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2013.gada 24.aprīlī

Domes sēdē

Nr.7

pieņemtie lēmumi
Darba kārtība
1. Saistošie noteikumi Nr.8 „Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes
novadā”.
2. Saistošie noteikumi Nr.9 „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošās, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves Lielvārdes novadā”.
3. Saistošie noteikumi Nr.10 „Par koku ciršanu ārus meža Lielvārdes
novadā”.
4. Saistošie noteikumi Nr.11 „Par interešu izglītības un neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību”.
5. Saistošie noteikumi Nr.12 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību
Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.
6. Saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
28.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.
7. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdē Nr.5
ar lēmumu Nr.3 apstiprinātajā „Lielvārdes novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”.
8. Ar vienreizējām iemaksām, saņemot tehniskos palīglīdzekļus no
Lielvārdes novada sociālā dienesta.
9. Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas pašvaldības aģentūrai
ūdenssaimniecības projekta īstenošanai.
10.Par finansējuma piešķiršanu grāmatas „Latvija dejo” izdošanai.
11.Par finansiālu atbalstu bijušā Ogres rajona pensionēto izglītības
darbinieku pasākuma organizēšanai (17.05.2013.).
12.Par Jumpravas mūzikas un mākslas skolas telpu nomas maksu.
13.Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu xxxx Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā.
14.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Virti”,
Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.
15.Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxxx (ceļš Papardes-Pazuļi) Jumpravas pagastā, Lielvārdes
novadā, sadalīšanu.
16.Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Parka ielā
19,Lielvārdē, Lielvārdes novadā, sadalīšanu.

17.Par sociālā dzīvokļa mājās „Teikas” dzīv.4, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes
novadā, izīrēšanu.
18.Par sociālā dzīvokļa Nr.7 mājā „Gatves”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes
novadā, izīrēšanu.
19.Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Spīdolas ielā 4 dz.21,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
20.Par īres līguma pārtraukšanu dzīvoklim Nr.3 Dravnieku ielā 3, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā un jauna īres līguma noslēgšanu dzīvoklim Nr.21
Spīdolas ielā4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
21.Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu dzīvoklim Nr.4 Krapes ielā 1,
Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā.
22.Par neizīrētā valsts dzīvokļa īpašuma Nr.6, Rembates ielā 2A, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, nepārņemšanu Lielvārdes novada pašvaldības
īpašumā.
23.Par grozījumiem 02.05.2002. noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.8-7.1/27.
24.Par papildus vienošanos pie 2011.gada 09.septembra noslēgtās vienošanās
par koncesijas procedūras organizēšanu „Atkritumu apsaimniekošanas
tiesību nodošana Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones
novada pašvaldību administratīvajās teritorijās”.
29. Par Lielvārdes novada pašvaldības konsolidētā 2012.gada pārskata
apstiprināšanu.
30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas
pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību pirmās rakstiskās
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
31. Par finansējumu naudas balvas piešķiršanai biedrības sporta kluba
„Lielvārde” virslīgas florbola komandai, treneriem un pārstāvjiem.

Sēdes slēgtā daļa
33. Par …
34. Par …
1.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8 „PAR RAKŠANAS DARBU VEIKŠANU
LIELVĀRDES NOVADĀ”
Balsojot: par – 11 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.8 ”Par rakšanas darbu
veikšanu 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 mājaslapā internetā.
2.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9 „KĀRTĪBA, KĀDĀ AR NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NODOKLI APLIEK VIDI DEGRADĒJOŠĀS, SAGRUVUŠAS
VAI CILVĒKU DROŠĪBU APDRAUDOŠAS BŪVES LIELVĀRDES
NOVADĀ”
Balsojot: par – 11 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.9 ”Kārtība, kādā ar
nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošās, sagruvušās vai cilvēku
drošību apdraudošas būves 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 mājaslapā internetā.
3.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10 „PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA
LIELVĀRDES NOVADĀ”
Balsojot: par – 11 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus 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 mājaslapā internetā.
4.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11 „PAR INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KĀRTĪBU”
Balsojot: par – 11 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.11 ”Par interešu izglītības
un neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā
VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības mājaslapā internetā.
5.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12 „PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS
KĀRTĪBU LIELVĀRDES NOVADA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”
Balsojot: par – 11 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.12 ”Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā
VARAM).

3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības mājaslapā internetā.
6.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 28.10.2009. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.29 „PAR
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLAJIEM
PAKALPOJUMIEM””
Balsojot: par – 11 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.13 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 28.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem””
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā
VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības mājaslapā internetā.
7.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA DOMES 2012.GADA
25.APRĪĻA SĒDĒ Nr.5 AR LĒMUMU Nr.3 APSTIPRINĀTAJĀ
„LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBAS AMATPERSONU UN
DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS NOLIKUMĀ”
Saskaņā ar 15.11.2012. grozījumiem likumā „Grozījumi Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā", kas stājās
spēkā 01.01.2013., nepieciešams izdarīt grozījumus Lielvārdes novada domes
2012.gada 25.aprīļa sēdē Nr.5 ar lēmumu Nr.3 apstiprinātajā „Lielvārdes novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”.

Lielvārdes novada pašvaldības Atlīdzības sistēmas uzturēšanas komisija
2013.gada 5.marta sēdē izskatīja šo jautājumu un vienojās par veicamajiem
grozījumiem un papildinājumiem Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikumā.
Iepazīstoties ar Lielvārdes novada pašvaldības Atlīdzības sistēmas
uzturēšanas komisijas ieteikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu, 15.11.2012. grozījumiem likumā „Grozījumi
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”,
balsojot: par – 11 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Izdarīt grozījumus Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5
lēmumā Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums”:
1.1. izteikt 3.punktu jaunā redakcijā:
„ 3.Šis nolikums neattiecas uz pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju darba
samaksas sistēmu, izņemot šī nolikuma 52.1, 57., 58., 60., 64. un 68.punktu un
Pārejas noteikumu 4.punktu.”
1.2. svītrot 33. un 35.punktā vārdus „un kompetencēm”;
1.3. aizstāt 39., 43., 44., 49.punktā skaitli „20” ar „30”;
1.4. svītrot 46.punktu;
1.4. papildināt nolikumu ar 49.1 punktu šādā redakcijā:
„ 49.1 Ja Darbinieks saņem vienu vai vairākas 43.punktā minētās piemaksas un
vienlaikus arī 49.punktā minēto piemaksu, piemaksu kopsumma nedrīkst
pārsniegt 50 procentus no Darbiniekam noteiktās mēnešalgas.”;
1.5.izteikt VII sadaļas nosaukumu jaunā redakcijā:
„VII. Prēmijas un naudas balvas”;
1.6.papildināt 50.punktu ar 50.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 50.5. Papildus 50.punktā minētajai prēmijai var prēmēt Darbiniekus, atbilstoši
noteiktajai prēmēšanas kārtībai un kritērijiem, ja Darbinieku darbības rezultātā ir
nodrošināta Pašvaldības budžeta izdevumu samazināšana vai uzlaboti darbības
izpildes rādītāji. Lēmumu par pašvaldības iestāžu Darbinieku prēmēšanu „Par
kalendāra gada pirmo deviņu mēnešu faktisko izpildi” pieņem pašvaldības
Dome. Prēmiju izmaksai Pašvaldību institūcijas var izmantot ne vairāk kā
5(piecus) procentus no Pašvaldības budžetā atlīdzībai paredzētā līdzekļu
apjoma.”;
1.7.papildināt nolikumu ar 52.1punktu šādā redakcijā:
„ 52.1 Darbiniekam var piešķirt naudas balvu, kas kalendāra gada ietvaros
nepārsniedz Darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmēru, sakarā ar Darbiniekam
vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā
Darbinieka ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā.” ;
1.8.izteikt 57.punktu jaunā redakcijā:
„ 57. Pašvaldība izmaksā vienreizēju pabalstu Darbinieka (Domes deputāta)
nāves gadījumā vienam no viņa ģimenes locekļiem vai personai, kura
uzņēmusies viņa apbedīšanu, Darbiniekam (Domes deputātam) noteiktās
mēnešalgas apmērā.”;

1.9.aizstāt 82.2.apakšpunktā vārdus ”darba dienām gadā semestra” ar
vārdiem „darba dienām mācību gadā semestru”;
1.10.izteikt 84.punktu jaunā redakcijā:
„84.Laika periodā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu,
neieskaita atvaļinājuma laiku bez darba samaksas saglabāšanas, ja tas ir ilgāks
par 4 nedēļām viena gada laikā.);
1.11. sadaļā „Pārejas noteikumi” svītrot 1. un 2.punktu;
1.12. aizstāt 3.punktā gada skaitli „2012.” ar „2013.” un vārdus „līdz 25
procentiem” ar vārdiem „līdz 50 procentiem”;
1.13.izteikt „Pārejas noteikumu” 4.punktu jaunā redakcijā:
„ 4. 2013.gadā šī nolikuma 60.punktā minētais atlaišanas pabalsts izmaksājams
šādā apmērā:
4.1. viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja Darbinieks pašvaldībā bijis
nodarbināts mazāk nekā piecus gadus;
4.2.divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja Darbinieks pašvaldībā bijis
nodarbināts piecus gadus un vairāk.”
2.Papildināt nolikuma 2.pielikuma 6.mēnešalgas grupas amatu –
saimniecības pārzinis – ar ierakstu „Jumpravas kultūras namā”.
3.Kontroli par domes lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram Gvido Vītoliņam.
8.
PAR
VIENREIZĒJĀM
IEMAKSĀM,
SAŅEMOT
TEHNISKOS
PALĪGLĪDZEKĻUS NO LIELVĀRDES NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu un Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu,
balsojot: par – 11 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Noteikt Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā deklarētajai personai
(ģimenei) vienreizēju iemaksu par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu:
1.1. par pamatlīdzekļa (bimanuālā riteņkrēsla u.c.) izsniegšanu Ls 5,(ieskaitot PVN);
1.2. par mazvērtīgā inventāra (spieķa, kruķu, tetrapoda, WC krēsla,
staigāšanas rāmja, dušas krēsla, rollatora u.c.) izsniegšanu Ls 1,(ieskaitot PVN).
2. No vienreizējās iemaksas atbrīvotas trūcīgas un maznodrošinātas personas
(ģimenes), uzrādot Lielvārdes novada sociālā dienesta izsniegtu izziņu par
trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu.
3. Vienreizējo iemaksu veic Lielvārdes novada pašvaldības kasēs Lielvārdē,
Jumpravā un Lēdmanē.

9.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU JUMPRAVAS PAŠVALDĪBAS
AĢENTŪRAI ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTA ĪSTENOŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūra īsteno
projektu
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/150/033
„Ūdenssaimniecības
attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Dzelmēs” un Lielvārdes novada
pašvaldībā ir saņemti divi Jumpravas pašvaldības aģentūras iesniegumi:
03.04.2013. iesniegums Nr.3-2-19 un 16.04.2013. iesniegums Nr.3-2-39 ar
lūgumu piešķirt papildus finansējumu Ls 10309,78 apmērā projekta realizācijai:
1. finansējumu Ls 1 130,55 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit lati, 55
santīmi) elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanai Saules ielā, Dzelmēs,
Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, kas ir nepieciešams projekta
realizācijai, bet nav iekļauts projekta kopējās izmaksās. 28.97.2008. Ministru
kabineta noteikumu Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.4.1.1.aktivitāti
„ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000”” 11.7.punkts nosaka, ka elektrības pieslēguma
rekonstrukcijas vai izbūves izmaksas attiecināmas tikai no maģistrālās līnijas
līdz projekta ietvaros izbūvējamās infrastruktūras objektiem. Pārējās ar
elektrības pieslēgumu izbūvi saistītās izmaksas ir neattiecināmas un tās
jāsedz projekta īstenotājam.
2. Izbūvējot kanalizācijas tīklu zem A6 veidojās papildus izmaksas Ls 1 726,34
(viens tūkstotis septiņi simti divdesmit seši lati 34 santīmi) apmērā.
3. Avārijas datu pārraides sistēmas ierīkošanas izmaksas KSS-1, KSS-2 un
NAI, kopā Ls 1 452,00 (viens tūkstotis četri simti piecdesmit divi lati 00
santīmi).
4. Dzīvojamās mājas „Daugavkrasti” kanalizācijas izvadu pārbūves izmaksas
Ls 5 500,89 (pieci tūkstoši pieci simti lati 89 santīmi) apmērā.
5. Ņemot vērā, ka zemes īpašniece atteicās saskaņot NAI elektrības pieslēguma
tehnisko projektu, nepieciešams jauns topogrāfiskais uzmērījums un jauna
elektrības pieslēguma projektēšana. Minētās izmaksas aprēķinātas Ls 500,00
(pieci simti lati 00 santīmi).
Jumpravas pašvaldības aģentūras rīcībā šādu finanšu līdzekļu nav.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, balsojot: par – 10 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile,
V.Volonte), pret – nav, atturas – 1 deputāts (A.Troska), Lielvārdes novada dome
nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Ls 10 309,78 (desmit tūkstoši trīs simti deviņi lati 78
santīmi) Jumpravas pašvaldības aģentūrai ūdenssaimniecības projekta
realizācijas nodrošināšanai.
2. Finansējumu Ls 10 309,78 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Jumpravas pašvaldības aģentūras izdevumu tāmi.

3. Kontroli par lēmumu
grāmatvedības nodaļai.

izpildi

uzdot

Administrācijas

Finanšu

un

10.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU GRĀMATAS „LATVIJA DEJO”
IZDOŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts XV Deju svētku Goda
virsvadītājas Elgas Drulles iesniegums (18.03.2013. reģ.Nr.LNP/1-7.1/13/631)
ar lūgumu finansiāli atbalstīt grāmatas „Latvija dejo” izdošanu.
Grāmatā būs izveidotas novadu kartes, kurās uzskatāmi būs norādīta katra
deju kolektīva atrašanās vieta un nosaukums. Nodaļā „Izcilie Latvijas deju
ansambļi” (A grupas deju kolektīvi) lasītāji varēs iepazīties arī ar kultūras nama
„Lielvārde” deju kolektīva „Pūpolītis” radošo portretu un deju momentiem foto
kadros. Elga Drulle mutiski apstiprināja, ka Lielvārdes novada pašvaldība
grāmatas „Izcilie Latvijas deju ansambļi” saņems bez maksas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
12.pantu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu, balsojot: par – 11 deputāti
(I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas –
nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atbalstīt grāmatas „Izcilie Latvijas deju ansambļi” izdošanu, piešķirot
finansējumu Ls 100,00 apmērā.
1.1. Finansējumu Ls 100,00 piešķirt no rezerves fonda, par šo summu
palielinot Kultūras pasākumu tāmi.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas kultūras darba vadītājai.
11.
PAR FINANSIĀLU ATBALSTU BIJUŠĀ OGRES RAJONA PENSIONĒTO
IZGLĪTĪBAS DARBINIEKU PASĀKUMA ORGANIZĒŠANAI (17.05.2013.)
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts LIZDA Ogres starpnovadu
arodbiedrības
organizācijas
priekšsēdētājas
A.Leperes
iesniegums
(reģ.:08.04.2013.Nr.LN/1-7.4/13/795-L), ar lūgumu finansiāli atbalstīt bijušā
Ogres rajona pensionēto izglītības darbinieku pasākumu, kurš notiks 2013.gada
17.maijā. No Lielvārdes novada šajā pasākumā varētu piedalīties apmēram 25
pensionētie pedagogi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās
daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, balsojot: par – 11 deputāti
(I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas –
nav, Lielvārdes novada dome nolemj:

1. Piešķirt LIZDA Ogres starpnovadu arodbiedrības organizācijai finansējumu
Ls 100,00 apmērā bijušā Ogres rajona pensionēto izglītības darbinieku
pasākuma organizēšanai 2013.gada 17.maijā.
2. Finansējumu piešķirt no rezerves fonda, par Ls 100,00 palielināt Kultūras
pasākumu tāmi.
3. Lielvārdes novada administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot sadarbības
līgumu.
4. Finansējuma pārskaitīšanu veikt Lielvārdes novada administrācijas Finanšu
un grāmatvedības nodaļai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Lielvārdes novada administrācijas
Izglītības nodaļai.
12.
PAR JUMPRAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS TELPU NOMAS
MAKSU
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.
Punkta b apakšpunktu, balsojot: par – 11 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Noteikt sekojošas telpu nomas maksas Jumpravas Mūzikas un mākslas skolā:
Nr.p.k. Pakalpojums
1.
2.

Telpu noma dienā
Mācību telpa
Telpu noma stundā
Kamerzāle

Cena, Ls
(t.sk.PVN)
5,00
2,00

2. Noteikt bezmaksas telpu lietošanu Jumpravas Mūzikas un mākslas skolā
visām Lielvārdes novada pašvaldības iestādēm.
3. Maksa par pakalpojumu izdarāma pirms attiecīgā pakalpojuma saņemšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas
direktorei I. Mednei
13.
PAR ZEMES PASTĀVĪGĀS LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU UZ
ZEMES VIENĪBU AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 7448 002 0809
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.

14.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶA MAIŅU ZEMES
VIENĪBAI „VIRTI”, LĒDMANĒ, 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.
15.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠĀS ZEMES
VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 74480040233 (CEĻŠ
PAPARDES – PAZUĻI) JUMPRAVAS PAGASTĀ, LIELVĀRDES
NOVADĀ, SADALĪŠANU
Ar Lielvārdes novada domes 25.11.2009.sēdes Nr.11 lēmumu Nr.21
noteikts, ka zemes vienība Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7448 004
0233 (ceļš Papardes – Pazuļi) piekrīt Lielvārdes novada pašvaldībai saskaņā ar
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 1.punktu un 3.panta ceturto daļu.
Lielvārdes novada domes 28.03.2012. sēdē Nr.4 pieņemts lēmums Nr.22
„Par zemes īpašuma un autoceļu maiņu SIA „GM Helicopters” plānotās
helikopteru nosēšanās laukuma rekonstrukcijas vajadzībām”. Lai saskaņā ar
minēto lēmumu īstenotu paredzētos pasākumus, kas nekustamo īpašumu
Jumpravas pagastā „M Sola” un „Ābelītes” izmantošanu, no zemes vienības
„Ceļš Papardes – Pazuļi” ar kadastra apzīmējumu7448 004 0233 nepieciešams
atdalīt zemes gabalu aptuveni 0,17 ha platībā.
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 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
– 11 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret –
nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atdalīt no Lielvārdes zemes gabalu 0,17 ha platībā saskaņā ar šā lēmuma
grafisko pielikumu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējums 7448 004 0233 (ceļš Papardes – Pazuļi) (grafiskajā pielikumā
projektētā zemes vienība Nr.1) un reģistrēt jaunveidojamo zemes vienību
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā jaunu nekustamo
īpašumu, ierakstot šādas ziņas par objektu:
1.1. nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101;
1.2. nekustamā īpašuma nosaukums – „M Sola 3”.
2. Atlikušās projektētās zemes vienības (grafiskajā pielikumā – Nr.2 un Nr.3)
saglabājamas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7448 004 0232 „Ceļš
Papardes – Pazuļi” sastāvā, ierakstot šādas ziņas par objektiem:
2.1. zemes vienības Nr.2 platība – 0,17 ha; zemes vienības Nr.3 platība –
0,14 ha;
2.2. zemes vienību Nr.2 un Nr.3 nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101;
2.3. zemes vienību Nr.2 un Nr.3 nosaukums – „Ceļš Papardes – Pazuļi”.
3. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, lēmumā norādītā projektēto zemes
vienību platība var tikt precizēta.
16.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠĀS ZEMES
VIENĪBAS PARKA IELĀ 19, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ,
SADALĪŠANU
Ar Lielvārdes novada domes 25.04.2012.sēdes Nr.5 lēmumu Nr.34
noteikts, ka zemes vienība Lielvārdes pilsētā Parka ielā 19 ar kadastra
apzīmējumu 7413 002 0499 (platība 8400 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.un 2.punktu.
Lai turpmāk racionāli apsaimniekotu Lielvārdes novada pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību Parka ielā 19, to nepieciešamas sadalīt, lai izveidotu
atsevišķu zemes vienību autogarāžu uzturēšanai un atsevišķu zemes vienību
Spīdolas ielas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem nepieciešamā aktīvās atpūtas
laukuma uzturēšanai.
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 – 11 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, R.Saulītis,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Atdalīt no Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
Parka ielā 19 ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0499 zemes gabalu 2200 m2
platībā saskaņā ar šā lēmuma grafisko pielikumu (grafiskajā pielikumā
projektētā zemes vienība Nr.1) un reģistrēt jaunveidojamo zemes vienību
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā jauna nekustamā
īpašuma sastāvā, ierakstot šādas ziņas par objektu:
1.1. zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – trīs, četru un
piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0702;
1.2. nekustamā īpašuma nosaukums – „Parka iela 21”.
2. Atlikušajai projektētajai zemes vienībai 6200m2 platībā (grafiskajā
pielikumā – Nr.2), uz kuras atrodas garāžu ēkas (Parka iela 19; 19A; 19B; 19C;
19D; 19E; 19F) saglabājama esošā adrese – Parka iela 19, Lielvārde, Lielvārdes
novads, un nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – transporta līdzekļu
garāžu apbūve, kods 1104.
3. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, lēmumā norādītā projektēto
zemes vienību platība var tikt precizēta.
17.
PAR SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA MĀJĀS „TEIKAS” DZĪV. 4, LĒDMANES
PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ, IZĪRĒŠANU.
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

18.
PAR SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA Nr.7 MĀJĀ „GATVES”, LĒDMANES
PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ, IZĪRĒŠANU.
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
19.
PAR SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA STATUSA ATCELŠANU DZĪVOKLIM
SPĪDOLAS IELĀ 4 DZ. 21, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ
Lielvārdes novada dome ir piešķīrusi sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim
Spīdolas ielā 4 dz. 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā. Minētais sociālais dzīvoklis
nav bijis izīrēts.
Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
4.panta pirmā daļa nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu nosaka vai atceļ attiecīgās
pašvaldības dome.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu
nosaka vai atceļ attiecīgās pašvaldības dome, kā arī, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, balsojot: par – 11 deputāti
(I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas –
nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Spīdolas ielā 4 dz. 21, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā.
20.
PAR ĪRES LĪGUMA PĀRTRAUKŠANU DZĪVOKLIM NR. 3 DRAVNIEKU
IELĀ 3, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ UN DZĪVOKĻA NR.21
SPĪDOLAS IELĀ 4, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ IZĪRĒŠANU.
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
21.
PAR DZĪVOJAMĀS TELPAS DZĪVOKĻA NR.4 KRAPES IELĀ 1,
JUMPRAVAS PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ IZĪRĒŠANU

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
22.
PAR NEIZĪRĒTĀ VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.6, REMBATES
IELĀ 2A, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ, NEPĀRŅEMŠANU
LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ
Lielvārdes novada pašvaldībā 2013.gada 28.martā (reģ.Nr.LNP/17.1/13/730-P) saņemta Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”
26.03.2013. vēstule Nr.1.17/2767 „Par neizīrēto valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6
Rembates ielā 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā”.
Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” piedāvā pārņemt
Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā neizīrēto valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6,
Rembates ielā 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
Dzīvojamā mājā Rembates ielā 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, ir
astoņi dzīvokļu īpašumi, no kuriem viens nav privatizēts un nav izīrēts. Uzsākot
dzīvojamās mājas privatizācijas procesu, dzīvokļa īpašuma Nr.6 īrniece bija
Biruta Krustiņa. Viņa mirusi 2012.gada 08.martā. Saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu, valsts dzīvojamo māju,
dzīvokļa īpašumu, vispirms piedāvā nodot tās pašvaldības īpašumā, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā valsts dzīvojamā māja vai dzīvokļa
īpašums.
Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” vēstule „Par neizīrēto
valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6 Rembates ielā 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā”
izskatīta Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.04.2013.
Finanšu komiteja izvērtēja saņemto informāciju pamatojoties uz:
1. Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, kur ir norādīta pašvaldības tiesība iegūt nekustamo mantu, un
14.panta otrās daļas 6.punktu, kur ir noteikts, ka pašvaldības pienākums ir
atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžeta racionāli un lietderīgi izlietot
pašvaldības finanšu līdzekļus;
2. Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” Pārejas noteikumu 6.pantu, kurā teikts, ka, ikvienu neizīrētu
valsts dzīvokli, kas privatizējams šajā likumā noteiktajā kārtībā, vispirms
piedāvā nodot tās pašvaldības īpašumā, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas neizīrētais dzīvoklis;
3. Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.07.2002. noteikumu Nr.324. „Par
valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā”
3.punktu, kurā norādītas pašvaldības tiesības izlemt jautājumu par valsts
dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu pārņemšanu vai nepārņemšanu
pašvaldības īpašumā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu un 14.panta otrās daļas 6.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 6.punktu, Ministru kabineta
30.07.2002. noteikumiem Nr.324. „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās
daļas nodošanu pašvaldību īpašumā”, iepazīstoties ar Valsts akciju sabiedrības
„Privatizācijas aģentūra” 26.03.2013. vēstuli Nr.1.17/2767 „Par neizīrēto valsts
dzīvokļa īpašumu Nr.6 Rembates ielā 2a, Lielvārdē, Lielvārdes novadā”, ņemot
vērā Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas atzinumu, balsojot: par – 11
deputāti
(I.Balodis,
A.Eglītis,
D.Kļava,
I.Kreišmane,
A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret –
nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Nepārņemt Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā neizīrēto valsts dzīvokļa
īpašumu Nr.6, Rembates ielā 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
23.
PAR GROZĪJUMIEM 02.05.2002. NOSLĒGTAJĀ ZEMES NOMAS LĪGUMĀ
NR.8-7.1./27
Balsošanā nepiedalās deputāts M.Mālmeisters
Balsojot: par – 10 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. izdarīt šādus grozījumus 02.05.2002. noslēgtajā Zemes nomas līgumā
Nr.8-1.7./27 starp Lielvārdes novada pašvaldību un SIA „Māris & Co”:
1.1. Līguma 1.1., 1.2., 2.1., 3.1., 4.1.punktus izteikt jaunā redakcijā:
„1.1. Nomnieks nomā pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, zemes gabala, kadastra apzīmējums 7413 002 0667,
daļu. Iznomātā zemes gabala platība – 250 m2. Zemes gabala daļas robežas
iezīmētas šim līgumam pievienotajā plānā (pielikums Nr.1) un Nomniekam
dabā ierādītās un zināmas no 1997.gada 19.februāra.
1.2. Zemes gabala daļas izmantošanas mērķis: Nomnieka īpašumā esošajam
tirdzniecības objektam Parka ielā 6, Lielvārdē, kadastra numurs 7413 002
0710, nepieciešamā autotransporta stāvlaukuma pie Rembates ielas
labiekārtošanai un uzturēšanai.
2.1. Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim (ieskaitot).
3.1. Zemes gabala daļas uzturēšanu veikt saskaņā ar Lielvārdes novada
domes saistošajiem noteikumiem un Lielvārdes novada domes lēmumiem.
4.1. Nomnieks maksā nomas maksu par zemes gabalu nomāto daļu 250 m2
platībā”.
2. Vienošanos par grozījumiem 02.05.2002. noslēgtajā Zemes nomas līgumā
Nr.8-7.1./27 sagatavot Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas
Juridiskajai nodaļai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.

24.
PAR PAPILDUS VIENOŠANOS PIE 2011.GADA 09.SEPTEMBRA
NOSLĒGTĀS VIENOŠANĀS PAR KONCESIJAS PROCEDŪRAS
ORGANIZĒŠANU „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS TIESĪBU
NODOŠANA OGRES, IKŠĶILES, LIELVĀRDES, ĶEGUMA UN
BALDONES
NOVADA
PAŠVALDĪBU
ADMINISTRATĪVAJĀS
TERITORIJĀS”
Noklausoties Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora G.Vītoliņa
ziņojumu par Atkritumu apsaimniekošanas koncesijas procedūru un
pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. punktu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo un trešo daļu, Publiskās un
privātās partnerības likuma 2., 5. un 6. pantu, balsojot: par – 10 deputāti
(I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, V.Volonte), pret – nav, atturas – 1 deputāts
(A.Troska), Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Slēgt papildus vienošanos pie 2011.gada 09.septembra noslēgtās
Vienošanās
par
koncesijas
procedūras
organizēšanu
„Atkritumu
apsaimniekošanas tiesību nodošana Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un
Baldones novada pašvaldību administratīvajās teritorijās” ar Ogres novada
pašvaldību, Ikšķiles novada pašvaldību, Ķeguma novada pašvaldību un
Baldones novada pašvaldību (Papildus vienošanās pielikumā uz 2 lapām).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
29.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2012.GADA PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU

KONSOLIDĒTĀ

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 31.pantu un Ministru
kabineta 17.08.2010. noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas
kārtība”, balsojot: par – 11 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegto Lielvārdes novada pašvaldības konsolidēto
2012.gada pārskatu.
30.
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „GARĀŽAS”, JUMPRAVĀ,
JUMPRAVAS PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ, GARĀŽU TELPU
NOMAS TIESĪBU PIRMĀS RAKSTISKĀS IZSOLES REZULTĀTU
APSTIPRINĀŠANU

Lielvārdes novada 27.03.2013. sēdē Nr.5 pieņēma lēmumu Nr.18. „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, garāžu telpu nomas tiesību izsoli, izsoles noteikumu un
izsoles komisijas apstiprināšanu”.
2013.gada 18.aprīlī notika nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā,
Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7448 002 0400,
septiņdesmit (70) garāžu telpu nomas tiesību pirmā rakstiskā izsole (katram
nomas objektam atsevišķi), kurā tās nosolīja par augstāko piedāvāto nomas
maksu (nomas cenu) mēnesī par vienu kvadrātmetru platības. Izsoles rezultātā
tiks noslēgti sešdesmit astoņi (68) Nedzīvojamo telpu un zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta
pirmo daļu, 61.pantu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”,
balsojot: par – 11 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava, I.Kreišmane,
A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”,
Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7448 002
0400, garāžu telpu nomas tiesību 18.04.2013. izsoles rezultātus un minētās
Izsoles protokolu Nr.69. .
2. Slēgt Nedzīvojamo telpu un zemes nomas līgumus uz desmit (10) gadiem, tas
ir, līdz 2022.gada 31.decembrim, par pašvaldības nekustamā īpašuma
„Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra
numurs 7448 002 0400, šādu sešdesmit astoņu (68) garāžu telpu un zemes
nomu:
2.1. garāžas telpa Nr.1.:
2.1.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 001;
2.1.2. telpas platība – 22,0 m2;
2.1.3. nomnieks – R.Krauce, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads;
2.1.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi);
2.1.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2;
2.1.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.2. garāžas telpa Nr.2.:
2.2.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 002,
2.2.2. telpas platība - 21,6 m2,
2.2.3. nomnieks – R.Vilcāns, personas kods xx,deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.2.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.1.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 107 m2,

2.1.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.3. garāžas telpa Nr.3.:
2.3.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 003,
2.3.2. telpas platība - 21,2 m2,
2.3.3. nomnieks – A.Zaķis, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta: Lielvārdes
novads,
2.3.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.3.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 105 m2,
2.3.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.4. garāžas telpa Nr.4.:
2.4.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 004,
2.4.2. telpas platība - 20,9 m2,
2.4.3. nomnieks – J.Leidums, personas kods xx, Deklarētā dzīves vieta:
Lielvārdes novads,
2.4.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.4.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 104 m2,
2.4.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.5. garāžas telpa Nr.6.:
2.5.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 006,
2.5.2. telpas platība - 41,9 m2,
2.5.3. nomnieks – N.Kononoviča, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.5.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.5.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 209 m2,
2.5.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.6. garāžas telpa Nr.8.:
2.6.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 007,
2.6.2. telpas platība - 22,1 m2,
2.6.3. nomnieks – V.Viktorovs, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.6.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.6.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2,
2.6.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.7. garāžas telpa Nr.9.:
2.7.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 008,
2.7.2. telpas platība - 22,4 m2,

2.7.3. nomnieks – E.Mednis, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.7.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.7.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 111 m2,
2.7.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.8. garāžas telpa Nr.10.:
2.8.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 009,
2.8.2. telpas platība - 21,8 m2,
2.8.3. nomnieks – E.Štekels, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.8.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.8.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 108 m2,
2.8.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.9. par garāžas telpas Nr.11.:
2.9.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 010,
2.9.2. telpas platība - 21,7 m2,
2.9.3. nomnieks – P.Vilcāns, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.9.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.9.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 108 m2,
2.9.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.10. par garāžas telpas Nr.12.:
2.10.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 011,
2.10.2. telpas platība - 22,1 m2,
2.10.3. nomnieks – G.Jablonska, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.10.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.10.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2,
2.10.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.11. garāžas telpa Nr.13.:
2.11.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 012,
2.11.2. telpas platība - 23,7 m2,
2.11.3. nomnieks – A.Stepiņa, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.11.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.11.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 118 m2,

2.11.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.12. garāžas telpa Nr.14.:
2.12.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 013,
2.12.2. telpas platība - 21,9 m2,
2.12.3. nomnieks – I.Skubeņičs, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.12.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.12.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 109 m2,
2.12.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.13. garāžas telpa Nr.15.:
2.13.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 014,
2.13.2. telpas platība - 21,0 m2,
2.13.3. nomnieks – I.Babris, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta: Ogres
novads,
2.13.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.13.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 104 m2,
2.13.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.14. garāžas telpa Nr.16.:
2.14.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 015,
2.14.2. telpas platība - 21,6 m2,
2.14.3. nomnieks – E.Kozlovska, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.14.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.14.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 107 m2,
2.14.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.15. garāžas telpa Nr.17.:
2.15.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 016,
2.15.2. telpas platība - 21,4 m2,
2.15.3. nomnieks – A.Cigankovs, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.15.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.15.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 106 m2,
2.15.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.16. garāžas telpa Nr.18.:
2.16.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 017,
2.16.2. telpas platība - 21,9 m2,

2.16.3. nomnieks – A.Kairovs, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.16.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.16.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 109 m2,
2.16.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.17. garāžas telpa Nr.19.:
2.17.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 018,
2.17.2. telpas platība - 21,3 m2,
2.17.3. nomnieks – R.Gira, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta: Lielvārdes
novads,
2.17.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.17.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 106 m2,
2.17.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.18. garāžas telpa Nr.20.:
2.18.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 019,
2.18.2. telpas platība - 21,9 m2,
2.18.3. nomnieks – B.Auziņa, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.18.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.18.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 109 m2,
2.18.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.19. garāžas telpa Nr.21.:
2.19.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 020,
2.19.2. telpas platība - 21,7 m2,
2.19.3. nomnieks – V.Hmeļevskis, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.19.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.19.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 108 m2,
2.19.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.20. garāžas telpa Nr.22.:
2.20.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 021,
2.20.2. telpas platība - 21,8 m2,
2.20.3. nomnieks – D.Kiršholce, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.20.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.20.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 108 m2,

2.20.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.21. garāžas telpa Nr.23.:
2.21.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 004 022,
2.21.2. telpas platība - 44,5 m2,
2.21.3. nomnieks – R.Krūklis, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.21.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.21.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 222 m2,
2.21.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.22. garāžas telpa Nr.25.:
2.22.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 001,
2.22.2. telpas platība - 20,9 m2,
2.22.3. nomnieks – Z.Vasils, personas kods xx., deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.22.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.22.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 104 m2,
2.22.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.23. garāžas telpa Nr.26.:
2.23.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 002,
2.23.2. telpas platība - 21,4 m2,
2.23.3. nomnieks – V.Lepšeis, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.23.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.23.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 106 m2,
2.23.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.24. garāžas telpas Nr.27.:
2.24.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 003,
2.24.2. telpas platība - 21,7 m2,
2.24.3. nomnieks – A.Cigankovs, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.24.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.24.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 108 m2,
2.24.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
2.25. garāžas telpa Nr.28.:
2.25.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 004,
2.25.2. telpas platība - 45,6 m2,

2.25.3. nomnieks – I.Dārgā, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.25.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.25.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 227 m2,
2.25.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.26. garāžas telpa Nr.30.:
2.26.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 005,
2.26.2. telpas platība - 22,3 m2,
2.26.3. nomnieks – G.Ivanovs, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.26.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.26.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 111 m2,
2.26.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.27. garāžas telpa Nr.31.:
2.27.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 006,
2.27.2. telpas platība - 22,2 m2,
2.27.3. nomnieks – E.Brizga, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta: Ogres
novads,
2.27.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.27.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2,
2.27.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.28. garāžas telpa Nr.32.:
2.28.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 007,
2.28.2. telpas platība - 21,8 m2,
2.28.3. nomnieks – I.Kovalevska, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.28.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.28.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 108 m2,
2.28.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.29. garāžas telpa Nr.33.:
2.29.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 008,
2.29.2. telpas platība - 21,8 m2,
2.29.3. nomnieks – U.Lukstiņš, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.29.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.29.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 108 m2,

2.29.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.30. garāžas telpa Nr.34.:
2.30.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 009,
2.30.2. telpas platība - 21,6 m2,
2.30.3. nomnieks – V.Žilinskis, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.30.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.30.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 107 m2,
2.30.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.31. garāžas telpa Nr.35.:
2.31.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 010,
2.31.2. telpas platība - 22,1 m2,
2.31.3. nomnieks – S.Terentjeva, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Jūrmala,
2.31.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.31.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2,
2.31.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.32. garāžas telpa Nr.36.:
2.32.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 011,
2.32.2. telpas platība - 21,4 m2,
2.32.3. nomnieks – D.Ločmele, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.32.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.32.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 106 m2,
2.32.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.33. garāžas telpa Nr.37.:
2.33.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 012,
2.33.2. telpas platība - 22,9 m2,
2.33.3. nomnieks – A.Kokins, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.33.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.33.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 114 m2,
2.33.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.34. garāžas telpa Nr.38.:
2.34.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 013,
2.34.2. telpas platība - 22,3 m2,

2.34.3. nomnieks – J.Golovejs, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.34.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.34.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 111 m2,
2.34.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.35. garāžas telpa Nr.39.:
2.35.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 014,
2.35.2. telpas platība - 21,5 m2,
2.35.3. nomnieks – K.Jumiķis, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.35.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.35.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 107 m2,
2.35.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.36. garāžas telpa Nr.40.:
2.36.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 015,
2.36.2. telpas platība - 21,3 m2,
2.36.3. nomnieks – A.Frinde, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.36.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.36.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 106 m2,
2.36.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.37. garāžas telpa Nr.41.:
2.37.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 016,
2.37.2. telpas platība - 21,8 m2,
2.37.3. nomnieks – O.Lesničenoks, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.37.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.37.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 108 m2,
2.37.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.38. garāžas telpa Nr.43.:
2.38.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 018,
2.38.2. telpas platība - 21,5 m2,
2.38.3. nomnieks – A.Jurkjāne, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.38.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.38.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 107 m2,

2.38.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.39. garāžas telpa Nr.44.:
2.39.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 019,
2.39.2. telpas platība - 21,5 m2,
2.39.3. nomnieks – J.Lukjancevs, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.39.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.39.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 107 m2,
2.39.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.40. garāžas telpa Nr.45.:
2.40.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 020,
2.40.2. telpas platība - 21,8 m2,
2.40.3. nomnieks – I.Štrikmanis, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.40.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.40.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 108 m2,
2.40.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.41. garāžas telpa Nr.46.:
2.41.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 021,
2.41.2. telpas platība - 21,8 m2,
2.41.3. nomnieku – O.Rudovičs, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.41.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.41.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 108 m2,
2.41.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.42. par garāžas telpas Nr.47.:
2.42.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 022,
2.42.2. telpas platība - 21,3 m2,
2.42.3. nomnieks – A.Krūzmane, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.42.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.42.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 106 m2,
2.42.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.43. garāžas telpa Nr.48.:
2.43.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 003 023,
2.43.2. telpas platība - 21,5 m2,

2.43.3. nomnieks – E.Močans, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.43.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.43.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 107 m2,
2.43.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.44. garāžas telpa Nr.49.:
2.44.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 002 001,
2.44.2. telpas platība - 21,9 m2,
2.44.3. nomnieks – I.Mezaka, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.44.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.44.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 109 m2,
2.44.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.45. garāžas telpa Nr.50.:
2.45.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 002 002,
2.45.2. telpas platība – 22,2 m2,
2.45.3. nomnieks – I.Mezaka, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.45.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.45.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2,
2.45.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.46. garāžas telpa Nr.51.:
2.46.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 002 003,
2.46.2. telpas platība - 22,2 m2,
2.46.3. nomnieks – I.Andersone, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Ogres novads,
2.46.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.46.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2,
2.46.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.47. garāžas telpa Nr.52.:
2.47.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 002 004,
2.47.2. telpas platība - 22,1 m2,
2.47.3. nomnieks – V.Griķe, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.47.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.47.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2,

2.47.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.48. garāžas telpa Nr.53.:
2.48.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 002 005,
2.48.2. telpas platība - 22,1 m2,
2.48.3. nomnieks – V.Griķe, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.48.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.48.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2,
2.48.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.49. garāžas telpa Nr.54.:
2.49.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 002 006,
2.49.2. telpas platība - 22,3 m2,
2.49.3. nomnieks – V.Šaromets, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.49.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.49.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 111 m2,
2.49.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.50. garāžas telpa Nr.55.:
2.50.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 002 007,
2.50.2. telpas platība - 21,8 m2,
2.50.3. nomnieks – P.Sevostjanovs, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.50.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.50.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 108 m2,
2.50.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.51. garāžas telpa Nr.56.:
2.51.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 002 008,
2.51.2. telpas platība - 21,7 m2,
2.51.3. nomnieks – M.Kasperska, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.51.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.51.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 108 m2,
2.51.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.52. garāžas telpa Nr.57.:
2.52.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 002 009,
2.52.2. telpas platība - 22,1 m2,

2.52.3. nomnieks – N.Silenieks, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.52.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.52.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2,
2.52.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.53. garāžas telpa Nr.58.:
2.53.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 002 010,
2.53.2. telpas platība - 22,4 m2,
2.53.3. nomnieks – J.Babris, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.53.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.53.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 111 m2,
2.53.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.54. garāžas telpa Nr.59.:
2.54.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 002 011,
2.54.2. telpas platība - 22,3 m2,
2.54.3. nomnieks – J.Dancigers, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.54.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.54.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 111 m2,
2.54.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.55. garāžas telpa Nr.60.:
2.55.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 002 012,
2.55.2. telpas platība - 22,2 m2,
2.55.3. nomnieks – D.Zaharevskis, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.55.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.55.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2,
2.55.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.56. garāžas telpa Nr.61.:
2.56.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 002 013,
2.56.2. telpas platība - 21,8 m2,
2.56.3. nomnieks – V.Jakimovs, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.56.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.56.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 108 m2,

2.56.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.57. garāžas telpa Nr.62.:
2.57.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 002 014,
2.57.2. telpas platība - 21,8 m2,
2.57.3. nomnieks – I.Ruģis, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.57.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.57.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 108 m2,
2.57.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.58. garāžas telpa Nr.63.:
2.58.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 001 001,
2.58.2. telpas platība - 21,7 m2,
2.58.3. nomnieks – O.Lesničenoks, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.58.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.58.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 108 m2,
2.58.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.59. garāžas telpa Nr.64.:
2.59.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 001 002,
2.59.2. telpas platība - 25,5 m2,
2.59.3. nomnieks – R.Mezaks, personas kods x, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.59.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.59.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 127 m2,
2.59.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.60. garāžas telpa Nr.65.:
2.60.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 001 003,
2.60.2. telpas platība - 26,2 m2,
2.60.3. nomnieks – E.Holsts, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.60.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.60.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 130 m2,
2.60.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.61. garāžas telpa Nr.66.:
2.61.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 001 004,
2.61.2. telpas platība - 23,2 m2,

2.61.3. nomnieks – V.Cīrule, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.61.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.61.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 115 m2,
2.61.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.62. garāžas telpa Nr.67.:
2.62.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 001 005,
2.62.2. telpas platība - 22,2 m2,
2.62.3. nomnieks – Z.Ivanovs, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.62.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru – Ls
0,08 (astoņi santīmi),
2.65.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2,
2.65.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.63. garāžas telpa Nr.68.:
2.63.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 001 006,
2.63.2. telpas platība - 22,2 m2,
2.63.3. nomnieks – G.Zommere, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.63.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.63.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2,
2.63.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.64. garāžas telpa Nr.69.:
2.64.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 001 007,
2.64.2. telpas platība - 22,2 m2,
2.64.3. nomnieks – M.Ievītis, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Naukšēnu novads,
2.64.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi);\,
2.64.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2,
2.64.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.65. garāžas telpa Nr.70.:
2.65.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 001 008,
2.65.2. telpas platība - 22,2 m2,
2.65.3. nomnieks – I.Babris, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta: Ogres
novads,
2.65.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.65.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2,

2.65.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.66. garāžas telpa Nr.71.:
2.66.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 001 009,
2.66.2. telpas platība - 22,1 m2,
2.66.3. nomnieks – V.Frinde, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.66.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.66.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2,
2.66.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.67. garāžas telpa Nr.72.:
2.67.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 001 010,
2.67.2. telpas platība - 22,1 m2,
2.67.3. nomnieks – O.Lubina, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta:
Lielvārdes novads,
2.67.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.67.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 110 m2,
2.67.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.68. garāžas telpa Nr.73.:
2.68.1. kadastra apzīmējums 7448 002 0400 001 011,
2.68.2. telpas platība - 21,7 m2,
2.68.3. nomnieks – E.Brizga, personas kods xx, deklarētā dzīvesvieta: Ogres
novads,
2.68.4. nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru –
Ls 0,08 (astoņi santīmi),
2.68.5. garāžas telpai funkcionāli piesaistītā nomas zemes platība – 108 m2,
2.68.6. zemes nomas maksa - saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
3. Apstiprināt ar Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”,
Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu nomas tiesību
pirmo rakstisko izsoli saistītos izdevumus. (Tāme – lēmuma 2.pielikums).
4. Nedzīvojamo telpu un zemes nomas līgumus sagatavot un parakstīt
Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājai
L.Zariņai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
31.
PAR FINANSĒJUMU NAUDAS BALVAS PIEŠĶIRŠANAI BIEDRĪBAS
SPORTA KLUBA „LIELVĀRDE” VIRSLĪGAS FLORBOLA KOMANDAI,
TRENERIEM UN PĀRSTĀVJIEM

Biedrības sporta klubs „Lielvārde” virslīgas florbola komanda (turpmāk
tekstā – komanda) 2013.gada 13.aprīlī izcīnīja Latvijas 20. čempionāta florbolā
sudraba medaļu un kļuva par valsts vicečempioniem.
Lielvārdes novada domes 2011.gada 27.aprīlī apstiprinātais nolikums „Par
Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem – atzinību un pateicību”, paredz
par augstvērtīgiem sasniegumiem valsts nozīmes pasākumos, izaugsmi,
ieguldījumu Lielvārdes novada sporta jomā un Lielvārdes novada atpazīstamības
veicināšanu piešķirt atzinību. Nolikuma 4.2 punkts paredz, ka atzinība var tikt
papildināta ar naudas balvu saskaņā ar pašvaldības budžeta iespējām.
Papildinot atzinību ar naudas balvu nepieciešami līdzekļi Ls 1919.94
(Ls50x28=1400 + nodokļos Ls 519.94). Pašvaldības 2013.gada plānotajā
budžetā šādi līdzekļi netika paredzēti.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2011.gada 27.aprīļa nolikuma
„Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem – atzinību un pateicību”
4.2.1.punktu, balsojot: par – 11 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, R.Saulītis, A.Streile,
A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome
nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Ls 2012.00 naudas balvu izmaksai sporta kluba
„Lielvārde” florbola komandai, treneriem un pārstāvjiem.
2. Finansējumu Ls 2012.00 piešķirt no rezerves fonda par šo summu palielinot
Sporta pasākumu atbalsta tāmi.
3. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Izglītības nodaļas novada sporta darba
organizatoram
Slēgtā daļa
33.
PAR …
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
34.
PAR …
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

