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Vecpiebalgas novada Domes sēde 29.07.2009.
1. Apstiprināts novada Domes darba samaksas un sociālogarantiju
nolikums.
2. Apstiprināts Vecpiebalgas novada pašvaldības štatusaraksts.
3. Par pagasta pārvalžu vadītājiem apstiprināti: IneseĢērmane (Inešu
pagastā), Inese Saliņa ( Taurenes pagastā), Rita Čičkanova(Kaives
pagastā), Anita Zvaigzne (Dzērbenes pagastā).
4. Pieņemts lēmums par teritorijas detālplānojumaizvērtēšanu.
Pa š va l d ī b a s d a r b i n i e k a m A . B a l o d i m u z d o t s p a r p i e n ā k u m u
izvērtētnovadā ietilpstošo pagastu teritorijas plānojumu līdz š.g.
31.augustam.
5. Pieņemts lēmums deleģēt novada domes priekšsēdētājuE.Frīdvaldi –
Andersoni darbam rajona pašvaldības reorganizācijas uzraudzības
komisijā.
6. Deputāti vienbalsīgi atbalstīja finanšu komisijas lēmumupārņemt ar
līgumiem noteiktās saistības un turpināt projektu realizāciju
šādiemprojektiem: Inešu tautas nama rekonstrukcija, Taurenes pagasta
saieta namavienkāršotā rekonstrukcija, Vecpiebalgas sporta zāles
vienkāršotārekonstrukcija. Deputāti
piekritapasākumu programmas
īstenošanai projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumāšādiem
projektiem: Dzērbenes saieta nama rekonstrukcija, apkures
sistēmasrekonstrukcija Kaives pagastā un Kaives pagasta autoceļa
„Dzirnavas - Lācīši”rekonstrukcija.
7. Domes deputāti atbalstīja lēmumu noslēgt sadarbībaslīgumu ar
Amatas novada, Jaunpiebalgas novada, Pārgaujas novada, Raunas
novadaun Līgatnes novada pašvaldībām.
8. Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.384 „Adresācijasnoteikumi”
3.punktu, nepiešķirt nekustamā īpašuma „Jauķeļķi” esošajiem
mājupamatiem jaunu nosaukumu.
9. Apstiprināts lēmums par Vecpiebalgas novada pašvaldībasdalību
Latvijas Pašvaldību savienībā.
10. Bērnības svētki Vecpiebalgas novada pirmsskolasvecuma bērniem
notiks š.g.29.augustā.Dalības maksa Ls 8.00. Lūgums vecākiem pieteikt
savas atvases pasākumam līdz22.augaustam pie administratoreslietvedes Sandras Sniedzes (tālr.64107279).
11. Apstiprināts Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālādienesta
nolikums.
12. Apstiprināti Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošienoteikumi Nr.2
„Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiempabalstiem”.

Noteikumi ir nosūtīti izskatīšanai uz Reģionālās attīstības unpašvaldību
lietu ministriju un tiks publicēti izdevumā „Vecpiebalgas NovadaZiņas”
pēc to apstiprināšanas ministrijā.
13. Deputāti apstiprināja saimnieciskā dienesta vadītājuJāni Vīlipu par
atbildīgo projekta „Alternatīvais dienas aprūpes centrs„Rudiņi””
realizācijai.
14. Piešķirt avansa maksājumu Ls 1000 Skujenes pamatskolas projekta
„Baltijas unZiemeļvalstu tikšanās dziesmās un dejās” īstenošanai.

