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Nr.4   
                                                                        
Sēde sasaukta plkst.15.00 
Sēdi atklāj plkst.15.00 
Darba kārtībā: 
1. Par Vecpiebalgas novada domes saistošo noteikumu “Vecpiebalgas 
novada domes saistošie noteikumi Nr.2/2017 „Grozījumi Vecpiebalgas 
novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 
„Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu. 
2. Par telpu nomas līguma slēgšanu ar VAS „Latvijas Pasts”. 
3. Par 2016.gada slēguma inventarizācijas rezultātiem Vecpiebalgas 
novada pašvaldībā un tās izpildinstitūcijās. 
4. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības kultūras pasākuma plāna 
2017.gadam apstiprināšanu. 
5. Par grozījumiem 2016.gada 25.februāra Vecpiebalgas novada domes 
lēmumā Nr.18 „Par  „Darba samaksas noteikumu Vecpiebalgas novada 
pašdarbības kolektīvu vadītājiem” apstiprināšanu”. 
6. Par darba samaksu tautas mākslas kolektīvu vadītājiem no valsts 
mērķdotācijas. 
7. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības vidējā termiņa ieņēmumu un 
izdevumu plānu autoceļu fondam 2017.g. – 2019.gadam. 
8. Par izmaksām uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem. 
9. Par finansiālu atbalstu motosportistam Kasparam Stupelim. 
10. Par aizdevuma pieprasījumu pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomei. 
11. Par projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas 
novada Alauksta ezerā” īstenošanu. 
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12. Par projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas 
novada Ineša ezerā” īstenošanu. 
13. Par projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas 
novada Juvera un Taurenes ezeros” īstenošanu. 
14. Par deklarētās dzīvesvietas tiesisko pamatu. 
15. Par domes priekšsēdētājas komandējumu. 
16. Par cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Odi” sagatavošanu 
atsavināšanai. 
18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
19. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
20. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
21. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
22. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
23. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
24. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
25. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
26. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
27. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
28. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
29. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Gaujas iela 3”-16, Taurenes 
pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. 
31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Madaras”-3, Dzērbenes 
pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. 
32. Par dzīvokļa īpašuma „Piebaldzēni”- 12 atsavināšanu un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu.   
33. Par transportlīdzekļa satiksmes ierobežošanu uz pašvaldības 
autoceļiem. 
34. Par dalību projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 īstenošanā. 
  
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE 
Sēdi protokolē – projektu vadītāja un domes sekretāres p.i. Inese 
ASARĪTE-KOKINA 
Sēdē piedalās: 
deputāti –   Līva GRUDULE                  
                Viesturs MELBĀRDIS     
                 Inese NAVRA     
                 Edgars BĒRZKALNS     
                 Daina SKRASTIŅA                  
                Ilona RADZIŅA                  
                 Jānis VĪLIPS     
                 Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE 
Izpilddirektora p.i. un ekonomiste Gita JANŠEVICA 



Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Daina 
SLAIDIŅA 
Jurists Guntars ZERNIS 
Projektu vadītāja Inese ASARĪTE-KOKINA 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Marina 
SILIŅA 
Sēdē nepiedalās: 
deputāti – Valdis CĪRULIS, attaisnojošu iemeslu dēļ 
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 
 


