.apakšpunktu.
1.2. 13.6.apakšpunktā vārdu „juridiskās” rakstīt ar mazo burtu.
1.3. 22.punktu pārcelt uz III. nodaļu “Lēmuma pieņemšanas un
apstrīdēšanas kārtība”.
45.
NOTEIKUMI „KĀRTĪBA, KĀDĀ NORIS ATKLĀTA BALSOŠANA AR
VĒLĒŠANU ZĪMĒM”
Balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, S.Jemeļjanova, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu
zīmēm”
46.
PAR 19.06.2010. NOSLĒGTĀ NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMA
Nr.10-2/8-10 DARBĪBAS TERMIŅA PAGARINĀŠANU PAR TELPU NOMU
RAIŅA IELĀ 5, LIELVĀRDĒ (NMPD)
19.06.2010. noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.10-2/8-10 par
telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta brigādes un izsaukuma izpildes punkta
darbības nodrošināšanai. Līguma darbības termiņš beidzas 30.06.2013.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests nomā vienu telpu 24,1 m2
un domājamo daļu no koplietošanas telpām 12,0 m2 platībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma nosacījumiem par nomu, balsojot:
par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, S.Jemeļjanova, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Pagarināt starp Lielvārdes novada pašvaldību un Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestu 19.06.2010. noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma
Nr.10-2/8-10 darbības termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

2. Vienošanos par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.10-2/8-10
sagatavot Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas Juridiskajai
nodaļai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
47.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „PUĶES”, LĒDMANES
PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ, ATSAVINĀŠANAS PROCEDŪRAS
UZSĀKŠANU
Pašvaldības nekustamais īpašums „Puķes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes
novadā, kadastra numurs 7464 006 0125, sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7464 006 0120 un platību 0,8971 hektārs. Minētais
nekustamais īpašums atdalīts no pašvaldības nekustamā īpašuma „Sūkņu
stacija”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7464 006 0264.
Vēlmi iegādāties pašvaldības nekustamo īpašumu „Puķes” 2012.gada
12.jūnijā ierosināja A.Narovskis.
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”,
balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, S.Jemeļjanova, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Lielvārdes novada pašvaldības nekustamam
īpašumam „Puķes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra numurs
7464 006 0125, ar platību 0,8971 hektārs.
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam
pašvaldības nekustamā īpašuma „Puķes”, Lēdmanes 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.

48.
PAR DZĪVOKĻA NR.4 SPĪDOLAS IELĀ 4, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES
NOVADĀ IZĪRĒŠANU G.BAJORAM
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.
49.
PAR PĀRRAKSTĪŠANĀS KĻŪDAS LABOŠANU LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 30.03.2011.SĒDES Nr.4 LĒMUMĀ Nr.26 „PAR ZEMES
PASTĀVĪGĀS LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU UZ ZEMES
VIENĪBĀM „BĒRZKALNIŅI”, JUMPRAVAS PAGASTĀ, LIELVĀRDES
NOVADĀ”
Lielvārdes novada domes 30.03.2011.sēdē Nr.4 pieņemts lēmums Nr.26
„Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām
„Bērzkalniņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā”. Konstatēts, ka minētā
lēmuma lemjošās daļas 2.punktā pieļauta pārrakstīšanās kļūda, norādot
nepilnīgus zemes vienību „Bērzkalniņi” kadastra apzīmējumus un platību.
Minētā pārrakstīšanās kļūda nemaina Lielvārdes novada domes
30.03.2011.sēdes Nr.4 lēmuma Nr.26 „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanu uz zemes vienībām „Bērzkalniņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes
novadā” būtību.
Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmajā daļā noteikts, ka „iestāde
jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas
pārrakstīšanās vai matemātiskās kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību”.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo
daļu, balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, S.Jemeļjanova, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
Labot Lielvārdes novada domes 30.03.2011.sēdes Nr.4 lēmumā Nr.26
„Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām
„Bērzkalniņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā” 2.punktā (iekavās)
norādītos zemes vienību „Bērzkalniņi” kadastra apzīmējumus un platību no
„(kadastra apzīmējums 7448 002 01, platība 0,9 ha)” uz „(kadastra
apzīmējums 7448 002 0177 - platība 1,7 ha; kadastra apzīmējums 7448 002
0178 - platība 0,5 ha)”.

50.
PAR ZEMES REFORMAS PABEIGŠANAI PAREDZĒTĀS
VIENĪBAS JUMPRAVAS PAGASTĀ PLATĪBAS PRECIZĒŠANU

ZEMES

Konstatēts, ka ir jāprecizē zemes reformas pabeigšanai paredzētās
neuzmērītās zemes vienības Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumu
74480020573 platība 0,43 ha, jo ir veikta blakus esošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 74480020725 kadastrālā uzmērīšana un precizēta zemes
vienību kopīgā robeža. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas telpiskajiem datiem pašreizējā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 74480020573 grafiskā platība – 0,37 ha.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 57.panta 3.punktu,
balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, S.Jemeļjanova, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
Precizēt zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības
Lielvārdes novada Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumu 74480020573
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto platību no
0,43 ha uz 0,37 ha.
51.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU LIELVĀRDES PENSIONĀRU
BIEDRĪBAI BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDA PROJEKTA
„PIEVIENOT GADIEM DZĪVI” LĪDZFINANSĒŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lielvārdes pensionāru biedrības
(turpmāk tekstā – biedrība) iesniegums (09.05.2013.NR.LNP/1-7.1./13/1170) ar
lūgumu atbalstīt biedrības projektu „Pievienot gadiem dzīvi” ar līdzfinansējumu
Ls 500.00.
Biedrības projekts „Pievienot gadiem dzīvi” tiks iesniegts Borisa un
Ināras Teterevu fonda finansētajā pasākumā "Nāc un dari! Tu vari!”. Projekts
paredz atbalstu biedrības amatiermākslinieku kolektīviem. Kopējās projekta
izmaksas ir Ls 5000.00, no kurām 90% t.i. Ls 4500.00 finansē no fonda
līdzekļiem. Projekta īstenošanai nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā, t.i.
Ls 500.00. Biedrība ir bezpeļņas organizācija, tās rīcībā nav šādu līdzekļu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, S.Jemeļjanova, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Lielvārdes pensionārus biedrības projektu „Pievienot gadiem dzīvi”,
apstiprināšanas gadījumā, ar līdzfinansējumu Ls 500.00.

1.1.Finansējumu Ls 500,00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Lielvārdes kultūras pasākumu atbalsta izdevumu tāmi.
2. Par finansējuma apgūšanu Juridiskajai nodaļai sagatavot sadarbības līgumu.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Kultūras darba vadītājai D.Jansonei.

