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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Vecpiebalgas novada Inešu pagastā
2018.gada 27.septembrī

Nr.14

Sēde sasaukta plkst.1500
Sēdi atklāj plkst.1500
Domes priekšsēdētājs rosina iekļaut izsludinātajā domes sēdes darba kārtībā lēmuma projektu
“Par izmaiņām amata vienību sarakstā”.
Deputāti balso par domes sēdes darba kārtības papildināšanu, atklāti balsojot, PAR –
V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 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 23.08.2018. domes sēdes lēmumu
izpildi.
2. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2018.gada 26.jūlija līdz
2018.gada 27.septembrim.
3. Par Līguma par atkritumu apsaimniekošanu Vecpiebalgas novada administratīvajā
teritorijā noslēgšanu un par mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu
apsaimniekošanas maksas noteikšanu.
4. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA “ZAAO” bērnu un jauniešu vides izglītības
programmas realizēšanā interešu izglītībā.
5. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par kārtību, kādā
tiek izsniegtas atļaujas (licences) vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā”
apstiprināšanu.
6. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2018 “Par Vecpiebalgas
novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu.
7. Par finansējuma piešķiršanu 2017.gada 28.decembra Vecpiebalgas novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.6/2017 kārtībā.
8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
9. Par līguma slēgšanu ar profesionālās ievirzes sporta izglītības īstenošanu.
10. Par izmaiņām komunālo pakalpojumu tarifos.
11. Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei.
12. Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei.
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13. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā
Nr. 3 (prot. Nr.1) „Par izmaksām 2018.gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”.
14. Par finansējuma sadalījumu piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai vispārējās
izglītības iestāžu pedagogiem.
15. 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.
16. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.1-4/14 “Dāvinājumu
(ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Vecpiebalgas novada
pašvaldībā” apstiprināšanu.
17. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa “Sakoptākā sēta” rezultātu
apstiprināšanu.
18. Par 26.07.2018. sēdes lēmuma Nr.18 “Par nedzīvojamo telpu ēkā “Pils”, Dzērbenē,
Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
atsaukšanu.
19. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
20. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Sabiedriskais centrs”, īpašumā Dzērbenē, Dzērbenes pagastā,
Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
21. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
22. Par izmaiņām amata vienību sarakstā.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ
Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE
Sēdē piedalās:
Deputāti – Arita ANDERSONE
Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA
Edgars BĒRZKALNS
Viesturs MELBĀRDIS
Inese NAVRA
Indriķis PUTNIŅŠ
Izpilddirektore Lelde BURDAJA
Juriste Sandra STRAUPE
Nekustamā īpašuma speciāliste Benita ZVEJNIECE
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Marina SILIŅA
Galvenās grāmatvedes vietniece Ilze KAULA
Sēdē nepiedalās:
Deputāti – Ilona RADZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ;
Kristaps DRIĶIS, attaisnojošu iemeslu dēļ;
Edžus ĶAUKULIS, attaisnojošu iemeslu dēļ
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
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1.
Pašvaldības izpilddirektores
L.Burdajas atskaite par 23.08.2018. domes sēdes lēmumu izpildi.
Izpilddirektore L.Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par 2018.gada 23.augusta domes
sēdes Nr.13 lēmumu izpildi. Atklāti balsojot: PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.CaunīteBērziņa, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 23.08.2018. domes lēmum izpildi.

2.
Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas
atskaite par darbu no 2018.gada 26.jūlija līdz 2018.gada 27.septembrim.
Izpilddirektore L.Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par darbu no 2018.gada 26.jūlija līdz
2018.gada 27.septembrim. Atklāti balsojot: PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.CaunīteBērziņa, 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 26.jūlija līdz 2018.gada
27.septembrim.
Atskaite protokola pielikumā.
3.
Par Līguma par atkritumu apsaimniekošanu Vecpiebalgas
novada administratīvajā teritorijā noslēgšanu un par mājsaimniecībā
radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.
Ziņo S.Straupe, debatēs piedalās I.Navra
2013.gada 29.oktobrī starp Vecpiebalgas novada pašvaldību (turpmāk - Pašvaldība) un SIA
„Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizāciju“ (turpmāk – ZAAO) tika noslēgts
līgums par sadzīves atkritumu savākšanas, uzglabāšanas, pārkraušanas un pārvadāšanas
pakalpojumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā). Līguma darbības
beigu termiņš ir noteikts 2018.gada 26.novembris.
Pašvaldība ir saņēmusi SIA “ZAAO” 29.08.2018. iesniegumu (reģistrēts 30.08.2018.ar Nr.2018/310.2/1067), kura ietvaros Pašvaldībai lūgts pieņemt lēmumu:
- par jauna sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojuma līguma noslēgšanu uz septiņiem gadiem, kā arī
- par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldība
savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos
plānus, organizē visu sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, kā arī to
būvdarbu veikšanas procesā radušos ražošanas atkritumu, uz kuriem neattiecas normatīvie akti par
būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību, apsaimniekošanu.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajam regulējumam pašvaldībai ir
tiesības patstāvīgi izvēlēties veidu, ka tā īsteno likumā noteikto pienākumu izvēlēties atkritumu
apsaimniekotāju.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldība publisko
iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto
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būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, par piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu.
Savukārt Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešā daļā noteikts šā likuma piemērošanas
izņēmums, nosakot, ka likumu nepiemēro tādas personas veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai
sniegtajiem pakalpojumiem, kura atbilst visām šādām pazīmēm:
a) tā atrodas tādā vairāku pasūtītāju kopīgā kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt
kontrolētās personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus;
b) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kopīgi
kontrolējošo pasūtītāju vai citu minēto pasūtītāju kontrolēto personu interesēs;
c) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības
veidu, kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam
par Eiropas Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus un
kam nav izšķirošas ietekmes uz to.
Atbilstoši Pašvaldības rīcībā esošajām ziņām un materiāliem, ir secināms, ka pakalpojuma
sniedzējs (SIA “ZAAO”) atbilst Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešā daļā noteiktajām
pazīmēm, proti:
a) SIA “ZAAO” atrodas pašvaldību, kas ir tās dalībnieki, kontrolē. Kontroles esamību
apliecina ZAAO dalībnieku reģistra kopija. Papildus, SIA “ZAAO” savā iesniegumā
apliecina, ka nevienai trešajai personai nav piešķirtas tiesības ietekmēt ZAAO darbības
mērķus un lēmumus;
b) Kā apliecina SIA “ZAAO”, uzņēmums 94% (dati uz 31.12.2017.) ieņēmumus gūst no
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tajās pašvaldībās, kas ir
tās dalībnieki;
c) ZAAO kapitāla daļas 100% apmērā pieder pašvaldībām, kas to kontrolē, tai skaitā
Vecpiebalgas novada pašvaldībai.
No augstāk minētā secīgi izriet, ka, līguma noslēgšanai ar konkrēto atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju var nepiemērot publiskā iepirkuma procedūru.
Iesniegumā, tostarp, lūgts apstiprināt maksu par mājsaimniecībās radīto būvniecības
atkritumu izvešanu no klienta norādītas adreses – 28,25 EUR par 1 m3 (bez PVN) apmērā, ko
veidos:
- maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu – 10,75 EUR apmērā par 1 m3;
- maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieņemšanu apglabāšanai
atkritumu poligonā "Daibe" – 17,50 EUR apmērā par 1 m3.
Pamatojoties uz augstākminēto informāciju un izziņas materiāliem, kā arī uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešo
daļu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018
atzinumu (protokols Nr.10), 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. Uzdot Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam līdz 31.10.2018.
noslēgt ar SIA “ZAAO” līgumu par sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto
būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Vecpiebalgas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā, uz šādiem būtiskiem nosacījumiem:
1.1. Pašvaldība piešķir SIA “ZAAO”(atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.
VA13AA0003, izdota Valsts vides dienesta Valmieras reģionālajā pārvaldē) tiesības
sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus atkritumu radītājiem Pašvaldības
teritorijā, savukārt SIA “ZAAO” apņemas nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu sniegšanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības
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jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un saskaņā ar apstiprinātajiem plānošanas
dokumentiem.
1.2. Līgums stājas spēkā 2018.gada 27.novembrī un ir spēkā 7 (septiņus) gadus jeb līdz
2025.gada 26.novembrim;
1.3. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Klientiem tiek piemērota 15,49 EUR
apmērā par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu plus pievienotās vērtības nodoklis
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, ko veido:
1.3.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas
infrastruktūras objektu un uzturēšanu atbilstoši Līgumam, kā arī izmaksas to
sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju
izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 9,18 EUR apmērā par 1 m3;
1.3.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe"– 6,31 EUR apmērā par 1
m3 .
1.4. Maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu no klienta
norādītas adreses – 28,25 EUR par 1 m3 (bez PVN) apmērā, ko veidos:
1.4.1. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu – 10,75 EUR apmērā par 1 m3;
1.4.2. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieņemšanu
apglabāšanai atkritumu poligonā "Daibe" – 17,50 EUR apmērā par 1 m3.
2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam.

4.
Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “ZAAO” bērnu un
jauniešu vides izglītības programmas realizācijā interešu izglītībā.
Ziņo S.Straupe
Pašvaldībā ir saņemts SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas”
(turpmāk- ZAAO) sadarbības līguma projekts, kura ietvaros Pašvaldība un SIA “ZAAO” līdz
2018./2019.gada mācību gada beigām īstenotu sadarbību bērnu un jauniešu vides izglītības
programmas realizācijā interešu izglītības jomā. Sadarbība tiek piedāvāta atbilstoši programmas
tematiskajam plānam. Programmas mērķauditorija ir Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamie (1.-3.klašu, 4.-6.klašu, 7.-9.klašu, 10.-12.klašu izglītojamie);
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Vecpiebalgas
novada pašvaldības 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 2/2018 51.punktu, kā arī apvienotās
finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018 atzinumu (protokols
Nr.10), 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. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam līdz
28.09.2018. noslēgt ar SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”
Vienošanos par bērnu un jauniešu vides izglītības programmas realizāciju interešu
izglītībā.
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5.
Par Vecpiebalgas novada pašvaldības
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” apstiprināšanu.
Ziņo S.Straupe
Pašvaldība ir saņēmusi privātpersonas (komersanta) 20.08.2018. iesniegumu (reģistrēts ar
Nr. 946/3-14.1B), ar kuru lūgts izsniegt atļauju alkoholisko dzērienu darītavai- noliktavai
Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Alkoholisko dzērienu aprites likuma (turpmāk – Likums) 3.panta 1.3 daļa nosaka, ka, lai saņemtu
speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, mazajai alkoholisko dzērienu
darītavai ir jāsaņem vietējās pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā. Savukārt, Likuma 8.panta 2.daļa paredz
pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā mazā alkoholisko
dzērienu darītava ir tiesīga saņemt šā likuma 3.panta 1.3 daļā minēto atļauju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Alkoholisko
dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu, kā arī apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018 atzinumu (protokols Nr.10), 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. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 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.
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. Pēc VARAM atzinuma saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, publicēt
Saistošos noteikumus laikrakstā “Vecpiebalgas novada ziņas” un tīmekļa vietnē www.
vecpiebalga.lv
4. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam.
6.
Par Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.7/2018 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu.
Ziņo S.Straupe
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās
daļas 4. punktu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018 atzinumu
(protokols Nr.10), 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. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 7/2018 “Par
Vecpiebalgas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, turpmāk – Saistošie noteikumi.
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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 ar publicēšanu pašvaldības izdevumā “Vecpiebalgas
Novada Ziņas”.
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.
7.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu 2017.gada 28.decembra
Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2017 kārtībā.
Ziņo S.Straupe
2018.gada 30.augustā Vecpiebalgas novada pašvaldībā (turpmāk - Pašvaldība) saņemts biedrības
“BALGA AV”, reģ. Nr. 40008273269, pieteikums un tam pievienotie dokumenti (reģistrēti
30.08.2018. ar Nr.2018/3-10.1/1072), kura ietvaros, pamatojoties uz Vecpiebalgas novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2017 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības
palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, palīdzības sniegšanas kārtību
un palīdzības apmēru”, lūgts piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1143.45 (viens tūkstotis
viens simts četrdesmit trīs euro, 45 centi) apmērā dzīvojamās mājas ar adresi: “Elektroni”,
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, Pašvaldības atbalstāmo
energoefektivitātes pasākumu jeb ēkas energoaudita veikšanai un sertificēta tehniskās apsekošanas
atzinuma sagatavošanai.
Dome iepazinās ar tās rīcībā esošajiem dokumentiem un secina:
(1) Uz iesnieguma izskatīšanas dienu Vecpiebalgas novada pašvaldībā ir spēkā
28.12.2017. Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6/2017 “Par
Vecpiebalgas novada pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai
dzīvojamā mājā, palīdzības sniegšanas kārtību un palīdzības apmēru” (turpmākSaistošie noteikumi);
(2) Atbilstoši Saistošo noteikumu 13.punktam, dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai atbalstāmās izmaksas ir: ēkas energoaudita veikšana un sertificēta
speciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana, kā arī ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskā projekta sagatavošanas
izmaksas;
(3) Saistošo noteikumu 18.punkts noteic, ka Komiteja katram pretendentam piešķiramo
Pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu
aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apmērus
(4) Atbilstoši Saistošo noteikumu 15. un 15.1.punktam Pašvaldības līdzfinansējuma
kopējais apjoms vienas Dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai
viena kalendārā gada laikā ir ne lielāks kā 2400 euro, kura ietvaros: energoaudita
veikšanai un sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai tiek
piešķirti 90 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā
1200 euro.
(5) Biedrības “BALGA AV”, reģ. Nr. 40008273269, pieteikumā un tam pievienotajos
dokumentos norādītās kopējās izmaksas energoaudita veikšanai sastāda EUR 605.00
(ieskaitot PVN 21 %) , savukārt izmaksas sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas
atzinuma sagatavošanai norādītas EUR 665.00 (ieskaitot PVN 21%).
Pamatojoties uz augstākminēto, lietā esošajiem materiāliem, uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 9.punktu, Vecpiebalgas novada pašvaldības 28.12.2017. saistošo noteikumu
Nr. 6/2017 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu
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veikšanai dzīvojamā mājā, palīdzības sniegšanas kārtību un palīdzības apmēru” 17.1. apakšpunktu,
apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018 atzinumu
(protokols Nr.10), atklāti balsojot: PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa,
I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
2.1.1. Reģistrēt biedrības “BALGA AV” pieteikumu Vecpiebalgas novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanas programmā un piešķirt līdzfinansējumu EUR 1143.45
(viens tūkstotis viens simts četrdesmit trīs euro, 45 centi) apmērā no energoaudita
veikšanas un sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanas
atbalstāmajām izmaksām;
2.1.2. uzdot domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam līdz 30.09.2018. noslēgt līgumu ar
biedrību “BALGA AV”, reģ. Nr. 40008273269, par līdzfinansējuma piešķiršanas,
izlietojuma un kontroles kārtību, nosakot līgumā šādus būtiskos nosacījumus:
- Pamats Pašvaldības finansējuma pārskaitīšanai uz Finansējuma saņēmēja norēķinu
kontu kredītiestādē ir darbu pieņemšanas – nodošanas akts ar attiecīgo pakalpojumu
sniedzēju, kas pierāda darbu izpildi.
- Finansējums tiek pārskaitīts 10 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas
akta iesniegšanas Pašvaldībā.
- Finansējumu drīkst izlietot tikai līgumā norādītajiem mērķiem, veicot tiešus
bezskaidras naudas norēķinus ar attiecīgo pakalpojuma sniedzēju, nepārsniedzot
pieteikumam pievienotajā tāmē šim pakalpojumam paredzētu izmaksu apmēru.
- Finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc finansējuma saņemšanas,
iesniedz pašvaldībai atskaiti par finansējuma izlietojumu, piestādot maksājuma
uzdevumu, kas pierāda atlīdzības apmaksu attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam.
- Gadījumā, ja līgumā norādītajā termiņā finansējums netiek izlietots, vai arī tas tika
izlietots citiem mērķiem, kas nav paredzēti līgumā vai pieteikumā, Finansējuma
saņēmējs atmaksā Pašvaldībai saņemto finansējumu 100% apmērā.
2.1.3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam.
Lēmumu nosūtīt: Biedrībai “BALGA AV”, reģ. Nr. 40008273269, adrese: “Kalmāres”, Liezēres
pag., Madonas nov.
Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, stājas
spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu,
uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā)
un saskaņā ar šā likuma 79.panta pirmo daļu, apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā,
LV-1007.
8.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Ziņo S.Straupe
Vecpiebalgas novada pašvaldība (turpmāk- tekstā saukta- Pašvaldība) ir saņēmusi I.P.
2018.gada 22.jūnija (turpmāk tekstā saukts- Iesniedzējs) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par
deklarēto dzīvesvietu K.P. personas kods “dzēsts”, (turpmāk saukts- Adresāts) īpašumā “dzēsts”,
Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā. Iesniedzēja iesniegumā norādījusi, ka Adresāts
norādītajā adresē nedzīvo un viņam nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmās daļas nosacījumiem iestādei ir
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
8

Adresātam 20.07.2018. tika nosūtīts uzaicinājums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 3-14.1B/629)
ierasties Vecpiebalgas novada administrācijā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pag.,
Vecpiebalgas novadā līdz 2018.gada 6.augustam plkst. 12.00 un sniegt informāciju par savas
deklarētās dzīvesvietas tiesisko pamatu.
Pašvaldība atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantam iespēju un kompetences robežās
ir veikusi ziņu pārbaudi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un konstatējusi sekojošo:
- Iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ir iesniegusi persona, kas ir
nekustamā īpašuma īpašnieks, tādējādi atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam tai ir
tiesības iesniegt iesniegumu;
- Deklarētajai personai (Adresātam) nav reģistrētas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu,
kurā viņa ir deklarēta;
- Adresāts nekustamajā īpašumā ir deklarēts kopš 2014.gada 29. decembra un Iedzīvotāju
reģistrā norādījis deklarēšanās pamatojumu- vienošanos ar īpašnieku;
- Adresāts ir pilngadīga persona;
- Adresāts nav atbildējis uz tam izsūtītu uzaicinājumu, kā arī nav ieradies sniegt informāciju,
tādējādi ir pamats uzskatīt, ka viņš minētajā adresē nedzīvo un likuma noteiktajā kārtībā
valsts institūcijām nav sasniedzams (atpakaļsūtīta vēstule no AS “Latvijas Pasts”
2018.gada 24.augustā)
- Vecpiebalgas novada pašvaldībai nav iesniegti apliecinājumi, ka Adresāts ar nekustamā
īpašuma īpašnieku (Iesniedzēju) atrodas īres, nomas, uztura vai cita veida līguma
tiesiskajās attiecībās. Valsts vienotajā zemesgrāmatu sistēmā (ieskatīšanās 22.06.2018.)
ieraksts par šādu līgumu spēkā esamību nav reģistrēts;
- Pašvaldības rīcībā nav citu ziņu, kas apliecina Adresāta tiesību lietot īpašumu saskaņā ar
citiem lietošanas tiesību pamatiem, tādējādi uzskatāms, ka viņam nav tiesiska pamata būt
deklarētam nekustamajā īpašumā;
Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmajai daļai dzīvesvieta ir jebkura personas
brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies
ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona
atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Savukārt likuma 12.panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi
noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres
vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības
vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts noteic, ka iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iesniegumu vai iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Atbilstoši šo Noteikumu 5.punktam, ja iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, tā: pievieno lēmumu personas deklarācijai;. triju darbdienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas paziņo attiecīgajai personai, ka tās sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir
anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu; pēc lēmuma stāšanās spēkā normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā.
Ņemot vērā Pašvaldības rīcībā esošo informāciju un materiālus, ar lietas izskatīšanu
saistītos apstākļus, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu,
12.panta pirmās daļas 2.punktu un šā panta sesto daļu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra
noteikumu Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. un 5. punktu,
apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018 atzinumu
(protokols Nr.10), atklāti balsojot: PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa,
I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
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1. Anulēt ziņas par K.P., personas kods “dzēsts”, deklarēto dzīvesvietu adresē: “dzēsts”,
Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
2. Aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā un pievienot lēmumu K.P. deklarācijai.
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
Triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas lēmuma norakstu nosūtīt:
1. K.P., personas kods “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas
novads;
2. I.P., adrese: “dzēsts”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads
Administratīvais akts saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu apstrīdams
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu
namā, Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā, LV-1007.
9.
Par līguma slēgšanu par profesionālās ievirzes sporta izglītības īstenošanu.
Ziņo S.Straupe
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru
kabineta 27.12.2011. noteikumiem Nr.1036 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas”, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas 20.09.2018.atzinumu (protokols Nr.10), 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. Uzdot domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam līdz 30.09.2018. noslēgt līgumu ar Cēsu
novada pašvaldību un Cēsu pilsētas Sporta skolu par profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas īstenošanu.
2. Nodrošināt no pašvaldības budžeta finansējumu izglītības procesa administrēšanas
izdevumu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizēšanai 362,50 euro (trīs
simti sešdesmit divi euro 50 centi) apmērā mēnesi.
10.
Par izmaiņām komunālo pakalpojumu tarifos.
Ziņo I.Kaula, debatēs piedalās I.Navra, E.Bērzkalns, V.Melbārdis, I.Putniņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.anta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, ņemot vērā Vecpiebalgas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas
15.08.2018. atzinumu un veiktos aprēķinus, saskaņā ar apvienotās finanšu komitejas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018. atzinumu (protokols Nr.10), atklāti
balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Putniņš, PRET – I.Navra,
E.Bērzkalns, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt izmaiņas komunālo pakalpojumu tarifos.
2. Veikt attiecīgus grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības maksas pakalpojumu
cenrādī.
3. Izmaiņas komunālo pakalpojumu tarifos stājas spēkā ar 2018.gada 1.novembri.
4. Publicēt izmaiņas komunālo pakalpojumu tarifos laikrakstā “Vecpiebalgas novada ziņas”
un pašvaldības tīmekļa vietnē www.vecpiebalga.lv .
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Pielikumā: Vecpiebalgas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas veiktie aprēķini
“Komunālo pakalpojumu tarifi”
11.
Par aizdevuma pieprasījumu
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
Ziņo G.Janševica
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.pantu, likuma „Par valsts
budžetu 2018.gadam” 10.pantu, saskaņā ar 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un apvienotās
finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018. atzinumu
(protokols Nr.10), 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.
Ņemt aizņēmumu 299 872.75 EUR (Divi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti
septiņdesmit divi euro 75 centi) no Valsts kases Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr. 18-09-A00702-000071
„Pašvaldības ceļa B77 ”Saulgoži- Brežģis” un B71 „Šoseja-Laidzi” pārbūve ”
īstenošanai.
2.
Aizdevuma gada procentu likmi noteikt atbilstoši Valsts kases aizdevuma nosacījumiem.
3.
Aizdevumu izmantot :
3.1. 2018.gada laikā- 138 662.84 (Viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti
sešdesmit divi euro 84 centi);
3.2. 2019.gada laikā – 161 209.91 (Viens simts sešdesmit viens tūkstotis divi simti
deviņi euro 91 cents.
4.
Atmaksas termiņu aizņēmumam noteikt 10 gadus.
5.
Pamatsummu sākt atmaksāt no 2021.gada 1.oktobra.
6.
Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.
12.
Par aizdevuma pieprasījumu
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
Ziņo G.Janševica
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.pantu, likuma „Par valsts
budžetu 2018.gadam” 10.pantu, saskaņā ar 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un apvienotās
finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018. atzinumu
(protokols Nr.10), 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. Ņemt aizņēmumu 257 300.49 EUR (Divi simti piecdesmit septiņi tūkstoši trīs simti euro
49 centi) no Valsts kases ERAF projekta Nr. 3.3.1.0/17/I/024 „Uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada
Inešu pagastā” īstenošanai.
2. Aizdevuma gada procentu likmi noteikt atbilstoši Valsts kases aizdevuma nosacījumiem.
3. Aizdevumu izmantot:
3.1.2018.gadā- 201 375.23 euro (Divi simti viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit
pieci euro 23 centi);
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3.2.2019.gadā- 55 925.26 euro (Piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti divdesmit
pieci euro 26 centi).
4. Atmaksas termiņu aizņēmumam noteikt 10 gadus.
5. Pamatsummu sākt atmaksāt no 2021.gada 1.oktobra.
6. Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.
13.
Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumā Nr. 3 (prot. Nr 1) „Par izmaksām
2018.gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”.
Ziņo G.Janševica
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
noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” 10 .punktu, kur noteikts, - ja uz saimnieciskā gada 1.septembri ir
mainījies izglītojamo skaits, pakalpojuma sniedzējs līdz saimnieciskā gada 20.oktobrim precizē
viena izglītojamā izmaksas un saskaņo ar pakalpojuma saņēmēju un 11.pnatu, kur teikts -ja
saimnieciskajā gadā tiek dibināta jauna izglītības iestāde, tad aprēķinot izmaksas pirmajā gadā par
vienu izglītojamo konkrētajā izglītības iestādē, izdevumu tāmē iekļauj saimnieciskajā gadā
plānotos izglītības iestādes izdevumus atbilstoši šo noteikumu 9.punktā minētajiem ekonomiskās
klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018. atzinumu (protokols Nr.10), 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. Veikt grozījumus 2018.gada 25.janvāra lēmumā Nr.3 (prot.Nr.1) „Par izmaksām
2018.gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”:
1.1. precizējot viena audzēkņa izmaksas Vecpiebalgas novada vidusskolā ar 2018.gada
1.septembri saskaņā ar 1.pielikumu.
1.2. apstiprināt viena audzēkņa izmaksas no jauna izveidotajai Vecpiebalgas novada
pamatskolā saskaņā ar apstiprināto izglītības iestādes budžetu laika periodam no
2018.gada 1.septembra līdz 31.decembrim un fiksēto audzēkņu skaitu saskaņā ar
1.pielikumu.
14.
Par finansējuma sadalījumu piemaksu,
prēmiju un naudas balvu izmaksai vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem.
Ziņo G.Janševica
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 11. pantam, kas nosaka, ka Ministru kabinets
likumā paredzētajos gadījumos var deleģēt pašvaldībai atsevišķu pārvaldes uzdevumu un nodrošina
pašvaldībai finanšu līdzekļus, kas nepieciešami šā uzdevuma izpildei un pamatojoties uz 2018.gada
8.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 372 „Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām
piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu
pedagogiem”, kā arī apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas 20.09.2018. atzinumu (protokols Nr.10), atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
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1. Apstiprināt finansējuma sadalījumu Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm piemaksu,
prēmiju un naudas balvu izmaksai no 2018.gada 1.septembra līdz 30.novembrim (izņemot
pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogus):
Skolēnu
skaits uz
05.09.2018.

Finansējums
trīs mēnešiem
(EUR)

Finansējums
vienā mēnesī
(EUR)

228

8724

2908

X

8724

2908

7032.08

2343.46

1691.92

564.54

59

2258

753

X

2258

753

X

1819.65

606.82

X

438.35

146.18

287

10982

3661

Vecpiebalgas vidusskola
19211 Vecpiebalgas novada
pašvaldības vidusskola - pedagogu
algas no mērķdotācijas
1148 Prēmijas un naudas balvas un
materiālā stimulēšana
1210 Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Vecpiebalgas novada pamatskola
69211 Vecpiebalgas novada
pamatskola mērķdotācija
1148 Prēmijas un naudas balvas un
materiālā stimulēšana
1210 Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
KOPĀ NOVADĀ

X

X

15.
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.
Ziņo G.Janševica, debatēs piedalās I.Navra, E.Bērzkalns
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt un
apstiprināt pašvaldības budžetu; 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt
pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un
gada publisko pārskatu. 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; pamatojoties uz apvienotās finanšu komitejas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018. atzinumu (protokols Nr.10), atklāti
balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav,
ATTURAS – E.Bērzkalns,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
Veikt grozījumus Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam”:
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1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2018.gadam saskaņā
ar pielikumu Nr 1:
1.1.Ieņēmumos 4 815 245euro apmērā
1.2.Izdevumos 4 677 047 euro apmērā
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālo budžetu 2018.gadam
saskaņā ar pielikumu Nr 2:
2.1.Ieņēmumos 299 693 euro apmērā
2.2.Izdevumos 313 050 euro apmērā.”
3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
„4.Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistību apmēru uz 2018.gada
31.augustu saskaņā ar pielikumu Nr.3.”
4. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5.Apstiprināt paskaidrojuma rakstu „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets
un speciālais budžets 2018.gadam”” (pielikums Nr. 4).
5. Noteikt, ka:
5.1.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 publicēšanas laikrakstā “ Vecpiebalgas novada ziņas”;
5.2.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.
6. Saistošos noteikumus „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos
noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais
budžets 2018.gadam” publicēt laikrakstā “ Vecpiebalgas novada ziņas” un triju darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas, rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
16.
Par Vecpiebalgas novada pašvaldības iekšējo
Noteikumu Nr.1-4/14 “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas
un uzskaites kārtība Vecpiebalgas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Ziņo M.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 12.pantu, likuma “Likums par budžetu
un finanšu vadību” 8.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī apvienotās finanšu komitejas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018. atzinumu (protokols Nr.10), 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. Apstiprināt Noteikumus “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un
uzskaites kārtība Vecpiebalgas novada pašvaldībā”.
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2. Personāla speciālistei iepazīstināt ar Noteikumiem pašvaldības iestāžu un nodaļu
vadītājus.
3. 10 dienu laikā pēc Noteikumu apstiprināšanas publicēt tos mājas lapā
www.vecpiebalga.lv.
4. Uzdot lēmuma izpildes kontroli izpilddirektorei.
5. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2016.gada 1.marta Noteikumi “Par
ziedojumu un dāvinājumu naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā) pieņemšanu un izlietošanu
Vecpiebalgas novada pašvaldībā”.
17.
Par Vecpiebalgas novada pašvaldības
konkursa “Sakoptākā sēta” rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo I.Putniņš
Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa “Sakoptākā sēta” nolikumu,
kas apstiprināts ar Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 22. marta lēmumu Nr. 16 (protokols
Nr. 6) un Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa “Sakoptākā sēta” pieteikumu vērtēšanas
komisijas 2018. gada ___ septembra protokolu Nr. 1, apvienotās finanšu komitejas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018. atzinumu (protokols Nr.10), 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. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa “Sakoptākā sēta” rezultātus,
piešķirot nominācijas sekojošiem īpašumiem:
Nominācijas
nosaukums
Sakoptākā
sēta
Sakoptākā
saimniecība
Krāšņākais
balkons

Īpašums
“Ceriņi”, Taurene, Taurenes pagasts,
Vecpiebalgas novads
“Jaunbērziņi”,
Taurenes
pagasts,
Vecpiebalgas novads
Smeiļu
iela
1-25,
Vecpiebalga,
Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas
novads

2. Pēc konkursa vērtēšanas komisijas priekšlikuma organizētās iedzīvotāju aptaujas
balsojuma rezultātiem piešķirt nomināciju “Iedzīvotāju simpātija “Sakoptākais
sabiedriskais objekts” Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolai, Ziemeļu ielā 13,
Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
3. Noteikt, ka konkursa uzvarētāju apbalvošana notiek Vecpiebalgas novada pašvaldības
organizēto valsts svētku svinību ietvaros 2018. gada novembrī.
18.
Par 26.07.2018. sēdes lēmuma
Nr. 18 “Par nedzīvojamo telpu ēkā „Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā,
Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” atsaukšanu.
Ziņo B.Zvejniece
Izskatot G.S., personas kods “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov.
LV-4118, 14.09.2018. iesniegumu ar lūgumu atsaukt 26.07.2018. domes sēdes lēmumu Nr. 18
15

”Par nomas tiesību rezultātu apstiprināšanu ”Pils”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas
novads kadastra apzīmējums 4250 007 0176 001, daļas ar kopējo platību 20,1 m2 platībā, jo ir
atrastas citas telpas uzņēmējdarbībai.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu un
20.02.2018. MK noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.
punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs,
atbilstoši G.S.14.09.2018. iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas 20.09.2018.atzinumu (protokols Nr.10), 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 sēdes 26.07.2018. lēmumu Nr. 18 “Par nedzīvojamo
telpu ēkā „Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu”.
2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
19.
Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo B.Zvejniece
Izskatot M.B., personas kods “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag.
Vecpiebalgas nov. LV-4122, 05.09.2018. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
„Pagasta Zeme”, kadastra Nr. 4292 007 0524, zemi 0,240 ha kopplatībā nomu, konstatēts:
Zemes vienība „Pagasta zeme” kadastra Nr. 4292 007 0524 , Vecpiebalgas pagastā,
Vecpiebalgas novadā, platība 0,24 ha, ir piekrītoša Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar
pašvaldības 16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināma Zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu .
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu , Ministru kabineta 19.06.2018.
noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves noteikumi”, atbilstoši M.B.
05.09.2018. iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols Nr.10), 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. Iznomāt M.B. zemes vienības „Pagasta Zeme”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā,
kadastra Nr. 4292 007 0066, kadastra apzīmējums 4292 007 0524, zemi 0,24 ha kopplatībā.
2. Uzdot izpilddirektorei Leldei Burdajai līdz 30.09.2018. noslēgt nomas līgumu ar termiņu- 5
gadi, nosakot nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
20.
Par nedzīvojamo telpu ēkā „Sabiedriskais centrs”, īpašumā Dzērbene,
Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo B.Zvejniece
Vecpiebalgas novada dome izskatīja Vecpiebalgas novada pašvaldības izsoles komisijas
2018.gada 14. septembra izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par nedzīvojamo telpu
ēkā ”Sabiedriskais centrs”, īpašumā Dzērbene, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra
apzīmējums 4250 007 0306 001, daļas ar kopējo platību 10,4 m2 platībā nomas tiesību izsoli.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
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[1.] atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 23.08.2018. lēmumam Nr. 16 „Par telpu nedzīvojamā
ēkā „Sabiedriskais centrs”, kadastra apz.4250 007 0306 001, nekustamajā īpašumā „Sabiedriskais
centrs”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nodošanu nomā”, mutiskā izsolē tika
izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu nomu objektā - ēkā „Sabiedriskais centrs”,
Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novads, kadastra apzīmējums 4250 007 0306 001,
10,4 m2 platībā.
[2.] izsolē piedalījās viens dalībnieks – G.S., personas kods “dzēsts”, deklarētā adrese: “dzēsts”,
Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, kura piekrita nomāt nomas objektu par izsoles
sākumcenu EUR 0,21 bez PVN 21% par vienu kvadrātmetru.
[3.] nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti 2018.gada 23.augustā ( lēmums Nr.16)18.
punkts nosaka, ka, ja izsoles dalībnieku sarakstā tiek reģistrēts viens izsoles dalībnieks, izsole
atzīstama par notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas
maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7. punktu, kas nosaka,
ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, apvienotās finanšu un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018. atzinumu (protokols Nr.10),
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. Slēgt nomas līgumu ar G.S., personas kods “dzēsts”, deklarētā adrese: “dzēsts”, Dzērbenes
pagasts, Vecpiebalgas novads, par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 10,4 m ²
platībā , ēkā “ Sabiedriskais centrs”, īpašumā “Sabiedriskais centrs, Dzērbenē, Dzērbenes
pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4250 007 0306 001, iznomāšanu.
2. Nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.
3. Nomas maksu noteikt EUR 0,21 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos
nodokļus.
4. Uzdot līdz 30.09.2018. izpilddirektorei Leldei Burdajai noslēgt nomas līgumu.

21.
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
Ziņo S.Straupe
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 25.panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Vecpiebalgas novada pašvaldības Darba
samaksas un sociālo garantiju nolikumu, Vecpiebalgas novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja
Indriķa Putniņa iesniegumu, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.CaunīteBērziņa, I.Navra, E.Bērzkalns, PRET - nav, ATTURAS – I.Putniņš,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam atvaļinājumu no
šā gada 22. līdz 26.oktobrim par laika periodu no 05.09.2017. līdz 04.09.2018 (5 darba
dienas).
2. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvieto priekšsēdētāja vietnieks Viesturs
Melbārdis.
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22.
Par izmaiņām amata vienību sarakstā.
Ziņo I.Putniņš
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un
Vecpiebalgas novada pamatskolas direktora Andra Saksa 2018.gada 25.septembra iesniegumu,
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. Apstiprināt izmaiņas Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.gada amata vienību sarakstā
un palielināt Vecpiebalgas novada pamatskolas amata vienībai pirmsskolas pedagoga
palīgs slodzi par 0,1.
2. Piemērot pirmā punkta nosacījumus laika periodam sākot no 2018.gada 3.septembra.
Sēdi slēdz plkst. 16:35
Sēdes ilgums 1 stunda un 35 minūtes.

Sēdi vadīja:

I.PUTNIŅŠ

Sēdi protokolēja:

I.ĢĒRMANE

18

