LATVIJAS REPUBLIKA
VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000057259,
Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122
tālr.641 07279, fakss 64161969 vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv
DOMES SĒDES PROTOKOLS
Vecpiebalgas novada Inešu pagastā
2018.gada 25.oktobrī

Nr.16

Sēde sasaukta plkst.1500
Sēdi atklāj plkst.1500
Deputāti balso par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone,
A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET – nav, ATTURAS – nav, domes
sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.
Darba kārtībā:
1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 27.09.2018. domes sēdes lēmumu
izpildi.
2. Par saistošo noteikumu Nr.8/2018 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018.
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un
speciālais budžets 2018.gadam” precizēšanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.9/2018 “Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018.
saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu.
4. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
5. Par zemes nomu bez tiesībām izmantot zemes dzīles.
6. Par saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja (licence) vīna,
raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Vecpiebalgas
novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu.
7. Par grozījumiem līgumā par siltumenerģijas piegādi Vecpiebalgas ciema doktorāta un
kultūras nama siltumapgādes sistēmai.
8. Par izmainām Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku darba laika uzskaites
noteikumos.
9. Par naudas līdzekļu piešķiršanu Dzērbenes Sarkanā krusta nodaļai.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašuma “Vējarozes”,
Dzērbenes pagastā.
11. Par nekustamā īpašuma “Angāri”, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,
atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma “Talkaskalns”, Vecpiebalgas pagastā, sagatavošanu
atsavināšanai.
13. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora Zetor 10145 atsavināšanu, pārdodot par brīvu
cenu.
14. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Dodge Grand Caravan atsavināšanu,
pārdodot par brīvu cenu.
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15. Par grozījumiem īpašuma “Pagasta Dārziņi”, Kaives pagastā, nedzīvojamo telpu nomas
līgumā.
16. Par nekustamā īpašuma nomas un Gulberes ezera apsaimniekošanas līguma
pagarināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma “Mežvidi” un “Mežrijas”, Kaives pagastā, apvienošanu un zemes
piekritību pašvaldībai.
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lejas Rāgažas”,
Vecpiebalgas pagastā.
19. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada
jaunietis”.
20. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva
sportā”.
21. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva
kultūrā”.
22. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva
uzņēmējdarbībā”.
23. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „No sirds uz
sirdi”.
24. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada
skolotājs”.
25. Par nominācijas „Vecpiebalgas novada lepnums” piešķiršanu.
26. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs MELBĀRDIS
Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE
Sēdē piedalās:
Deputāti – Arita ANDERSONE
Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA
Edžus ĶAUKULIS
Viesturs MELBĀRDIS
Inese NAVRA
Ilona RADZIŅA
Izpilddirektore Lelde BURDAJA
Nekustamā īpašuma speciāliste Daina SLAIDIŅA
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Marina SILIŅA
Algu grāmatvede Ilze POGULE
Sēdē nepiedalās:
Deputāti – Edgars BĒRZKALNS, attaisnojošu iemeslu dēļ;
Kristaps DRIĶIS, attaisnojošu iemeslu dēļ;
Indriķis PUTNIŅŠ, attaisnojošu iemeslu dēļ
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
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1.
Pašvaldības izpilddirektores
L.Burdajas atskaite par 27.09.2018. domes sēdes lēmumu izpildi.
Izpilddirektore L.Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par 2018.gada 27.septembra domes
sēdes Nr.14 lēmumu izpildi. Atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.CaunīteBērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 27.09.2018. domes lēmum izpildi.
2.
Par saistošo noteikumu Nr.8/2018 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018.
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un
speciālais budžets 2018.gadam” precizēšanu.
Ziņo M.Siliņa
2018.gada 27.septembrī Vecpiebalgas novada pašvaldības dome ar lēmumu Nr. 15 ((protokols
Nr.14,15.§), turpmāk saukts- Lēmums, apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 8/2018 „Grozījumi
Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1/2018 (turpmāk - Saistošo
noteikumu grozījumi) „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets
2018.gadam (turpmāk- Saistošie noteikumi)”. Saskaņā ar Lēmuma 5.1.punktā minēto, Saistošo
noteikumu grozījumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “ Vecpiebalgas
novada ziņas”.
2018.gada 2.oktobrī tika izdots Ministru kabineta rīkojums Nr. 466 „Par mērķdotāciju
sadalījumu pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam”, kura ietvaros paredzēts
valsts finansējums pedagoģisko darbinieku atalgojumam no 1.septembra līdz 30.novembrim, tāpat
tika ieskaitīti ES fondu līdzekļi pašvaldības ceļa B77 „Saulgoži- Brežģis” un B71 „Šoseja-Laidzi”
pārbūves realizācijai, kā arī papildus nepieciešams precizēt skaitlisko informāciju saistošajos
noteikumos Nr.8/2018.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldības budžetiem” 30.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības
budžeta izpildes gaitā likumā noteiktajā kārtībā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, arī
apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu
uzdevumu finansēšanu un pamatojoties uz apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas 18.10.2018.atzinumu (protokols Nr.11), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Precizēt Saistošo noteikumu grozījumu 1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„1. Izteikt Saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
“1.Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2018.gadam saskaņā
ar 1.pielikumu, 5.pielikumu, 6.pielikumu, 7.pielikumu, 8.pielikumu, 9.pielikumu
10.pielikumu, 11.pielikumu,12.pielikumu un 13.pielikumu :
1.1.Ieņēmumos 4 859 540 euro apmērā
1.2.Izdevumos 4 697 650 euro apmērā””
2. Precizēt Saistošo noteikumu grozījumu 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„ 2. Izteikt Saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālo budžetu 2018.gadam
saskaņā ar 2.pielikumu:
2.1.Ieņēmumos 365 519 euro apmērā
2.2.Izdevumos 719 280 euro apmērā.””
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3. Precizēt pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu apmēru, papildinot Saistošo noteikumu
grozījumus ar 2 1 punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2 1 Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu
2018.gadam saskaņā ar 3.pielikumu:
3.1.Ieņēmumos 329 euro apmērā
3.2.Izdevumos 347 euro apmērā.”
4. Precizēt pašvaldības saistību apmēru un izteikt Saistošo noteikumu grozījumu
3.punktu šādā redakcijā:
„ 3. Izteikt Saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
„4.Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar
4.pielikumu””
5. Precizēt Saistošo noteikumu grozījumu paskaidrojuma rakstu un izteikt Saistošo
noteikumu grozījumu 4.punktu šādā redakcijā:
“”Izteikt Saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:
„5.Apstiprināt paskaidrojuma rakstu „ Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības
pamatbudžetā un speciālajā budžetā 2018.gadam”” .
6. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.8/2018 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes
25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības
pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam” precizētajā redakcijā.
7. Atcelt domes 2018.gada 27.septembra lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr. 8/2018
„Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets
2018.gadam” apstiprināšanu (protokols Nr.14,15.§).
8. Noteikt, ka:
8.1.saistošie noteikumi Nr. 8/2018 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes
25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības
pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam” stājas spēkā nākošajā dienā pēc
to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks;
8.2.lai nodrošinātu saistošo noteikumu Nr.8/2018 „Grozījumi Vecpiebalgas novada
domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada
pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam” publisko pieejamību,
noteikumu pilns teksts tiek ievietots internetā - Vecpiebalgas novada pašvaldības
mājas lapā – www.vecpiebalga.lv, kā arī ir pieejams Vecpiebalgas novada
pašvaldības administrācijas ēkā, kā arī novada pagastu pārvaldēs.
9. Saistošos noteikumus Nr.8/2018 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018.
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un
speciālais budžets 2018.gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas, rakstveidā
un elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
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3.
Par saistošo noteikumu Nr.9/2018
“Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos
noteikumos Nr.2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
Ziņo L.Burdaja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, apvienotās
finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.10.2018.atzinumu (protokols
Nr.11), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra,
V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS – E.Ķaukulis,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 9/2018 “Grozījumi
Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Vecpiebalgas
novada pašvaldības nolikums””, turpmāk – Saistošie noteikumi.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides un
reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk- VARAM);
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas;
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē
www.vecpiebalga.lv un nodrošināt to pieejamību Vecpiebalgas novada pašvaldības ēkā
un pagastu pārvaldēs.
4.
Par Vecpiebalgas novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo L.Burdaja, debatēs piedalās E.Ķaukulis, V.Melbārdis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.
2/2018 8.punktu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
18.10.2018.atzinumu (protokols Nr.11), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Andersone,
A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības administrācijas nolikumu, turpmāk –
Nolikums.
2. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 26.oktobrī;
3. Nolikumu pēc tā stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē
www.vecpiebalga.lv.
4. Uzdot Pašvaldības izpilddirektorei nodrošināt Administrācijas darbinieku iepazīstināšanu
ar Nolikumu.
5.
Par zemes nomu bez tiesībām izmantot zemes dzīles.
Ziņo L.Burdaja, debatēs piedalās E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis
2018.gada 11.septembrī Vecpiebalgas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir
saņēmusi SIA būvniecības firmas “VIRĀŽA”, reģ. Nr. 49503000275 (turpmāk- Nomnieks),
iesniegumu (reģistrēts 12.09.2018. ar Nr.2018/3-10.1/1117), kura ietvaros lūgts pagarināt
1998.gada 30.decembrī starp Cēsu rajona Inešu pagasta padomi (Pašvaldība- tiesību un saistību
pārņēmēja) un SIA būvniecības firmu “Virāža” noslēgto zemes nomas līgumu, uz termiņu līdz
2019.gada 31.oktobrim, bez tiesībām izmantot zemes dzīles.
Iesniegumā Nomnieks norāda:
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ka Līguma darbības laikā zemes dzīles tika iegūtas atbilstoši Līguma nosacījumiem un Valsts
vides dienesta apstiprinātajiem un izsniegtajiem dokumentiem, t.i., derīgo izrakteņu pasei un
derīgo izrakteņu ieguves limitam. Abu šo dokumentu derīguma termiņš beidzas līdz ar zemes
nomas līguma izbeigšanos. Atradnes izstrāde tiek veikta vadoties pēc 2009.gada izstrādātā un
apstiprinātā derīgo izrakteņu ieguves projekta.
- Ieguves un materiālu pārstrādes rezultātā veidojas neizvestā materiāla rezerves, kuras uzkrājas
atradnes izstrādātajā laukumā. Materiālu ieguves laikā ir novērota ikgadēja atradnes applūšana
rudens un pavasara periodos. Paaugstinātais grunts ūdens līmenis neļauj piekļūt krautnēs
izvietotajam smilts- grants materiālam, kas izvietots atradnes izstrādātajā daļā, tāpat šajos
periodos nav iespējams veikt rekultivācijas darbus. Rekultivācijas darbus nav iespējams
izpildīt un pabeigt vienlaicīgi ar ieguves beigu termiņu, t.i., ar 2019.gada 1.janvāri. Lai
izpildītu kvalitatīvi rekultivācijas darbus, tie būtu jāizpilda laika periodā no maija līdz
septembrim.
Ievērojot augstākminēto un vadoties no Nomas līguma 3.2. un 6.8. punkta nosacījumiem,
Nomnieks lūdz pagarināt zemes nomas līgumu, bez tiesībām izmantot zemes dzīles, līdz
2019.gada 31.oktobrim.
Vecpiebalgas novada dome, iepazīstoties ar iesniegtajiem dokumentiem, konstatēja, ka:
1. Nekustamā īpašuma „Līču karjers”, kadastra Nr. 42540040209, īpašuma tiesības
nostiprinātas Inešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000541656 uz
Vecpiebalgas novada pašvaldības vārda. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības
11,71 ha kopplatībā.
2. Atbilstoši 1998.gada 30.decembrī noslēgtajam Nomas līgumam (turpmāk- Līgums)
Iznomātājs ir nodevis, bet Nomnieks pieņēmis nomā 7.3 ha no zemes vienības kopplatības,
ar tiesībām izmantot zemes dzīles, ar nomas maksu EUR 0,70 (septiņdesmit centi) par
vienu kubikmetru izstrādātās smilts- grants maisījuma, bet ne mazāk kā normatīvajos aktos
noteiktā apmērā. Nomas līgums noslēgts līdz 2019.gada 1.janvārim.
3. Nomas līguma ietvaros Nomniekam ir pienākums, tostarp noņemt un saglabāt auglīgo
augsnes daļu rekultivācijai, kā arī uz sava rēķina rekultivēt zemes dzīļu izmantošanas
rezultātā radušos zemes gabala bojājumus atļaujā noteiktajā termiņā (jeb līdz 2018.gada
31.decembrim).
Ministru kabineta 25.08.2012. noteikumu Nr. 570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”
87.punkts nosaka, ka rekultivācijas veidu saskaņo ar pašvaldību, izstrādājot Derīgo izrakteņu
ieguves projektu, kurā, tostarp kā speciāla prasība ir ietverta rekultivācijas veids un pasākumi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru
kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
noteikumi” 28.punktam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
18.10.2018.atzinumu (protokols Nr.11), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Andersone,
A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, V.Melbārdis, PRET – E.Ķaukulis, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Pagarināt 1998.gada 30.decembra Līgumu par zemes nomu un tiesību nodošanu izmantot
zemes dzīles, noslēgtu ar SIA būvniecības firmas “VIRĀŽA”, reģ. Nr. 49503000275, par
nekustamo īpašuma „Līču karjers”, kadastra Nr. 42540040209, (ar 11,71 ha kopplatību)
nomu 7,3 ha apmērā līdz 2019.gada 31.oktobrim, bez tiesībām izmantot zemes dzīles;
2. Uzdot izpilddirektorei Leldei Burdajai līdz 31.10.2018. noslēgt Vienošanos pie Līguma,
ietverot Līgumā vismaz šādus būtiskus nosacījumus:
- sākot ar 2019.gada 1.janvāri nomas maksa tiek noteikta 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības, kā arī pievienotās vērtības nodoklis;
- Līdz nomas līgum termiņa beigām Nomnieks par saviem līdzekļiem veic meža
atjaunošanu nekustamā īpašuma “Līča karjers” 1., 3. un 4.nogabalā 1,03 ha platībā;
- Līdz nomas līguma termiņa beigām Nomnieks veic karjera rekultivāciju.
-

Lēmumu nosūtīt:
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Nomniekam: SIA būvniecības firmas “VIRĀŽA”, reģ. Nr. 49503000275, adrese: Valmieras iela
17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
6.
Par saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par kārtību, kādā tiek
izsniegta atļauja (licence) vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu.
Ziņo L.Burdaja
2018.gada 27.septembrī Vecpiebalgas novada pašvaldības dome (turpmāk- Dome) ar
lēmumu Nr. 5 ((protokols Nr.14,5.§), turpmāk saukts- Lēmums, apstiprināja saistošos noteikumus
Nr. 6/2018 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja (licence) vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā”
(turpmāk - Saistošie noteikumi). Saskaņā ar Lēmumā noteikto, Saistošie noteikumi stājas spēkā
pēc Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmākVARAM) atzinuma saņemšanas un pēc to publicēšanas laikrakstā “ Vecpiebalgas novada ziņas”.
Izskatot VARAM 04.10.2018.atzinumu par Saistošajiem noteikumiem, kurā izteikts
lūgums precizēt tos, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, apvienotās
finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.10.2018.atzinumu (protokols
Nr.11), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra,
V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Precizēt Saistošo noteikumu norādi, uz kāda normatīvā akta pamata izdoti Saistošie
noteikumi, šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu.”
2. Precizēt Saistošo noteikumu 1.punktu, svītrojot iekavas ar saīsinājumu “(turpmākPašvaldība)” un “(turpmāk- Mazā alkoholisko dzērienu darītava)” , kā arī “(turpmākražošana)”.
3. Precizēt Saistošo noteikumu 4.5..apakšpunktu, svītrojot slīpsvītru un saikli “vai”.
4. Atcelt ar Domes 2018.gada 27.septembra lēmumu pieņemto Saistošo noteikumu
redakciju.
5. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6/2018 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja (licence)
vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā” precizētajā redakcijā.
6. Noteikt, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
“Vecpiebalgas novada ziņas”;
7. Saistošos noteikumus” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas, rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai VARAM.
7.
Par grozījumiem līgumā par siltumenerģijas
piegādi Vecpiebalgas ciema doktorāta un kultūras nama siltumapgādes sistēmai.
Ziņo L.Burdaja, debatēs iedalās E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis
Izskatot SIA “Granulu Mobilais Siltums” 2018.gada 24.augusta vēstuli (turpmāk- vēstule),
kuras ietvaros ir lūgts izskatīt iespēju paaugstināt siltumenerģijas iepirkuma cenu saskaņā ar
līgumu Nr. 5-40.3/190 līdz EUR 60.000 (sešdesmit euro) par vienu MWh, Vecpiebalgas novada
pašvaldības dome konstatēja, ka:
1. 2017.gada 19.septembrī iepirkuma procedūras īstenošanas rezultātā starp Vecpiebalgas
novada pašvaldību un SIA “Granulu mobilais Siltums”, turpmāk- Piegādātājs, tika noslēgts
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Līgums Nr.5-40.3/190 “Par siltumenerģijas piegādi Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas
ciema doktorāta un kultūras nama siltumapgādes sistēmai”, turpmāk- Līgums.
2. Saskaņā ar Līguma 4.3. punktu cena par piegādāto siltumenerģiju uz šī Līguma pamata
noteikta 50 EUR//MWh bez pievienotās vērtības nodokļa apmērā.
3. 2017.gada 28.decembrī Krīzes vadības komisija saskaņā ar Civilās aizsardzības un
katastrofas pārvaldīšanas likuma 4.panta pirmās daļas 1.punkta b un c apakšpunktu un
4.panta otrās daļas 3.punktu, atzinusi, ka 2017.gada rudens lietavu un plūdu izraisītās sekas
mežsaimniecībā ir definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa. Atbilstoši Līguma 6.4.1.
apakšpunktam konkrētais stāvoklis mežsaimniecībā definējams kā nepārvarama varas
apstākļi.
Pamatojoties uz augstākminēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
18.10.2018.atzinumu (protokols Nr.11), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Andersone,
A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS – E.Ķaukulis,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Uzdot Domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam līdz 31.10.2018. noslēgt Vienošanos
pie Līguma, nosakot Līgumā, ka, sākot ar 2018.gada 1.oktobri cena par piegādāto
siltumenerģiju uz šī Līguma pamata ir 60 EUR//MWh bez pievienotās vērtības nodokļa;
8.
Par izmaiņām Vecpiebalgas novada
pašvaldības darbinieku darba laika uzskaites noteikumos.
Ziņo I.Pogule
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar
apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.10.2018.
atzinumu (protokols Nr.11), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa,
E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku darba laika uzskaites noteikumus
(turpmāk- Noteikumi).
2. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 3.septembrī.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Vecpiebalgas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu
Nr.10 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku darba laika uzskaites
noteikumiem”.
9.
Par naudas līdzekļu piešķiršanu Dzērbenes Sarkanā krusta nodaļai.
Ziņo L.Burdaja, debatēs piedalās V.Melbārdis
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu un biedrības ”Latvijas
Sarkanais Krusts”, Dzērbenes Sarkanā krusta nodaļas vadītājas V.P. 20.09.2018. iesniegumu,
apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.10.2018. atzinumu
(protokols Nr.11), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa,
E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apmaksāt biedrības ”Latvijas Sarkanais Krusts”, reģ.Nr. 40008002279, Dzērbenes
Sarkanā krusta nodaļai šokolādes iegādes izdevumus EUR 100 (viens simts euro ) apmērā
Donoru dienai Dzērbenē.
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot izpilddirektorei L.Burdajai.
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10.
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vējarozes” Dzērbenes pagastā.
Ziņo D.Slaidiņa
Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas 27.07.2018. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.7-29/33 “Zemes ierīcības projekta
izstrādes nosacījumi īpašuma „Vējarozes”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,
kadastra Nr. 4250 007 0310, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0310 robežu
pārkārtošanai” ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Vējarozes”
(kadastra Nr. 4250 007 0310).
Izskatot SIA „Mērnieks MMR” zemes ierīkotājas Māras Knētas izstrādāto zemes ierīcības
projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma
„Zemes ierīcības likums” 19. pantu, MK 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505. „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas 18.10.2018. atzinumu (protokols Nr.11), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Mērnieks MMR” zemes ierīkotājas Māras Knētas izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma “Vējarozes”, kadastra Nr.4250 007 0310, Dzērbene, Dzērbenes
pagasts, Vecpiebalgas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0310
robežu pārkārtošanai.
2. Saglabāt no īpašuma „Vējarozes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0310
atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0211
0,94 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) un ēkām, kas atrodas uz
šīs zemes vienības , nosaukumu un adresi “Vējarozes”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts,
Vecpiebalgas novads, un noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi- sabiedriskas
nozīmes objektu apbūves zeme -pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods 0908.
3. Piešķirt no īpašuma „Vējarozes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0310
atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0268
0,13 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) un ēkai, kas atrodas uz šīs
zemes vienības , nosaukumu un adresi “Pagastmāja”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts,
Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi- sabiedriskas
nozīmes objektu apbūves zeme -pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods 0908.
11.
Par nekustamā īpašuma "Angāri", Taurenē, Taurenes pagastā,
Vecpiebalgas novadā, atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu.
Ziņo D.Slaidiņa, debatēs piedalās E.Ķaukulis
Izskatot SIA „Āboliņkalns”, reģ. Nr. 44103055817, adrese: Gaujas iela 4-15, Taurene,
Taurenes pag., Vecpiebalgas nov. , valdes locekles Ineses Āboliņas 11.11.2017. iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Angāri”, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, Vecpiebalgas novada
Dome 2017.gada 23.novembrī pieņēmusi lēmumu par nekustamā īpašuma "Angāri", Taurenē,
Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes vienības daļas sagatavošanu atsavināšanai.
Atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam nekustamā īpašuma “Angāri” sadalīšanai,
zemes vienība sadalīta 2 daļās.
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Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Taurenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000460499, nostiprināts nekustamais īpašums „Angāri” kadastra Nr. 4286 002 0338 , kas
sastāv no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4286 002 0458 un 4286 002 0457 2.0999
ha un 1.3658 kopplatībā, īpašnieks Vecpiebalgas novada pašvaldība. Uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4286 002 0458 atrodas ēku īpašums „Angāri” , kadastra Nr. 4286 502 0016,
kas pieder SIA „Āboliņkalns”, saskaņā ar 26.07.2016. ierakstu Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Taurenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000477382.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktamAtsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas
personas: zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas
nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve ), un
zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma –“Angāri”, Taurenē, Taurenes pagastā,
Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4286 002 0338 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286
002 0458, pārdošanas cenu veido
- Vērtēšanas pakalpojums EUR 160.00,
- mērniecības izdevumi EUR 500.00,
- tirgus vērtība EUR 4000.00 , ko noteikusi sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ilze
Apeine ( Latvijas īpašumu Vērtētāju asociācijas sertifikāts Nr. 110) 15.10.2018.
Kopā 4660.00 EUR.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, apvienotās finanšu un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.10.2018. atzinumu (protokols Nr.11), atklāti
balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav,
ATTURAS – E.Ķaukulis,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – īpašuma „Angāri”,
kadastra Nr. 4286 002 0338, apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 002
0458, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, pārdošanas vērtību EUR 4660,00
(četri tūkstoši seši simti sešdesmit euro 0 centi)
2. Atsavināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - īpašuma „Angāri”,
kadastra Nr. 4286 002 0338, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4286 002 0458 2,0999
ha Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, SIA „Āboliņkalns”, reģ. Nr.
44103055817, adrese: Gaujas iela 4-15, Taurene, Taurenes pag. Vecpiebalgas nov.
3. Pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt Pirkuma
līguma noslēgšanu.
4. Pilnvarot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektori līdz 30.11.2018. noslēgt
Pirkuma līgumu.
12.
Par nekustamā īpašuma „Talkaskalns”,
Vecpiebalgas pagastā, sagatavošanu atsavināšanai.
Ziņo D.Slaidiņa, debatēs piedalās E.Ķaukulis, V.Melbārdis
Izskatot J.S. 01.10.2018. iesniegumu par iespējām iegūt īpašumā pašvaldības nekustamo
īpašumu „Talkaskalns” Vecpiebalgas pagastā, konstatēts:
Nekustamais īpašums „Talkaskalns”, kadastra Nr. 4292 006 0071 , Vecpiebalgas pagastā
Vecpiebalgas novadā, platība 1,77 ha, ir piekrītošs Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar
pašvaldības 16.01.2013. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināms Zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu, jo īpašums ir zemes starpgabals, kuram
nav nodrošināta piekļuve koplietošanas ceļam un kura platība mazāka par teritorijas plānojumā
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paredzēto minimālo platību. Attālums līdz tuvākajam koplietošanas ceļam ~ 400 m. Zemes vienība
nav apbūvēta, lai to sasniegtu ir jāšķērso 2 īpašumi, kuros nav noteikts ceļa servitūts. Īpašums nav
nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Īpašums robežojas ar J.S. piederošo īpašumu
„dzēsts”, kadastra Nr. 4292 006 0072.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, apvienotās
finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.10.2018. atzinumu, atbilstoši
J.S.01.10.2018. iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas 18.10.2018. atzinumu (protokols Nr.11), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, V.Melbārdis, PRET – E.Ķaukulis, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā
īpašuma „Talkaskalns”, kadastra Nr. 4292 006 0071, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas
novadā, sagatavošanu atsavināšanai – īpašuma nostiprināšanu Zemesgrāmatā, tirgus
vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu.
13.
Par pašvaldības kustamās mantas –
traktora Zetor 10145, atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu.
Ziņo D.Slaidiņa
Vecpiebalgas novada dome 26.04.2018. pieņēmusi lēmumu „Par pašvaldības kustamās
mantas – traktora Zetor 10145,atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”, noteikta kustamās mantas
nosacītā cena EUR 2800,00 , kurai piemērojams pievienotās vērtības nodoklis 21% (EUR 588,00)
. Noteiktajā pieteikšanās termiņā pieteicās četri pretendenti un tika izsludināta kustamās mantas
– traktora Zetor 10145 izsole. Informācija par izsoli tika publicēta pašvaldības mājas lapā
www.vecpiebalga.lv un pašvaldības izdevumā „Vecpiebalgas novada ziņas”, kā arī nosūtīta
visiem pretendentiem, kuri pieteicās traktoru iegadāties par brīvu cenu. Tomēr izsole nenotika, jo
noteiktajā termiņā uz izsoli nepieteicās neviens pretendents.
Saskaņā ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 32.panta 4.daļuJa kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu var
ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu.
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta 1.daļai Publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt:
1) pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi;
2) pārdodot par brīvu cenu;
3) apmainot pret citu mantu;
4) ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā;
5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta);
6) nododot bez atlīdzības.
3.panta 2.daļa nosaka, ka Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana
izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta
1.daļu, 5.panta 5.daļu, 6.panta 3.daļu, 32.panta 4.daļu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas 18.10.2018. atzinumu (protokols Nr.11), atklāti balsojot, PAR –
I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Atsavināt Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu traktoru Zetor
10145, pārdodot par brīvu cenu.
2. Apstiprināt kustamās mantas – traktora Zetor 10145 pārdošanas brīvo cenu – EUR 2600,(divi tūkstoši seši simti euro), kurai piemērojams pievienotās vērtības nodoklis 21% (EUR
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3.

4.
5.
6.

546,00), kopējā pārdošanas cena ir EUR 3146,00 (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit seši
euro).
Sludinājumu par traktora Zetor 10145 pārdošanu par brīvu cenu publicēt Vecpiebalgas
novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Vecpiebalgas novada ziņas” un
pašvaldības interneta mājaslapā www.vecpiebalga.lv, nosakot, ka pieteikums par traktora
pirkšanu iesniedzams Vecpiebalgas novada pašvaldībā, Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā,
Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122 administratorei vai nosūtāms uz
elektroniskā pasta adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv , līdz 2018.gada 16.novembra
plkst.17:00.
Ja noteiktajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, rīkojama izsole „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā.
Uzdot pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai šā lēmuma 4. punktā noteiktajā
gadījumā organizēt kustamās mantas izsoli.
Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei sagatavot un iesniegt mantas
pircējam parakstīšanai pirkuma līgumu.

14.
Par pašvaldības kustamās mantas –
automašīnas Dodge Grand Caravan atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu.
Ziņo D.Slaidiņa
Vecpiebalgas novada dome 23.08.2018. pieņēmusi lēmumu „Par pašvaldības kustamās
mantas – automašīnas Dodge Grand Caravan atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”, noteikta
kustamās mantas nosacītā cena EUR 600,00 , kurai piemērojams pievienotās vērtības nodoklis
21% (EUR 126,00) . Noteiktajā pieteikšanās termiņā pieteicās viens pretendents , tomēr
automašīna netika atsavināta, jo pretendents 16.10.2018. savu pieteikumu atsauca.
Saskaņā ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 32.panta 4.daļuJa kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu var
ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu.
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta 1.daļai Publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt:
1) pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi;
2) pārdodot par brīvu cenu;
3) apmainot pret citu mantu;
4) ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā;
5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta);
6) nododot bez atlīdzības.
3.panta 2.daļa nosaka, ka Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana
izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta
1.daļu, 5.panta 5.daļu, 6.panta 3.daļu, 32.panta 4.daļu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas 18.10.2018. atzinumu (protokols Nr.11), atklāti balsojot, PAR –
I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Atsavināt Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu- automašīnu Dodge
Grand Caravan, valsts reģistrācijas Nr.EZ 5059, pārdodot par brīvu cenu.
2. Apstiprināt kustamās mantas – automašīnas Dodge Grand Caravan, valsts reģistrācijas
Nr.EZ 5059, pārdošanas brīvo cenu – EUR 500,00.- (pieci simti euro) , kurai piemērojams
pievienotās vērtības nodoklis 21% (EUR 105.00), kopējā pārdošanas cena ir EUR 605,00
(seši simti pieci euro).
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3. Sludinājumu par automašīnas Dodge Grand Caravan, valsts reģistrācijas Nr. EZ 5059,
pārdošanu par brīvu cenu publicēt Vecpiebalgas novada pašvaldības bezmaksas
informatīvajā izdevumā “Vecpiebalgas novada ziņas” un pašvaldības mājaslapā
www.vecpiebalga.lv, nosakot, ka pieteikums par automašīnas pirkšanu iesniedzams
Vecpiebalgas novada pašvaldībā, Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā,
Vecpiebalgas novadā, LV-4122, administratorei vai nosūtāms uz elektroniskā pasta adresi
vecpiebalga@vecpiebalga.lv, līdz 2018.gada 16.novembra plkst.17:00.
4. Ja noteiktajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, rīkojama izsole „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā.
5. Uzdot pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai šā lēmuma 4. punktā noteiktajā
gadījumā organizēt kustamas mantas izsoli.
6. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei sagatavot un iesniegt mantas
pircējam parakstīšanai pirkuma līgumu.
15.
Par grozījumiem īpašuma
“Pagasta Dārziņi”, Kaives pagastā nedzīvojamo telpu nomas līgumā.
Ziņo D.Slaidiņa
2015.gada 1.decembrī noslēgts nedzīvojamo telpu nomas tiesību līgums par nedzīvojamo
telpu ēkā „Pagasta Dārziņi”, Kaivē Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apz. 4258 003
0140 001, 43,4 kv.m. platībā iznomāšanu z/s „Kalna Māļi”, reģ. Nr. 49501017667. Nomas līgums
ir spēkā līdz 2027.gada 30.novembrim.
2018.gada 9.augustā ir saņemts z/s „Kalna Māļi” īpašnieces T.M. iesniegums ar lūgumu
veikt grozījumus noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas tiesību līgumā- samazināt iznomāto platību,
atsakoties no divām telpām,
Pamatojoties uz 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 "Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi" 12. punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta
nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas 18.10.2018. atzinumu (protokols Nr.11), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2015.gada 1.decembrī noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas tiesību
līgumā ar z/s „Kalna Māļi”, reģ. Nr. 49501017667, adrese „Teikas”, Kaives pag., Vecpiebalgas
nov., LV-4144, par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu ēkā “Pagasta Dārziņi”, Kaivē,
Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4258 003 0140
001, iznomāšanu un izteikt līguma 1.1.2. punktu šādā redakcijā:
1.1.2.Noteikt, ka Iznomātājs nodod Nomniekam un Nomnieks pieņem no Iznomātāja
lietošanā par maksu - nomā telpas 30,1 m2 kopplatībā (telpa Nr. 25, saskaņā ar
tehniskās inventarizācijas lietas būves 1. stāva plāna shēmu) nedzīvojamā ēkā „Pagasta
Dārziņi”, Kaivē, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apz. 4258 003 0140 001,
turpmāk tekstā – Telpas.
2. Pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt Nomas
līguma grozījumu sagatavošanu.
3. Pilnvarot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektori līdz 30.11.2018. parakstīt Nomas
līguma grozījumus.
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16.
Par nekustamā īpašuma nomas un
Gulberes ezera apsaimniekošanas līguma pagarināšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Izskatot Ē.O., personas kods “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, Cēsis, LV-4101, 05.10.2018
iesniegumu par nekustamā īpašuma nomas un Gulberes ezera apsaimniekošanas līguma
pagarināšanu uz nākamiem 10 gadiem, konstatēts:
Zemes vienība „Gulberes ezers”, kadastra Nr. 4250 002 0104 , Dzērbenes pagastā,
Vecpiebalgas novadā atrodas Vecpiebalgas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā saskaņā ar
LR likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 2.daļas 2.punktu un Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010.gada 17.marta lēmumu par
zemes piekritību pašvaldībai. 2009.gada 30.martā Dzērbenes pagasta padome iznomājusi un
nodevusi apsaimniekošanā Ē.O. zemes vienību „Gulberes ezers”, kadastra Nr. 4250 002 0104 30,3
ha platībā. Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nodošanas apsaimniekošanā mērķis- projekta
„Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības
veicināšana” noslēgšana un realizēšana
Ē.O. pieder nekustamais īpašums „Elki”, kas robežojas ar Gulberes ezeru. Ē.O. ir
nodibinājis SIA „Gulberes ezera attīstības biedrība”, kas ar LEADER projektu atbalstu izveidojusi
Gulberes ezera krastā sakoptu un labiekārtotu atpūtas vietu un iegādājusies aprīkojumu
Vecpiebalgas novada brīvprātīgajiem zvejas inspektoriem.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi”, Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6/2014 “Par kārtību,
kādā izmantojami un apsaimniekojami Vecpiebalgas novada publiskā lietošanā esošie iekšējie
ūdeņi un to krasti”, atbilstoši Ē.O., personas kods “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, Cēsis LV-4101,
05.10.2018 iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas 18.10.2018. atzinumu (protokols Nr.11), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Pagarināt nekustamā īpašuma nomas un Gulberes ezera apsaimniekošanas līgumu ar Ē.O.,
personas kods “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, Cēsis, LV-4101, nomas līguma termiņš- 10 gadi.
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus
maksājot pievienotās vērtības nodokli.
3. Pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt Vienošanās
noslēgšanu.
4. Pilnvarot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektori parakstīt Vienošanos pie
nekustamā īpašuma nomas līguma.
17.
Par nekustamo īpašumu “Mezvidi” un
“Mežrijas”, Kaives pagastā, apvienošanu un zemes piekritību pašvaldībai.
Ziņo D.Slaidiņa
Vecpiebalgas novada dome 2009.gada 25.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.18 (Protokols
nr.17) par zemes vienības „Mežvidi” Kaives pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums
4258 005 0020, platība 20.23 ha, piekritību pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas
2.punktu, kas nosaka, ka Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, kas vietējās pašvaldības teritorijas
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plānojumā paredzēta pašvaldību funkciju īstenošanai- iedzīvotāju sociālo jautājumu risināšanai,
maznodrošināto un sociāli maz aizsargāto iedzīvotāju nodrošināšanai ar kurināmo.
Nekustamais īpašums “Mežvidi” robežojas ar nekustamo īpašumu “Mežrijas”, kadastra Nr.
4258 005 0012 2,4 ha platībā, kurš piekritīgs pašvaldībai saskaņā ar Vecpiebalgas novada domes
2009.gada 16.decembra lēmumu Nr.6 (Protokols nr.19) , pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5.daļas
1.punktu, kas nosaka, ka Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4. daļai
noslēdzami zemes nomas līgumi. 2007.gada 27.augustā Kaives pagasta padome iznomājusi zemes
vienību “Mežvidi” L.O., līguma termiņš beidzies 2017.gada 27.augustā. L.O. nevēlas pagarināt
zemes nomas līgumu, jo zemes vienību neizmanto, ēka , kas atrodas uz šīs zemes vienības, ir
sagruvusi un zemes vienība nav savienota ar koplietošanas ceļu.
Zemes vienības “Mežvidi” un “Mežrijas” ir atzīstamas par starpgabaliem, jo tās nav
savienotas ar koplietošanas ceļu. Zemes vienībām ir kopīgas robežas.
Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta 4.daļu, kas
nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst
apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā,
18.¹. panta1.daļas 4.punktu,par to, ka apvieno tikai viena veida nekustamā īpašuma objektus —
zemes vienību ar zemes vienību un 2.daļu-kurā teikts: nekustamā īpašuma objektus apvieno, ja
zemes vienībām ir kopīgs vismaz viens robežas posms, MK 10.04.12. noteikumu Nr. 263
„Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 14. punktu, likuma Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas
4.punktu.kas nosaka, ka Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības
vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un
juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas
atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav
paredzēta, tikai gadījumos, ja: tā ir zemes starpgabals atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka
tā ir starpgabals, atbilstoši Vecpiebalgas novada Teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam, PAR
– I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Pievienot
nekustamam īpašumam „Mežvidi”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā,
kadastra Nr. 4258 005 0022 ,zemes vienības kadastra apzīmējums 4258 005 0020, platība
20,23 ha, nekustamo īpašumu „Mežrijas”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā , kadastra
Nr. 4258 005 0012, zemes vienības kadastra apzīmējums 4258 005 0020, platība 2,4 ha.
2. Jaunradītajam īpašumam –zemes vienībai aptuveni 22,63 ha kopplatībā, vairāk vai mazāk ,
kā izrādīsies robežas uzmērot, apstiprināt nosaukumu „Mežrijas” , Kaives pagasts,
Vecpiebalgas novads, un noteikt lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.
3. Pilnvarot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāju vērsties VZD
Vidzemes reģionālajā nodaļā ar lūgumu piešķirt jaunradītajam īpašumam kadastra numuru
un zemes vienības kadastra apzīmējumu.
4. Atzīt, ka nekustamais īpašums- zemes vienība „Mežrijas”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas
novadā, 22,63 ha kopplatībā ir starpgabals, jo tā nav savienota ar koplietošanas ceļu.
5. Atzīt, ka nekustamais īpašums- zemes vienība „Mežrijas”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas
novadā, 22,63 ha kopplatībā ir piekritīga pašvaldībai , jo tā ir starpgabals.
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18.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Lejas Rāgažas”, Vecpiebalgas pagastā.
Ziņo D.Slaidiņa
Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas 24.07.2018. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.7-29/313 “Zemes ierīcības projekta
izstrādes nosacījumi īpašuma „Lejas Rāgažas”, Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā
kadastra Nr. 4292 004 0069, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0069 sadalīšanai”
ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Lejas Rāgažas” (kadastra Nr. 4292
004 0069).
Izskatot SIA „Topometrs” zemes ierīkotājas Vitas Važas izstrādāto zemes ierīcības
projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma
„Zemes ierīcības likums” 19. pantu, MK 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505. „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Andersone,
A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Topometrs” zemes ierīkotājas Vitas Važas izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma “Lejas Rāgažas”, kadastra Nr.4292 004 0069, Vecpiebalgas
pagasts, Vecpiebalgas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0069
sadalīšanai.
2. Saglabāt no īpašuma „Lejas Rāgažas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0069
atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0215
2,1 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) un ēkām, kas atrodas uz šīs
zemes vienības , nosaukumu un adresi “Lejas Rāgažas”, Vecpiebalgas pagasts,
Vecpiebalgas novads, un noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3. Piešķirt no īpašuma „Lejas Rāgažas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0069
atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0216
6,2 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) un ēkām, kas atrodas uz šīs
zemes vienības , nosaukumu un adresi “Alauksta Rāgažas”, Vecpiebalgas pagasts,
Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
19.
Par Vecpiebalgas novada pašvaldības
apbalvojuma piešķiršanu nominācijā “Gada jaunietis”.
Ziņo A.Caunīte-Bērziņa, debatēs piedalās E.Ķaukulis
Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu
piešķiršanu”, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.10.2018.
atzinumu (protokols Nr.11), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa,
E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada jaunietis”
sekojošas personas:
Elizabeti Kati Antoni
Loretu Ločmeli
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20.
Par Vecpiebalgas novada pašvaldības
apbalvojuma piešķiršanu nominācijā “Gada balva sportā”.
Ziņo A.Caunīte-Bērziņa
Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu
piešķiršanu”, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2018.atzinumu (protokols
Nr.4), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra,
V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada balva sportā”
sekojošas personas:
Rinaldu Jāni Kārkliņu
Arni Tunti
Jolantu Krastiņu
21.
Par Vecpiebalgas novada pašvaldības
apbalvojuma piešķiršanu nominācijā “Gada balva kultūrā”.
Ziņo A.Caunīte-Bērziņa
Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu
piešķiršanu”, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2018.atzinumu (protokols
Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra,
V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada balva
kultūrā” sekojošas personas:
Antru Grinbergu
Aivaru Ošiņu
Mārīti Šķēli

22.
Par Vecpiebalgas novada pašvaldības
apbalvojuma piešķiršanu nominācijā “Gada balva uzņēmējdarbībā”.
Ziņo A.Caunīte-Bērziņa
Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu
piešķiršanu”, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2018.atzinumu (protokols
Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra,
V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada balva
uzņēmējdarbībā” sekojošas personas:
SIA “Liepas M”
IK “Pasakainas lietas”
Kristapu Zārdiņu
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23.
Par Vecpiebalgas novada pašvaldības
apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „No sirds uz sirdi”.
Ziņo A.Caunīte-Bērziņa
Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu
piešķiršanu”, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2018.atzinumu (protokols
Nr.4), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra,
V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „No sirds uz sirdi”
sekojošas personas:
Andi Dzeni
Daigu Lāpseli
Andri Stupeli
24.
Par Vecpiebalgas novada pašvaldības
apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada skolotājs”.
Ziņo A.Caunīte-Bērziņa
Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas „Gada skolotājs”
piešķiršanas nolikumu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2018. atzinumu
(protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa,
E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada skolotājs”
sekojošas personas:
Vizbulīti Kalniņu
Lilitu Ozoliņu

25.
Par nominācijas “Vecpiebalgas novada lepnums” piešķiršanu.
Ziņo A.Caunīte-Bērziņa
Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada domes nominācijas “Vecpiebalgas novada
lepnums” piešķiršanas nolikumu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2018.
atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa,
E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienu, apbalvot ar nomināciju
“Vecpiebalgas novada lepnums” – LINDU TUNTI.
26.
Par Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm.
Ziņo V.Melbārdis
Ņemot vērā Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu klasifikāciju un transportlīdzekļu
satiksmes intensitāti un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 09.marta noteikumu Nr. 224
„Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes
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kontroli” 4.2.punktu, kurš nosaka, ka Autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu
uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa
līdz 31.oktobrim), apstiprina attiecīgā pašvaldība, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Andersone,
A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu sarakstu ar ikdienas uzturēšanas
klasēm ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) 2018./2019.gadā Vecpiebalgas
novada administratīvajā teritorijā atbilstoši pielikumam.
Pielikumā: Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no
01.novembra līdz 31.martam) 2018/2019 uz 7 lapām.
Sēdi slēdz plkst. 16:31
Sēdes ilgums 1 stunda un 31 minūte.

Sēdi vadīja:

V.MELBĀRDIS

Sēdi protokolēja:

I.ĢĒRMANE
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