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Nr. KND1-3/20/49
(protokols Nr.5, 2§)

Par Lielvārdes novada nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai
Ķeguma novada pašvaldība saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2020.gada 11.februāra vēstuli Nr.1-132/1285 “Par informācijas sniegšanu”, kurā
lūdz pieņemt lēmumus par Lielvārdes novada domes darījumiem, kuros paredz atsavināt
zemesgabalus (Silamala, Lēdmanē- 92,5 ha, Silvani, Lielvārdē- 27,2 ha).
Likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. pants nosaka, ka līdz stājas spēkā likums
par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot Ministrijas pozitīvu
atzinumu par šajā pantā minēto darījumu atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un
ilgtspējīgai novada attīstībai, ir tiesības:
1) uzņemties aizņēmumu saistības un sniegt galvojumus atbilstoši šā likuma 13. pantā
noteiktajiem nosacījumiem, izņemot aizņēmumus un galvojumus, kas nepieciešami Eiropas
Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem;
2) atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība
pārsniedz 50 000 euro un 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības.
Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 5. panta piektās daļas pirmo teikumu Ministrija
pārrauga pašvaldību darbību šā likuma ietvaros. Ministru kabineta 2011. gada 29. marta
noteikumu Nr.233 ”Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums”
5.5.4.apakšpunkts paredz, ka Ministrija uzrauga pašvaldību darbības tiesiskumu atbilstoši
pašvaldību darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma aktuālās redakcijas Pielikumā
(likumprojekta Nr.462/Lp13) plānotā jaunveidojamā Ogres novadā ietilpstošām pašvaldību
domēm jāizskata Lielvārdes novada domes darījumi.
Ņemot vērā 2020.gada 17.februāra Ķeguma novada domes Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par”- 11 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde,
Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Gundars
Vērītis, Ilmārs Zemnieks)), „pret”- nav, „atturas”-nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Neiebilst, ka Lielvārdes novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamos
īpašumus:
1.1.Silamala, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, kopējā platība- 92,5 ha,
1.2.Silvani, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, kopējā platība - 27,2 ha.
2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības lietu ministrijai.
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17.02.2020.
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