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 28.augustā

Domes sēdē

Nr.14

pieņemtie lēmumi
1. Par Lielvārdes novada Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2013. gada 24.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes
novadā”.
3. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2010. gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.8 „ Nodevas par Lielvārdes novada pašvaldības
izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”.
4. Par grozījumiem 2009.gada 29.jūlija domes sēdes Nr.5 lēmumā Nr.21
„Par Lielvārdes Mūzikas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”
(grozījumi 26.09.2012.).
5. Par 2013. gada plānotā nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu (par ēkām
un būvēm) pārpildi.
6. Par grozījumiem Lielvārdes Mūzikas skolas 2013. gada ieņēmumu un
izdevumu tāmē un izdevumiem 2014. gada budžetā.
7. Par projekta „Sporta inventāra iegāde Lielvārdes novada izglītības
iestādēm” finansējumu.
8. Par finansējumu Latvijas Armvrestlinga federācijas organizētajam
pasākumam Lielvārdes novada sporta centrā.
9. Par līdzfinansējumu SIA „Ziņas TV” projektam „Lai dzīvo bērni”.
10.Par nodibinājumam „Lielvārdes Attīstības Fonds” piešķirtā pašvaldības
finansējuma atmaksu projektam „Lai būtu lins...Kamenei”.
11.Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu V.G. par īpašumu „Intas”-7,
Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.
12.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no V.B..
13.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no L.Ņ..
14.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no M.R..
15.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no A.F..
16.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no I.P..
17.Par zemes vienības Lielvārdes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 7413 002
0802 (Smilgu iela) piekritību Lielvārdes novada pašvaldībai.

18.Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Lielvārdes
pilsētā apvienošanu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 002
0802 kadastrālās uzmērīšanas dokumentu dzēšanu nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā.
19.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Andreja
Pumpura ielā 36A, Lielvārde, Lielvārdes novadā.
20.Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates iela 15B, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu
otrajā izsolē.
21.Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.9, Avotu ielā 10,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
22.Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.9, Spīdolas ielā 13,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
23.Par Dz.J. izīrētā pašvaldības dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā „Ābeļdārzs”,
Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā maiņu pret pašvaldības neizīrēto
dzīvokli Nr.2 dzīvojamā mājā „Ābeļdārzs”, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā.
24.Par sociālā dzīvokļa mājā „Bērzi” dz.12, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes
novads, izīrēšanu Ž.Č..
25.Par Lielvārdes novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas
darbības izbeigšanu.
26.Par izmaiņām Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
darba izpildes vērtējumu kalibrēšanas komisijas sastāvā.
27.Par izmaiņām Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības sistēmas uzturēšanas komisijas sastāvā.
28.Par Dzintara Laganovska izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības
dzīvokļu komisijas sastāva.
29.Par Ineses Zaporožecas ievēlēšanu Lielvārdes novada pašvaldības
dzīvokļu komisijā.
30.Par Lielvārdes novada Vēlēšanu komisijas skaitlisko sastāvu un Vēlēšanu
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu.
31.Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību
tīklā.
32.Par nekustamā īpašuma Rembates ielā 15C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
33.Par Lielvārdes novada administratīvās komisijas apstiprināšanu.
1.
PAR LIELVĀRDES
APSTIPRINĀŠANU

NOVADA

JAUNIEŠU

DOMES

NOLIKUMA

Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 28.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, balsojot: par – 11
deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,

M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska); pret –
nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
Apstiprināt Lielvārdes novada Jauniešu domes nolikumu.
2.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.19 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 2013.GADA 24.APRĪĻA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.10
„PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA LIELVĀRDES NOVADĀ”
Pamatojoties uz Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
22.punktu, balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes
deputāti nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.19 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Par koku
ciršanu ārpus meža Lielvārdes novadā””
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā
VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.
3.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.20 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 2010.GADA 31.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8
„NODEVAS
PAR
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
IZSTRĀDĀTAJIEM
OFICIĀLAJIEM
DOKUMENTIEM
UN
TO
APLIECINĀTĀM KOPIJĀM””
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu un likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas
15.punktu, balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes
deputāti nolemj:

1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.20 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 2010.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Nodevas par
Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un to
apliecinātām kopijām””
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā
VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē internetā.
4.
PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 29.JŪLIJA DOMES SĒDES NR.5
LĒMUMĀ NR.21 „PAR LIELVĀRDES MŪZIKAS SKOLAS SNIEGTAJIEM
MAKSAS PAKALPOJUMIEM”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes
deputāti nolemj:
1. Papildināt lēmumu ar 6., 7. un 8.punktu sekojošā redakcijā:
Nr.p.k.
Pakalpojums
Cena,
Ls
(ar PVN)
6.
Mazā mūzikas skoliņa
6.1. Dalības maksa mēnesī interešu izglītības
7.00
programmā „Rotaļas un mūzika”
6.2. Dalības maksa mēnesī interešu izglītības
5.00
programmā „Spēlēju, dancoju”
6.3. Dalības maksa mēnesī interešu izglītības
5.00
programmā „Nošu spēles”
6.4. Dalības maksa mēnesī interešu izglītības
4.00
programmā „Vokālā studija”
7.
Grupu nodarbības
7.1
Dalības maksa mēnesī interešu izglītības
5.00
programmā „Instrumentālais ansamblis”
7.2
Dalības maksa mēnesī interešu izglītības
5.00
programmā „Vokālais ansamblis”
8.
Individuālās nodarbības

Dalības maksa mēnesī interešu
programmā „Instrumentspēle”
8.2
Dalības maksa mēnesī interešu
programmā „Solodziedāšana”
2.Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2013.
8.1.

izglītības

18.00

izglītības

18.00

5.
PAR 2013.GADA PLĀNOTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
IEŅĒMUMU (PAR ĒKĀM UN BŪVĒM) PĀRPILDI
Uz 2013.gada 1.augustu nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par
ēkām, būvēm un mājokļiem par iepriekšējiem gadiem ir pārpildīti par
Ls 11530.20.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile,
A.Troska); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Palielināt Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
(nodoklis par ēkām, būvēm un mājokļiem par iepriekšējiem gadiem)
plānotos ieņēmumus par Ls 11530.00.
2. Palielināt rezerves fondu par Ls 11530.00.
3. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības
nodaļai veikt grozījumus Lielvārdes pašvaldības 2013.gada budžetā.
6.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES MŪZIKAS SKOLAS 2013.GADA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ UN IZDEVUMIEM 2014.GADA
BUDŽETĀ
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lielvārdes mūzikas skolas
(turpmāk tekstā – skola) direktores M.Puriņas iesniegums (reģ.26.07.2013.
Nr.LNP/1-7.1/13/1836-L) ar lūgumu atļaut izlietot ieņēmumu pārpildi Ls
1763.00 iestādes izdevumu segšanai.
Lielvārdes mūzikas skola atjauno pūšamo instrumentu nodaļu un atver
mazo mūzikas skoliņu bērniem pirmsskolas vecumā. Šo programmu īstenošanai,
skolai nepieciešams atjaunot pieejamo mūzikas instrumentu klāstu. Kopējā
nepieciešamā summa instrumentu iegādei sastāda Ls 3722.00. Šobrīd
izveidojusies situācija, ka SIA „Mūzikas serviss” piedāvā iegādāties
instrumentus ar atlaidi un veikt daļēju samaksu 2014.gadā.
Saskaņā ar noslēgto vienošanos par zaudējumu segšanu, skolas 2013.gada
budžetā paredzama ieņēmumu pārpilde Ls 1763.00, 2014.gadā – Ls 692.00,
2015.g. – Ls 656.00, 2016.g. – Ls 629.00.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Lielvārdes novada pašvaldības 2013.gada 13.februāra saistošo
noteikumu Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2013.gada budžetu”
8.punktu balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes
deputāti nolemj:
1. Atļaut Lielvārdes mūzikas skolas 2013.gada ieņēmumu pārpildi Ls 1763.00
izlietot iestādes izdevumu segšanai (mūzikas instrumentu iegādei).
2. Palielināt Lielvārdes mūzikas skolas 2013.gada tāmē:
2.1.ieņēmumu daļu par Ls 1763.00;
2.2.izdevumu daļu par Ls 1763.00.
3. Atļaut Lielvārdes mūzikas skolai slēgt vienošanos par mūzikas instrumentu
iegādi par summu līdz Ls 1959.00, paredzot apmaksu 2014.gada budžetā.
4. Paredzamos Lielvārdes mūzikas skolas ieņēmumus, 2014.gadā – Ls 692.00,
2015.g. – Ls 656.00, 2016.g. – Ls 629.00, iekļaut pašvaldības vispārējos
ieņēmumos.
5. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības
nodaļai veikt grozījumus Lielvārdes mūzikas skolas ieņēmumu un izdevumu
tāmē.
7.
PAR PROJEKTA „SPORTA INVENTĀRA IEGĀDE
NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM” FINANSĒJUMU

LIELVĀRDES

Lielvārdes novada dome 2013.gada 27.marta sēdē Nr.5 pieņēma lēmumu
Nr.31 „Par piedalīšanos projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību
priekšmeta sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”, ar kuru nolēma
piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā un
projekta „Sporta inventāra iegāde Lielvārdes novada izglītības iestādēm”
(turpmāk tekstā - projekts) apstiprināšanas gadījumā līdzfinansēt projektu no
pašvaldības budžeta ar Ls 3000.00 (projekta plānotās kopējās izmaksas Ls
6000.00).
Projekts tika apstiprināts un šobrīd ir arī noslēgusies iepirkuma procedūra.
Kopējā projekta summa pēc iepirkuma rezultātiem sastāda Ls 7330.16. Izglītības
un zinātnes ministrijas finansējums ir Ls 3000.00, Lielvārdes izglītības iestāžu
izdevumu tāmēs sporta inventāram paredzēti līdzekļi Ls 1500.00. Kopējā
papildus nepieciešamā finansējuma summa ir Ls 2830.16.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot, balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Palielināt Lielvārdes novada izglītības iestāžu ieņēmumu tāmes par Ls
3000.00:
1.1. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola – Ls 844.00;

1.2. Lielvārdes pamatskola – Ls 750.00;
1.3. Jumpravas vidusskola – Ls 656.00;
1.4. Lēdmanes pamatskola – Ls 750.00.
2. Piešķirt papildus finansējumu Ls 2830.00 sporta inventāra iegādei Lielvārdes
izglītības iestādēm projekta „Sporta inventāra iegāde Lielvārdes novada
izglītības iestādēm” ietvaros no rezerves fonda.
3. Palielināt Lielvārdes novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes par Ls
5830.00:
3.1. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola – Ls 2614.00;
3.2. Lielvārdes pamatskola – Ls 1606.00;
3.3. Jumpravas vidusskola – Ls 656.00;
3.4. Lēdmanes pamatskola – Ls 954.00.
8.
PAR FINANSĒJUMU LATVIJAS ARMVRESTLINGA FEDERĀCIJAS
ORGANIZĒTAJAM PASĀKUMAM LIELVĀRDES NOVADA SPORTA
CENTRĀ
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja vietnieka J.Mazitāna iesniegums (reģ.15.08.2013. Nr.LNP/17.1./13/1988) ar lūgumu nodrošināt telpas un piešķirt finansējumu Ls 250.00
apbalvojumiem Latvijas Republikas roku cīņu 3.posma norisei 2013.gada
21.septembrī Lielvārdē.
Latvijas Armvrestlinga federācija vēlas organizēt roku cīņu 3.posmu
Lielvārdes novada sporta centrā, kas būtu šī sporta veida prezentācija Lielvārdes
novada iedzīvotājiem. Dalībnieki tiek iedalīti 11 dažādās kategorijās, līdz ar to
lai nodrošinātu pirmo trīs vietu apbalvošanu pašvaldībai būtu nepieciešams
pasniegt 33 balvas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, balsojot: par – 9 deputāti (I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska); pret –
nav; atturas – 2 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava); Lielvārdes novada domes
deputāti nolemj:
1. Atbalstīt Latvijas Armvrestlinga federācijas organizēto roku cīņu 3.posmu
Lielvārdē:
1.1. nodrošinot telpas 2013.gada 21.septembrī Lielvārdes novada sporta
centrā;
1.2. piešķirot finansējumu Ls 250.00 sacensību balvu un Ls 100.00 telpu
nodrošināšanai.
2. Finansējumu Ls 350.00 piešķirt no rezerves fonda:
2.1. par Ls 250.00 palielinot Sporta atbalsta pasākumu izdevumu tāmi;
2.2. par Ls 100.00 palielinot Lielvārdes novada sporta centra izdevumu tāmi.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot novada sporta darba organizatoram
A.Puķītim.

9.
PAR LĪDZFINANSĒJUMU SIA”ZIŅAS TV” PROJEKTAM „LAI DZĪVO
BĒRNI”
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts SIA „Ziņas TV” valdes
priekšsēdētājas J.Vanagas iesniegums (reģ.16.08.2013.NR.LNP/1-7.1./13/1995)
ar lūgumu līdzfinansēt projektu „Lai dzīvo bērni” piešķirot finansējumu Ls
200.00 – Ls 150.00 +PVN filmas par bērnu drošību tapšanai.
Projekts „Lai dzīvo bērni” sadarbībā ar Latvijas uzņēmējiem tiek īstenots kopš
2002.gada. Projekta mērķis ir samazināt bērnu traumatismu un mirstību Latvijā.
Projekta ietvaros tiek radītas filmas par bērnu drošību.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, balsojot: par – 9 deputāti (D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile,
A.Troska); pret – 1 deputāts (J.Mazitāns); atturas – 1 deputāts (J.Āboliņš);
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Atbalstīt SIA „Ziņas TV” projektu „Lai dzīvo bērni”, piešķirot
finansējumu Ls 200.00.
2. Finansējumu Ls 200.00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Izglītības atbalsta pasākumu izdevumu tāmi.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniecei
V.Volontei.
10.
PAR NODIBINĀJUMAM „LIELVĀRDES ATTĪSTĪBAS FONDS”
PIEŠĶIRTĀ PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMA ATMAKSU PROJEKTAM
„LAI BŪTU LINS… KAMENEI”
Kopš 2010.gada Lielvārdes novada pašvaldība ik gadu pavasarī organizē
nevalstisko organizāciju projektu konkursu. 2013. gada 26. aprīlī pašvaldībā
noslēdzās šī gada konkurss, kur Nevalstisko organizāciju projektu konkursa
vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) vērtēja septiņus projektu pieteikumus
un 2013. gada 03. maija sēdē piešķīra tiem finansējumu.
Komisija saskaņā ar „Lielvārdes novada pašvaldības nevalstisko
organizāciju projektu konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums)” vērtējot
„Lielvārdes Attīstības fonds” (turpmāk - LAF) iesniegtā projekta „Lai būtu
lins… Kamenei” pieteikumu, nolēma, ka projekta iesniegums atbilst Nolikuma
4.4. punktā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem un 5.8. punktā
noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, un tika novērtēts ar zemāko vidējo punktu
skaitu 21,43 no 30 maksimāli iespējamā punktu skaita. Ievērojot Komisijas
lēmumu un projektu iesniegumu sarakstu, kas izveidots dilstošā secībā atbilstoši
kvalitātes vērtēšanas kritērijos iegūtajam punktu skaitam (03.05.2013 Komisijas
protokols Nr.1) un, pamatojoties uz Nolikuma 5.16. punktu, tika paziņots
lēmums par to, ka LAF projekts „Lai būtu lins… Kamenei” Lielvārdes novada

pašvaldībā ir atbalstīts, piešķirot projekta realizācijai daļēju finansējumu 277,00
latu (divi simti septiņdesmit septiņi lati, 00 santīmi) apmērā. 2013.gada 22.maijā
LAF noslēdza līgumu par projekta īstenošanu.
Projekta „Lai būtu lins… Kameni” pieteikuma 11.punkts nosaka, ka
projekta sākuma laiks ir 2013.gada 1.maijs un nobeiguma laiks ir 2013.gada
1.jūlijs. Līguma Nr. LNP/10-9/13/31 „Par sadarbību starp Lielvārdes novada
pašvaldību un nodibinājumu „Lielvārdes Attīstības fonds” II daļas 2.punkts
nosaka, ka projekta izpildes termiņš ir noteikts līdz 2013.gada 01.jūlijam.
2013.gada 01.augustā Lielvārdes novada pašvaldībā tika saņemts
nodibinājuma „Lielvārdes Attīstības fonds” valdes priekšsēdētājas Ilzes
Kreišmanes iesniegums ar lūgumu pagarināt projekta izpildes laiku.
Saskaņā ar saņemto informāciju, līdz 01.augustam nav izpildīta neviena
no projekta pieteikuma aktivitātēm noteiktajā laika posmā (tērpi tiek izgatavoti
minēta laika periodā, koris piedalās Dziesmu svētkos ar jauniem tērpiem, koris
piedalās savā jubilejas koncerta ar jauniem tērpiem), nav izpildīti līguma IV daļā
noteiktie nodibinājuma pienākumi – izgatavot senioru korim „Kamene”
latviskus tērpus, kā arī nav izpildīti „Lielvārdes novada pašvaldības nevalstisko
organizāciju projektu konkursa nolikuma” 7.daļas 7.1.1 un 7.1.2. punkta
nosacījumi par to, ka projekta iesniedzējs trīs nedēļu laikā pēc projekta
īstenošanas beigu termiņa iesniedz pašvaldībā projekta kopējā finansējuma
izlietojuma atskaiti ar maksājumus apliecinošu dokumentu kopijām (saskaņā ar
Nolikuma 3.pielikumu) un projekta darbības un rezultātu pārskatu (saskaņā ar
Nolikuma 4.pielikumu).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.un
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 95.panta pirmo un otro daļu,
balsojot: par – 7 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele); pret – 3 deputāti (J.Mazitāns,
J.Reihlers, A.Troska); atturas – 1 deputāts (A.Streile); Lielvārdes novada domes
deputāti nolemj:
1. Pagarināt nodibinājumam „Lielvārdes Attīstības fonds” projekta „Lai būtu
lins… Kamenei” realizācijas termiņu līdz 2013.gada 15.novembrim.
2. Atskaiti par projekta realizāciju iesniegt līdz 2013.gada 20.novembrim.
11.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS DZĒŠANU V.G. PAR ĪPAŠUMU „INTAS”-7, LĒDMANES
PAGASTĀ, 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.

12.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO V.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.
13.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA UN PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO L.Ņ..
Lēmums netika pieņemts.
14.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO M.R.
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.
15.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO A.F..
Jautājums izņemts no darba kārtības.
16.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA UN KAVĒJUMA
NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ NO INTAS PIGAĻEVAS
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.

17.
PAR ZEMES VIENĪBAS LIELVĀRDES PILSĒTĀ AR KADASTRA
APZĪMĒJUMU 7413 002 0802 (SMILGU IELA) PIEKRITĪBU LIELVĀRDES
NOVADA PAŠVALDĪBAI
Uz zemes vienības Lielvārdes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 7413 002
00802 (platība 580 m2) atrodas Lielvārdes novada pašvaldībai piederoša
inženierbūve – Smilgu iela. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā zemes vienība reģistrēta nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7413
002 0645 (Smilgu iela) sastāvā un zems vienības pašreizējais statuss – rezerves
zemes fonds.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā noteikto apbūvētā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0802 nepieciešama Lielvārdes novada
pašvaldībai tās autonomo funkciju veikšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana). Lēmums par minētās zemes vienības piekritību
Lielvārdes novada pašvaldībai līdz šim nav pieņemts.
Ministru kabineta 01.09.2009.noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 13.punktā noteikts, ka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir pašvaldībai piekrītošā zeme un tā nepieciešama pašvaldības
funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes
piekritību pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas
1.punktu un 3.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 01.09.2009.noteikumu
Nr.996. „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu
zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, balsojot: par – 11
deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska); pret –
nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
Noteikt, ka apbūvētā zemes vienība Lielvārdes pilsētā ar kadastra
apzīmējumu 7413 002 0802 (platība 580 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 1.punktu un 3.panta ceturto daļu.

18.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠO ZEMES
VIENĪBU LIELVĀRDES PILSĒTĀ APVIENOŠANU UN ZEMES VIENĪBAS
AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 7413 002 0802 KADASTRĀLĀS
UZMĒRĪŠANAS DOKUMENTU DZĒŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
VALSTS KADASTRA INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ
Lai reģistrētu zemesgrāmatā Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo
zemi Lielvārdes pilsētā, uz kuras atrodas inženierbūves (Smilgu iela), ir
nepieciešams sakārtot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētos datus par konkrētiem kadastra objektiem. Šobrīd zemes vienības, uz
kurām atrodas Lielvārdes novada pašvaldības inženierbūve (Smilgu iela),
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta divu
atsevišķu nekustamo īpašumu sastāvā.
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, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
11.pantu, Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 145., 146., 147., 157.
punktu, Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.3
„Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu”, balsojot: par – 11 deputāti
(J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska); pret – nav; atturas –
nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7413 002 0645 sastāvā esošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0802 (platība 580 m2) pievienot
nekustamajam īpašumam „Smilgu iela” ar kadastra Nr.7413 002 0639.
2. Apvienot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7413 002 0639 („Smilgu
iela”) sastāvā esošās zemes vienības (blakus esošas) ar kadastra apzīmējumu
7413 002 0802 (platība 580 m2), 7413 002 0640 (platība 4008 m2) un 7413 002
0639 (platība 3935 m2) vienā zemes vienībā.
2.1. apvienotajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (NĪLMK kods 1101);
2.2.apvienotās zemes vienības platība – 8523 m2.

3. Anulēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0802 zemes
kadastrālās uzmērīšanas dokumentus.
19.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶA MAIŅU ZEMES
VIENĪBAI ANDREJA PUMPURA IELĀ 36 A, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES
NOVADĀ
Balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile,
A.Troska); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Mainīt zemes vienībai Andreja Pumpura ielā 36 A, Lielvārdē (kadastra
apzīmējums 7413 001 0393, platība 66974 m²) esošo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz
lietošanas mērķiem:
1.1. neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600) 48796
m² platībā;
1.2. dabas pamatnes parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajā atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda
cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) 18178 m²
platībā.
20.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA REMBATES IELA 15B,
LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ, NEAPBŪVĒTA ZEMES GABALA
(STARPGABALS) ATSAVINĀŠANU OTRAJĀ IZSOLĒ
Lielvārdes novada dome 2013.gada 29.maija sēdē Nr.8 pieņēma lēmumu
Nr.35. „Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates ielā 15B, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu” un
apstiprināja Izsoles noteikumus.
2013.gada 08.augustā tika rīkota minētā nekustamā īpašuma izsole, kurā
nereģistrējās neviens pretendents, tai skaitā, arī pirmpirkuma tiesīgās personas.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta
pirmo daļu, Lielvārdes novada pašvaldība var pazemināt izsolāmā objekta
sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem un izsludināt jaunu 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”, ņemot vērā
Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas ieteikumu, balsojot: par – 11
deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska); pret –
nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Atzīt par nenotikušu 2013.gada 08.augusta izsoli Lielvārdes novada
nekustamajam īpašumam Rembates iela 15B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
kadastra numurs 7413 001 0618.
2. Rīkot otro 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 otrajā izsolē ar augšupejošu soli Lielvārdes novada
pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma Rembates iela 15B, Lielvārdes
novadā, kadastra numurs 7413 001 0618, zemes gabalu (starpgabals), kura
platība 0,0927 hektāri (927 m2) ar šādiem nosacījumiem:
3.1. pārdošanas cena (otrās izsoles sākumcena) Ls 2000,- (divi tūkstoši latu).
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, otrās 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.

21.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA NR.9,
AVOTU
IELĀ
10,
LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES
NOVADĀ,
ATSAVINĀŠANAS PROCEDŪRAS UZSĀKŠANU
Pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.9, Avotu ielā 10,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, sastāv no trim istabām ar kopējo platību 63,9 m2
un 639/34923 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamām daļām.
Lai dzīvokli izmantotu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, nepieciešami
lieli finansiālie ieguldījumi (aptuvenā tāme Ls 4000,-).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu,
8.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3. un 7.pantu, Ministru Kabineta 01.02.2011.
noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”,
balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile,
A.Troska); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Lielvārdes novada pašvaldības nekustamam
īpašumam – trīs istabu dzīvoklim Nr.9, Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes
novads, un veikt šādas darbības:
1.1. pasūtīt Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
1.2. reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
1.3. novērtēt īpašumu.
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9, Avotu ielā 10, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, nosacītās cenas noteikšanai izveidot Nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisiju.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai nosakot pašvaldības īpašuma
nosacīto cenu, ņemt vērā šādus nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijus:
3.1. sertificēta vērtētāja noteiktā īpašuma tirgus vērtība,
3.2. īpašuma kadastrālā vērtība,
3.3. īpašuma bilances vērtība,
3.4. ar īpašuma sagatavošanu atsavināšanai saistītie izdevumi,
3.5. ar īpašuma atsavināšanu plānotie izdevumi.
4. Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot
Izsoles noteikumus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.

22.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA NR.9,
SPĪDOLAS
IELĀ
13,
LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES
NOVADS,
ATSAVINĀŠANAS PROCEDŪRAS UZSĀKŠANU
Pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.9, Spīdolas ielā 13,
Lielvārdē, Lielvārdes novads. Tas sastāv no divām istabām ar kopējo platību
42,63 m2 un 4263/55546 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma
domājamām daļām. Lai dzīvokli izmantotu pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai, nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi (aptuvenā tāme Ls 3000,-).
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., 7.pantu, Ministru Kabineta 01.02.2011.
noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”,
ņemot vērā Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas atzinumu, balsojot: par
– 11 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska); pret –
nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Lielvārdes novada pašvaldības nekustamam
īpašumam – divu istabu dzīvoklim Nr.9, Spīdolas ielā 13, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, un veikt šādas darbības:
1.1. pasūtīt Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
1.2. reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
1.3. novērtēt īpašumu.
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9, Spīdolas ielā 13, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, nosacītās cenas noteikšanai izveidot Nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisiju.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai nosakot pašvaldības īpašuma
nosacīto cenu, ņemt vērā šādus nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijus:
3.1. sertificēta vērtētāja noteiktā īpašuma tirgus vērtība;
3.2. īpašuma kadastrālā vērtība;
3.3. īpašuma bilances vērtība;
3.4. ar īpašuma sagatavošanu atsavināšanai saistītie izdevumi;
3.5. ar īpašuma atsavināšanu plānotie izdevumi.
4. Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot
Izsoles noteikumus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.

23.
PAR DZ.J. IZĪRĒTĀ PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA NR.4 DZĪVOJAMĀ
MĀJĀ „ĀBEĻDĀRZS”, JUMPRAVAS PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ
MAIŅU PRET PAŠVALDĪBAS NEIZĪRĒTO DZĪVOKLI NR.2 DZĪVOJAMĀ
MĀJĀ „ĀBEĻDĀRZS”, JUMPRAVAS PAGASTĀ, 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.
24.
PAR SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA MĀJĀ „BĒRZI” DZ.12,
PAGASTS, LIELVĀRDES NOVADS, IZĪRĒŠANU Ž.Č.

LĒDMANES

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 LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNATNES LIETU
KONSULTATĪVĀS KOMISIJAS DARBĪBAS IZBEIGŠANU
Saskaņā ar Jaunatnes likumā noteikto pašvaldība plāno darbu ar jaunatni.
Lai nodrošinātu pašvaldības darba ar jaunatni plānošanu un īstenošanu, kā arī
veicinātu jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, Lielvārdes novada pašvaldība
2010.gada decembrī izveidoja Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju ( turpmāk
tekstā- komisija).
2012.gadā pašvaldībā tika pieņemts darbā jaunatnes lietu speciālists un
izveidota jauniešu dome. Jaunatnes lietu speciālista darba pienākumi paredz
darba ar jaunatni plānošanu, koordinēšanu, sadarbību ar citām pašvaldības
institūcijām, jaunatnes organizācijām un iniciatīvu grupām.
Komisijas funkcijas un jaunatnes lietu speciālista darba pienākumi ir
vienādi, kā arī no 2013.gada jūlija Izglītības un jaunatnes lietu komiteja savas
kompetences ietvaros risina jautājumus, kas saistīti ar jaunatnes lietām, līdz ar to
turpināt komisijas darbību nav lietderīgi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta
ceturtās daļas 4.punktu, balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,

J.Reihlers, A.Streile, A.Troska); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Izbeigt Lielvārdes novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas
darbību.
26.
PAR
IZMAIŅĀM
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
AMATPERSONU UN DARBINIEKU DARBA IZPILDES VĒRTĒJUMU
KALIBRĒŠANAS KOMISIJAS SASTĀVĀ
Ar Lielvārdes novada domes 16.05.2012. sēdes Nr.6 (ārkārtas) lēmumu
Nr.3 „Par Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba
izpildes vērtējumu kalibrēšanas komisijas izveidošanu” tika izveidota komisija 5
cilvēku sastāvā, kurā tika iekļauta Administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja
Līga Buceniece un Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja –
galvenā grāmatvede Inita Trakina. Ar Līgu Bucenieci 13.08.2013. darba
attiecības tika izbeigtas un I.Trakina 16.08.2013. iesniedza iesniegumu ar
lūgumu atbrīvot viņu no dalības komisijā.
Sakarā ar to nepieciešams veikt izmaiņas Lielvārdes novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku darba izpildes vērtējumu kalibrēšanas komisijas
sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, kurš nosaka, ka dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus
pašvaldības komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, balsojot: par – 11
deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska); pret –
nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Izslēgt no Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba
izpildes vērtējumu kalibrēšanas komisijas sastāva Līgu Bucenieci un Initu
Trakinu.
2. Ievēlēt Administrācijas Finanšu un Grāmatvedības nodaļas galveno
ekonomisti Ilzi FOKINU Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku darba izpildes vērtējumu kalibrēšanas komisijas sastāvā.
3. Ievēlēt Administrācijas Izglītības nodaļas vadītāju Ingu REĶI Lielvārdes
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba izpildes vērtējumu
kalibrēšanas komisijas sastāvā.
27.
PAR
IZMAIŅĀM
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
AMATPERSONU
UN
DARBINIEKU
ATLĪDZĪBAS
SISTĒMAS
UZTURĒŠANAS KOMISIJAS SASTĀVĀ
Ar Lielvārdes novada domes 16.05.2012. sēdes Nr.6 (ārkārtas) lēmumu
Nr.4 „Par Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
sistēmas uzturēšanas komisijas izveidošanu” tika izveidota komisija 4 cilvēku
sastāvā, kurā tika iekļauta Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas

vadītāja – galvenā grāmatvede Inita Trakina. I.Trakina 16.08.2013. iesniedza
iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no dalības komisijā.
Sakarā ar to nepieciešams veikt izmaiņas Lielvārdes novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmas uzturēšanas komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
kurš nosaka, ka dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības
komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, balsojot: par – 11 deputāti
(J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska); pret – nav; atturas –
nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Izslēgt no Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības sistēmas uzturēšanas komisijas sastāva Initu Trakinu.
2. Ievēlēt Administrācijas Finanšu un Grāmatvedības nodaļas galveno
ekonomisti Ilzi FOKINU Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības sistēmas uzturēšanas komisijas sastāvā.
28.
PAR DZINTARA LAGANOVSKA IZSLĒGŠANU NO LIELVĀRDES
NOVADA PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻU KOMISIJAS SASTĀVA
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lielvārdes novada pašvaldības
dzīvokļu komisijas (turpmāk tekstā – komisijas) locekļa Dzintara Laganovska
iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas
(Reģ.06.08.2013. Nr.LNP/1-3/13/1912).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu un ņemot vērā Dz.Laganovska iesniegumu, balsojot: par – 11
deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska); pret –
nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
Izslēgt Dz.Laganovski, personas kods xxxx, no Lielvārdes novada
pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāva ar 2013.gada 31.augustu.
29.
PAR INESES ZAPOROŽECAS IEVĒLĒŠANU LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻU KOMISIJĀ
Sakarā ar to, ka Dz.Laganovskis ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu
atbrīvot viņu no Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas (turpmāk
tekstā - komisija) locekļa pienākumu pildīšanas un Lielvārdes novada dome ir
izslēgusi viņu no komisijas sastāva, ir nepieciešams ievēlēt jaunu komisijas
locekli.
Savu piekrišanu ievēlēšanai komisijas sastāvā ir devusi Lielvārdes novada
Lēdmanes bāriņtiesas priekšsēdētāja Inese Zaporožeca.

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punktu ieņemot Lielvārdes novada Lēdmanes
bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu I.Zaporožeca ir valsts amatpersona.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 4.panta otrai daļai, Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas
loceklis ir valsts amatpersona.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu pašvaldības iestādes vadītājam ir atļauts
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, ja to savienošana nerada
interešu konfliktu un ir saņemta tās koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja,
kura attiecīgo personu iecēlusi amatā. Izvērtējot esošo situāciju, Lielvārdes
novada dome secina, ka Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas priekšsēdētāja
amata un Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas locekļa amata
savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonu
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8 1. panta trešo daļu un ņemot vērā
I.Zaporožecas mutisku piekrišanu veikt Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu
komisijas locekļa pienākumus, balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada
domes deputāti nolemj:
1. Ievēlēt Inesi Zaporožecu, personas kods xxxx, Lielvārdes novada pašvaldības
dzīvokļu komisijas sastāvā, sākot ar 2013.gada 1.septembri.
2. Atļaut Inesei Zaporožecai, personas kods xxxx, savienot Lielvārdes novada
Lēdmanes bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu ar Lielvārdes novada pašvaldības
dzīvokļu komisijas locekļa amatu.
30.
PAR LIELVĀRDES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS SKAITLISKO
SASTĀVU UN VĒLĒŠANU KOMISIJAS LOCEKĻU KANDIDĀTU
PIETEIKŠANĀS TERMIŅA NOTEIKŠANU
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likums paredz, ka triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas, dome
ievēl jaunu Lielvārdes novada vēlēšanu komisiju (turpmāk-Vēlēšanu komisija).
Šajā likumā norādīts, ka dome nosaka Vēlēšanu komisijas locekļu
skaitlisko sastāvu ( 7-15 cilvēki) un Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās
termiņu.
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu un 9.pantu, balsojot: par
– 11 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska); pret –
nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:

1. Izveidot Lielvārdes novada vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā.
2. Noteikt Lielvārdes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās
termiņu līdz 2013.gada 13.septembrim.
3. Paziņojumus par Lielvārdes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanos izlikt domes ēkā un pārvalžu ēkās, kā arī publicēt Lielvārdes
novada mājas lapā.
31.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS DALĪBU NACIONĀLAJĀ
VESELĪGO PAŠVALDĪBU TĪKLĀ
Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Veselīgo pilsētu programma
(Healthy Cities) ir pirmā programma, kur PVO sadarbojas tieši ar vietējām
autoritātēm vietēja līmeņa veselības veicināšanas jautājumu risināšanai. Saskaņā
ar Veselīgo pilsētu programmu, katra dalībvalsts arī var veidot savu Nacionālo
Veselīgo pilsētu/pašvaldību tīklu, lai koordinētu Veselīgo pilsētu darbību
nacionālajā līmenī, sniegtu metodoloģisku atbalstu, palīdzētu ar veselību
veicinošu programmu un darba plānu izstrādi, organizētu regulāras
kontaktpersonu tikšanās un apmācības.
Sekmējot „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam”
izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā, veicinot pašvaldību
iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā un sniedzot metodisku atbalstu
pašvaldības autonomās funkcijas (likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu) - iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana –
veikšanā, Veselības ministrija (VM) sadarbībā ar Slimību profilakses un
kontroles centru (SPKC), Latvijas Pašvaldību savienību, Pasaules Veselības
organizācijas pārstāvniecību Latvijā un Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības
veselības fakultāti ir izveidojusi Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla
(saīsinājumā – Tīkls) koordinācijas komisiju.
Kopš 2012.gada Veselības ministrija uzsākusi jaunu pieeju veselības
veicināšanas darba organizēšanā Latvijas reģionos, lai palielinātu pašvaldību
lomu iedzīvotāju veselības veicināšanā un aicinātu aktīvāk iesaistīties dažādās
veselības veicināšanas aktivitātēs, jo tieši pašvaldības, atrodoties vistuvāk
saviem iedzīvotājiem, vislabāk izprot konkrētās teritorijas iedzīvotāju vajadzības
un pasākumus, kādi būtu veicami veselīga dzīvesveida popularizēšanā.
2013.gada 09.aprīlī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
aicināja Latvijas pašvaldības deleģēt kontaktpersonu veselības veicināšanas
jautājumos, ar kuru Veselības ministrija turpmāk aktīvi sadarbosies aktuālās
informācijas izplatīšanā un kura organizētu vietējos resursus (pašvaldības
iestādes un institūcijas, izglītības iestādes, NVO, interešu centri, sporta
infrastruktūra) iedzīvotāju veselības veicināšanai. 2013.gada sākumā 77 Latvijas
pašvaldības ir deleģējušas kontaktpersonas veselības veicināšanas jautājumos.
Lielvārdes novada pašvaldība deleģēja Attīstības plānošanas un projektu
vadīšanas nodaļas vadītāju Airitu Brenču. Pašvaldības, kuras ir deleģējušas
kontaktpersonu veselības veicināšanas jautājumos, regulāri saņem aktuālo
informāciju un metodisku atbalstu veselības veicināšanas jomā, kā arī

informāciju par valsts apmaksātiem veselības veicināšanas pasākumiem
pašvaldībā, apmācību iespējām, kā arī izdotajiem materiāliem.
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses
piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un
sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības
veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību
darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas
jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju
attīstību reģionālajā līmenī.
Dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir brīvprātīga un bezmaksas.
Tā ir kustība, kurā var iesaistīties visas pašvaldības, kas vēlas darboties
veselības veicināšanas jomā, izpilda noteiktus kritērijus saistībā ar veselības
veicināšanu un aizpilda pieteikuma dokumentus.
Galvenie ieguvumi pašvaldībām iesaistoties Nacionālajā veselīgo pašvaldību
tīklā:
 atpazīstamība un statuss;
 metodoloģisks un konsultatīvs atbalsts sabiedrības veselības veicināšanas
programmu un darba plānu izstrādē pašvaldībā;
 bezmaksas PVO apmācības un semināri;
 pieredzes un labās prakses apmaiņa Latvijas pašvaldībās, kā arī pieredzes un
labās prakses apmaiņas iespējas ar citu valstu Nacionālo veselīgo
pilsētu/pašvaldību kustības dalībvalstīm;
 jauni kontakti un regulāras tikšanās;
 jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības
veicināšanu.
Lai kļūtu par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieci, Lielvārdes
novada pašvaldībai ir jānodrošina šādas minimālās prasības:
1. jābūt domes atbalstam un lēmumam par dalību tīklā;
2. jānozīmē atbildīgais darbinieks (tīkla koordinators pašvaldības līmenī);
3. jānozīmē atbildīgā pašvaldības politiskā amatpersona (darbinieks);
4. regulāri jāīsteno veselību veicinošas aktivitātes un pasākumi;
5. reizi gada jāinformē tīkla koordinācijas komisija par pārskata periodā
īstenotajām aktivitātēm, aizpildot monitoringa veidlapu.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.un
2.punktu, 15.panta sesto daļu, 21.panta pirmās daļas 27.p., 95.panta pirmo un
otro daļu, balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane,
L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes
deputāti nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo
pašvaldību tīklā.
2. Aizpildīt pieteikuma veidlapu dalībai Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
un iesniegt to SPKC līdz 2013.gada 15.septembrim.
3. Noteikt kā atbildīgo pašvaldības politisko amatpersonu Lielvārdes novada
domes Sociālo, medicīnas un reliģijas jautājumu komitejas priekšsēdētāju Juri Reihleru.

4. Noteikt kā atbildīgo darbinieku (tīkla koordinatoru pašvaldības līmenī)
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un
projektu vadīšanas nodaļas vadītāju - Airitu Brenču, kas piedalās Tīkla
ikgadējās sanāksmēs un Tīkla koordinācijas komisijas sanāksmēs un veic
citas Tīkla noteiktās funkcijas.
5. Noteikt kā atbildīgo personu Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālo
darbinieci - Vitu Kalniņu regulārai veselību veicinošu aktivitāšu un
pasākumu īstenošanai pašvaldībā.
6. Noteikt kā atbildīgo personu Airitu Brenču kopējā monitoringa veikšanai,
sekojot regulārai kritēriju izpildei un aizpildot monitoringa veidlapu reizi
gadā, ka arī informējot tīkla koordinācijas komisiju par pārskata periodā
īstenotajām aktivitātēm.
32.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA REMBATES IELA 15C, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES
NOVADĀ,
PIRMĀS
IZSOLES
REZULTĀTU
APSTIPRINĀŠANU
Lielvārdes novada 2013.gada 29.maija sēdē Nr.8 pieņēma lēmumu Nr.36
„Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates iela 15C, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu”.
2013.gada 08.augustā notika nekustamā īpašuma Rembates iela 15C,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 001 0376, pirmā izsole,
kurā zemes vienību nosolīja par augstāko piedāvāto cenu pirmpirkuma tiesīgā
persona. Izsoles rezultātā tika iegūti Ls2000,-, kas ieskaitīti Lielvārdes novada
pašvaldības pamatbudžetā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 16.pantu, 30.pantu un 34.pantu,
balsojot: par – 11 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile,
A.Troska); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Rembates iela 15C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 001
0376, pārdošanas 2013.gada 08.augusta Pirmās izsoles rezultātus un minētās
Izsoles protokolu Nr.2. (Pirmās Izsoles protokols Nr.2. – lēmuma
1.pielikums).
2. Slēgt Pirkuma līgumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates iela 15C,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 001 0376, pārdošanu ar Zoju Zuzani, personas kods 300352-11017, deklarētā dzīvesvieta:
Rembates iela 15A, Lielvārde, Lielvārdes novads, līguma summa Ls2000,(divi tūkstoši latu un nulle nulle santīmi).
3. Apstiprināt ar Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates
iela 15C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, ar pārdošanu pirmajā izsolē,
saistītos atsavināšanas izdevumus. (Tāme – lēmuma 2.pielikums).
4. Pirkuma līgumu sagatavot Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas
Juridiskajai nodaļai.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
33.
PAR LIELVĀRDES
APSTIPRINĀŠANU

NOVADA

ADMINISTRATĪVĀS

KOMISIJAS

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu
pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās pašvaldības dome uz
savu pilnvaru laiku. Saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2009.gada
30.septembrī apstiprinātā Lielvārdes novada pašvaldības administratīvās
komisijas nolikuma 6.punktu Administratīvā komisijas sastāvā 5 locekļi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24.punktu, 61.panta 2.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 205.panta 1.punktu un 207.pantu un Lielvārdes novada domes
2009.gada 30.septembrī apstiprinātā Lielvārdes novada pašvaldības
administratīvās komisijas nolikuma 6.punktu, balsojot: par – 11 deputāti
(J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska); pret – nav; atturas –
nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvo komisiju 5
locekļu sastāvā:
1.1. Ojāru Lepsi, personas kods xxxx – komisijas priekšsēdētājs;
1.2. Līgu Zariņu, personas kods xxxx – komisijas priekšsēdētāja vietniece;
1.3. Māri Rožānu, personas kods xxxx;
1.4. Elitu Ozoliņu, personas kods xxxx;
1.5. Andris Eglītis, personas kods xxxx.

