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Sēde sasaukta plkst.15.00 
Sēdi atklāj plkst.15.07 
Darba kārtībā: 
1. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata 
apstiprināšanu. 
2. Par saistošo noteikumu Nr.3/2017 „Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.1/2017 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais 
budžets 2017.gadam”” apstiprināšanu. 
3. Par ieejas maksu noteikšanu Vecpiebalgas novada pašvaldības 
Kultūras nodaļas organizētajos pasākumos. 
4. Par reprezentācijas izdevumu apmēra noteikšanu kultūras pasākumu 
organizēšanā. 
5. Par projektu konkursa „Dažādojam savu ikdienu” rezultātu 
apstiprināšanu. 
6. Par nolikuma „Amatnieku tirgus Vecpiebalgā” apstiprināšanu. 
7. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumā 
„Vecpiebalgas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto 
maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodiku un izcenojumu 
apstiprināšanas kārtība”. 
8. Nolikuma par iepirkumiem apstiprināšana. 
9. Par dzīvokļa īpašuma "Auļi"-1 atsavināšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu. 
10. Par dzīvokļa īpašuma "Auļi"-2 atsavināšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu. 
11. Par dzīvokļa īpašuma "Madaras"-3 atsavināšanu un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu. 
12. Par nekustamā īpašuma "Gaujas iela 3"-16, Taurenē, Taurenes 
pagastā, atsavināšanu. 

http://vecpiebalga.lv/novada-dome/dome-lemumi/vecpiebalgas-novada-domes-sede-25052017?gads=2017&page=1


13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam 
"Jaunbrekti", Vecpiebalgas pagastā. 
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam 
"Kalna Brekti", Vecpiebalgas pagastā. 
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam 
"Ķīvītes", Taurenes pagastā. 
16. Par zemes vienības robežu un platības precizēšanu. 
17. Par medību tiesību nodošanu biedrībai „Mednieku klubs Dzērbene”. 
18. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
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 telpu nomas līguma noslēgšanu. 
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE 
Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 
Sēdē piedalās: 
deputāti – Edgars BĒRZKALNS                  
             Valdis CĪRULIS                  
            Līva GRUDULE                  
            Viesturs MELBĀRDIS                  
            Inese NAVRA     
            Daina SKRASTIŅA                  
            Ilona RADZIŅA                  
            Jānis VĪLIPS     
            Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE 
Izpilddirektors Hugo DUKSIS 
Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Daina 
SLAIDIŅA 
Ekonomiste Gita JANŠEVICA 
Jurists Guntars ZERNIS 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Marina SILIŅA 
Ieņēmumu grāmatvede Ilze KAULA 
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 
 


