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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Vecpiebalgas novada Inešu pagastā
2019. gada 24. janvārī

Nr.1

Sēde sasaukta plkst.1500
Sēdi atklāj plkst.1502
Domes priekšsēdētājs I.Putniņš rosina no izsludinātās sēdes darba kārtības izņemt lēmuma
projektu “Par Vecpiebalgas vidusskolas vizuāli plastiskās mākslas programmas īstenošanas
vietu”, kā arī papildināt darba kārtību ar diviem lēmumu projektiem “Par Latvijas čempionāta 1.
posma skijoringā un ziemas motokrosā izmaksām” un “Par saistošo noteikumu Nr.12/2018
“Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas kārtību” precizēšanu.
Deputāti balso par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav,
ATTURAS – nav, domes sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.
Darba kārtībā:
1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 27.12.2018. domes sēdes lēmumu
izpildi.
2. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2018. gada 22. novembra
līdz 2019. gada 24. janvārim.
3. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019 .gada amata vienību saraksta apstiprināšanu.
4. Par izmaksām 2019. gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem.
5. Par darba samaksu tautas mākslas kolektīvu vadītājiem no valsts mērķdotācijas.
6. Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei.
7. Par maksas pakalpojumu par Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles izmantošanu.
8. Par Vecpiebalgas novada domes komisiju sastāvu.
9. Par nekustamā īpašuma “Centrs 1” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma “Līdumi” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme” Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā,
sagatavošanu atsavināšanai.
13. Par pilnvarojumu biedrībai “Zaļo ceļu asociācija”.
14. Par Latvijas čempionāta 1. posma skijoringā un ziemas motokrosā izmaksām.
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15. Par saistošo noteikumu Nr.12/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un
piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” precizēšanu.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ
Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE
Sēdē piedalās:
Deputāti – Arita ANDERSONE
Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA
Edgars BĒRZKALNS
Edžus ĶAUKULIS
Viesturs MELBĀRDIS
Inese NAVRA
Indriķis PUTNIŅŠ
Izpilddirektore Lelde BURDAJA
Nekustamā īpašuma speciāliste Daina SLAIDIŅA
Juriste Sandra STRAUPE
Ekonomiste Ilze POGULE
Sēdē nepiedalās:
Deputāti – Kristaps DRIĶIS , attaisnojošu iemeslu dēļ;
Ilona RADZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ;
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.

1.
Pašvaldības izpilddirektores
L.Burdajas atskaite par 27.12.2018. domes sēdes lēmumu izpildi.
Izpilddirektore L.Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par 2018.gada 27.decembra domes
sēdes Nr.18 lēmumu izpildi. Atklāti balsojot: PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.CaunīteBērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 27.12.2018. domes lēmumu izpildi.
2.
Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas
atskaite par darbu no 2018.gada 22.novembra līdz 2019.gada 24.janvārim.
Izpilddirektore L.Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par darbu no 2018.gada
22.novembra līdz 2019.gada 24.janvārim. Atklāti balsojot: PAR – V.Melbārdis, A.Andersone,
A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par darbu no 2018. gada 22. novembra līdz 2019.
gada 24. janvārim.
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3.
Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada amata vienību saraksta apstiprināšanu.
Ziņo L.Burdaja, debatēs piedalās E.Ķaukulis, E.Bērzkalns, I.Navra, A.Caunīte-Bērziņa, I.Putniņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 13.punktu, uz 2018. gada 6. augustā iesniegtā Vecpiebalgas novada pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību funkciju audita ziņojuma rezultātiem, apvienotās finanšu un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.01.2019. atzinumu (protokols Nr.1), atklāti
balsojot: PAR- V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Putniņš, PRET – E.Ķaukulis,
I.Navra, E.Bērzkalns, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izveidot jaunu amata vietu:
Amata nosaukums
Likme
Pilna alga
Alga pēc slodzes
Santehniķis (Inešu
1,00
620.00
620.00
saimniecība)
Traktora vadītājs
1,00
570.00
570.00
(Dzērbenes saimniecība)
2. Precizēt amata nosaukumus:
Amata nosaukums
Likme
Materiālu uzskaites
1,00
grāmatvedis
Norēķinu grāmatvedis
1,00

Pilna alga
810.00

3. Palielināt likmi:
Amata nosaukums
Personāla speciālists
Sekretāre (Vecpiebalgas
vidusskola)

Pilna alga
900.00
567.00

Alga pēc slodzes
900.00
397.00

Pilna alga
520.00
430.00

Alga pēc slodzes
260.00
215.00

Likme
1,00
0,7

4. Samazināt likmi:
Amata nosaukums
Likme
Autobusa vadītājs
0,5
Apkopēja (Taurenes
0,5
Sociālais dienests)
Dežurante (Inešu jauniešu
0,5
centrs)
Norēķinu grāmatvedis
0,7
Dzimtsarakstu nodaļas
0,1
vadītājs
Kultūras pasākumu
0,5
organizators (Ineši)
5. Likvidēt amata vietu:
Amata nosaukums
Likme
Lauku attīstības speciālists
0,75
Bibliotekārs (Dzērbene)
0,5
Apkopēja (Taurenes
0,4
bibliotēka)
Iepirkumu sekretārs
1,00
Medicīnas māsa (Kaive)
0,23

810.00

810.00

430.00

215.00

810.00
900.00

567.00
90.00

550.00

275.00

Pilna alga
900.00
450.00
430.00
700.00
430.00
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Alga pēc slodzes
810.00

Alga pēc slodzes
675.00
225.00
172.00
700.00
99.00

Dārznieks
Elektriķis
Labiekārtošanas darbu
strādnieks (Dzērbenes
saimniecība)
Modes deju kolektīva
vadītājs (Kaive)
Labiekārtošanas darbu
strādnieks (Inešu
saimniecība)

1,00
0,5
1,00

550.00
860.00
510.00

550.00
430.00
510.00

0,14

514,28

72,00

1,00

510,00

510,00

6. Pārvietot struktūrā amatu no Taurenes saimniecības uz Vecpiebalgas novada
pamatskola:
Amata nosaukums
Tehniskais strādnieks

Likme
1,00

Pilna alga
430.00

Alga pēc slodzes
430.00

7. Veikt izmaiņas mēnešalgā “Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļa” sekojoši :
Amata nosaukums
Attīstības plānošanas un
uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītājs

Likme
1,00

Pilna alga
1300.00

Alga pēc slodzes
1300.00

8. Veikt izmaiņas mēnešalgā “Vecpiebalgas mājokļu attīstība” nodaļā sekojoši :
Amata nosaukums
remontstrādnieks
remontstrādnieks
remontstrādnieks
remontstrādnieks

Likme
1,00
1,00
1,00
1,00

Pilna alga
650.00
650.00
600.00
600.00

Alga pēc slodzes
650.00
650.00
600.00
600.00

9. Apstiprināt 2019. gada amata vienību sarakstu.
Pielikums Nr. 1 : Vecpiebalgas novada pašvaldības amata vienību saraksts 2019. gadam
Pielikums Nr. 2 : Vecpiebalgas novada pašvaldības struktūra

4.
Par izmaksām 2019.gadā uz
vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
Ziņo I.Pogule
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā; 15.pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību; 2016.gada
28.jūnija MK noteikumiem Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
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izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4 .punktu, kur noteikts, ka pašvaldības sagatavo
un nosūta pakalpojuma saņēmējam parakstīšanai līguma projektu par viena izglītojamā
izmaksām mēnesī pašvaldības izglītības iestādē un līguma projekta pielikumos norāda faktisko
izglītojamo skaitu un pašvaldības apstiprinātos izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskā gadā
pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas 17.01.2019. atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot: PAR –
V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš,
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas 2019.budžeta gadā attiecīgajā izglītības iestādē
atbilstoši pielikumam.

5.
Par darba samaksu tautas
mākslas kolektīvu vadītājiem no valsts mērķdotācijas.
Ziņo I.Pogule
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.punktu un 15. panta
5.punktu, 2015.gada 17.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 649 "Kārtība, kādā
pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", 2018.gada
12.decembra finanšu ministrijas rīkojumu Nr.488 „Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”
8.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas 17.01.2019. atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot: PAR –
V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš,
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt 2019.gadam Vecpiebalgas novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem
mērķdotācijas sadalījumu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām EUR 5745 (Pieci tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci euro):
Nr.p.k.

Kolektīva nosaukums
Kopā gadā (EUR)

1
2

3
4
5
6

Inešu pagasta
Vecpiebalgas muižas koris
Dzērbenes tautas nama
deju kolektīvs "Juveris"
Dzērbenes-Taurenes
apvienotais koris
"Pie Gaujas"
Vecpiebalgas kultūras nama
deju kolektīvs "Slātaviņa"
Vecpiebalgas kultūras nama
deju kolektīvs "Mudurainis"
Vecpiebalgas kultūras nama
deju kolektīvs "Mudurainis"

766,00
766,00

766,00
766,00
766,00
766,00
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7
8

Vecpiebalgas kultūras nama
jauniešu deju kolektīvs "Balga"
Vecpiebalgas audēju kopa
KOPĀ

766,00
383,00
5745,00

2. Ja Latvijas Nacionālais kultūras centrs veicis finansējuma ieskaitījumu pašvaldības kontā,
saņemtā mērķdotācija kolektīvu vadītājiem līdz 2019.gada beigām tiek izmaksāta pilnībā.
6.
Par aizdevuma pieprasījumu
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
Ziņo I.Pogule
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.pantu, likuma „Par valsts
budžetu un finanšu vadību” 10.pantu, saskaņā ar 2008.gada 25.marta Ministru kabineta
noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un
Vecpiebalgas novada domes sēdes protokola Nr.13, 2018.gada 23.augustā, lēmumu Nr. 11.,
apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.01.2019. atzinumu
(protokols Nr.1), atklāti balsojot: PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa,
E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu 113988,51 EUR (Viens simts trīspadsmit tūkstoši deviņi simti
astoņdesmit astoņi euro 51 centi)
no Valsts kases Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr. 18-09-A00702-000073
“Pašvaldības ceļa B26 ” Jaunkabulēni – Celmi - Tožiņi” pārbūve ” īstenošanai.
2. Aizdevuma gada procentu likmi noteikt atbilstoši Valsts kases aizdevuma nosacījumiem.
3. Aizdevumu izmantot 2019.gada laikā.
4. Atmaksas termiņu aizņēmumam noteikt 10 gadus.
5. Pamatsummu sākt atmaksāt no 2021.gada 1.marta.
6. Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.
7.
Par maksas pakalpojumu par Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles izmantošanu.
Ziņo I.Pogule
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu, kas nosaka, ka dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu
par citiem pakalpojumiem. Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada domes 2016.gada 28.aprīļa
noteikumu (lēmums Nr.3, prot.Nr.5) „Vecpiebalgas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtība”, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.01.2019.
atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot: PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.CaunīteBērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi (2.pielikums) saskaņā ar 1.pielikumu.
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8.
Par Vecpiebalgas novada domes komisiju sastāvu.
Ziņo S.Straupe
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu un 61.pantu,
Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Vecpiebalgas
novada pašvaldības nolikums” 12.punktu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas 17.01.2019. atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot, PAR –
V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš,
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada domes Īpašuma privatizācijas komisiju sekojošā
sastāvā:
Daina Slaidiņa
Edžus Ķaukulis
Ilze Kaula
Viesturis Burjots
Arita Andersone
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada domes Iepirkumu komisiju sekojošā sastāvā:
Inese Navra
Viesturis Burjots
Aldis Mālnieks
Lelde Burdaja
Ilze Pogule
3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisiju sekojošā sastāvā:
Daina Slaidiņa
Indulis Prūsis
Benita Zvejniece
Rita Čičkanova
Anda Liepiņa

9.
Par nekustamā īpašuma „Centrs 1” Inešos,
Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā , izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15.
pantu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”, Vecpiebalgas novada pašvaldības
īpašumu privatizācijas komisijas 11.01.2019.apstiprināto Izsoles protokolu Nr.1, apvienotās
finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.01.2019. atzinumu (protokols
Nr.1), atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis,
I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Centrs 1” Inešos, Inešu pagastā,
Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 0314 , izsoles rezultātus – izsolē
piedāvātā augstākā cena EUR 12 420,00 (divpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit
euro).
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2. Pārdot nekustamo īpašumu „Centrs 1” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā,
kadastra apzīmējums 4254 002 0314, izsoles augstākās cenas piedāvātājam SIA
„Hibitech Piebalga”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103087672, adrese: “Cīrulīši”,
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads LV-4122.
10.
Par nekustamā īpašuma “Līdumi”, Inešos,
Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā , izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15.
pantu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”, Vecpiebalgas novada pašvaldības
īpašumu privatizācijas komisijas 11.01.2019.apstiprināto Izsoles protokolu Nr.2, apvienotās
finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.01.2019. atzinumu (protokols
Nr.1), atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis,
I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Līdumi” Inešos, Inešu pagastā,
Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 0316, izsoles rezultātus – izsolē
piedāvātā augstākā cena EUR 1840,00 (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit euro).
2. Pārdot nekustamo īpašumu „Līdumi” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā,
kadastra apzīmējums 4254 002 0316, izsoles augstākās cenas piedāvātājam SIA
„Hibitech Piebalga”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103087672, adrese: „Cīrulīši”,
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads LV-4122.

11.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Izskatot z/s „Silieši”, vienotais reģistrācijas Nr. 47101011158 , adrese: „Jaunsilieši”,
Liezeres pag., Madonas nov., LV-4884, 08.01.2018. iesniegumu par nekustamā īpašuma
„Pagasta zeme”, kadastra apzīmējums 4254 006 0072, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4254 006 0072 lauksaimniecībā izmantojamās zemes 5,0 ha kopplatībā zemes nomas līguma
pagarināšanu, konstatēts:
Nekustamais īpašums “Pagasta zeme” Inešu pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr.
4254 006 0072, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 006 0072 5,5 ha
platībā, ir piekrītošs Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar Vecpiebalgas novada domes
16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināms zemesgrāmatā
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu.
19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi”53.punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus,
var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var
pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma
termiņu. Noteikumu 56.punktā noteikts: Pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu
pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.
Līgums ar z/s “Silieši” par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme” nomu noslēgts
13.06.2014., pagarinot līgumu līdz 2023.gada 31.decembrim, līguma kopējais termiņš
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nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā
noteikto nomas līguma termiņa ierobežojumu -30 gadi.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu , Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ pantu, 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”,
5.,31.,53.,56. punktiem, atbilstoši z/s „Silieši”, vienotais reģistrācijas Nr. 47101011158,
08.01.2019. iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas 17.01.2019. atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar z/s „Silieši” par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”
Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 006 0072, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4254 006 0072, lauksaimniecībā izmantojamās zemes 5,0 ha platībā
nomu lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš- 5 gadi.
2. Zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības.
3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos
nodokļus.
12.
Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme”,
Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, sagatavošanu atsavināšanai.
Ziņo D.Slaidiņa
Izskatot z/s „Silieši”, vienotais reģistrācijas Nr. 47101011158 , adrese: „Jaunsilieši”,
Liezeres pag., Madonas nov. LV-4884, 08.01.2019. iesniegumu par iespējām iegūt īpašumā
pašvaldības nekustamo īpašumu „Pagasta zeme”, Inešu pagastā, konstatēts:
Nekustamais īpašums “Pagasta zeme”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr.
4254 006 0072, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 006 0072 5,5 ha
platībā, ir piekrītošs Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar Vecpiebalgas novada domes
16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināms zemesgrāmatā
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu, jo īpašums ir zemes starpgabals, kuram nav
nodrošināta piekļuve koplietošanas ceļam. Zemes vienība nav apbūvēta. Īpašums nav
nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Z/s „Silieši” nomā arī blakus esošos nekustamos
īpašumus, kas savieno īpašumu „Pagasta zeme” ar pašvaldības autoceļu „Briņģi- Ļavāni”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atbilstoši z/s
„Silieši”, vienotais reģistrācijas Nr. 47101011158 , 08.01.2019. iesniegumam, apvienotās finanšu
un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.01.2019. atzinumu (protokols Nr.1),
atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Bērzkalns,
I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS – E.Ķaukulis,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā
īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr. 4254 006 0072, Inešu pagastā, Vecpiebalgas
novadā, sagatavošanu atsavināšanai – zemes robežu uzmērīšanu, īpašuma nostiprināšanu
Zemesgrāmatā, tirgus vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu.
Deputāts E.Ķaukulis plkst.16:19 atstāj sēžu zāli un tālāk domes sēdē nepiedalās.
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13.
Par pilnvarojumu biedrībai “Zaļo ceļu asociācija”.
Ziņo S.Straupe, debatēs piedalās V.Melbārdis, I.Putniņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23..punktu, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa,
I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pilnvarot biedrību “Latvijas Zaļo ceļu asociācija”, reģ. Nr. 40008246059, pārstāvēt
Vecpiebalgas novada pašvaldības intereses Valsts akciju sabiedrībā “Latvijas
dzelzceļš” par bezatlīdzības lietošanas (PATAPINĀJUMA) līguma slēgšanu par
bijušo dzelzceļa iecirkņu „Ieriķi –Gulbene” zemes vienību:
Zemes
vienības
Nr.p.k.
kadastra
apzīmējums
40
42500020123
41
42500030087
42
42500070324

Pagasts
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes pagasts

Novads

Vecpiebalgas
novads

(turpmāk – Zemesgabali), kā arī nekustamo īpašumu un inženierbūvju (turpmāk Nekustamie īpašumi) kas saistīti ar Zemesgabaliem, ar mērķi izmantot (kur iespējams)
bijušo dzelzceļa iecirkni kā nemotorizētu Zaļo ceļu transporta koridoru (ang. – Greenway),
tajā skaitā, vest sarunas, iesniegt un saņemt visus nepieciešamos dokumentus, slēgt
nepieciešamos darījumus, minēto uzdevumu ietvaros pašvaldības vārdā parakstīties,
apstiprināt dokumentu kopijas un norakstus, kā arī kārtot citas nepieciešamās formalitātes.
2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Domes priekšsēdētājam I. Putniņam.
Lēmuma izraksts kopā ar attiecīgu pilnvaru nosūtāms biedrībai “Zaļo ceļu asociācija”.

14.
Par Latvijas čempionāta 1. posma skijoringā un ziemas motokrosā izmaksām.
Ziņo I.Putniņš, debatēs piedalās V.Melbārdis, E.Bērzkalns, A.Caunīte-Bērziņa, I.Putniņš
Pamatojoties uz Latvijas Motosporta Federācijas 16.11.2018.iesniegumu Nr. LaMSF1-118/141, LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir
autonomā funkcija veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu; 21.panta pirmās daļas
23.punktu, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra,
I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS – E.Bērzkalns,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt 2019.gada 12.janvārī Vecpiebalgā notikušā Latvijas čempionāta 1. posma
skijoringā un ziemas motokrosā izmaksas EUR 2000 (divi tūkstoši euro) apmērā.
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15.
Par saistošo noteikumu Nr.12/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldībai
piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” precizēšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
2018.gada 27.decembrī Vecpiebalgas novada dome ar lēmumu Nr.9 (protokols Nr. 18)
apstiprināja saistošos noteikumus Nr.12/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un
piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība”. VARAM ir izvērtējusi saistošo noteikumu
tiesiskumu un 18.01.2019. sniegusi atzinumu par saistošajiem noteikumiem un lūgusi precizēt saistošos
noteikumus , ievērojot Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 31.punktā ietverto pilnvarojumu, precizēt
saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu un nosaukumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 31.punktu, atklāti balsojot, PAR –
V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Atcelt Vecpiebalgas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumu Nr.9 (protokols Nr.
18) par saistošo noteikumu Nr.12/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un
piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” apstiprināšanu.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.12/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo
un piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” jauno redakciju kā saistošos
noteikumus Nr.1/2019 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo
neapbūvēto zemesgabalu nomas maksu”.
3. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai.
4. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības izdevumā “Vecpiebalgas Novada Ziņas”.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.1/2019 Par Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un
piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksu” un paskaidrojuma raksts, kopā uz 3 lapām.
Sēdi slēdz plkst. 16:40
Sēdes ilgums 1 stunda un 38 minūtes.

Sēdi vadīja:

I.PUTNIŅŠ

Sēdi protokolēja:

I.ĢĒRMANE
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