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 31.jūlijā

Domes sēdē

Nr.13

pieņemtie lēmumi
1. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu “Goda Lielvārdietis”
nolikuma apstiprināšanu.
2. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu padomes nolikuma
apstiprināšanu.
3. Par Lielvārdes novada domes Sabiedriskās drošības, sporta un tūrisma
komitejas nolikuma apstiprināšanu.
4. Par Lielvārdes novada domes Kultūras komitejas nolikuma
apstiprināšanu.
5. Par Lielvārdes novada domes Izglītības un jaunatnes lietu komitejas
nolikuma apstiprināšanu.
6. Par Lielvārdes novada domes Sociālo, medicīnas un reliģijas jautājumu
komitejas nolikuma apstiprināšanu.
7. Par Lielvārdes novada domes Attīstības un ekonomikas komitejas
nolikuma apstiprināšanu.
8. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai Dacei Kļavai.
9. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai Anitai Streilei.
10.Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai Andim Pētersonam.
11.Par finansējumu bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām nometnei
„Upe”.
12.Par papildus finansējuma piešķiršanu VPII „Zvaniņš” ēkas jumta
remontam.
13.Par papildus finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības
policijai svētku formas iegādei.
14.Par finansējumu Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam markīzes
uzstādīšanai pie ēkas ieejas.
15.Par finansējumu pašvaldības autotransporta GPS vadības un kontroles
sistēmas ieviešanai.
16.Par finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas ēkas
Raiņa ielā 11A, Lielvārdē telpu remontam.
17.Par finansējuma piešķiršanu Agra Liepiņa grāmatas „Zīmju sargs”
iegādei.
18.Par finansējumu brīvdabas kino izrādēm.
19.Par piedalīšanos un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu atklāta
projektu iesniegumu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

20.Par piedalīšanos un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu atklāta
projektu iesniegumu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai rīcībā „Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai”.
21.Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem”
projekta līdzfinansēšanai.
22.Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Eurika” projekta līdzfinansēšanai.
23.Par
finansējuma
piešķiršanu biedrībai
„Re:Login”
projekta
līdzfinansēšanai.
24.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no S.T.
25.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no V.B.
26.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no J.Z.
27.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no G.B.
28.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no Č.M.
29.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no G.L.
30.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no SIA „xxx”.
31.Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Rembates
ielā 24A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, sadalīšanu.
32.Par minimālā atdalāmā zemes gabala lieluma noteikšanu meža zemju
teritorijās Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā.
33.Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa ielā 9E, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, zemes nodošanu atsavināšanai.
34.Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mākoņu ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, zemes gabala nodošanu atsavināšanai.
35.Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā, garāžu telpu un zemes gabala nodošanu atsavināšanai.
36.Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu ielā 1-44, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, 01.09.2011. nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.102/4-11.
37.Par pašvaldības nekustamā īpašuma nedzīvojamo telpu Nr.44 Avotu ielā
1, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu (neiznomāšanu) S.Š.
38.Par H.K. izīrētā pašvaldības dzīvokļa Nr.2 dzīvojamā mājā „Ābeļdārzs”,
Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā maiņu pret pašvaldības neizīrēto
dzīvokli Nr.32 Avotu ielā8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
39.Par dzīvokļa Nr.3 dzīvojamā mājā „Mednieki”, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu.
40.Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu dzīvoklim Nr.5 Avotu ielā 1,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā ar A.S.

41.Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu dzīvoklim Nr.57 Avotu ielā
10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā ar D.E.
42.Par dzīvokļa Nr.3 dzīvojamā mājā „Dāboliņi”, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.
43.Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu dzīvoklim Nr.63 Avotu ielā 9,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā ar I.K.
44.Par dzīvokļa Nr.4 Lāčplēša ielā24, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres
līguma pagarināšanu.
45.Par Jumpravas kultūras nama direktora iecelšanu amatā.
46.Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu biedrībai „Eurika” pašvaldības
nekustamajā īpašumā „Vecavoti”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā,
Lielvārdes novadā.
47.Par finansējumu Vispārējās pirmskolas izglītības iestādei „Pūt vējiņi”
avārijas seku likvidēšanai.
1.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMA „GODA
LIELVĀRDIETIS” NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 05.10.2010.
noteikumiem Nr.928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību
apbalvojumi” un iepazīstoties ar iesniegto nolikuma projektu, balsojot: par – 12
deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma „Goda Lielvārdietis”
nolikumu.
2.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
PADOMES NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU

APBALVOJUMU

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21 panta pirmās daļas
27.punktu un iepazīstoties ar iesniegto nolikuma projektu, balsojot: par – 12
deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu padomes nolikumu.
3.
PAR LIELVĀRDES NOVADA DOMES SABIEDRISKĀS DROŠĪBAS,
SPORTA UN TŪRISMA KOMITEJAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un 50.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.,73. Un 76.pantu un
Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Lielvārdes
novada pašvaldības nolikums” V nodaļu, kā arī iepazīstoties ar iesniegto
nolikuma projektu, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada domes sabiedriskās drošības, sporta un
tūrisma komitejas nolikumu.
4.
PAR LIELVĀRDES NOVADA
NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU

DOMES

KULTŪRAS

KOMITEJAS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un 50.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.,73. Un 76.pantu un
Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Lielvārdes
novada pašvaldības nolikums” V nodaļu, kā arī iepazīstoties ar iesniegto
nolikuma projektu, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada domes kultūras komitejas nolikumu.
5.
PAR LIELVĀRDES NOVADA DOMES IZGLĪTĪBAS UN JAUNATNES
LIETU KOMITEJAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un 50.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.,73. Un 76.pantu un
Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Lielvārdes
novada pašvaldības nolikums” V nodaļu, kā arī iepazīstoties ar iesniegto
nolikuma projektu, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada domes izglītības un jaunatnes lietu komitejas
nolikumu.
6.
PAR LIELVĀRDES NOVADA DOMES SOCIĀLO, MEDICĪNAS UN
RELIĢIJAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un 50.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.,73. Un 76.pantu un
Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Lielvārdes
novada pašvaldības nolikums” V nodaļu, kā arī iepazīstoties ar iesniegto
nolikuma projektu, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada domes sociālo, medicīnas un reliģijas
jautājumu komitejas nolikumu.
7.
PAR LIELVĀRDES NOVADA DOMES ATTĪSTĪBAS UN EKONOMIKAS
KOMITEJAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un 50.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.,73. Un 76.pantu un
Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Lielvārdes
novada pašvaldības nolikums” V nodaļu, kā arī iepazīstoties ar iesniegto
nolikuma projektu, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada domes attīstības un ekonomikas komitejas
nolikumu.
8.
PAR ATĻAUJU VALSTS AMATPERSONAS AMATU SAVIENOŠANAI
DACEI KĻAVAI
Balsošanā nepiedalās deputāte D.Kļava
Balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Atļaut Dacei Kļavai, personas kods xxxx, savienot Lielvārdes novada
pašvaldības iestādes vispārējā pirmskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”
vadītājas amatu ar Lielvārdes novada domes deputātes pienākumiem.
9.
PAR ATĻAUJU VALSTS AMATPERSONAS AMATU SAVIENOŠANAI
ANITAI STREILEI

Balsošanā nepiedalās deputāte A.Streile.
Balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Atļaut Anitai Streilei, personas kods xxxx, savienot Lielvārdes novada
pašvaldības iestādes Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja direktores amatu ar
Lielvārdes novada domes deputātes pienākumiem.
10.
PAR ATĻAUJU VALSTS AMATPERSONAS AMATU SAVIENOŠANAI
ANDIM PĒTERSONAM
Balsošanā nepiedalās deputāts A.Pētersons.
Balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte);
pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Atļaut Andim Pētersonam, personas kods xxxx, savienot Lielvārdes novada
pašvaldības iestādes Lielvārdes pamatskolas direktora amatu ar Lielvārdes
novada domes deputāta pienākumiem.
11.
PAR FINANSĒJUMU BĒRNU UN JAUNIEŠU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM
NOMETNEI „UPE”
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts kultūras un izglītības fonda „Upe”
(turpmāk tekstā – fonds) bērnu vasaras nometnes vadītājas G.Kauliņas
iesniegums (09.07.2013.NR.LNP1-7.1./13/1731) ar lūgumu atbalstīt finansiāli
Lielvārdes bērnu ar invaliditāti un bērnu no sociālā riska grupām dalību bērnu
un jauniešu radošajā nometnē „Upe” 2013.gada jūlijā.
Nometne „Upe” notiks jau 13reizi. Nometne tiek organizēta bērniem un
jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Viena dalībnieka izmaksas sastāda Ls 109.00.
No Lielvārdes novada nometni vēlētos apmeklēt 12 bērni ar invaliditāti un viena
pavadošā persona un 15 bērni no sociālā riska grupām.
2013.gada pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi bērnu vasaras
nometnēm Ls 1500.00 apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:

1. Atbalstīt Lielvārdes novada 12 bērnu ar invaliditāti un vienas pavadošās
personas dalību kultūras un izglītības fonda „Upe” organizētajā bērnu vasaras
nometnē piešķirot finansējumu Ls 1417.00 (13*109).
2. Atbalstīt Lielvārdes novada 15 bērnu no sociālā riska grupām dalību kultūras
un izglītības fonda „Upe” organizētajā bērnu vasaras nometnē piešķirot
finansējumu Ls 750.00 (15*50).
3. Finansējumu piešķirt:
3.1. Ls 1500.00 – no Izglītības atbalsta izdevumu tāmē paredzētajiem
līdzekļiem bērnu vasaras nometnēm;
3.2. Ls 667.00 – no rezerves fonda.
4. Finašu un grāmatvedības nodaļai veikt attiecīgos grozījumus 2013.gada
pašvaldības budžetā.
5. Par finansējuma apgūšanu Juridiskajai nodaļai sagatavot sadarbības līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniecei
V.Volontei.
12.
PAR PAPILDUS FINASĒJUMA PIEŠĶIRŠANU VPII „ZVANIŅŠ” ĒKAS
JUMTA REMONTAM
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts VPII „Zvaniņš” iesniegums
(reģ.08.07.2013. Nr.LNP/1-7.1./13/1730) ar lūgumu, piešķirt papildus
finansējumu ēkas divu korpusu jumta remontam Ls 3625,00 apmērā. Esošais
šīfera jumts rada draudus bērnu un darbinieku dzīvībai un veselībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Piešķirt papildus finansējumu VPII „Zvaniņš” ēkas divu korpusu jumta
remontam Ls 3625,00 apmērā.
2. Finansējumu Ls 3625,00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot
VPII „Zvaniņš” izdevumu tāmi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam.
13.
PAR PAPILDUS FINASĒJUMA PIEŠĶIRŠANU LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBAS POLICIJAI SVĒTKU FORMAS IEGĀDEI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lielvārdes novada pašvaldības
policijas iesniegums (reģ.04.07.2013. Nr.LNP/1-7.1./13/1713) ar lūgumu
piešķirt papildus finansējumu svētku formas iegādei Ls 620,00 apmērā.
Līdz šim Lielvārdes novada pašvaldības policijai svētku forma nav bijusi.
Svētku formas nepieciešamas, lai reprezentētu Lielvārdes novada, Lielvārdes

novada pašvaldības policijas tēlu. Svētku formas sastāv no formas žaketes,
uzvalka biksēm, balta krekla un melnām kurpēm. Nepieciešami četri šādi
komplekti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un uzklausot Sabiedriskās drošības, sporta un tūrisma komitejas
priekšsēdētāja J.Mazitāna informāciju, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš,
R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons,
L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Piešķirt papildus finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības policijai svētku
formas iegādei Ls 620,00 apmērā.
2. Finansējumu Ls 620,00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot
Lielvārdes novada pašvaldības policijas izdevumu tāmi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
14.
PAR FINANSĒJUMU ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJAM
MARKĪZES UZSTĀDĪŠANAI PIE ĒKAS IEEJAS
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Andreja Pumpura Lielvārdes
muzeja (turpmāk tekstā – muzejs) direktores A.Streiles iesniegums
(05.07.2013.NR.LNP/1-7.1./13/1723-A) ar lūgumu piešķirt finansējumu Ls
1750.00 jaunas markīzes uzstādīšanai pie muzeja ēkas ārsienas.
Markīze pie muzeja ārsienas nodrošina iespēju izveidot drošu skatuvi
pasākumu un koncertu norisei pie muzeja lietus laikā. Iepriekšējā markīze
(3mx3m) tika uzstādīta 2009.gadā, taču 2013.gada 18.maija negaisa laikā
markīzes konstrukcija tika salauzta. Pieaicinātie speciālisti atzina, ka salauztā
markīze nav labojama.
Lai pilnvērtīgi izmantotu muzeja skatuvi, t.sk. uz 2013.gada pilsētas
svētkiem, būtu nepieciešams uzstādīt jaunu – drošāku, stabilāku un garāku
markīzi. Jaunas markīzes izmaksas ir Ls 1535.00 (4mx3.5m) vai Ls 1750.00
(9mx3.5m). Muzeja 2013.gada budžetā šādi līdzekļi nav paredzēti.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Piešķirt Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam finansējumu Ls 1750.00
jaunas markīzes uzstādīšanai pie muzeja ēkas.
2. Finansējumu Ls 1750.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja izdevumu tāmi.
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt attiecīgos grozījumus 2013.gada
pašvaldības budžetā.

4. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja
direktorei A.Streilei.
15.
PAR FINANSĒJUMU PAŠVALDĪBAS AUTOTRANSPORTA
VADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMAS IEVIEŠANAI

GPS

Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lielvārdes pašvaldības (turpmāk
tekstā
–
pašvaldība)
izpilddirektora
G.Vītoliņa
iesniegums
(16.07.2013.NR.LNP/1-7.1./13/1775-L) ar lūgumu piešķirt finansējumu Ls
3339,60 pašvaldības īpašumā esošo automašīnu aprīkošanai ar GPS vadības un
kontroles sistēmu.
Pašvaldības autoparks sastāv no 24 vienībām, t.sk. Jumpravas pašvaldības
aģentūrai – 8 vienības. Šobrīd saņemtā piedāvājuma kopējas izmaksas šādas
sistēmas ierīkošanai sastādītu 4840.00, kā arī ikmēneša sistēmas abonēšana Ls
232.32. Sistēmas ieviešanas izmaksas daļēji iespējams sadalīt 24 mēnešu
periodā. Tas nozīmē, ka 2013.gada izmaksas varētu sastādīt līdz Ls 3339.60.
Sastādot 2013.gada pašvaldības budžetu šādi izdevumi netika paredzēti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Uzstādīt Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā esošām automašīnām GPS
vadības un kontroles sistēmu.
2. Organizēt iepirkumu procedūru GPS vadības un kontroles sistēmas
uzstādīšanai Lielvārdes pašvaldības autoparkam.
3. Piešķirt finansējumu pašvaldības autoparka aprīkošanai ar GPS vadības un
kontroles sistēmu:
3.1.2013.gadā līdz Ls 3340.00 no rezerves fonda par šo summu palielinot
attiecīgo iestāžu izdevumu tāmes.
3.2.2014.gada pašvaldības budžetā paredzēt finansējumu līdz Ls 5000.00
iestāžu izdevumu tāmēs.
4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt attiecīgos grozījumus 2013.gada
pašvaldības budžetā.
5. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes pašvaldības izpilddirektoram
G.Vītoliņam.
16.
PAR
FINASĒJUMU
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRĀCIJAS ĒKAS RAIŅA IELĀ 11A, LIELVĀRDĒ TELPU
REMONTAM

Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas ēkā Raiņa ielā 11A,
Lielvārdē nepieciešams izveidot jaunas telpas darbinieku izvietošanai. Telpu
remonts izmaksātu Ls 3100.00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, balsojot: par – 11 deputāti (R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – 1 deputāts (J.Āboliņš); Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Piešķirt finansējumu līdz Ls 3045.00 Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas ēkas Raiņa ielā 11A, Lielvārdē telpu remontam.
2. Finansējumu piešķirt no rezerves fonda par šo summu palielinot Lielvārdes
pašvaldības administrācijas (saimniecības daļas) izdevumu tāmi.
1. 3.Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt attiecīgos grozījumus 2013.gada
pašvaldības budžetā.
2. 4.Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes pašvaldības izpilddirektoram
G.Vītoliņam.
17.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU AGRA LIEPIŅA GRĀMATAS
„ZĪMJU SARGS” IEGĀDEI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts apgāda „Jumava” valdes locekļa
J.Visocka iesniegums (reģ.21.05.2013. Nr.LNP/1-7.1./13/1323-J) ar lūgumu
finansiāli atbalstīt (iegādāties) grāmatas „Zīmju sargs” izdošanu.
Romānā vēstīts par slavenā jostu audēja, lielvārdieša Arveda Paegles
mūžu Latvijas vēstures kontekstā. A.Paegles liktenis un Latvijas liktenis cieši
savijušies nežēlības un ciešanu pilnajā divdesmitajā gadsimtā. Romāna tapšanā
izmantotas A.Paegļa ģimenes locekļu atmiņas, foto, publicētās intervijas ar
A.Paegli, Jukuma Vācieša atmiņas vēsturiskā kontekstā, laika biedru atmiņas
u.c. materiāli.
Atbalstot grāmatas izdošanu Lielvārdes novada pašvaldībai ir iespēja
grāmatas UDK lappusē ievietot Lielvārdes novada ģerboni ar ierakstu „Grāmata
izdota sadarbībā ar Lielvārdes novada pašvaldību”, tādējādi to personificējot, kā
arī iegūstot prezentmateriālu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu, balsojot: par – 12
deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Nopirkt Agra Liepiņa grāmatu „Zīmju sargs” 110 eksemplārus par summu
Ls 407. Vienas grāmatas cena ir Ls 3.30 + 12% = Ls 3.70.
2. Finansējumu piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot Kultūras
pasākumu tāmi.
3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu ar apgādu „Jumava”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Kultūras darba vadītājai.

18.
PAR FINANSĒJUMU BRĪVDABAS KINO IZRĀDĒM
Lielvārdes novada domē saņemts Jāņa Āboliņa iesniegums
(reģ.1.07.2013. Nr. LNP/1-7.1./13/8675-Ā), ar lūgumu rast iespēju organizēt
brīvdabas kino izrādes Lielvārdes novada iedzīvotājiem.
Biedrība „Kultūrpunkts” piedāvā projektu „Brīvdabas seanss Lielvārde”,
filmu demonstrēšanas izmaksas ir sekojošas:
Filma
„Mammu es Tevi

Mazais ekrāns 4x3
Ls 355.50

Lielais ekrāns 6x4
Ls 659.50

„Sapņu komanda”

Ls 416.00

Ls 720.00

mīlu”
Iespējamie kino seansu datumi:
Jumpravas pagastā 17.augustā,
Lielvārdes pilsētā 31.augustā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pamta pirmās daļas
2.punktu, 12.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetu” 15.panta pirmās daļas
5.punktu, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Ls 355,00 filmas „Mammu es Tevi mīlu”
demonstrēšanai Jumpravas pagastā.
1.2. Finansējumu piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot
Jumpravas kultūras nama izdevumu tāmi.
2. Piešķirt finansējumu Ls 720,00 filmas „Sapņu komanda” demonstrēšanai
Lielvārdē.
2.1. Finansējumu piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot kultūras
nama „Lielvārde” izdevumu tāmi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Kultūras darba vadītājai.
19.
PAR PIEDALĪŠANOS UN NEPIECIEŠAMĀ LĪDZFINANSĒJUMA
NODROŠINĀŠANU ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ
EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI
PASĀKUMĀ „LAUKU EKONOMIKAS DAŽĀDOŠANA UN DZĪVES
KVALITĀTES VEICINĀŠANA VIETĒJO ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU
ĪSTENOŠANAS TERITORIJĀ”

Lielvārdes novada pašvaldība piedalās Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai finansējuma apguvē saskaņā ar 2011.gada 4.oktobra Ministru
Kabineta noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”” prasībām, izstrādājot projekta iesniegumu „Intelektuālo spēļu
bibliotēkas izveide Jumpravā” un iesniedzot to PPP biedrībā „Zied Zeme”
finansējuma saņemšanai.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 6830,42, projekta attiecināmās izmaksas
ir Ls 5644,85, no tām pieprasītais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai ir Ls 4233,64 (75% no attiecināmajām izmaksām),
Lielvārdes novada pašvaldības budžeta finansējums ir Ls 1411,21 (25% no
attiecināmajām izmaksām). Šajā projektā pievienotās vērtības nodoklis Ls
1185,57 apmērā ir neattiecināmie izdevumi un tie jāfinansē Lielvārdes novada
pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atklātajā projektu iesniegumu
konkursā ar projekta iesniegumu „Intelektuālo spēļu bibliotēkas izveide
Jumpravā”.
2. Nodrošināt projekta realizācijai Lielvārdes novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējumu Ls 1411,21 apmērā.
3. Finansēt neattiecināmos izdevumus Ls 1185,57 apmērā.
20
PAR PIEDALĪŠANOS UN NEPIECIEŠAMĀ LĪDZFINANSĒJUMA
NODROŠINĀŠANU ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ
EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI RĪCĪBĀ
„INFRASTRUKTŪRAS
IZVEIDE
SABIEDRISKO
AKTIVITĀŠU
DAŽĀDOŠANAI”
Lielvārdes novada pašvaldība piedalās Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma apguvē saskaņā ar 2011.gada 4.oktobra
Ministru Kabineta noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”; atbilstoši rīcības „Infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” prasībām, izstrādājot projekta iesniegumu

„Aktīvās atpūtas laukuma izveide Lielvārdē” un iesniedzot to PPP biedrībā
„Zied Zeme” izvērtējumam ELFLA finansējuma saņemšanai.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 24195,23, projekta attiecināmās izmaksas
ir Ls 19996,05, no tām pieprasītais finansējums no ELFLA ir Ls 14997,04 (75%
no attiecināmajām izmaksām), Lielvārdes novada pašvaldības budžeta
finansējums ir Ls 4999,01 (25% no attiecināmajām izmaksām). Šajā projektā
pievienotās vērtības nodoklis Ls 4199,18 apmērā, kas ir neattiecināmie izdevumi
un tie jāfinansē Lielvārdes novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma
apguvē saskaņā ar 2011.gada 4.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.764
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”; atbilstoši rīcības „Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai” prasībām atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta
iesniegumu „Aktīvās atpūtas laukuma izveide Lielvārdē”.
2. Nodrošināt projekta realizācijai Lielvārdes novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējumu Ls 4999,01 apmērā.
3. Finansēt neattiecināmos izdevumus Ls 4199,18 apmērā.
21.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU BIEDRĪBAI „AKTĪVĀS ATPŪTAS
CENTRS JAUNIEŠIEM” PROJEKTA LĪDZFINANSĒŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts biedrības „Aktīvās atpūtas centrs
jauniešiem” (turpmāk tekstā – biedrība), juridiskā adrese „Laubes”, Lielvārde,
iesniegums (17.07.2012.NR.LNP/1-7.1./13/1788) ar lūgumu atbalstīt biedrības
sagatavoto projektu ar finansējumu Ls 2000.00.
Biedrība gatavo projektu iesniegšanai 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.). Projektā
paredzēts turpināt jauniešu centra izveidi, radot sakārtotu un estētisku vidi
jauniešu brīvā laika pavadīšanai. Šī projekta ietvaros tiks izveidoti sporta
laukumi jaunām aktivitātēm, drošības nolūkos norobežota teritorija, veikta tās
labiekārtošana.
Projektu pirmās kārtas vērtēšanu veic biedrība „Zied zeme” un otrās
kārtas vērtēšanu īsteno Lauku atbalsta dienests.

Kopējās projekta izmaksas paredzamas 24200.00 Ls un konkursa
noteikumi paredz 10% līdzfinansējumu no attiecināmajiem izdevumiem, t.i., Ls
2000.00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, balsojot: par – 10 deputāti (R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte);
pret – nav; atturas – 2 deputāti (J.Āboliņš, J.Mazitāns); Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem”, projekta akceptēšanas
gadījumā, līdzfinansējot tās iesniegto projektu ar finansējumu Ls 2000.00.
1.1.Finansējumu Ls 2000,00 paredzēt 2014.gada pašvaldības budžetā.
2. Par finansējuma apgūšanu Juridiskajai nodaļai sagatavot sadarbības līgumu.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas un projektu vadības
nodaļai
22.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU BIEDRĪBAI „EURIKA” PROJEKTA
LĪDZFINANSĒŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts biedrības „Eurika” (turpmāk tekstā
– biedrība), juridiskā adrese Ēvalda Valtera iela 5-1, Rīga, iesniegums
(22.07.2012.NR.LNP/1-7.1./13/1806) ar lūgumu atbalstīt biedrības sagatavoto
projektu ar finansējumu Ls 1000.00.
Biedrība gatavo projektu „ Tekstils vidē, telpā, dabā, pasaulē ap mums”
iesniegšanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētajā
pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (1.2.rīcībā- Sabiedrisko
aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.). Projektā tiks iegādāti
kompjutarizētas šujmašīnu tehnoloģijas ar USB ievadu.
Projektu pirmās kārtas vērtēšanu veic biedrība „Zied zeme” un otrās
kārtas vērtēšanu īsteno Lauku atbalsta dienests.
Kopējās projekta izmaksas paredzamas 10000.00 Ls un konkursa
noteikumi paredz 10% līdzfinansējumu, t.i., Ls 1000.00.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – 1 deputāts (R.Graudiņš); Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Eurika”, projekta akceptēšanas gadījumā, līdzfinansējot
tās iesniegto projektu ar finansējumu Ls 1000.00.
1.1.Finansējumu Ls 1000,00 paredzēt 2014.gada pašvaldības budžetā.
2. Par finansējuma apgūšanu Juridiskajai nodaļai sagatavot sadarbības līgumu.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas un projektu vadības
nodaļai
23.

PAR
FINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANU
PROJEKTA LĪDZFINANSĒŠANAI

BIEDRĪBAI

„RE:LOGIN”

Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts biedrības „re:login” (turpmāk
tekstā – biedrība), juridiskā adrese Tapešu iela 19-19, Rīga, iesniegums
(22.07.2012.NR.LNP/1-7.1./13/1804) ar lūgumu atbalstīt biedrības sagatavoto
projektu ar finansējumu Ls 439.00.
Biedrība gatavo projektu iesniegšanai Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai finansētajā pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
(1.2.rīcībā- Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.).
Projektā tiks iegādāti 10 planšetdatori un video projektors, kuri tiks izmantoti
gan mācību stundās Edgara Kauliņa Lielvārde vidusskolā, gan novadā
notiekošajos pasākumos sadarbībā ar biedrības partnerorganizācijām - biedrību
„Vecāki kopā” kā arī kultūras un izglītības fondu „Upe”.
Projektu pirmās kārtas vērtēšanu veic biedrība „Zied zeme” un otrās
kārtas vērtēšanu īsteno Lauku atbalsta dienests.
Kopējās projekta izmaksas paredzamas 3935.00 Ls un konkursa
noteikumi paredz 10% līdzfinansējumu, t.i., Ls 394.00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – 1 deputāts (R.Graudiņš);
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „re:login”, projekta akceptēšanas gadījumā, līdzfinansējot
tās iesniegto projektu ar finansējumu Ls 394.00.
1.1.Finansējumu Ls 394,00 paredzēt 2014.gada pašvaldības budžetā.
2. Par finansējuma apgūšanu Juridiskajai nodaļai sagatavot sadarbības līgumu.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas un projektu vadības
nodaļai
24.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO S.T.
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 V.
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
lēmums netika pieņemts.
27.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO G.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.
28.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO Č.M.
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 G.L.
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 SIA „xxxx”
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 LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠĀS ZEMES
VIENĪBAS REMBATES IELĀ 24A, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ,
SADALĪŠANU
Ar Lielvārdes novada domes 25.11.2009.sēdes Nr.11 lēmumu Nr.19
(3.12.punkts) noteikts, ka zemes vienība Lielvārdes pilsētā Rembates ielā 24A ar
kadastra apzīmējumu 7413 001 0619 (platība 30000 m2) piekrīt Lielvārdes
novada pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā
ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta otrās daļas 2.punku, 4 1.panta otrās daļas
piekto punktu.
Saskaņā ar Lielvārdes novada teritorijas plānojumu zemes vienības
Rembates ielā 24A teritorijas galvenā plānotā (atļautā) izmantošana –
mežaparki, parki, apstādījumi. Izvērtējot zemes vienības Rembates ielā 24A
konfigurāciju, turpmākās izmantošanas un apsaimniekošanas iespējas, kā arī
piekļūšanas iespējas īpašumam no pašvaldības ielām, konstatēts, ka no zemes
vienības ir lietderīgi atdalīt zemes vienības daļu aptuveni 2425 m2 platībā
(piekļūšana no Uzvaras ielas) un zemes vienības daļu aptuveni 1230 m2 platībā
(piekļūšana no Miera ielas), izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantā noteikto,
zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai
pašvaldībai piekrītošo zemi var sadalīt vai apvienot pirms zemes pirmreizējas
ierakstīšanas zemesgrāmatā.
Saskaņā ar Zemes ierīcība likuma Pārejas noteikumu 5.punktā noteikto,
valstij un pašvaldībai piekrītošo zemi ieraksta zemesgrāmatā atbilstoši likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā”, zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai iesniedz zemesgrāmatu
nodaļai zemes robežu plānu un zemes ierīcības projektu neizstrādā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu
5.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantu, Ministru
kabineta 10.04.2012. noteikumi 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 – 12 deputāti (J.Āboliņš,
R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons,
L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Atdalīt no Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
Rembates ielā 24A ar kadastra apzīmējumu 7413 001 0619 zemes gabalu
aptuveni 2425 m2 platībā saskaņā ar šā lēmuma grafisko pielikumu (grafiskajā
pielikumā projektētā zemes vienība Nr.1) un izveidot jaunu nekustamo īpašumu,
ierakstot šādas ziņas par kadastra objektu:
1.1. zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601;
1.2. zemes vienības adrese – Uzvaras iela 9B, Lielvārde, Lielvārdes
nov. (nekustamā īpašuma nosaukums – „Uzvaras iela 9B”).
2. Atdalīt no Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
Rembates ielā 24A ar kadastra apzīmējumu 7413 001 0619 zemes gabalu
aptuveni 1230 m2 platībā saskaņā ar šā lēmuma grafisko pielikumu (grafiskajā
pielikumā projektētā zemes vienība Nr.2) un izveidot jaunu nekustamo īpašumu,
ierakstot šādas ziņas par kadastra objektu:
2.1. zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601;
2.2. zemes vienības adrese – Miera iela 31, Lielvārde, Lielvārdes nov.
(nekustamā īpašuma nosaukums – „Miera iela 31”).
2. Atlikušajai zemes vienībai 26345 m2 platībā saglabāt esošo īpašuma
nosaukumu „Rembates iela 24A” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme, NĪLM kods 0501.
3. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt
precizēta.
32.
PAR
MINIMĀLĀ
ATDALĀMĀ
ZEMES
GABALA
LIELUMA
NOTEIKŠANU MEŽA ZEMJU TERITORIJĀS LIELVĀRDES NOVADA
LĒDMANES PAGASTĀ
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemta valsts akciju sabiedrības „Latvijas
valsts ceļi” vēstule (reģ.13.07.2013 Nr.LNP/1-7.3./13/1757) ar lūgumu pieņemt
lēmumu par minimāli atļauto zemes gabalu lielumu meža zemju teritorijā
Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā, kas pamatotu Lielvārdes novada
pašvaldības 02.04.2013.atzinumā Nr. LNP/7-17/13/1015 „Par zemes vienības
„Ventiņi A” ar kadastra apzīmējumu 74640030216, Lielvārdes novada
Lēdmanes pagastā, izmantošanu” konstatēto. Minētajā atzinumā secināts, ka
zemes vienība “Ventiņi A”, teritorijas izvietojuma, konfigurācijas,
apgrūtinājumu un nepietiekamās platības dēļ, nav izmantojama atbilstoši
Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošo noteikumu Nr.3 “Par Lielvārdes

novada teritorijas plānojumu” sastāvā esošajos Lēdmanes pagasta teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos paredzētajai plānotai (atļautai)
izmantošanai.
Saskaņā ar Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošajiem
noteikumiem Nr.3 “Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu” 4.punktu
(Lēdmanes pagasta, Lielvārdes novadā teritorijas plānojuma grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) zemes vienības “Ventiņi A”
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – mežu teritorija, kurā galvenais zemes
un būvju izmantošanas veids ir mežsaimniecība, arī kokmateriālu sagatavošana
un ar to saistītie pakalpojumi. Minēto apbūves noteikumu 6.10. apakšnodaļā
„Mežu teritorijas” jaunveidojamo zemes gabalu minimālā platība mežu
teritorijā nav norādīta.
Lielvārdes novada teritorijas plānojuma sastāvā esošo Lēdmanes pagasta
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.nodaļas „Noteikumi visiem
zemes izmantošanas veidiem” 4.8.apakšnodaļas (5) punktā noteikts, ka minimāli
atļauto atdalāmo zemes gabalu lielumus katrā plānotajā teritorijā nosaka ar
pagasta padomes lēmumu.
Saskaņā ar Lielvārdes novada pašvaldības 15.07.2009.saistošo noteikumu
Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” 2.punktu Lielvārdes novada
pašvaldība ir Lēdmanes pagasta pašvaldības saistību un tiesību pārņēmēja.
Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.punktā noteikts, ka lauku
teritorijā jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos
normatīvajos aktos zemes pārvaldības vai lauksaimniecības un lauku attīstības
jomā, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā nav noteikta lielāka minimālā
platība.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”
65.punktu, Lielvārdes novada pašvaldības 15.07.2009.saistošo noteikumu Nr.1
„Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” 2.punktu, Lielvārdes novada domes
26.08.2009. saistošo noteikumu Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas
plānojumu” 4.punktu, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš,
D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
Noteikt, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība Lielvārdes
novada domes 26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Lielvārdes novada
teritorijas plānojumu” noteiktajās mežu teritorijās Lielvārdes novada Lēdmanes
pagastā ir 2 ha.
33.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RAIŅA IELĀ 9E,
LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES
NOVADS,
ZEMES
NODOŠANU
ATSAVINĀŠANAI

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.
34.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MĀKOŅU IELĀ 8,
LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADS, ZEMES GABALA NODOŠANU
ATSAVINĀŠANAI
Balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Sagatavot atsavināšanai Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Mākoņu ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 002
0053, tas ir, neapbūvētu zemes gabalu ar platību 1790 kvadrātmetri.
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam izveidot
pašvaldības nekustamā īpašuma Mākoņu iela 8, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veicot pašvaldības mantas
atsavināšanas procedūru, ņemt vērā šādus nekustamā īpašuma novērtēšanas
kritērijus:
3.1. neatkarīga vērtētāja noteiktā tirgus vērtība;
3.2. kadastra vērtība;
3.3. bilances vērtība;
3.4. ar mantas atsavināšanu saistītie izdevumi;
3.5. ar mantas atsavināšanu plānotie izdevumi.
4. Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot
Izsoles noteikumus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
35.
PAR
PAŠVALDĪBAS
NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA
„GARĀŽAS”,
JUMPRAVAS PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ, GARĀŽU TELPU UN
ZEMES GABALA NODOŠANU ATSAVINĀŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā 2013.gada maijā, jūnijā un jūlijā saņemti 47
fizisko personu iesniegumi (1.pielikums – iesniegumu saraksts) ar lūgumu rast
iespēju pārdot viņiem iznomātās garāžu telpas un tām piesaistīto zemes vienības
daļas Lielvārdes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Garāžas”,
Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7448 002 0400. Garāžu

telpu un tām piesaistīto zemes vienības daļu nomnieki apņemas segt izdevumus,
kas saistīti ar atsavināšanas procedūras veikšanu..
Ogres zemesgrāmatu nodaļā 1999.gada 16.decembrī un 2013.gada
13.martā Jumpravas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.526 reģistrēts
pašvaldības nekustamais īpašums „Garāžas”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes
novads, kadastra numurs 7448 002 0400, tas ir, būves un zeme 0,92 hektāru
platībā.
Uz zemes gabala atrodas piecas būves ar 80 garāžu telpām, no kurām 68
garāžu telpas ar tām piesaistītās zemes vienības daļām izsoles ceļā uz desmit
gadiem, līdz 2022.gada 31.decembrim, iznomātas fiziskām personām saskaņā ar
Lielvārdes novada domes 24.04.2013. sēdes Nr.7 lēmumu Nr.30. „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles
rezultātu apstiprināšanu”. Starp garāžu telpu nomas tiesību ieguvējiem un
Lielvārdes novada pašvaldību noslēgti Nedzīvojamo telpu un zemes nomas
līgumi.
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.pantu 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 – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte);
pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Sagatavot atsavināšanai Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu
„Garāžas”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, kadastra numurs 7448 002
0400, garāžu telpas un zemes gabalu 0,92 hektāru platībā.
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam izveidot
pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes
novads, Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veicot pašvaldības mantas
atsavināšanas procedūru, ņemt vērā šādus nekustamā īpašuma novērtēšanas
kritērijus:
3.1. neatkarīga vērtētāja noteiktā tirgus vērtība;
3.2. kadastra vērtība;
3.3. bilances vērtība;
3.4. ar mantas atsavināšanu saistītie izdevumi;
3.5. ar mantas atsavināšanu plānotie izdevumi.
4. Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas Juridiskajai nodaļai izstrādāt
Izsoles noteikumus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
36.

PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA AVOTU IELĀ 1 - 44,
LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ, 01.09.2011. NEDZĪVOJAMO
TELPU NOMAS LĪGUMU NR.10-2/4-11
Balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. No 2013.gada 01.augusta pārtraukt 01.09.2013. noslēgto Nedzīvojamo telpu
nomas līgumu Nr.10-2/4-11 starp Lielvārdes novada pašvaldību
(Iznomātājs) un SIA „Fashion Line” (Nomnieks) par nedzīvojamo telpu
nomu Avotu ielā 1- 44, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, jo nomnieks nepilda
minētā līguma saistības.
2. Sniegt prasību tiesā par nedzīvojamo telpu nomas parāda un soda naudas
piedziņu, par laika periodu no 2011.gada 01.septembra līdz 2013.gada
31.jūlijam (ieskaitot), no SIA „Fashion Line”, reģistrācijas numurs
40003903350, juridiskā adrese: Brīvības iela 115A – 1, Ogrē, Ogres novadā,
par nedzīvojamo telpu nomu 51,7 m2 Avotu ielā 1 – 44, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, saskaņā ar 01.09.2011. noslēgto Nedzīvojamo telpu
nomas līgumu Nr.10-2/4-11.
3. Lielvārdes novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai sagatavot dokumentus
prasības sniegšanai tiesā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
37.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA - NEDZĪVOJAMO TELPU
NR.44 AVOTU IELĀ 1, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ,
IZNOMĀŠANU S.Š.
Balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti
nolemj:
1. Iznomāt S.Štubei, personas kods xxxx, nedzīvojamās telpas 51,7 m2
(piecdesmit viens komats septiņi kvadrātmetri) platībā Lielvārdes novada
pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Avotu iela 1- 44, kadastra
numurs 7413 001 0391 005, Lielvārdē, Lielvārdes novads, ar šādiem
noteikumiem:
1.1. telpu nomas termiņš – viens gads no telpu pieņemšanas - nodošanas akta
parakstīšanas dienas;
1.2. nomāto telpu izmantošanas mērķis – skaistumkopšanas salona izveide un
uzturēšana;
1.3. nomas maksa – Ls1,65/m2 (viens lats un sešdesmit pieci santīmi par vienu
kvadrātmetru) bez PVN mēnesī, saskaņā ar Lielvārdes novada domes

25.11.2009. sēdes Nr.11 lēmuma Nr.34. „Par ilgtermiņa telpu nomas maksu
pašvaldības īpašumā esošajās ēkās (Lielvārdes pilsētas teritorijā)”
5.1.punktu;
1.4. nomnieks maksā iznomātājam vienreizēju maksājumu – avansu – viena
mēneša nomas maksas apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Nomas līguma termiņam beidzoties vai to laužot, avansa maksājums tiek
ieskaitīts kā pēdējais nomas maksas maksājums;
1.5. Avansa maksājums ieskaitāms iznomātāja bankas kontā triju darba dienu
laikā no nomas līguma parakstīšanas dienas. Ja maksājums triju darba
dienu laikā no nomas līguma parakstīšanas dienas netiek iemaksāts
iznomātāja bankas kontā, starp pusēm noslēgtais nomas līgums nestājas
spēkā;
1.6. nomas līgums stājas spēkā pēc telpu pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas;
1.7. komunālo pakalpojumu maksa – saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja
cenrādi.
2. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu sagatavot parakstīšanai Lielvārdes novada
pašvaldības Administrācijas Juridiskajai nodaļai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
38.
PAR H.K. IZĪRĒTĀ PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA NR.2 DZĪVOJAMĀ MĀJĀ
„ĀBEĻDĀRZS”, JUMPRAVAS PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ
MAIŅU PRET PAŠVALDĪBAS NEIZĪRĒTO DZĪVOKLI NR.32 AVOTU
IELĀ 8, 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.
39.
PAR DZĪVOKĻA NR.3 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 DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES LĪGUMA SLĒGŠANU DZĪVOKLIM
NR.5 AVOTU IELĀ 1, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ AR A.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 DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES LĪGUMA SLĒGŠANU DZĪVOKLIM
NR.57 AVOTU IELĀ 10, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ AR D.E.
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 DZĪVOKĻA NR. 3 DZĪVOJAMĀ MĀJĀ „DĀBOLIŅI”, 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.
43.
PAR DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES LĪGUMA SLĒGŠANU DZĪVOKLIM
NR.63 AVOTU IELĀ 9, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ AR I.K.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas
nosaka, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un
Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās
personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, sēdes protokola izraksts
(lēmums) ir konfidenciāls.
44.
PAR DZĪVOKĻA NR.4 LĀČPLĒŠA IELĀ 24, LIELVĀRDĒ, 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.
45.
PAR JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMA DIREKTORA IECELŠANU
AMATĀ
2013.gada 26.jūnijā Lielvārdes novada dome (sēde Nr.11, protokols Nr.10
un Nr.11) apstiprināja Jumpravas kultūras nama direktores Alīses Vorobejas
atbrīvošanu no amata 2013.gada 31.jūlijā (pēdējā darba diena) un uzdeva
Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram Gvido Vītoliņam izsludināt
atklātu konkursu uz Jumpravas kultūras nama direktora amatu.
2013.gada 2.jūlijā ar domes priekšsēdētāja Aivara Troskas rīkojumu Nr.21/152 tika izveidota konkursa pretendentu vērtēšanas komisija, un saskaņā ar
Lielvārdes novada pašvaldības konkursa uz vakanto Jumpravas kultūras nama
direktora amatu Nolikumu izsludināts atklāts konkurss.
Noslēdzoties izsludinātajam atklātajam konkursam uz Jumpravas kultūras
nama direktora amatu, savus pieteikumus bija iesnieguši četri pretendenti.
Iepazīstoties ar pretendentu saņemtajiem dokumentiem, to atbilstību izvirzītajām
prasībām, vērtēšanas komisija uz konkursa otro kārtu – pārrunām uzaicināja trīs
pretendentus.
Vērtēšanas komisijas lēmums - virzīt uz konkursa trešo kārtu – jautājuma
izlemšanu Lielvārdes novada domei - Jumpravas kultūras nama direktora
amatam atbilstošāko pretendenti Daci NIKOLAISONI.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.punktu, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Iecelt Daci NIKOLAISONI, personas kods xxxx, Jumpravas kultūras nama
direktores amatā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
46.
PAR NEDZĪVOJAMO TELPU IZNOMĀŠANU BIEDRĪBAI „EURIKA”
PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ „VECAVOTI”, LĒDMANĒ,
LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ
Lielvārdes novada pašvaldībā 22.07.2013. saņemts biedrības „Eurika”,
juridiskā adrese: Ēvalda Valtera iela 5 - 1, Rīga (darbības vieta: „Austrumi”,
Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads) iesniegums ar lūgumu iznomāt
nedzīvojamās telpas Lēdmanes pagastā biedrības projekta realizācijai (šūšanas
darbnīcas un mācību klases izveide).

Līdz šim telpas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Vecavoti”, Lēdmanē,
Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nav iznomātas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma noteikumiem par nomu, balsojot:
par – 11 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – 1 deputāts (R.Graudiņš); Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Iznomāt biedrībai „Eurika”, reģistrācijas numurs 40008113485,
nedzīvojamās telpas 92,2 m2 (deviņdesmit divi komats divi kvadrātmetri)
platībā Lielvārdes novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā
„Vecavoti”, Lēdmanē, Lielvārdes novadā, ar šādiem noteikumiem:
1.1. telpu nomas termiņš – no 2013.gada 01.oktobra līdz 2020.gada
30.septembrim (ieskaitot);
1.2. iznomāto telpu izmantošanas mērķis – šūšanas darbnīcas un mācību klases
izveidei un uzturēšanai;
1.3. nomas maksa – Ls0,25/m2 (divdesmit pieci santīmi) par vienu kvadrātmetru
mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar Lielvārdes novada
domes 2009.gada 16.decembra sēdes Nr.12, lēmumu Nr.16. „Par ilgtermiņa
telpu nomas maksu pašvaldības īpašumā esošajās ēkās Lēdmanes pagastā”;
1.4. komunālo pakalpojumu maksa – saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja
cenrādi.
2. Nomas līgums tiks noslēgts, ja apstiprinās biedrības iesniegto Leader projektu
un biedrībai būs nepieciešamas telpas projekta realizācijai.
3. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu sagatavot parakstīšanai Lielvārdes novada
pašvaldības Administrācijas Juridiskajai nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
47.
PAR FINANSĒJUMU VISPĀRĒJAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDEI „PŪT VĒJIŅI” AVĀRIJAS SEKU LIKVIDĒŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Vispārējās pirmsskolas izglītības
iestādes „Pūt vējiņi” vadītājas I.Mazitānes iesniegums (reģ.30.07.2013.
Nr.LNP/1-3.4/13/1868) ar lūgumu piešķirt finansējumu avārijas seku
likvidēšanai Kaibalas skolā.
2013.gada 25.jūlijā Kaibalas skolas pirmsskolas izglītības grupiņas telpā
tika konstatēt, ka plīsusi apkures sistēmas caurule aiz reģipša plāksnēm, kā
rezultātā bojājumi tika nodarīti pirmā stāva telpām. Par avārijas faktu sastādīts
vietas apsekošanas akts. Kopējās izmaksas avārijas seku novēršanai sastāda Ls
2100.85.
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 – 12 deputāti (J.Āboliņš, R.Graudiņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,

A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Piešķirt vispārējai pirmsskolas izglītības iestādei „Pūt vējiņi” finansējumu
Ls 2101.00 avārijas seku likvidēšanai.
2. Finansējumu Ls 2101.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu palielinot
vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” izdevumu tāmi.
3. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
4. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram noskaidrot avārijas
cēloni.

