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2013.gada 30.oktobrī

Domes sēdē

Nr.18

pieņemtie lēmumi
1. Saistošie noteikumi Nr.24 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”.
2. Saistošie noteikumi Nr.25 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 ‘Par maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā”.
3. Saistošie noteikumi Nr.26 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
28.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.
4. Saistošie noteikumi Nr.27 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.2 ‘Par Lielvārdes novada
pašvaldības sociālajiem pabalstiem”.
5. Saistošie noteikumi Nr.28 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
28.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības finansiālo vai materiālo pabalstu novada iedzīvotājiem”
6. Saistošie noteikumi Nr.29 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķināšanu 2013. Un 2014.gadam Lielvārdes novada
pašvaldībā’.
7. Saistošie noteikumi Nr.30 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa (par zemi) atvieglojumu piemērošanu”.
8. Saistošie noteikumi Nr.31 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
30.03.2011. saistošajos noteikumos Nr.4 „Lielvārdes novada pašvaldības
Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”.
9. Saistošie noteikumi Nr.32 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.9 „Nodevas par
izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Lielvārdes
novadā”.
10.Saistošie noteikumi Nr.33 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
31.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.8 „Nodevas par Lielvārdes novada
pašvaldības izstrādātiem oficiāliem dokumentiem un apliecinātām to
kopijām”.
11.Saistošie noteikumi Nr.34 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
2011.gada 05.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu
par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā”.

12.Saistošie noteikumi Nr.35 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
31.03.2013. saistošajos noteikumos Nr.9 „Pašvaldības nodeva par
būvatļaujas saņemšanu”.
13.Saistošie noteikumi Nr.36 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.33 „Par sabiedrisko kārtību
Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā”.
14.Jumpravas vidusskolas nolikuma apstiprināšana.
15.Lielvārdes pamatskolas nolikuma apstiprināšana.
16.Jumpravas speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšana.
17.Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras „Jumpravas pašvaldības
aģentūra” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2013.-2015.gadam
apstiprināšanu.
18.Par grozījumiem 24.02.2010. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.2
lēmumā Nr.23 „Par Lēdmanes pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas
pakalpojumiem”.
19.Par līdzfinansējumu projektam „Piecas lietas Lielvārdei”.
20.Par finansējuma piešķiršanu Gunāra Priedes rakstu otrā sējuma iegādei.
21.Par finansējuma piešķiršanu Romualda Zarembo dzejoļu krājuma
„Atceļnieks” iegādei.
22.Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas kultūras nama vidējās paaudzes
deju kolektīva 30 gadu jubilejai.
23.Par grozījumiem 2012.gada 29.februāra Lielvārdes novada domes
sēdesNr.3 lēmumā Nr.11 „Par iekasētās dalības maksas Lielvārdes novada
bērnu amatiermākslas kolektīvos Izlietojumu”.
24.Par kultūras nama „Lielvārde” sieviešu vokālā ansambļa reģistrēšanu un
finansējumu.
25.Par pabalsta piešķiršanu politiski represētajām personām, Latvijas
nacionālajiem karavīriem, Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
un Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
26.Par Lielvārdes novada svētku rīkošanu 2014.gada jūlijā.
27.Par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 16, Lielvārdē iegādi.
28.Par dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 15A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotai personai – mājas pārvaldniekam.
29.Par zemes vienības „Zeltiņi” Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā,
vienas otrās (1/2) domājamās daļas piekritību Lielvārdes novada
pašvaldībai.
30.Informācija par atteikumiem no pirmpirkuma tiesībām laikā no 2013.gada
21.septembra līdz 24.oktobrim.
31.Informācija par mainītām, precizētām adresēm/nosaukumiem laikā no
2013.gada 21.septembra līdz 24.oktobrim.
32.Informācija uz deputāta J.Āboliņa 01.10.2013. pieprasījumu.
Papildus darba kārtība

33.Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja A.Troska 04.10.2013.
rīkojuma Nr.2-1/190 „Par deputāta Jāņa Mazitāna komandējumu”
atcelšanu.
34.Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates iela 15B, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu
trešajā izsolē.
35.Par pildspalvas ar Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja logo pārdošanas
cenu.
36.Komiteju priekšsēdētāju informācija.
37.Izpilddirektora informācija.
38.Informatīvi jautājumi.
Slēgtā daļa
39.Par…
40.Par…
41.Par…
42.Par…
43.Par…
1.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.24 „LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
NOLIKUMS”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu, balsojot: par – 12 deputāti (I.Balodis, 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 – 3 deputāti
(J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava); Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.24 ”Lielvārdes novada
pašvaldības nolikums”
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc
to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā VARAM).
3. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Saistošos noteikumus publicēt bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada
Ziņas” un Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.
2.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.25 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 27.01.2010. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2 ‘PAR
MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANU
LIELVĀRDES NOVADĀ”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.25 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā””
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.
3.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.26 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 28.10.2009. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.29 „PAR
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLAJIEM
PAKALPOJUMIEM”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.26 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 28.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem””
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.

4.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.27 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 23.02.2011. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2 ‘PAR
LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.27 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības sociālajiem pabalstiem””
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.
5.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.28 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 28.10.2009. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.30 „PAR
LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLO VAI MATERIĀLO
PABALSTU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.28 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 28.102009. saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības finansiālo vai materiālo pabalstu novada iedzīvotājiem””
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā VARAM).

3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.
6.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.29 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 2012.GADA 27.DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.22
„PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA APRĒĶINĀŠANU 2013. UN
2014.GADAM LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBĀ’
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.29 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 2012.gada 27.decembra. saistošajos noteikumos Nr.22 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu 2013. un 2014.gadam Lielvārdes
novada pašvaldībā””
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 ministrijai (turpmāk tekstā
VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.
7.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.30 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 2010.GADA 27.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.3
„PAR
NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA
NODOKĻA
(PAR
ZEMI)
ATVIEGLOJUMU PIEMĒROŠANU”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.30 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa (par zemi) atvieglojumu piemērošanu””
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.
8.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.31 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 30.03.2011. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.4 „LIELVĀRDES
NOVADA PAŠVALDĪBAS JUMPRAVAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
MAKSAS PAKALPOJUMI”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.31 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 30.032011. saistošajos noteikumos Nr.4 „Lielvārdes novada
pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi””
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.

9.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.32 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 2011.GADA 25.MAIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.9
„NODEVAS PAR IZKLAIDĒJOŠA RAKSTURA PASĀKUMU RĪKOŠANU
PUBLISKĀS VIETĀS LIELVĀRDES NOVADĀ”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.32 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.9 „Nodevas par
izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Lielvārdes novadā””
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.
10.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.33 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 31.03.2010. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8 „NODEVAS PAR
LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSTRĀDĀTIEM OFICIĀLIEM
DOKUMENTIEM UN APLIECINĀTĀM TO KOPIJĀM”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.33 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 31.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.8 „Nodevas par
Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātiem oficiāliem dokumentiem un
apliecinātām to kopijām””

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.
11.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.34 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 2011.GADA 05.MAIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8 „PAR
PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS
LIELVĀRDES NOVADA TERITORIJĀ”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.33 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 31.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.8 „Nodevas par
Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātiem oficiāliem dokumentiem un
apliecinātām to kopijām””
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.
12.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.35 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 31.03.2010. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.9 „PAŠVALDĪBAS
NODEVA PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.35 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 31.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.9 „Pašvaldības nodeva par
būvatļaujas saņemšanu””
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.
13.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.36 „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 trešo daļu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.36 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.33 „Par sabiedrisko
kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā””
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.

14.
JUMPRAVAS VIDUSSKOLAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANA
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās
izglītības likuma 8. un 9.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, R.Graudiņš,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – 1
deputāts (I.Balodis) Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
Apstiprināt Jumpravas vidusskolas nolikumu.
15.
LIELVĀRDES PAMATSKOLAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANA
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās
izglītības likuma 8. un 9.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, R.Graudiņš,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – 1
deputāts (I.Balodis) Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
Apstiprināt Lielvārdes pamatskolas nolikumu.
16.
JUMPRAVAS SPECIĀLĀS
APSTIPRINĀŠANA

INTERNĀTPAMATSKOLAS

NOLIKUMA

Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās
izglītības likuma 8. un 9.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš, I.BalodisD.Kļava,
R.Graudiņš, 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:
Apstiprināt Jumpravas speciālās internātpamatskolas nolikumu.
17.
PAR
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
AĢENTŪRAS
„JUMPRAVAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA” VIDĒJA TERMIŅA
DARBĪBAS STRATĒĢIJAS 2013.-2015.GADAM APSTIPRINĀŠANU

Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 21.panta pirmās daļas 1.punktu,
Lielvārdes novada pašvaldības aģentūra „Jumpravas pašvaldības aģentūra” ir
izstrādājusi vidēja termiņa darbības stratēģiju 2013.-2015.gadam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 1.punktu balsojot:
par – 15 deputāti (J.Āboliņš, I.BalodisD.Kļava, R.Graudiņš, 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 Jumpravas pašvaldības aģentūras vidēja termiņa darbības
stratēģiju 2013.-2015.gadam.
2. Atbildīgais par stratēģijas izpildi Jumpravas pašvaldības aģentūras direktors
Jānis Šimanovskis.
18.
PAR GROZĪJUMIEM 24.02.2010. LIELVĀRDES NOVADA DOMES SĒDES
Nr.2 LĒMUMĀ NR. 23 „PAR LĒDMANES PAGASTA PĀRVALDES
SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš,
D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1.Izteikt lēmuma 4.1.punktu sekojošā redakcijā:
Nr.
p/k

Pakalpojums

Cena, Ls
(ar PVN)

Pārvaldes pasažieru autobusa (vai mikroautobusa) „Iveco Thesi”
iznomāšana
Maksa pēc nobrauktiem kilometriem – Lielvārdes
novada budžeta iestādēm, pašvaldības iestādēs
4.1.1.
0,54Ls/km
strādājošiem ārpus darba laika, sabiedriskajām un
bezpeļņas organizācijām
Maksa pēc nobrauktiem kilometriem – pārējām fiziskām
4.1.2.
0,75Ls/km
un juridiskām personām
Maksa par dīkstāvi (LR robežās), ja tā pārsniedz 3
4.1.3. stundas, papildus maksājumam pēc nobrauktiem 3,00Ls/stunda
kilometriem
4.1.

2. Izteikt lēmuma 4.1.punktu sekojošā redakcijā:
Nr.
p/k

4.1.

Pakalpojums

Cena, EUR
(ar PVN)

Pārvaldes pasažieru autobusa (vai mikroautobusa) „Iveco Thesi”
iznomāšana

Maksa pēc nobrauktiem kilometriem – Lielvārdes
novada budžeta iestādēm, pašvaldības iestādēs
4.1.1.
0,77EUR/km
strādājošiem ārpus darba laika, sabiedriskajām un
bezpeļņas organizācijām
Maksa pēc nobrauktiem kilometriem – pārējām fiziskām
4.1.2.
1,07EUR/km
un juridiskām personām
Maksa par dīkstāvi (LR robežās), ja tā pārsniedz 3
4,27EUR/stun
4.1.3. stundas, papildus maksājumam pēc nobrauktiem
da
kilometriem
3.Lēmuma 2.punkts stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
19.
PAR LĪDZFINANSĒJUMU PROJEKTAM „PIECAS LIETAS LIELVĀRDEI”
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts biedrības „Lielvārdes Amatnieku
brālība” valdes priekšsēdētājas E.Kuzmanes iesniegums (reģ.09.10.2013.
Nr.LNP/1-7.6./13/2306) ar lūgumu līdzfinansēt projektu „Piecas lietas
Lielvārdei”.
Projektu „Piecas lietas Lielvārdei” brīvprātīgi realizē neformāla jauniešu
grupa (likumiskais pārstāvis Lielvārdes Amatnieku brālība). Projekts tiek
realizēts programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros no 05.08.2013 līdz
31.12.2013.
Projekta mērķis:
1) radīt ar amatniecību un radošumu saistītas brīvā laika pavadīšanas iespējas
Lielvārdes novadā;
2) izveidot Lielvārdes novada suvenīru prototipus projekta radošajās
darbnīcās.
Projekta kopējais finansējums ir 5450.00 EUR. 80% jeb 4360.00 EUR no
projekta izmaksām ir nodrošināti, bet 20% jeb 1090.00 EUR (Ls 766.05) ir
nepieciešamais līdzfinansējums. Biedrība „Lielvārdes Amatnieku brālība” ir
bezpeļņas organizācija, kā arī projekta mērķis ir aktuāls novada iedzīvotājiem.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta
pirmās daļas 2.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 – 1 deputāts (R.Graudiņš); Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Lielvārdes Amatnieku brālība” projektu „Piecas lietas
Lielvārdei”, piešķirot līdzfinansējumu Ls 766.05 (1090.00 EUR).
2. Finansējumu Ls 766.05 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot
kultūras atbalsta pasākumu izdevumu tāmi.
3. Administrācijas Juridiskajai nodaļai noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību
„Lielvārdes Amatnieku brālība” par finansējuma apgūšanu un turpmāko
sadarbību - radošo darbnīcu aktivitātēm.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības jaunatnes
lietu speciālistei R. Mencendorfai.
20.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU GUNĀRA PRIEDES RAKSTU OTRĀ
SĒJUMA IEGĀDEI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts apgāda „Jumava” projekta daļas
vadītājas Z.Valteres iesniegums (reģ.12.07.2013. Nr.LNP/1-7.6/13/1742) ar
lūgumu finansiāli atbalstīt - iegādāties kopoto rakstu „Gunāra Priedes dzīve un
darbi” otro sējumu par mūsu novadnieku, rakstnieku un sabiedrisko darbinieku
Gunāru Priedi.
Iegādājoties 30 grāmatas par īpaši izdevīgu cenu, grāmatas UDK lapā tiks
ievietots pašvaldības logotips ar ierakstu, ka šī grāmata tapusi ar Lielvārdes
novada pašvaldības atbalstu.
Grāmatas nepieciešams iegādāties novada kultūras iestādēm (bibliotēkām,
muzejam), kā arī dāvinājumiem reprezentācijas, Skolotāju dienas un citos
pasākumos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
12.pantu un 15.panta pirmās daļas 5.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 – 1 deputāts (R.Graudiņš); Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Iegādāties kopoto rakstu „Gunāra Priedes dzīve un darbi” otro sējumu 30
eksemplārus par summu Ls 369,60. Vienas grāmatas cena ir Ls 11,00 +12%
= Ls12,32.
2. Finansējumu paredzēt 2014.gada budžetā.
21.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU ROMUALDA ZAREMBO DZEJOĻU
KRĀJUMA „ATCEĻNIEKS” IEGĀDEI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lēdmanes pagasta iedzīvotāja
Romualda Zarembo iesniegums (reģ.09.10.2013. Nr.LNP/1-7.6./13/2313) ar
lūgumu finansiāli atbalstīt (iegādāties) dzejoļu krājuma „Atceļnieks” izdošanu.
Atbalstot grāmatas izdošanu Lielvārdes novada pašvaldībai ir iespēja
grāmatas UDK lappusē ievietot Lielvārdes novada ģerboni ar ierakstu „ Grāmata
izdota ar Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu”, tādējādi to personificējot, kā
arī iegūstot prezentmateriālu. Grāmatu izdos Rēzeknes izdevniecība.
Vienas grāmatas cena Ls 3.00 x 65gab. = Ls 195.00

Romualds Zarembo ir aktīvs sabiedriskā darba darītājs. Par nopelniem
sava dzimtā pagasta un Latvijas labā apbalvots ar valsts augstāko apbalvojumu –
Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes sudraba goda zīmi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 5.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 – 1 deputāts (R.Graudiņš); Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Nopirkt Romualda Zarembo dzejoļu grāmatu „Atceļnieks” 65 eksemplārus
par summu Ls 195.00. Vienas grāmatas cena ir Ls 3.00
2. Finansējumu piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot Kultūras
pasākumu tāmi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Kultūras darba vadītājai.
22.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMA
VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVA 30 GADU JUBILEJAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Jumpravas kultūras nama
direktores D.Nikolaisones iesniegums (reģ.1.10.2013. Nr.LNP/1-7.6./13/2263),
ar lūgumu piešķirt finansējumu Jumpravas vidējās paaudzes deju kolektīva 30
gadu jubilejai Ls 499,00 apmērā.
Jumpravas vidējās paaudzes deju kolektīvs nodibināts 1983.gadā. Deju
tradīcijas joprojām tiek koptas un šobrīd tās turpina vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Saime” Aijas Ērgles vadībā.
Amatierkolektīvu jubilejas pasākumu organizēšanai tiek piešķirts
finansējums saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.janvārī
apstiprinātajiem noteikumiem Nr.1 „Par finansējumu Lielvārdes novada
pašvaldības iestāžu un kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu dibināšanas
gadadienu atzīmēšanai” un attiecīgās jubilejas pasākumu tāmi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš,
D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Ls 500,00 Jumpravas kultūras nama vidējās paaudzes
deju kolektīva 30 gadu jubilejas pasākumu organizēšanai.
2. Finansējumu Ls 500,00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot
Jumpravas kultūras nama amatierkolektīvu izdevumu tāmi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai.

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”
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts kultūras nama „Lielvārde”
direktores M.Jaudzemes iesniegums (reģ.14.10.2013. Nr.LNP/1-7.6/13/2346) ar
lūgumu atļaut 30% no bērnu amatierkolektīvu iekasētās dalības maksas izmaksāt
papildus darba algai šo kolektīvu vadītājiem, asistentiem un koncertmeistariem.
Šobrīd bērnu amatiermākslas kolektīvu vadītāju atlīdzība tiek aprēķināta saskaņā
ar Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.janvāra sēdē apstiprināto Lielvārdes
novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un
koncertmeistaru darba samaksas nolikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu,21.panta pirmās daļas 14.punktu atklāti balsojot, balsojot: par – 15
deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Papildināt lēmumu ar 1.2.punktu sekojošā redakcijā:
„1.2. 30% no šīs summas, pamatojoties uz iestādes vadītāja rīkojuma, var
izmantot papildus atlīdzībai šo kolektīvu vadītājiem, asistentiem un
koncertmeistariem.”
2. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 1.oktobri.
24.
PAR KULTŪRAS NAMA „LIELVĀRDE” SIEVIEŠU
ANSAMBĻA REĢISTRĒŠANU UN FINANSĒJUMU

VOKĀLĀ

Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts kultūras nama „Lielvārde”
direktores M.Jaudzemes iesniegums (reģ.14.10.2013. Nr.LNP/1-7.6./13/2345),
ar lūgumu reģistrēt jaunu kolektīvu - kultūras nama „Lielvārde” sieviešu vokālo
ansambli.
Līdz 2013.gada 1.februārim kultūras namā „Lielvārde” darbojās sieviešu
vokālais ansamblis „Mik 8”. Darba alga bija plānota tikai kolektīva
mākslinieciskajai vadītājai.
Lielvārdes novada pašvaldības amatiermākslas kolektīva – sieviešu vokālā
ansambļa reģistrācijas anketā norādīts:
 Kultūras namā „Lielvārde” 2013.gada septembrī darbu uzsācis jauns
amatiermākslas kolektīvs - sieviešu vokālais ansamblis.
 Kolektīvam paredzēts mākslinieciskais vadītājs un koncertmeistars.

 Vokālā ansambļa nodarbības plānotas divas reizes nedēļā ar kopējo
dalībnieku skaitu – 12.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.janvāra sēdē
apstiprināto Lielvārdes novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju,
speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikumu, balsojot: par – 15
deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Reģistrēt Lielvārdes novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu – kultūras
nama „Lielvārde” sieviešu vokālo ansambli ar 2013.gada 1.novembri.
2. Finansējumu kolektīva mākslinieciskās vadītājas darba samaksai piešķirt no
kultūras nama „Lielvārde” amatiermākslas kolektīvu izdevumu tāmes.
3. Sieviešu vokālā ansambļa koncertmeistaram algu pamatot un plānot
2014.gada budžetā.
25.
PAR
PABALSTA
PIEŠĶIRŠANU
POLITISKI
REPRESĒTAJĀM
PERSONĀM,
LATVIJAS
NACIONĀLAJIEM
KARAVĪRIEM,
NACIONĀLĀS PRETOŠANĀS KUSTĪBAS DALĪBNIEKIEM UN
ČERNOBIĻAS AVĀRIJAS SEKU LIKVIDĒŠANAS DALĪBNIEKIEM
Lielvārdes novadā reģistrētas 88 politiski represētas personas (Lielvārdē –
57, Jumpravā – 23, Lēdmanē – 8), 2 Latvijas nacionālie karavīri, 3 Nacionālās
pretošanās kustības dalībnieki un 34 Černobiļas avārijas seku likvidēšanas
dalībnieki (Lielvārdē – 22, Jumpravā – 8, Lēdmanē – 4).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un Lielvārdes novada
domes 13.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības 2013.gada budžetu”, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Izmaksāt Lielvārdes novada politiski represētām personām, Latvijas
nacionālajiem karavīriem, Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un
Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – Latvijas Republikas
proklamēšanas 95.gadadienā pabalstu Ls40.00 apmērā katram.
2. Līdzekļus līdz Ls 5160,00 apmērā piešķirt no Lielvārdes novada sociālā
dienesta izdevumu tāmes.
26.
PAR LIELVĀRDES NOVADA SVĒTKU RĪKOŠANU 2014.GADA JŪLIJĀ

Lielvārdes novada pašvaldība 2013.gada augustā rīkoja novada
iedzīvotāju aptauju ar mērķi uzzināt iedzīvotāju domas un vērtējumu par
Lielvārdes pilsētas svētku organizāciju un pasākumiem, kā arī izzināt vēlmes un
priekšlikumus nākamajiem svētkiem. Aptaujā, kā vienu no vēlmēm, iedzīvotāji
minēja, ka nākotnē vēlētos novada svētkus.
2013.gada oktobrī tika rīkota atkārtota aptauja ar mērķi noskaidrot
iedzīvotāju viedokli par 2014.gada svētku formātu – pilsētas vai novada svētki
un svētku ilgumu. Aptaujā piedalījās 229 respondenti (147 – aizpildīja anketu
Lielvārdes novada mājas lapā, 44 – Lēdmanes pagastā, 38 – Jumpravas pagastā).
No tiem 102 respondenti (47%) atbalsta pilsētas svētku organizēšanu (svētku
ilgums 1,5 – 2,5 dienas), 122 respondenti (53%) – novada svētkus (svētku
ilgums 3 – 7 dienas).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5 punktuun
Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Lielvārdes
novada pašvaldības nolikums” 16.punktu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Rīkot Lielvārdes novada svētkus 2014.gada jūlijā, paredzot nepieciešamo
finansējumu pašvaldības 2014.gada budžetā.
2. Ar Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidot Lielvārdes
novada svētku radošo darba grupu.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja pirmā
vietniece V. Volonte.
27.
PAR PIEDĀVĀJUMU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA AUSEKĻA IELĀ 16,
LIELVĀRDĒ IEGĀDEI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts SIA „E-CREDIT” iesniegums
(reģ.04.07.2013.LNP/2-1/154/13/1707) ar piedāvājumu izvērtēt vai ēka Ausekļa
ielā 16, Lielvārdē ir nepieciešama Lielvārdes novada pašvaldībai dažādu
funkciju veikšanai.
Ar Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu 10.07.2013. Nr.21/154 tika izveidota darba grupa minētās ēkas iespējamās izmantošanas
koncepcijas izstrādei.
Darba grupa apsekoja ēku – iepazinās ar teritorijas un telpu plānojumu,
tehnisko stāvokli. Balstoties uz dažādiem normatīvajiem, plānošanas un citiem
dokumentiem (likums „Par pašvaldībām”, Jaunatnes likums, “Jaunatnes
politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam”, „Lielvārdes novada attīstības
programma 2011.-2017.gadam”, Pašvaldības Jauniešu centra izveides vadlīnijas,
Eiropas Padomes iniciatīva “Jauniešu garantija”, jauniešu aptauja “Brīvā laika
pavadīšana jauniešiem Lielvārdes novadā”, Latvijas Bibliotēku padomes
atzinums) apzināja Lielvārdes novada dažādu nozaru (izglītība (profesionālā
ievirze, mūžizglītība, neformālā izglītība), kultūra, jauniešu lietas, tūrisms u.c.)

situāciju un nepieciešamās vajadzības. Darba grupa izskatīja arī citas šobrīd
nekustamā īpašuma tirgū pieejamās ēkas Lielvārdē un secināja, ka tās atrodas
tiešā šosejas Rīga – Daugavpils tuvumā (liels troksnis un drošības riski) un tās
būtu izmantojamas komerciāliem mērķiem.
Izvērtējot visu darba grupas rīcībā esošo informāciju, tika izveidota ēkas
Ausekļa ielā 16, Lielvārdē telpu izmantošanas koncepcija ar vairākām
alternatīvām.
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts SIA „E-CREDIT” iesniegums
(reģ.11.10.2013. Nr.LNP//13/2328-E) ar piedāvājumu iegādāties ēku 1055.40m2
platībā un zemes gabalu 3689m2 platībā Lielvārdē, Ausekļa ielā 16 par kopējo
summu Ls 50 000,00.
Saskaņā ar ierakstu Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Lielvārdes
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000178220, nekustamā īpašuma –
sakaru ēkas, elektrostaciju būves un zemes 3689m2 platībā - Ausekļa ielā 16,
Lielvārdē vienīgais īpašnieks ir SIA „E-CREDIT LATVIA”. Īpašnieks īpašuma
tiesības uz zemi reģistrējis 2013.gada 11.oktobrī. Nekustamais īpašums ir
apgrūtināts ar šādām lietu tiesībām (ieraksts III.daļas 1.iedaļā): beztermiņa un
bezatlīdzības personālservitūta tiesība par labu SIA „Lattelecom” par kopējo
telpu platību 143.8 m2, aizsargjoslas teritorijas gar ielu un komunikāciju tīkliem
(kanalizācijas vads, ūdensvads, gāzesvads, elektrisko tīklu un elektronisko
sakaru tīklu līnijas).
Saskaņā ar informāciju nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites sistēmā
īpašuma Ausekļa ielā 16, Lielvārdē kadastrālā vērtība uz 2013.gada 1.oktobri ir
Ls 39 578,00 – par ēkām un Ls 5711.00 – par zemi (kopā Ls 45289.00).
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3.pants nosaka, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un
mantu lietderīgi, tas ir, tās rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko
finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu (1.punkts) un manta iegūstama īpašumā
par iespējami zemāku cenu. Savukārt minētā likuma 8.pants aizliedz iegādāties
īpašumā vai lietošanā mantu par paaugstinātu cenu.
Lai izvērtētu SIA „E-CREDIT LATVIA” 11.10.2013. piedāvājumu pašvaldībai
iegādāties īpašumu Ausekļa ielā 16, Lielvārdē, par pirkuma cenu
Ls 50 000,00 un noskaidrotu potenciālā iegādājamā īpašuma tirgus cenu, ir
nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtējumu, pieaicinot sertificētu
vērtētāju (jautājumu par īpašuma vērtības noteikšanu risina Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 8.pants).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15panta pirmās daļas
4.un 5.punktu , 21.panta pirmās daļas 2.un 17.punktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.un
3.punktu un 8.pantu, balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš,
D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – 1deputāts (J.Āboliņš); Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Pieņemt zināšanai SIA „E-CREDIT LATVIA” 11.10.2013. piedāvājumu
pašvaldībai iegādāties īpašumu Ausekļa ielā 16, Lielvārdē, par pirkuma cenu

Ls 50 000,00 (sakaru ēka, elektrostaciju būve un zemes gabals 3689m2
platībā).
2. Lai noskaidrotu potenciālā iegādājamā īpašuma tirgus cenu, veikt nekustamā
īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Jautājumu par nekustamā īpašuma iegādi izlemt pēc īpašuma novērtēšanas,
bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 30.novembrim.
4. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram Gvido Vītoliņam.
28.
PAR DZĪVOJAMĀS MĀJAS AUSEKĻA IELĀ 15A, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, PĀRVALDĪŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS
TIESĪBU NODOŠANU DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU PILNVAROTAI
PERSONAI – MĀJAS PĀRVALDNIEKAM
Nekustamais īpašums Ausekļa ielā 15A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
kadastra numurs 7413 002 0546, sastāv no divu stāvu dzīvojamās mājas (astoņi
dzīvokļi) un zemes gabala 661 m2 platībā. Īpašuma tiesības uz ēku un zemi
nostiprinātas Lielvārdes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1264 uz
Lielvārdes novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar Lielvārdes novada domes 03.03.1999. sēdes Nr.2 lēmumu
Nr.19. „Par dzīvojamo māju īpašuma sadalīšanas aktu apstiprināšanu”,
nekustamais īpašums – dzīvojamā māja Ausekļa ielā 15A, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, kadastra numurs 7413 002 0546, ir sadalīts astoņos (8) dzīvokļu
īpašumos. Visi dzīvokļu īpašumi ir privatizēti. Pie dzīvokļu īpašumiem ir
piesaistītas dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo koplietošanas telpu domājamās
daļas, kā arī zemes platības domājamās daļas.
Lielvārdes novada pašvaldībā 2013.gada 30.septembrī (reģ.Nr.LNP/24.5./13/2248-C) saņemts Ausekļa ielas 15A mājas pārvaldnieka M.Cīruļa
26.09.2013. iesniegums „Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Ausekļa ielā 15A,
Lielvārdē, Lielvārdes novads” par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem. Iesniegumā norādīts,
ka 11.07.2013. dzīvokļu īpašnieku kopsapulce 75% no dzīvokļu īpašnieku
kopskaita pieņēma lēmumu par mājas pārņemšanu īpašnieku pārvaldīšanā,
nosakot, ka mājas īpašniekus pārstāvēs mājas pilnvarotā persona - pārvaldnieks
M.Cīrulis. Dzīvojamās mājas visu astoņu dzīvokļu īpašnieki 28.08.2013. ir
noslēguši ar Dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu – pārvaldnieku M.Cīruli
Daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumus nekustamā īpašuma
Ausekļu ielā 15A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanai un
apsaimniekošanai.
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 dzīvojamās mājas Ausekļa ielā
15A, Lielvārdē, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas – pārvaldnieka

M.Cīruļa iesniegumu un iepazīstoties ar iesniegumam pievienotajiem
dokumentiem (28.08.2013. parakstītie astoņi Daudzdzīvokļu mājas
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumi nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 15A,
Lielvārdē, pārvaldīšanai un apsaimniekošanai), balsojot: par – 15 deputāti
(J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Nodot astoņu (8) dzīvokļu dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 15A, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 002 0546, kuras kopējā platība ir
349,5 m2 un kura atrodas uz Lielvārdes novada pašvaldībai piederoša 661 m2
zemes gabala, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības dzīvojamās mājas
Ausekļa ielā 15A, Lielvārdē, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai –
pārvaldniekam M.Cīrulim, personas kods xxxx.
2. Izveidot dzīvojamās mājas un zemes gabala Ausekļa ielā 15A, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, nodošanas komisiju šādā sastāvā:
2.1.komisijas priekšsēdētājs: Gvido Vītoliņš, Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektors;
2.2. komisijas locekļi:
2.2.1. Ilze Samsone, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un
grāmatvedības nodaļas galvenā ekonomiste;
2.2.2. Jānis Bite, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās
nodaļas juriskonsults.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājai L.Bērziņai.
29.
PAR ZEMES VIENĪBAS „ZELTIŅI” JUMPRAVAS PAGASTĀ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, VIENAS OTRĀS (1/2) DOMĀJAMĀS DAĻAS
PIEKRITĪBU LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Saskaņā ar Lielvārdes novada domes 25.04.2012.sēdes Nr.5 lēmumu
Nr.36 uz zemes vienības „Zeltiņi”, Jumpravas pagastā, ar kadastra apzīmējumu
74480020184 vienu otro (½) domājamo daļu izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības Aļģirtam Šlekonim un noteikts, ka zemes vienības domājamā
daļa ieskaitāma rezerves zemes fondā, jo Aļģirts Šlekonis atteicies izmantot
zemes nomas pirmtiesības.
Valsts zemes dienests 20.08.2013. vēstulē Nr.2-04-R/3674 Lielvārdes
novada pašvaldībai rosinājis izskatīt iespēju lemt par vienas otrās (1/2)
domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74480020184
piekritību pašvaldībai, jo zemes reformu reglamentējošie normatīvie akti
neparedz rezerves zemes fondā ieskaitīt domājamās daļas no zemes vienības.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma Pārejas noteikumu 24.punktā noteikts:
”Privatizējot kopīpašumā esošu valsts vai pašvaldības īpašuma objektu,
apbūvētu vai neapbūvētu zemesgabalu, kopīpašniekam kā pirmpirkuma

tiesīgajai personai valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, apbūvēta vai
neapbūvēta zemesgabala valstij vai pašvaldībai piederošo domājamo daļu
pārdod Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrajā,
trešajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.”
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtajā daļā noteikto, kopīpašnieks var ierosināt publiskas personas mantas
atsavināšanu, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar valsti vai pašvaldību.
Izvērtējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74480020184
turpmākās izmantošanas un apsaimniekošanas iespējas, konstatēts, ka ieskaitot
minētās zemes vienības vienu otro (1/2) domājamo daļu Lielvārdes novada
pašvaldībai piekrītošajās zemēs, esošajam vienas otrās (1/2) domājamās daļas
īpašniekam ir iespēja ierosināt izbeigt kopīpašumu (ierosināt atsavināšanu).
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma Pārejas noteikumu
24.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu,
14.panta otro, trešo un ceturto daļu, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Noteikt, ka neapbūvētās zemes vienības „Zeltiņi” (platība 16,5 ha) ar
kadastra apzīmējumu 74480020184, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā,
viena otrā (1/2) domājamā daļa, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības A.Šlekonim, piekrīt Lielvārdes novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Atcelt Lielvārdes novada domes 25.04.2012.sēdes Nr.5 lēmuma Nr.36
2.punktu: „2. Noteikt, ka neapbūvētās zemes vienības „Zeltiņi” ar kadastra
apzīmējumu 74480020184 viena otrā (1/2) domājamā daļa ieskaitāma
rezerves zemes fondā, jo A.Šlekonis atsakās izmantot zemes nomas
pirmtiesības.”
33.
PAR LIELVĀRDES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA A.TROSKA
04.10.2013. RĪKOJUMU NR.2-1/190 „PAR DEPUTĀTA JĀŅA MAZITĀNA
KOMANDĒJUMU”
Lielvārdes novada domē saņemts deputāta Jāņa Āboliņa pieprasījums
(reģ.29.10.2013. Nr.LNP/13-18/13/2459) par Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja A.Troska 04.10.2013. rīkojuma Nr.2-1/190 „Par deputāta Jāņa
Mazitāna komandējumu” atcelšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
22.punktu un iepazīstoties ar deputāta J.Āboliņa pieprasījumu, balsojot: par – 8
deputāti (J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – 4 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis,

R.Graudiņš, I.Kreišmane); atturas – 3 deputāti (D.Kļava, L.Krūmiņa, I.Rags);
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
Neatcelt Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja A.Troskas 04.10.2013.
rīkojumu Nr.2-1/190 „Par deputāta Jāņa Mazitāna komandējumu”.
34.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA REMBATES IELA 15B,
LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ, NEAPBŪVĒTA ZEMES GABALA
(STARPGABALS) ATSAVINĀŠANU TREŠAJĀ IZSOLĒ
Lielvārdes novada dome 2013.gada 28.augusta sēdē Nr.14 pieņēma
lēmumu Nr.20. „Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates ielā 15B,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals)
atsavināšanu otrajā izsolē” un apstiprināja Izsoles noteikumus.
2013.gada 24.oktobrī tika rīkota minētā nekustamā īpašuma otrā izsole,
kurā nereģistrējās neviens pretendents, tai skaitā, arī pirmpirkuma tiesīgās
personas.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro
daļu, Lielvārdes novada pašvaldība, pēc otrās nesekmīgās izsoles, var pazemināt
izsolāmā objekta sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas
un izsludināt jaunu – trešo izsoli.
Nekustamais īpašums Rembates iela 15B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
kadastra numurs 7413 001 0618, platība 0,0927 hektāri (927 m2) robežojas ar
nekustamajiem īpašumiem: Rembates iela 15, Lielvārdē, Lielvārdes novadā un
Putnu iela 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”, balsojot: par – 15
deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, Streile,
A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes
deputāti nolemj:
1. Atzīt par nenotikušu 2013.gada 24.oktobra otro izsoli Lielvārdes novada
nekustamajam īpašumam Rembates iela 15B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
kadastra numurs 7413 001 0618.

2. Rīkot trešo izsoli Lielvārdes novada pašvaldības nekustamajam īpašumam
Rembates iela 15B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 001
0618 – neapbūvēts zemes gabals (starpgabals).
3. Pārdot atklātajā mutiskajā trešajā izsolē ar augšupejošu soli Lielvārdes
novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma Rembates iela 15B,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 001 0618, zemes
gabalu (starpgabals), kura platība 0,0927 hektāri (927 m2) ar šādiem
nosacījumiem:
3.1. pārdošanas cena (trešās izsoles sākumcena) Ls 1500,00 (viens tūkstotis
pieci simti latu un nulle nulle santīmi);
3.2. maksājumi veicami simtprocentīgi latos viena mēneša laikā no Izsoles
komisijas izsniegtās Izziņas par norēķinu par starpgabala pirkšanu
saņemšanas,
3.3. 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.
4. Nosūtīt šī lēmuma 3.3.punktā minētajām personām atsavināšanas
paziņojumus ar aicinājumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz starpgabalu.
5. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rembates iela 15B, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, zemes gabala (starpgabals) Izsoles noteikumus.
6. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rembates iela 15B, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, trešās izsoles komisiju šādā sastāvā:
6.1. Izsoles komisijas priekšsēdētājs: pašvaldības izpilddirektors Gvido
Vītoliņš,
6.2. Izsoles komisijas locekļi:
6.2.1. Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja –
galvenā grāmatvede Inita Trakina,
6.2.2. Administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Liene
Bērziņa,
6.2.3. Tautsaimniecības komitejas pārstāvis.
6.3. Izsoles komisijas sekretārs:
Administrācijas Juridiskās nodaļas
juriskonsults Jānis Bite.
35.
PAR PILDSPALVAS AR ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJA
LOGO PĀRDOŠANAS CENU
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Andreja Pumpura Lielvārdes
muzeja (turpmāk tekstā – muzejs) direktores A.Streiles iesniegums
(reģ.24.10.2013. Nr.LNP/1-7.1/13/1428-A) ar lūgumu noteikt pārdošanas cenu
pildspalvai ar muzeja logo.
Muzejs ir izgatavojis pildspalvas ar apdruku 500 eksemplārus. Vienas
pildspalvas pašizmaksa ir Ls 0,33. Vēlamā vienas pildspalvas pārdošanas cena ir
Ls 0,50 (EUR 0,70).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas

novēršanas likuma 3.panta otro daļu, , balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Noteikt pildspalvas ar Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja logo pārdošanas
cenu Ls 0,50 (EUR 0,70) par vienību (tai skaitā pievienotās vērtības
nodoklis).
39.
PAR DZĪVOKĻA NR.2 DZĪVOJAMĀ MĀJĀ „MEDNIEKI”, JUMPRAVAS
PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ ĪRES LĪGUMA 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.
40.
PAR DZĪVOKĻA NR.4 DZĪVOJAMĀ MĀJĀ „SKOLAS INTERNĀTS”
LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ ĪRES LĪGUMA
PAGARINĀŠANU AR N.S.
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.
PAR S.B. IZĪRĒTĀ PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA NR.15 AVOTU IELĀ 6,
LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ MAIŅU PRET PAŠVALDĪBAS
NEIZĪRĒTO DZĪVOKLI NR.48 AVOTU IELĀ 4, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADĀ
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.
42.

PAR SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA MĀJĀ „GATVES” DZ. 7, LĒDMANES
PAGASTS, LIELVĀRDES NOVADS, IZĪRĒŠANU I.B.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas
nosaka, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un
Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās
personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, sēdes protokola izraksts
(lēmums) ir konfidenciāls.
43.
PAR SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA AVOTU IELĀ 3 DZ. 40, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, IZĪRĒŠANU M.H.
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.

