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LIELVĀRDES NOVADA DOME
Raiņa ielā11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā LV-5070, tel.65053370, fax.65053775, e-pasts: dome@lielvarde.lv,
PVNreģ.Nr.90000024489

2013.gada 30.janvārā

Domes sēdē

Nr.1

Pieņemtie lēmumi
Darba kārtība
1. Lāčplēša daudzdzīvokļu māju masīva iedzīvotāju vēstule „Par SIA
„Lielvārdes Remte” darbu” (reģ.18.01.2013.Nr.LNP/1-7.3/13/127) un
tikšanās ar iedzīvotāju pārstāvjiem.
2. Saistošie noteikumi Nr.1 „Grozījumi Lielvārdes novada domes
30.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.17 „,Ēku numurzīmju, ielu vai
laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Lielvārdes novadā””.
3. Par Lielvārdes novada domes 28.11.2012. saistošo noteikumu Nr.18
„Grozījumi Lielvārdes novada domes 28.10.2009. saistošajos noteikumos
Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem””
precizēšanu.
Noteikumi
4. Noteikumi „Par finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu un
kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu dibināšanas gadadienu
atzīmēšanai”
5. Par valsts mērķdotāciju „Vispārizglītojošo skolu, internātskolu un
pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai” sadali Lielvārdes novada
izglītības iestādēm 2013.gada janvāra-augusta mēnešiem.
6. Par 2012.gada valsts mērķdotāciju atlikumu sadali Lielvārdes novada
izglītības iestādēm vispārizglītojošo skolu, internātskolu un pirmskolas
izglītības pedagogu darba samaksai.
7. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Dzelmju attīstībai” projekta
„Sporta un rotaļu laukuma izveide” līdzfinansēšanai.
8. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Dzelmju attīstībai” projekta
„Dabas takas izveide Daugavas krastā” līdzfinansēšanai.
9. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Lielvārdes kuģotāju atbalsta
biedrība” projekta „Laivu piestātnes un ielaišanas vietas izbūve
Lielvārdē” līdzfinansēšanai.
10.Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 60, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
zemes gabala daļas (2377m2) iegūšanu pašvaldības īpašumā autoceļa A6
Rīga- Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posmā
51,0 – 51,3km(Graužupes caurteka) tehniskā projekta realizācijai.

11.Par nekustamā īpašuma Laivu ielā 1, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes
gabala daļas (761m2) iegūšanu pašvaldības īpašumā autoceļa A6 RīgaDaugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posmā 51,0 –
51,3km(Graužupes caurteka) tehniskā projekta realizācijai.
12.Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 55, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
zemes gabala daļas (964m2) iegūšanu pašvaldības īpašumā autoceļa A6
Rīga- Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posmā
51,0 – 51,3km(Graužupes caurteka) tehniskā projekta realizācijai.
13.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu par īpašumu Avotu ielā
4-3, Lielvārdē.
14.Par nekustamā īpašuma „Kaibalas dārzniecība” neaplikšanu ar nekustamā
īpašuma nodokli.
15.Par Lielvārdes novada pašvaldības īpašuma „Sila-Mala” veicamo darbu
apjomu 2013.gadā izstrādājot meža cirsmas kopumā 33,1ha platībā.
16.Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 28.09.2011. sēdes Nr.11
lēmumā Nr.28 „Par Lielvārdes novada teritorijas attīstības plānojuma
2013.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu”.
17.Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada
teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam” izstrādes pabeigšanu.
18.Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 55, Lielvārde,
Lielvārdes novads detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā.
19.Par publiskās apspriešanas procedūru biomasas koģenerācijas stacijas
būvniecībai „Krastmalas” Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.
20.Par zemes vienības „Aviekstes dzirnavas” ar kadastra apzīmējumu 7464
001 0036, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, piekritību Lielvārdes
novada pašvaldībai.
21.Par zemes vienības „Individuālais augļu dārzs Nr.55” ar kadastra
apzīmējumu 7448 002 0499, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā,
piekritību Lielvārdes pašvaldībai.
22.Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Lielvārdes
pilsētā platību precizēšanu.
23.Par grozījumiem 01.03.2003. noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.8-7.2/22
par zemes nomu Upes ielā 25A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
24.Ar grozījumiem Lielvārdes novada domes 31.10.2012. sēdes Nr.13,
lēmumā Nr.26 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.39,
Avotu ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novads, atsavināšanas procedūras
uzsākšanu”.
25.Par dzīvokļa Nr.9 Avotu ielā 10, Lielvārdē, īres līguma pārtraukšanu un
dzīvokļa Nr.39 Avotu ielā 7, Lielvārdē izīrēšanu.
26.Par statusa, dienesta viesnīca, atcelšanu dzīvoklim Nr.21, Lāčplēša ielā
21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
27.Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu dzīvoklim Nr.21, Lāčplēša ielā
21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

28.Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu par dzīvokli Nr.7,
daudzdzīvokļu mājā „Skolas internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes
novadā.
29.Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Nr.12, mājā „Bērzi”,
Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.
30.Par sociālā dzīvokļa Nr.4 mājā „Teikas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes
novadā, izīrēšanu.
31.Par pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA „Lielvārdes Remte” kapitāla
daļu turētāja atbildīgā darbinieka iecelšanu.
32.Par nekustamā īpašuma “Meža gabali” 3.kvartālā atrodošos trīs cirsmu
(kustamā manta) Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
33.Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada
Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā” saskaņošanu un saistībām projekta
īstenošanā.
1.
LĀČPLĒŠA DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU MASĪVA IEDZĪVOTĀJU
VĒSTULE „PAR SIA „LIELVĀRDES REMTE” DARBU” (REĢ.18.01.2013.
NR.LNP/1-7.3/13/127) UN TIKŠANĀS AR IEDZĪVOTĀJU PĀRSTĀVJIEM
Lēmums netika pieņemts
2.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 30.11.2011. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.17 „ĒKU
NUMURZĪMJU, IELU VAI LAUKUMU NOSAUKUMU NORĀŽU
IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA LIELVĀRDES NOVADĀ””
Atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.1 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 30.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.17 „Ēku numurzīmju, ielu
vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība 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.
PAR LIELVĀRDES NOVADA DOMES 28.11.2012. SAISTOŠO
NOTEIKUMU NR.18 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA DOMES
28.10.2009. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.29 „PAR LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLAJIEM
PAKALPOJUMIEM”
PRECIZĒŠANU
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu
Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 106.punktu, atklāti
balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Izdarīt 28.11.2012. saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Lielvārdes
novada domes 28.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”” šādu precizējumu:
1.1. I nodaļas nosaukumā vārdu „vispārējie” aizstāt ar vārdu „vispārīgie”.
2. Lielvārdes novada domes 28.11.2012. saistošo noteikumu Nr.18
„Grozījumi Lielvārdes novada domes 28.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.29
„Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”” tekstu
precizēt Administrācijas Juridiskās nodaļas juristei Ž.Somei.
4.
NOTEIKUMI
„PAR
FINANSĒJUMU
LIELVĀRDES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
IESTĀŽU
UN
KULTŪRAS
IESTĀŽU
AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU DIBINĀŠANAS
GADADIENU
ATZĪMĒŠANAI”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
Apstiprināt noteikumus „Par finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības
iestāžu un kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu dibināšanas gadadienu
atzīmēšanai”.

5.
PAR VALSTS MĒRĶDOTĀCIJU „VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU,
INTERNĀTSKOLU UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU
DARBA SAMAKSAI” SADALI LIELVĀRDES NOVADA IZGLĪTĪBAS
IESTĀDĒM 2013.GADA JANVĀRA - AUGUSTA MĒNEŠIEM
Saskaņā ar 2012.gada 15.novembrī pieņemto likumu „ Par valsts budžetu
2013.gadam”, Lielvārdes novada pašvaldībai 2013.gada janvāra - augusta
mēnešiem pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti
līdzekļi Ls 553240,00; pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi Ls 62816,00, pašvaldību
speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa
internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem piešķirti līdzekļi Ls 188344,00 apmērā. Interešu
izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām- Ls 24709,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29., 30.pantu, Ministru Kabineta
22.12.2009. noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 11.punktu un Lielvārdes novada domes
2011.gada 9.februāra sēdes Nr.3 lēmumu Nr.10 „Par kārtību, kādā Lielvārdes
novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju vispārējās izglītības
pedagogu darba samaksai” , atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret
– nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Sadalīt sekojoši pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2013.gada janvāra - augusta mēnešiem paredzētos valsts budžeta līdzekļus
Ls 553240,00:
1.1. Izglītības atbalsta pasākumi - Ls 18507,00 (atlīdzība skolu
psihologam, logopēdam, rezerves fonds);
1.2. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai - Ls 232027,00;
1.3. Jumpravas vidusskolai – Ls 106835,00;
1.4. Lielvārdes pamatskolai – Ls 133021,00;
1.5. Lēdmanes pamatskolai – Ls 62850,00.
2. Sadalīt sekojoši pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gada janvāra – augusta
mēnešiem paredzētos valsts budžeta līdzekļus Ls 62816, 00:

2.1. VPII „Pūt vējiņi” – Ls 36250,00;
2.2. VPII „Zvaniņš” – Ls 12199,00;
2.3. Lēdmanes pamatskolas pirmsskolas grupai – Ls 5472,00;
2.4. Lielvārdes pamatskolai – Ls 8895,00.
3. Sadalīt sekojoši Jumpravas speciālajai internātpamatskolai 2013.gada
janvāra– augusta mēnešiem paredzētos valsts budžeta līdzekļus Ls
188344,00:
3.1. pedagogu darba samaksai un VSAOI – Ls 91576,00;
3.2. pārējiem izdevumiem - Ls 96768,00.
4. Sadalīt interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2013.gada janvāra – augusta mēnešiem paredzētos valsts budžeta
līdzekļus Ls 24709,00:
4.1. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai - Ls 11675,00;
4.2. Lielvārdes pamatskolai – Ls 4503,00;
4.3. Jumpravas vidusskolai – Ls 3122,00;
4.4. Lēdmanes pamatskolai – Ls 2516,00;
4.5. Lielvārdes novada sporta centram – Ls 2521,00;
4.6. Izglītības atbalsta pasākumi (rezerves fonds) – Ls 372,00.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
6.
PAR 2012.GADA VALSTS MĒRĶDOTĀCIJU
ATLIKUMU SADALI
LIELVĀRDES NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM VISPĀRIZGLĪTOJOŠO
SKOLU,
INTERNĀTSKOLU
UN
PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS
PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI
Uz 2013.gada 1.janvāri izveidojās līdzekļu atlikums vispārizglītojošo
skolu, internātskolu un pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai Ls
10821.23.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29., 30.pantu, atklāti balsojot: par – 14
deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Sadalīt sekojoši pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2012.gada atlikumu Ls 6318.68:
1.1. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai - Ls 2763.68;
1.2. Jumpravas vidusskolai – Ls 1254.00;
1.3. Lielvārdes pamatskolai – Ls 1563.00;
1.4. Lēdmanes pamatskolai – Ls 738.00.

2. Sadalīt sekojoši pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada atlikumu Ls 508.91:
2.1. VPII „Pūt vējiņi” – Ls 293.91;
2.2. VPII „Zvaniņš” – Ls 99.00;
2.3. Lēdmanes pamatskolas pirmsskolas grupai – Ls 44.00;
2.4. Lielvārdes pamatskolai – Ls 72.00.
3. Sadalīt sekojoši Jumpravas speciālajai internātpamatskolai 2012.gada
atlikumu Ls 2633.46:
3.1. pedagogu darba samaksai un VSAOI – Ls 0.52;
3.2. pārējiem izdevumiem - Ls 2632.94.
4. Sadalīt interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2012.gada atlikumu Ls 1360.18:
4.1. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai – Ls 146.00;
4.2. Lielvārdes pamatskolai – Ls 244.00;
4.3. Jumpravas vidusskolai – Ls 697.00;
4.4. Lēdmanes pamatskolai – Ls 136.00;
4.5. Lielvārdes novada sporta centram – Ls 137.18.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
7.
PAR
FINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANU
BIEDRĪBAI
„DZELMJU
ATTĪSTĪBAI” PROJEKTA „SPORTA UN ROTAĻU LAUKUMA IZVEIDE”
LĪDZFINANSĒŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts biedrības „Dzelmju attīstībai”
(turpmāk tekstā – biedrība) iesniegums (07.01.2013.NR.LNP/1-7.1./13/27) ar
lūgumu atbalstīt biedrības projektu ”Sporta un rotaļu laukuma izveide” ar
finansējumu Ls 1531.83.
Biedrības projekts „Sporta un rotaļu laukuma izveide” ir iesniegts un
atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētajā pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (1.1.rīcībā- infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai).
Kopējās projekta izmaksas ir Ls 15318.25 , no kurām 90% t.i. Ls
13786.42 ir piešķirti no ES fonda līdzekļiem. Projekta īstenošanai nepieciešams
līdzfinansējums 10% apmērā, t.i. Ls 1531.83. Biedrība „Dzelmju attīstībai” ir
bezpeļņas organizācija, tās rīcībā nav šādu līdzekļu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – 1 deputāts (R.Saulītis),
Lielvārdes novada dome nolemj:

1.

Atbalstīt biedrības „Dzelmju attīstībai” projektu „Sporta un rotaļu
laukuma izveide” ar finansējumu Ls 1532.00.
1.1. Finansējumu Ls 1532,00 paredzēt 2013.gada pašvaldības budžetā.
1.2. Par finansējuma apgūšanu Juridiskajai nodaļai sagatavot sadarbības
līgumu.
8.

PAR
FINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANU
BIEDRĪBAI
„DZELMJU
ATTĪSTĪBAI”
PROJEKTA „DABAS TAKAS IZVEIDE DAUGAVAS
KRASTĀ” LĪDZFINANSĒŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts biedrības „Dzelmju attīstībai”
(turpmāk tekstā – biedrība) iesniegums (07.01.2013.Nr.LNP/1-7.1./13/27) ar
lūgumu atbalstīt biedrības projektu „Dabas takas izveide Daugavas krastā” ar
finansējumu Ls 2191.50.
Biedrības projekts „Dabas takas izveide Daugavas krastā” ir iesniegts un
atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētajā pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (1.1.rīcībā- infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai).
Kopējās projekta izmaksas ir Ls 20191.50, no kurām 90% apmērā no
maksimālajām attiecināmajām izmaksām t.i. Ls 18000.00 ir piešķirti no ES
fonda līdzekļiem. Projekta īstenošanai nepieciešams līdzfinansējums Ls 2191.50
apmērā. Biedrība „Dzelmju attīstībai” ir bezpeļņas organizācija un tās rīcībā nav
šādu līdzekļu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – 1 deputāts (R.Saulītis),
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Dzelmju attīstībai” projektu „Dabas takas izveide
Daugavas krastā” ar finansējumu Ls 2192.00.
1.1. Finansējumu Ls 2192,00 paredzēt 2013.gada pašvaldības budžetā.
1.2. Par finansējuma apgūšanu Juridiskajai nodaļai sagatavot sadarbības
līgumu.
9.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU BIEDRĪBAI „LIELVĀRDES
KUĢOTĀJU ATBALSTA BIEDRĪBA” PROJEKTA „LAIVU PIESTĀTNES
UN IELAIŠANAS VIETAS IZBŪVE LIELVĀRDĒ” LĪDZFINANSĒŠANAI
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts biedrības „Lielvārdes Kuģotāju
atbalsta
biedrība”
(turpmāk
tekstā
–
biedrība)
iesniegums
(17.01.2013.Nr.LNP/1-7.1./13/122) ar lūgumu atbalstīt biedrības projektu

„Laivu piestātnes un ielaišanas vietas izbūve Lielvārdē” ar finansējumu Ls
1973.57.
Biedrības projekts „Laivu piestātnes un ielaišanas vietas izbūve
Lielvārdē” ir iesniegts un atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansētajā pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
(1.1.rīcībā- infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai).
Kopējās projekta izmaksas ir Ls 19735.66, no kurām 90% apmērā no
attiecināmajām izmaksām t.i. Ls 17762.09 ir piešķirti no ES fonda līdzekļiem.
Projekta īstenošanai nepieciešams līdzfinansējums Ls 1973.57 apmērā. Biedrība
„Lielvārdes Kuģotāju atbalsta biedrība” ir bezpeļņas organizācija un tās rīcībā
nav šādu līdzekļu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu.
Balsošanā nepiedalās deputāts A.Troska.
Atklāti balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Lielvārdes Kuģotāju atbalsta biedrība” projektu
„Laivu piestātnes un ielaišanas vietas izbūve Lielvārdē” ar finansējumu
Ls 1974.00.
1.1. Finansējumu Ls 1974,00 paredzēt 2013.gada pašvaldības budžetā.
1.2. Par finansējuma apgūšanu Juridiskajai nodaļai sagatavot sadarbības
līgumu.
10.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LĀČPLĒŠA IELĀ 60, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, ZEMES GABALA DAĻAS (2377 M2) IEGŪŠANU
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ AUTOCEĻA A6 RĪGA – DAUGAVPILS –
KRĀSLAVA – BALTKRIEVIJAS ROBEŽA (PĀTERNIEKI) POSMĀ 51,0 –
51,3 KM (GRAUŽUPĪTES CAURTEKA)
TEHNISKĀ PROJEKTA
REALIZĀCIJAI
Lielvārdes novada pašvaldībā 2012.gada 11.maijā (reģ.Nr.LNP/24.1/12/932) saņemts VAS „Latvijas valsts ceļi” Centra rajona, vēstule
Nr.4.3/116 „Par sadarbību zemju iegūšanai”, kurā norādīts, ka 2014.gadā valsts
plāno realizēt autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža
(Pāternieki) posmā 51,0 – 51,3 km (Graužupītes caurteka) būvprojektu, turpmāk
tekstā – „Projekts”. Vēstulē lūgts pašvaldībai ieplānot finanšu līdzekļus zemju
iegādei būvprojekta realizācijai. Projektā iekļauti veloceliņi, nobrauktuves,
pašvaldības ielas, kuras atrodas ārpus valsts ceļa nodalījuma joslas (uz
privātīpašnieku zemes). Par valsts līdzekļiem ir pieļauts būvēt pašvaldību ceļus,
bet nav atļauts pirkt zemi, uz kuras atradīsies projekta realizācijas rezultātā
radušās būves.

Uz minēto vēstuli pašvaldība nosūtīja atbildi 27.07.2012. Nr.LNP/24.1/12/2005 „Par sadarbību zemju iegūšanai”
un apzināja nekustamos
īpašumus, kuru zemes skars Projekta realizācija, kā arī informēja četru
nekustamo īpašumu īpašniekus.
Lielvārdes novada pašvaldībā 2012.gada 11.oktobrī (reģ.Nr.LNP/24.1/12/1908-L) saņemta VAS „Latvijas valsts ceļi” vēstule Nr.3.2/3068, kurā
VAS „Latvijas valsts ceļi” informē, ka Satiksmes ministrija ir deleģējusi VAS
„Latvijas valsts ceļi” risināt jautājumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu
atsavināšanu, kuri nepieciešami valsts autoceļu būvniecības/rekonstrukcijas
Projekta realizācijai. Tehniskā projekta īstenošanai ir paredzēts atsavināt
nekustamo īpašumu daļas nepieciešamo pievedceļu izbūvei.
Lielvārdes novada pašvaldībā 2012.gada 02.oktobrī (reģ.Nr.LNP/24.1./12/1849-Z) saņemts nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 60, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, īpašnieka Jura Zeizas iesniegums ar apliecinājumu, ka viņš
piekrīt mainīt zemi 2377 m2 platībā, kas ir zemes vienības ar kadastra numuru
7413 002 0580 daļa, un kas nepieciešama valsts Projekta realizācijai pret
līdzvērtīgu viņa nekustamajam īpašumam blakus esošu Lielvārdes novada
pašvaldībai piederošu zemes gabalu Lāčplēša ielā 62, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā.
Atsavināmais nekustamais īpašums nepieciešams likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 2.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju
nodrošināšanai – gādāt par administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma normām, likuma „Par
autoceļiem” 7.panta trešo daļu, VAS „Latvijas valsts ceļi” 08.10.2012. vēstuli
Nr.3.2/3068, ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumus, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Mainīt no nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 60, Lielvārdē, Lielvārdes novads,
zemes vienības ar kadastra numuru 7413 002 0580, atdalītu zemesgabalu –
2377 m2 platībā, kas nepieciešams valsts tehniskā projekta „Satiksmes
drošības uzlabošana autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava –
Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posmā km 51,00 – 51,30 (Graužupītes
caurteka)” īstenošanai pret līdzvērtīgu Lielvārdes novada pašvaldībai
piederošu zemesgabalu Lāčplēša ielā 62, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
2. Veikt Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās
darbības nekustamā īpašuma iegūšanai pašvaldības īpašumā, tai skaitā,
darbības, kas saistītas ar:
2.1. zemes ierīcības projekta izstrādi;
2.2. zemes uzmērīšanu;
2.3. maināmo nekustamo īpašumu novērtēšanu.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
11.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LAIVU IELA 1, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, ZEMES GABALA
DAĻAS
(761 M2)
IEGŪŠANU PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ AUTOCEĻA A6 RĪGA –
DAUGAVPILS
–
KRĀSLAVA
–
BALTKRIEVIJAS
ROBEŽA
(PĀTERNIEKI) POSMĀ 51,0 – 51,3 KM (GRAUŽUPĪTES CAURTEKA)
TEHNISKĀ PROJEKTA REALIZĀCIJAI
Lielvārdes novada pašvaldībā 2012.gada 11.maijā (reģ.Nr.LNP/24.1/12/932-L) saņemts VAS „Latvijas valsts ceļi” Centra rajona, vēstule
Nr.4.3/116 „Par sadarbību zemju iegūšanai”, kurā norādīts, ka 2014.gadā valsts
plāno realizēt autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža
(Pāternieki) posmā 51,0 – 51,3 km (Graužupītes caurteka) būvprojektu, turpmāk
tekstā – „Projekts”. Vēstulē lūgts pašvaldībai ieplānot finanšu līdzekļus zemju
iegādei būvprojekta realizācijai. Projektā iekļauti veloceliņi, nobrauktuves,
pašvaldības ielas, kuras atrodas ārpus valsts ceļa nodalījuma joslas (uz
privātīpašnieku zemes). Par valsts līdzekļiem ir pieļauts būvēt pašvaldību ceļus,
bet nav atļauts pirkt zemi, uz kuras atradīsies projekta realizācijas rezultātā
radušās būves.
Uz minēto vēstuli pašvaldība nosūtīja atbildi 27.07.2012. Nr.LNP/24.1/12/2005 „Par sadarbību zemju iegūšanai”
un apzināja nekustamos
īpašumus, kuru zemes skars Projekta realizācija, kā arī informēja četru
nekustamo īpašumu īpašniekus.
Lielvārdes novada pašvaldībā 2012.gada 11.oktobrī (reģ.Nr.LNP/24.1/12/1908-L) saņemta VAS „Latvijas valsts ceļi” vēstule Nr.3.2/3068, kurā
VAS „Latvijas valsts ceļi” informē, ka Satiksmes ministrija ir deleģējusi VAS
„Latvijas valsts ceļi” risināt jautājumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu
atsavināšanu, kuri nepieciešami valsts autoceļu būvniecības/rekonstrukcijas
Projekta realizācijai. Tehniskā projekta īstenošanai ir paredzēts atsavināt
nekustamo īpašumu daļas nepieciešamo pievedceļu izbūvei.
Lielvārdes novada pašvaldībā 2012.gada 03.oktobrī (reģ.Nr.LNP/24.1./12/1859-V) saņemts nekustamā īpašuma Laivu iela 1, Lielvārdē, Lielvārdes
novads, īpašnieces Valentīnas Vītolas iesniegums ar apliecinājumu, ka viņa
piekrīt pārdot Lielvārdes novada pašvaldībai zemi 761 m2 platībā, kas ir zemes
vienības ar kadastra numuru 7413 002 0684, daļa, un kas nepieciešams valsts
Projekta realizācijai.
Atsavināmais nekustamais īpašums nepieciešams likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 2.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju
nodrošināšanai – gādāt par administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma normām, likuma „Par

autoceļiem” 7.panta trešo daļu, VAS „Latvijas valsts ceļi” 08.10.2012. vēstuli
Nr.3.2/3068, ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumus, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Pirkt no nekustamā īpašuma Laivu iela 1, Lielvārde, Lielvārdes novads,
zemes vienības ar kadastra numuru 7413 002 0684, atdalītu un zemesgrāmatā
reģistrētu zemesgabalu – 761 m2 platībā, kas nepieciešams valsts tehniskā
projekta „Satiksmes drošības uzlabošana autoceļa A6 Rīga – Daugavpils –
Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posmā km 51,00 – 51,30
(Graužupītes caurteka)” īstenošanai.
2. Veikt Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās
darbības nekustamā īpašuma iegūšanai pašvaldības īpašumā, tai skaitā,
darbības, kas saistītas ar:
2.1. zemes ierīcības projekta izstrādes organizēšanu;
2.2. nekustamā īpašuma novērtēšanu.
12.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LĀČPLĒŠA IELĀ 55, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, ZEMES GABALA DAĻAS (964 M2) IEGŪŠANU
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ AUTOCEĻA A6 RĪGA – DAUGAVPILS –
KRĀSLAVA – BALTKRIEVIJAS ROBEŽA (PĀTERNIEKI) POSMĀ 51,0 –
51,3 KM (GRAUŽUPĪTES CAURTEKA) TEHNISKĀ PROJEKTA
REALIZĀCIJAI
Lielvārdes novada pašvaldībā 2012.gada 11.maijā (reģ.Nr.LNP/24.1/12/932-L) saņemts VAS „Latvijas valsts ceļi” Centra rajona, vēstule
Nr.4.3/116 „Par sadarbību zemju iegūšanai”, kurā norādīts, ka 2014.gadā valsts
plāno realizēt autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža
(Pāternieki) posmā 51,0 – 51,3 km (Graužupītes caurteka) būvprojektu, turpmāk
tekstā – „Projekts”. Vēstulē lūgts pašvaldībai ieplānot finanšu līdzekļus zemju
iegādei būvprojekta realizācijai. Projektā iekļauti veloceliņi, nobrauktuves,
pašvaldības ielas, kuras atrodas ārpus valsts ceļa nodalījuma joslas (uz
privātīpašnieku zemes). Par valsts līdzekļiem ir pieļauts būvēt pašvaldību ceļus,
bet nav atļauts pirkt zemi, uz kuras atradīsies projekta realizācijas rezultātā
radušās būves.
Uz minēto vēstuli pašvaldība nosūtīja atbildi 27.07.2012. Nr.LNP/24.1/12/2005 „Par sadarbību zemju iegūšanai”
un apzināja nekustamos
īpašumus, kuru zemes skars Projekta realizācija, kā arī informēja četru
nekustamo īpašumu īpašniekus.
Lielvārdes novada pašvaldībā 2012.gada 11.oktobrī (reģ.Nr.LNP/24.1/12/1908-L) saņemta VAS „Latvijas valsts ceļi” vēstule Nr.3.2/3068, kurā
VAS „Latvijas valsts ceļi” informē, ka Satiksmes ministrija ir deleģējusi VAS

„Latvijas valsts ceļi” risināt jautājumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu
atsavināšanu, kuri nepieciešami valsts autoceļu būvniecības/rekonstrukcijas
Projekta realizācijai. Tehniskā projekta īstenošanai ir paredzēts atsavināt
nekustamo īpašumu daļas nepieciešamo pievedceļu izbūvei.
Lielvārdes novada pašvaldībā 2012.gada 03.oktobrī (reģ.Nr.LNP/24.1./12/1858-R) saņemts nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 55, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, īpašnieku: Rūtas Dzintras Silanagles un Maijas Rudzītes
iesniegums ar apliecinājumu, ka viņas piekrīt pārdot Lielvārdes novada
pašvaldībai zemi 964 m2 platībā, kas ir zemes vienības ar kadastra numuru 7413
002 0008, daļa, un kas nepieciešams valsts Projekta realizācijai.
Atsavināmais nekustamais īpašums nepieciešams likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 2.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai – gādāt
par administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma normām, likuma „Par
autoceļiem” 7.panta trešo daļu, VAS „Latvijas valsts ceļi” 08.10.2012. vēstuli
Nr.3.2/3068, ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumus, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Pirkt no nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 55, Lielvārde, Lielvārdes novads,
zemes vienības ar kadastra numuru 7413 002 0008, atdalītu un zemesgrāmatā
reģistrētu zemesgabalu – 964 m2 platībā, kas nepieciešams valsts tehniskā
projekta „Satiksmes drošības uzlabošana autoceļa A6 Rīga – Daugavpils –
Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posmā km 51,00 – 51,30
(Graužupītes caurteka)” īstenošanai.
2. Veikt Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās
darbības nekustamā īpašuma iegūšanai pašvaldības īpašumā, tai skaitā,
darbības, kas saistītas ar:
2.1. zemes ierīcības projekta izstrādes organizēšanu;
2.2. nekustamā īpašuma novērtēšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
13.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA DZĒŠANU PAR
ĪPAŠUMU AVOTU IELĀ 4-3, LIELVĀRDĒ
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
„KAIBALAS
DĀRZNIECĪBA”
NEAPLIKŠANU AR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI
Atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. 2013.gadā neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli ēku īpašumu „Kaibalas
dārzniecība”, Kaibala, Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads, kadastra
Nr.7433 503 0010.
15.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ „SILA- MALA”
VEICAMO DARBU APJOMU 2013.GADĀ IZSTRĀDĀJOT MEŽA
CIRSMAS KOPUMĀ 35,1 HA PLATĪBĀ
Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā pašvaldības īpašumā ir meža
īpašums „Sila- Mala” 141.2 ha platībā. Īpašumam ir izstrādāti 2 meža
apsaimniekošanas projekti – viens par 48,7 ha platību līdz 2014.gadam, otrs par
92,5 ha platību līdz 2013.gadam. Par šī īpašuma apsaimniekošanu 2000.gadā
Lēdmanes pagasta padome ir noslēgusi līgumu ar SIA „Dēlis”,
reģ.40003269233, ar līguma termiņu 2015.gada15.jūnijs.
Pamatojoties uz izstrādātajiem mežu apsaimniekošanas projektiem,
inventarizācijas datiem, cirsmu novērtējuma tabulām un Lēdmanes pārvaldes
vadītāja Dz.Laganovska aprēķiniem, plānots iegūt finansu līdzekļus 34311,58
LVL( trīsdesmit četri tūkstoši trīs simti vienpadsmit lati 58 santīmi ( sk.
pielikumu) apmērā par sekojošām cirsmām:
KV,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5

Nogabals
6
1
3
2
5
7
9
10
11
12
13
13
9
7

Platība
8,4
0,6
0,4
0,2
2,8
1,2
1,8
2,9
0,9
5,7
3,2
0,6
0,3
0,3

Cirsmas veids
Retināšana
Retināšana
Retināšana
Retināšana
Retināšana
Retināšana
Retināšana
Retināšana
Retināšana
Retināšana
Retināšana
Kailcirte
Kailcirte
Kailcirte

Mežaudze
7B2Ma57
5P5B72
7P2A1B82
9B47
10B37
7P2B1E67
9B47
10B52
10B52
7B1Ma67
10B27
10B70+Ma70
10B70+Ma
8B2Ma70

Kopējais apjoms, m3
400
25
65
8
160
35
90
80
60
300
112
186
50
50

5
5
5
5
3

8
5
6
14
3
KOPĀ:

0,4
1,0
0,9
1,9
1,6
35,1

Kailcirte
Kailcirte
Retināšana
Retināšana
Kailcirte

6B3Ma1E90
10B70+Ma
E
9B47
B

109
210
90
140
231

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu
un 77.panta ceturto daļu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret
– nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Veikt Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā „Sila- Mala” meža izstrādes
darbus 35,1 ha platībā, saskaņā ar spēkā esošo meža apsaimniekošanas
projektu un noslēgto līgumu.
2. Uzdot Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājam Dz. Laganovskim veikt
kontroli par meža izstrādes procesu, atskaišu un dokumentu noformēšanu.
16.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA DOMES 28.09.2011. SĒDES
NR.11 LĒMUMĀ NR.28 „PAR LIELVĀRDES NOVADA TERITORIJAS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNOJUMA
2013.-2024.
GADAM
IZSTRĀDES
UZSĀKŠANU UN DARBA UZDEVUMA APSTIPRINĀŠANU”
Pamatojoties uz Lielvārdes novada domes 28.09.2011. sēdes Nr.11
lēmumu Nr.28 pašvaldība ir uzsākusi Lielvārdes novada teritorijas attīstības
plānojuma 2013.- 2024.gadam” (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums)
izstrādi.
Uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi Reģionālās attīstības likuma II
nodaļas 13.panta piektajā daļā bija noteikts, ka pašvaldība izstrādā teritorijas
attīstības plānojumu telpiskās plānošanas nozari regulējošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā. Saeima 13.10.2011. ar likumu „Grozījumi reģionālās
attīstības likumā” izslēdza no minētā likuma II nodaļu un pieņēma jaunu likumu
- Teritorijas attīstības plānošanas likums, kura 5.panta pirmās daļas 3. punkts un
20.panta 3.punkts nosaka, ka viens no vietējās pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem ir teritorijas plānojums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas
3.punktu un 20.panta 3.punktu, kā arī uzklausot Tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētāju I.Ragu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Lielvārdes novada domes 28.09.2011. sēdes Nr.11
lēmumā Nr.28 „Par Lielvārdes novada teritorijas attīstības plānojuma 2013.–
2024.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”:
1.1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:
„Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada
teritorijas plānojums 2014.–2025. gadam” izstrādes uzsākšanu un
darba uzdevuma apstiprināšanu”;
1.2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Uzsākt teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes
novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam” izstrādi;
1.3. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada
teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam” izstrādes vadītāju apstiprināt
teritorijas plānotāju B. Šteinu”;
1.4. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes
novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam” izstrādes darba
uzdevumu”.
2. Lēmuma grozīto redakciju sagatavot teritorijas plānotājai B. Šteinai.
17.
PAR TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTA
„LIELVĀRDES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2014.-2025.
GADAM” IZSTRĀDES PABEIGŠANU
Pamatojoties uz Lielvārdes novada domes 28.09.2011. sēdes Nr.11
lēmumu Nr.28 „Par Lielvārdes novada teritorijas attīstības plānojuma 2013.2024.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” un
Lielvārdes novada domes 30.01.2013. sēdes Nr.1 lēmumu Nr.16 „Par
grozījumiem Lielvārdes novada domes 28.09.2011. sēdes Nr.11 lēmumā Nr.28
„Par Lielvārdes novada teritorijas attīstības plānojuma 2013.-2024.gadam
izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, pašvaldība izstrādā
attīstības plānošanas dokumentu „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2014.2025.gadam”.
01.01.2012. spēkā stājās Teritorijas attīstības plānošanas likums, kura
Pārejas noteikumu 8.punktā paredzēts, ka, ja līdz likuma spēkā stāšanās dienai
teritorijas plānojums ir izstrādes procesā, pašvaldībai jāpieņem lēmums, kurā
jānorāda normatīvie akti, saskaņā ar kuriem teritorijas plānojuma izstrāde
pabeidzama.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 8.punktu,
kā arī uzklausot Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju I.Ragu, atklāti
balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,

R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
Pabeigt Lielvārdes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenta
„Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2014.- 2025.gadam” izstrādi saskaņā ar
Teritorijas attīstības plānošanas likumu un Ministru kabineta 16.10.2012.
noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”.
18.
PAR GROZĪJUMIEM NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LĀČPLĒŠA IELA 55,
LIELVĀRDE, LIELVĀRDES NOVADS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES
DARBA UZDEVUMĀ
Saskaņā ar Lielvārdes novada domes 29.09.2010. sēdes Nr.10 lēmumu Nr.28
notiek detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 55, Lielvārde,
Lielvārdes novads teritorijai. Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz
Teritorijas plānošana likumu, Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumiem
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un darba
uzdevumu (apstiprināts 30.03.2011., sēde Nr.4, lēmums nr.20, grozīts
05.05.2011., sēde Nr.6, lēmums Nr.3), kurš sastādīts pamatojoties uz iepriekš
minētajiem normatīvajiem aktiem. Teritorijas plānošanas likums un Ministru
kabineta 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” ir zaudējuši spēku un 01.01.2012. spēkā stājies Teritorijas
attīstības plānošanas likums, kura 9.pants paredz, ka detālplānojumi, kuru
izstrāde uzsākta pirms šā likuma spēkā stāšanās, pabeidzami atbilstoši to
normatīvo aktu prasībām, kuri bija spēkā detālplānojuma uzsākšanas dienā, bet
ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim. Tā kā detālplānojuma izstrāde līdz
iepriekš minētajam datumam nav pabeigta, tā jāturpina saskaņā ar Teritorijas
attīstības plānošanas likumu un Ministru kabineta 16.10.2010. noteikumiem
Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”. Ņemot vērā iepriekš minēto, jāgroza detālplānojuma izstrādes
darba uzdevums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 9.pantu un Ministru kabineta
16.10.2010. noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”, uzklausot Tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētāju I.Ragu, , atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izdarīt nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 55, Lielvārde, Lielvārdes novads
detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā šādus grozījumus:
1.1. Norādi uz darba uzdevuma izdošanas tiesisko pamatu izteikt šādā
redakcijā:

„Izdots pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru
kabineta 16.10.2010.
noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Lielvārdes novada domes
26.08.2009. saistošo noteikumu Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas
plānojumu” 1.,5.punktiem;
1.2.Izteikt 5.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.11. Izstrādāt apbūves noteikumus zemes gabalu atļautajai
izmantošanai”;
1.3.Papildināt 5.punktu ar 5.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.17. Noteikt un attēlot apgrūtinātās teritorijas un objektus, to
aizsargjoslas”;
1.4.Papildināt 5.punktu ar 5.18. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.18. Saņemt nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 57 īpašnieces un
nekustamā īpašuma Graužupe tiesiskā valdītāja rakstisku piekrišanu (parakstu)
uz detālplānojuma grafiskās daļas kartes lapas, jo detālplānojumā ietvertie
risinājumi skar šos nekustamos īpašumus”;
1.5. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Detālplānojumā ietilpst”;
1.6. Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.1. Paskaidrojuma raksts, kurā ietverts detālplānojuma risinājuma
apraksts un pamatojums”;
1.7. Svītrot 6.1.1., 6.1.2, 6.1.3. apakšpunktus;
1.8. Izteikt 6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.2. Grafiskā daļa, izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 16.10.2010.
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 41.,42., 43., 46. punktu prasībām”;
1.9.Svītrot 6.2.1., 6.2.2, 6.2.3, 6.2.3.1., 6.2.3.2., 6.2.3.3., 6.2.3.4, 6.2.3.5.
apakšpunktus;
1.10. Izteikt 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.3.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, izstrādāti atbilstoši
Ministru kabineta 16.10.2010. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 47. punkta prasībām”;
1.11. Izteikt 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.4. Kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu, izstrādāts
atbilstoši Ministru kabineta 16.10.2010. noteikumu „Noteikumi par pašvaldības
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 113.punktam”;
1.12. Papildināt 6.punktu ar 6.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.5. Administratīvais līgums, kurā ietverti nosacījumi par detālplānojuma
īstenošanu”;
1.13. Izteikt 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.1.Detālplānojumu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta 16.10.2010.
noteikumiem „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” un Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošo noteikumu
Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu” 1., 5. punktiem;
1.14.Papildināt 7.punktu ar 7.5¹. apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.5¹. Saskaņot ar VAS „Latvijas valsts ceļi” detālplānojuma risinājumus,
kuri saistīti ar projekta „Satiksmes drošības uzlabošana autoceļa A 6 Rīga –
Daugavpils – Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posmā km 51,0051,30 (Graužupītes caurteka) realizāciju”;
1.15. Papildināt 7.punktu ar 7.8¹.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.8¹. Nodrošināt detālplānojuma projekta publisko apspriešanu, organizēt
detālplānojuma publiskās apspriešanas sabiedrisko apspriedi”;
1.16. Papildināt 7.punktu ar 7.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.11. Detālplānojuma izstrādes īstenotājas nekustamā īpašuma Lāčplēša
iela 55 īpašnieces M.Rudzīti un R.Dz.Silanagli”;
1.17. Papildināt 7.punktu ar 7.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.12. Pašvaldībai slēgt administratīvo līgumu par detālplānojuma
īstenošanu ar detālplānojuma izstrādes īstenotājām M.Rudzīti un
R.Dz.Silanagli’’.
2. Darba uzdevuma grozīto redakciju sagatavot teritorijas plānotājai B.Šteinai
19.
PAR
PUBLISKĀS
APSPRIEŠANAS
PROCEDŪRU
BIOMASAS
KOĢENERĀCIJAS
STACIJAS
BŪVNIECĪBAI
„KRASTMALAS”
LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES NOVADĀ.
Atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atlikt jautājuma par zemes gabala „Krastmalas” iznomāšanu SIA
„Pelikana” izskatīšanu līdz Lēdmanes iedzīvotāju viedokļa par biomasas
koģenerācijas stacijas būvniecības iespējām šajā zemes gabalā
noskaidrošanai.
2. SIA „Pelikana” priekšlikuma izvērtēšanai organizēt Biomasas
koģenerācijas stacijas Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, būvniecības
ieceres publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas procedūras
piemērošanas teritoriju – Lielvārdes novada administratīvās teritorijas
daļa – Lēdmanes pagasts.
3. SIA „Pelikana” iesniegt pašvaldībā informāciju un materiālus vismaz
diviem biomasas koģenerācijas stacijas piesaistes variantiem atbilstoši
Ministru kabineta 22.05.2007. noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves
publiskās apspriešanas kārtība” 13.punkta prasībām.
4. Noteikt publiskās apspriešanas apskates materiālu izvietošanas vietu –
Lielvārdes novada Lēdmanes pagasta pārvalde.
5. Noteikt publiskās apspriešanas laiku – četras nedēļas no paziņojuma
ievietošanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv.

6. Paziņojumu par Publiskās apspriešanas procedūru pašvaldībai publicēt
pēc visu materiālu un informācijas, ko sagatavojis SIA „Pelikana”
atbilstoši Ministru kabineta 22.05.2007. noteikumu Nr.331 „Paredzētās
būves publiskās apspriešanas kārtība” 13.punkta prasībām, saņemšanas
pašvaldībā.
7. Norīkot publiskās apspriešanas pārraudzībai atbildīgo sekretāri –
būvvaldes vadītāju, novada arhitekti Ilzi Staļģi.
20.
PAR ZEMES VIENĪBAS „AVIEKSTES DZIRNAVAS” AR KADASTRA
APZĪMĒJUMU 7464 001 0036, LĒDMANES PAGASTĀ, LIELVĀRDES
NOVADĀ, PIEKRITĪBU LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
Noteikt, ka neapbūvētā zemes vienība „Aviekstes dzirnavas”, Lēdmanes
pagastā, ar kadastra apzīmējumu 7464 001 0036 (platība 14,7 ha), par kuru ir
noslēgti zemes nomas līgumi, piekrīt Lielvārdes novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
21.
PAR ZEMES VIENĪBAS „INDIVIDUĀLAIS AUGĻU DĀRZS NR.55” AR
KADASTRA APZĪMĒJUMU 7448 002 0499, JUMPRAVAS PAGASTĀ,
LIELVĀRDES NOVADĀ, PIEKRITĪBU LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBAI
Ar Lielvārdes novada domes 29.08.2012.sēdes Nr.9 lēmumu Nr.40
izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz neapbūvēto zemes vienību
„Individuālais augļu dārzs Nr.55” (kadastra apzīmējums 7448 002 0499)
E.Mednim.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un atbilstoši minētā likuma 25.panta
otrajai1 daļai zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2. punktā noteikts, ka
zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajā1 daļā noteiktajā termiņā ir
noslēgti zemes nomas līgumi.
E.Mednis ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības un par zemes vienību
„Individuālais augļu dārzs Nr.55” ir noslēdzis zemes nomas līgumu ar
Lielvārdes novada pašvaldību (27.12.2012. līgums Nr. LNP/10-7.1/12/31).
Ņemot vērā iepriekš norādīto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta piektās daļas
2.punktu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
Noteikt, ka neapbūvētā zemes vienība „Individuālais augļu dārzs Nr.55”,
Jumpravas pagastā, ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0499 (platība 0,0546 ha),
par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums, piekrīt Lielvārdes novada pašvaldībai
un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
22.
PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠO ZEMES
VIENĪBU LIELVĀRDES PILSĒTĀ PLATĪBU PRECIZĒŠANU
Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētos datus par Lielvārdes pilsētas teritorijā esošo pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību platībām konstatēts, ka atsevišķos gadījumos ierakstītās ziņas par
zemes vienību platību nepieciešams precizēt, jo pēc Lielvārdes novada
pašvaldības ierosinājuma ir veikta konkrētu kadastra objektu telpisko datu
precizēšana. Atsevišķi dati par zemes vienību grafiskajām platībām precizējami
arī atbilstoši informācijai, kas saņemta no Valsts zemes dienesta 2012.gada
16.aprīlī par pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām (dati uz 30.03.2012.).
Lai sakārtotu datus par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošajām zemes
vienībām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 57.panta 3.punktu,
atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes
novada dome nolemj:
Precizēt Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo, kadastrāli neuzmērīto,
zemes vienību platību atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas telpiskajiem datiem (grafiskajai platībai):

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
7413 001 0673
7413 001 0686
7413 001 0691
7413 001 0608
7413 001 0609
7413 001 0617
7413 001 0695
7413 002 0647
7413 002 0668
7413 002 0459
7413 002 0798
7413 002 0799

Zemes vienības
nosaukums
Lauku iela
Līču iela
Lakstīgalu iela
Andreja Pumpura iela 4B
Andreja Pumpura iela 4C
Rembates iela 6A
Uzvaras iela 20L
Skolas iela
Daugavas iela
Saules iela 3A
Gaujiņa
Graužupe

Kadastra
informācijas
sistēmā
reģistrētā
platība (ha)
0,6560
0,4595
0,5464
0,1800
0,4000
0,2000
0,6341
0,7196
0,2345
0,1200
0,6400
1,5700

Ar šo lēmumu
precizētā zemes
vienības platība
(ha)
0,6553
0,5032
0,5511
0,1841
0,3972
0,1672
0,2044
0,7119
0,2440
0,1437
0,5922
1,6205

23.
PAR GROZĪJUMIEM 01.03.2003. NOSLĒGTAJĀ ZEMES NOMAS LĪGUMĀ
NR.8-7.2./22 STARP B.G.MIHAILOVSKU UN LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBU PAR ZEMES NOMU UPES IELĀ 25A, LIELVĀRDĒ,
LIELVĀRDES NOVADĀ
Lielvārdes novada pašvaldībā 2013.gada 17.janvārī (reģ.Nr. LNP/10-7.2
/13/) saņemts B.G.Mihailovskas, iesniegums par 01.03.2003. noslēgtā Zemes
nomas līguma darbības pagarinājumu uz vienu gadu, tas ir, līdz 28.02.2014..
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma nosacījumiem par nomu,
01.03.2003. noslēgto Nomas līgumu Nr.8-7.2./22, ņemot vērā Tautsaimniecības
komitejas un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: par – 14 deputāti
(I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Pagarināt 01.03.2003. noslēgtā Nomas līguma Nr.8-7.2./22 darbības termiņu
uz vienu gadu, tas ir, līdz 2014.gada 28.februārim (ieskaitot).
2. Vienošanos par grozījumiem 01.03.2003. noslēgtajā „Nomas līgums Nr.87.2./22”
sagatavot Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas
Juridiskajai nodaļai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.

24.
PAR GROZĪJUMIEM LIELVĀRDES NOVADA DOMES 31.10.2012. SĒDES
NR.13, LĒMUMĀ NR.26. „PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
– DZĪVOKĻA NR.39, AVOTU IELĀ 7, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES
NOVADS, ATSAVINĀŠANAS PROCEDŪRAS UZSĀKŠANU”
Atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atcelt Lielvārdes novada domes 2012.gada 31.oktobra sēdes Nr.13, lēmuma
Nr.26. „Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.39, Avotu ielā 7,
Lielvārdē, Lielvārdes novads, atsavināšanas procedūras uzsākšanu” 1.3., 2.,
3., 4., 5.punktu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
25.
PAR DZĪVOKĻA NR. 9 AVOTU IELĀ 10, LIELVĀRDĒ, ĪRES LĪGUMA
PĀRTRAUKŠANU UN DZĪVOKĻA NR.39 AVOTU IELĀ 7, LIELVĀRDĒ
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
(lēmums) ir konfidenciāls.
26.
PAR STATUSA, DIENESTA VIESNĪCA, ATCELŠANU DZĪVOKLIM NR.
21 LĀČPLĒŠA IELĀ 21 LIELVĀRDE, LIELVĀRDES NOVADĀ
1999. gada 27. janvārī pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”
un MP 26.04.1993. lēmumu Nr.212 „Par dienesta viesnīcu lietošanas
noteikumiem” Lielvārdes pilsētas dome ar lēmumu Nr.1, dzīvoklim Lielvārdē,
Lāčplēša ielā 21-21 piešķīra Lielvārdes pilsētas domes dienesta viesnīcas
statusu.
No 01.12.2012. dienesta viesnīcas telpas netiek izmantotas.
Pašvaldības vidējais maksājums mēnesī, apsaimniekotājam un
pakalpojumu sniedzējam SIA „Lielvārdes Remte”, par dzīvokļa
apsaimniekošanu, elektrību koplietošanas telpās, apkuri un siltā ūdens
cirkulāciju ir Ls 80,00.

Uz 2013. gada 1. janvāri, pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” un, Lielvārdes novada domes saistošajiem noteikumiem
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Lielvārdes novada pašvaldības
vispārējās kārtības palīdzības reģistrā reģistrētas 12, un dzīvojamās telpas
apmaiņas palīdzības reģistrā reģistrētās 3 maznodrošinātas personas, kuras ir
tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, nosaka, ka
pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 25.panta pirmā
daļa nosaka, ka dienesta viesnīcu var izveidot ikviena juridiska persona.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 4.panta otrās daļas 3.punktu,
21. panta pirmās daļas 27.punktu, likumu „Par dzīvokļu īri” 25.panta pirmo
daļu, uzklausot finansu komitejas priekšsēdētaju Imantu Balodi, Lielvārdes
novada dome atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis,
A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav,
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atcelt dienesta viesnīcas statusu dzīvoklim Nr.21 Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā.
2. Lielvārdes novada Dzīvokļu komisijai saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem
aktiem dzīvokli Nr.21 Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā
piedāvāt Palīdzības reģistrā reģistrētām personām, kuras ir tiesīgas saņemt
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Lielvārdes novada pašvaldībā.
27.
PAR DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES LĪGUMA SLĒGŠANU DZĪVOKLIM
NR. 21 LĀČPLĒŠA IELĀ 21, LIELVĀRDĒ, LIELVĀRDES NOVADĀ
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas
nosaka, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un
Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās
personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, sēdes protokola izraksts
(lēmums) ir konfidenciāls.
28.
PAR DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES LĪGUMA SLĒGŠANU DZĪVOKLIM
NR. 7 DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀ „SKOLAS INTERNĀTS”, 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.
29.
PAR SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA STATUSA NOTEIKŠANU DZĪVOKLIM Nr.12,
MĀJĀ „BĒRZI”, 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.
30.
PAR SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA DZĪVOKĻA Nr.4, MĀJĀ „TEIKAS”,
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
(lēmums) ir konfidenciāls.
31.
PAR PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS – SIA „LIELVĀRDES
REMTE” KAPITĀLA DAĻU TURĒTĀJA ATBILDĪGĀ DARBINIEKA
IECELŠANU
Lai sagatavotu un noformētu nepieciešamos dokumentus, sniegtu
nepieciešamās ziņas, kapitāla daļu turētāja funkciju nodrošināšanai nepieciešams
iecelt Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA „Lielvārdes
Remte” kapitāla daļu turētāja atbildīgo darbinieku. Saskaņā ar likumu „Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” kapitāla daļu
turētāja atbildīgais darbinieks ir persona, kas domes priekšsēdētājam kā SIA
„Lielvārdes Remte” kapitāla daļu turētāja pārstāvim sniedz nepieciešamās ziņas
un sagatavo dokumentus, lai viņš varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas un
pieņemt dalībnieku sapulces lēmumus.
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
14.panta sestajā daļā teikts, ka atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja
atbildīgajam darbiniekam nosaka pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem. Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.311 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes
locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka
atlīdzību” 13.punktā teikts, ka atlīdzību pašvaldības atbildīgajam darbiniekam
nosaka pašvaldības dome saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Minēto

noteikumu pielikumā norādīts, ka pašvaldības atbildīgā darbinieka atlīdzības
maksimālais apmērs vidēja iedalījuma kapitālsabiedrībā (bilances kopsumma
3,0 – 15,0 miljoni latu) – ne vairāk kā Ls 192,-.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 14.panta piekto un sesto daļu un 36.1panta otro daļu,
Ministru Kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr.311 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa,
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”,
ņemot vērā SIA „Lielvārdes Remte” kapitāla daļu turētāja pārstāvja, Lielvārdes
novada domes priekšsēdētāja I.Baloža ieteikumu un Lielvārdes novada domes
Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Par Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA „Lielvārdes
Remte” kapitāla daļu turētāja atbildīgo darbinieku iecelt Lielvārdes novada
pašvaldības Juridiskās nodaļas juriskonsultu J.Biti, personas kods xxxx.
2. Par veicamo darbu kapitāla daļu turētāja atbildīgajam darbiniekam noteikt
atlīdzību Ls 74,- (septiņdesmit četri lati) mēnesī.
3. Kapitāla daļu turētāja atbildīgajam darbiniekam atlīdzības izmaksu veikt no
Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA „Lielvārdes Remte”
naudas līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
kapitālsabiedrības – SIA „Lielvārdes Remte” kapitāla daļu turētāja
pārstāvim, Lielvārdes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam I.Balodim.
32.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „MEŽA GABALI” 3.KVARTĀLĀ
ATRODOŠOS TRĪS CIRSMU (KUSTAMĀ MANTA) JUMPRAVAS
PAGASTĀ,
LIELVĀRDES
NOVADĀ,
IZSOLES
REZULTĀTU
APSTIPRINĀŠANU
Lielvārdes novada 31.10.2012. sēdē Nr.13 pieņēma lēmumu Nr.29. „Par
Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Meža
gabali”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, 3.kvartālā atrodošos trīs cirsmu
pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu”.
2013.gada 24.janvārī notika nekustamā īpašuma „Meža gabali”, Jumpravas
pagastā, kadastra numurs 7448 002 0354, Lielvārdes novadā, 3.kvartāla trīs
cirsmu izsole, kurā tās nosolīja par augstāko piedāvāto cenu. Izsoles rezultātā
tika iegūti Ls59450,-, kas ieskaitīti Lielvārdes novada pašvaldības
pamatbudžetā. Noslēdzami trīs cirsmu pirkuma līgumi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 16.pantu, 30.pantu

un 34.pantu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis,
D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas –
nekustamajā īpašumā „Meža gabali”, Jumpravas pagastā, kadastra numurs
7448 002 0354, Lielvārdes novadā, 3.kvartālā atrodošos trīs cirsmu
pārdošanas 24.01.2013. izsoles rezultātus un minētās Izsoles protokolu Nr.4.
(Izsoles protokols Nr.4. – lēmuma 1.pielikums).
2. Slēgt Cirsmas pirkuma līgumus par pašvaldības nekustamā īpašumā „Meža
gabali”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, izvietotajām trim cirsmām:
2.1. par Cirsmas Nr.1. (3.kvartāla 2.nogabals, platība 2,70 hektāri un
3.nogabals, platība 0,50 hektāri, cirtes veids - kailcirte, mežaudzes krāja
- 1179 m3) izstrādi ar SIA „Metsa Forest Latvia”, reģistrācijas numurs
40003011260, juridiskā adrese: Vienības gatve 87E, Rīga, līguma
summa Ls41000,- (četrdesmit viens tūkstotis latu);
2.2. par Cirsmas Nr.2. (3.kvartāla 7.nogabals, platība 1,00 hektāri, cirtes
veids - kailcirte, mežaudzes krāja - 188 m3) izstrādi ar SIA „VilDi”,
reģistrācijas numurs 50003724691, juridiskā adrese: „Oškalni”,
Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, līguma summa Ls3750,- (trīs
tūkstoši septiņi simti piecdesmit latu);
2.3. par Cirsmas Nr.3. (3.kvartāla 13.nogabals, platība 3,90 hektāri, cirtes
veids -kailcirte, mežaudzes krāja - 774 m3) izstrādi ar SIA „Metsa
Forest Latvia”, reģistrācijas numurs 40003011260, juridiskā adrese:
Vienības gatve 87E, līguma summa Ls14700,- (četrpadsmit tūkstoši
septiņi simti latu).
3. Apstiprināt ar Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas - nekustamajā
īpašumā „Meža gabali”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, 3.kvartālā
atrodošos trīs cirsmu pārdošanu izsolē, saistītos atsavināšanas izdevumus.
(Tāme – lēmuma 2.pielikums).
4. Cirsmas pirkuma līgumus sagatavot Lielvārdes novada pašvaldības
Administrācijas Juridiskajai nodaļai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.
33.
PAR PROJEKTA IESNIEGUMA „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA
LIELVĀRDES NOVADA JUMPRAVAS PAGASTA JUMPRAVAS CIEMĀ”
SASKAŅOŠANU UN SAISTĪBĀM PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ
Lielvārdes novada pašvaldības aģentūra „Jumpravas pašvaldības
aģentūra” piedalās Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvē
saskaņā ar Ministru kabineta 28.07.2008. 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” nosacījumiem, sagatavojot projekta iesniegumu
„Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta
Jumpravas ciemā” un iesniedzot to LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā finansējuma saņemšanai.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 425 183,05, projekta attiecināmās
izmaksas ir Ls 351 390,95, no tām pieprasītais ERAF finansējums Ls 298
682,31 (85% apmērā no attiecināmajām izmaksām), nepieciešamais
līdzfinansējums
Ls 52 708,64 (15% no attiecināmajām izmaksām) un neattiecināmās izmaksas
Ls 73 792,10.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu
un Ministru kabineta 28.07.2008. 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” 26.punktu, atklāti balsojot: par – 14 deputāti (I.Balodis,
A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, R.Saulītis, A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret
– nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Saskaņot Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras „Jumpravas pašvaldības
aģentūra” sagatavoto projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības attīstība
Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā” un tajā
ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesnieguma
finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.
2. Projekta realizācijai nodrošināt Lielvārdes novada pašvaldības budžeta
finansējumu Ls 52 708,64 apmērā.
3. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu LR Valsts Kasē.

