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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 

2019.gada 27.jūnijā                                  Nr.7                      

       

Sēde sasaukta plkst.1500 

Sēdi atklāj plkst.1500 

 

Domes priekšsēdētājs rosina izsludinātajā domes sēdes darba kārtībā iekļaut papildus 3 lēmuma 

projektus “Par Vecpiebalgas vidusskolas direktora iecelšanu amatā”, “Par atļauju izmantot 

Vecpiebalgas vidusskolas profesionālās ievirzes mākslas programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 

telpas “Zemnieki”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā” un “Par Vecpiebalgas novada 

pašvaldības domes 2019.gada 23.maija lēmuma Nr.15 (protokols Nr.5) tiesiskā pamatojuma 

precizēšanu”, kā arī darba kārtības pirmo jautājumu “Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas 

atskaite par 23.05.2019. un 06.06.2019. domes sēdes lēmumu izpildi” izskatīt kā pēdējo. 

Deputāti balso par domes sēdes papildināto darba kārtību, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET 

– nav, ATTURAS – nav, domes sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Par maksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu. 

2. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

3. Par precizējumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 23.maija sasitošajos 

noteikumos Nr.6/2019 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011.gada 

19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2011 “Par valsts nodevu atvieglojumiem 

bāriņtiesas pakalpojumiem Vecpiebalgas novadā””. 

4. Par Vecpiebalgas vidusskolas vizuāli plastiskās mākslas programmas īstenošanas vietas 

adreses precizēšanu. 

5. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam. 

6. Par nolikuma “Amatnieku tirgus Vecpiebalgā” apstiprināšanu. 

7. Par Zeķu adīšanas konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt” nolikuma apstiprināšanu. 

8. Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Nīderlāgs”, Inešos, Inešu   pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

9. Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Pils”, Inešos, Inešu   pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

10. Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Mežmalas”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

nomas līguma izbeigšanu. 

11. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. 

12. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzdalību meža zemes transformācijā īpašumā 

"Mazviesītes", Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gaujas iela 3” – 4, Taurenē, Taurenes pagastā, 

sagatavošanu atsavināšanai. 
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14. Par Vecpiebalgas vidusskolas direktora iecelšanu amatā. 

15. Par atļauju izmantot Vecpiebalgas vidusskolas profesionālās  ievirzes mākslas 

programmas “Vizuāli plastiskā māksla” telpas “Zemnieki”, Inešos, Inešu pagastā, 

Vecpiebalgas novadā. 

16. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019.gada 23.maija lēmuma Nr.15 

(protokols Nr.5) tiesiskā pamatojuma precizēšanu. 

17. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 23.05.2019. un 06.06.2019. domes 

sēdes lēmumu izpildi. 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE 

                 Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                 Edgars BĒRZKALNS 

     Kristaps DRIĶIS 

     Edžus ĶAUKULIS 

                 Inese NAVRA 

                 Ilona RADZIŅA 

                 Indriķis PUTNIŅŠ 

                                                       

Izpilddirektore Lelde BURDAJA 

Nekustamā īpašuma speciāliste Daina SLAIDIŅA 

Jurists Dzintars JUKĒVICS  

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Marina SILIŅA 

Kultūras nodaļas vadītāja Zigrīda RUICĒNA 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāts – Viesturs MELBĀRDIS, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                   

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

 

1. 

Par maksas par nešķirotu  

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “ZAAO”  pārskatīšanu. 

Ziņo Dz.Jukēvics, debatēs piedalās K.Driķis, I.Putniņš 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “ZAAO” 2019.gada 25.aprīļa vēstuli 

Nr.1.25/103 “Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu” 

(turpmāk - Vēstule) un tai pievienoto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina 

projektu, kā arī informāciju par maksas par atkritumu apsaimniekošanu apmēru dažādās Latvijas 

pašvaldībās. 

Vēstulē norādīts, ka šobrīd gan Latvijā, gan arī apkārtējās valstīs ir vērojama tendence 

ievērojami pieaugt maksai par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. SIA “ZAAO” 

pēdējo gadu laikā ir veikusi būtiskas investīcijas atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūrā, 

ievērojami paplašinot šī pakalpojuma pieejamību atkritumu radītājiem un plāno šo darbības 

virzienu pilnveidot arī nākotnē, nodrošinot atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras pieejamību 

aizvien tuvāk atkritumu radītāju dzīvesvietai.  

2018.gada 19.oktobrī starp Vecpiebalgas novada pašvaldību un SIA “ZAAO“ tika noslēgts 

līgums, kas paredz SIA “ZAAO” pienākumu sniegt atkritumu apsaimniekošanas (tai skaitā 

sadzīves atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos 
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pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana un pārvadāšana) pakalpojumus Vecpiebalgas novada 

(turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā (turpmāk – Līgums).  

Līguma 3.3.punkts nosaka gadījumus, kad SIA “ZAAO” ir tiesīga vērsties Pašvaldībā ar 

ierosinājumu pārskatīt maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apmēru, konkrētajā 

gadījumā, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem apsvērumiem, SIA “ZAAO” ieskatā ir iestājušies 

Līguma 3.3.punktā norādītie priekšnoteikumi maksas pārskatīšanai un SIA “ZAAO” lūdz 

palielināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, palielinot pakalpojuma maksas daļu par 

sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos 

noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo 

atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas 

infrastruktūras objektu uzturēšanu.  

Norādīts, ka maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu palielināšana turpmāk ļaus 

nodrošināt saprātīgu balansu starp pakalpojuma kvalitāti Ziemeļvidzemes atkritumu 

apsaimniekošanas reģionā kopumā un maksas apmēru par šāda rakstura pakalpojumu. Laikā, kopš 

iepriekš tika noteikta atkritumu apsaimniekošanas maksu veidojošā komponente, proti, 2017.gada 

28.decembrī, ir būtiski pieaugušas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, piemēram, vidējās 

darba algas pieaugums, degvielas izmaksas pieaugums par 18 procentiem, autotransporta servisa 

pakalpojumu izmaksu pieaugums par 8 procentiem un citas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās 

izmaksas. SIA “ZAAO” ieskatā tieši tāpēc ir pamatota nepieciešamība palielināt pakalpojuma 

maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 

normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina 

apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un 

šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu. 

Maksas palielināšanas nepieciešamība saistīta ar SIA “ZAAO” finanšu rādītāju 

saglabāšanu tādā līmenī, lai arī turpmāk nodrošinātu SIA “ZAAO” kredītspēju ar mērķi savlaicīgi 

atjaunot pamatlīdzekļus un nodrošinātu uzņēmuma attīstības perspektīvas.  

Ievērojot minēto, SIA “ZAAO” iesniegusi maksas par nešķiroto sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu aprēķina projektu, palielinot pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu 

savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām 

darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, 

uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu 

uzturēšanu, ievērojot šīs izmaksu komponentes īpatsvaru līdzšinējā maksas apmērā.  

Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk, ievērojot norādīto, būs 

17,65 EUR, ko veidos: 

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 

normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina 

apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un 

šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un 

atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri 

vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 10,82 EUR apmērā 

par 1 m3, ko apstiprina Pašvaldība; 

2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe” - 6,83 EUR apmērā par 1 m3, kas aprēķināts, 

tarifa apmēru attiecinot uz vienu kubikmetru, piemērojot koeficientu 0,13. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punktu, 21.panta 14.punktu, 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu, Vecpiebalgas novada domes 2011.gada 

16.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2011 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 

Vecpiebalgas novadā”, SIA “ZAAO” 2019.gada 25.aprīlī vēstulē Nr. 1.25/103  norādītajiem 

apstākļiem un maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu, saskaņā ar 

apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.06.2019. 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, 

K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Apstiprināt SIA “ZAAO” iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksas aprēķinu, nosakot, ka maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms 

atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, 

dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu 

uzturēšanu ir 10,82 EUR apmērā par 1 m3; 

2. Konstatēt, ka pēc lēmuma 1.punkta spēkā stāšanās kopējā maksa par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā ir 17,65 EUR par 1 m3 

atkritumu (bez PVN) ko veido: 

1) Pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms 

atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, 

dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu 

uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, 

kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu 

radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 10,82 EUR apmērā par 1 m3; 

2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Daibe” – 6,83 EUR apmērā par 1 m3. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei Leldei Burdajai. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2017.gada 

28.decembra (prot. Nr.26) lēmumu Nr. 3. “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksas apstiprināšanu”. 

5. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.augustā. 

 

2. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

Ziņo M.Siliņa 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  2.punktu un 72.pantu, 

Publisko aģentūru likuma 27.panta otro un trešo daļu,  likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 

14.panta trešo daļu, 2010.gada 5.maija MK noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada 

publiskajiem pārskatiem”, saskaņā ar apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 20.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, 

ATTURAS – E.Bērzkalns, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu. 

2. Mēneša laikā pēc pārskata sagatavošanas publicēt to Vecpiebalgas novada pašvaldības 

mājas lapā un iesniegt VARAM publicēšanai mājas lapā www.varam.gov.lv 

3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli izpilddirektorei Leldei Burdajai. 

 

3. 

Par precizējumiem Vecpiebalgas novada  

pašvaldības 2019.gada 23.maija saistošajos noteikumus Nr.6/2019  Grozījumi  

Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2011 

“Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Vecpiebalgas novadā”. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome 2019.gada 23.maijā pieņēma saistošos noteikumus 

Nr.6/2019 Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011.gada 19.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/2011 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem 

http://www.varam.gov.lv/
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Vecpiebalgas novadā” un nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. Vecpiebalgas novada pašvaldībā saņemta  VARAM 2019.gada 10.jūnija vēstule Nr.1-

18/5566 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.6/2019”, izsakot atsevišķus iebildumus par tiem.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta 

ceturto, piekto, sesto, septīto daļu, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 20.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, 

ATTURAS – nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt precizējumus Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 23.maija saistošajos 

noteikumos Nr.6/2019  Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011.gada 19.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1/2011 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas 

pakalpojumiem Vecpiebalgas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi). 

2. Precizētus Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika 

zīmogu, nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Saistošie noteikumi stājas spēka nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

“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. 

 

Pielikumā: 

1) Precizējumi saistošajos noteikumos. 

2) Precizēti saistošie noteikumi Nr.6/2019. 

3) Paskaidrojuma raksts. 

 

 

4. 

Par Vecpiebalgas vidusskolas vizuāli  

plastiskās mākslas programmas īstenošanas vietas adreses precizēšanu. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 

Ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes 2019.gada 6.jūnija lēmumu 

Nr.2 (protokols Nr.6) par Vecpiebalgas vidusskolas profesionālās ievirzes mākslas programmas 

“Vizuāli plastiskā māksla”, kods: 20V211001, īstenošanas vietu ar 2019.gada 1.septembri tika 

noteikta adrese - Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV- 

4122. 

Sakara ar to, ka minētajā lēmumā kļūdaini noradīta Vecpiebalgas vidusskolas profesionālās 

ievirzes mākslas programmas īstenosanas vietas adrese, nepieciešamas to precizēt. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, apvienotās finanšu 

komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.06.2019. atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav 

1. Precizēt Vecpiebalgas vidusskolas profesionālās ievirzes mākslas programmas “Vizuāli 

plastiskā māksla”, kods: 20V211001, īstenošanas vietu, noteikt adresi - Gaismas iela 6, 

Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122.  

2. Lēmuma norakstu nosūtīt Vecpiebalgas vidusskolai. 

 

 

 

 
 

http://www.vecpiebalga.lv/
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5. 

Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, biedrības 

“Latvijas Politiski represēto apvienība” 02.05.2019. iesniegumu, apvienotās finanšu komitejas un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 

I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, 

I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt finansiālu atbalstu - Dotāciju Visas Latvijas politiski represēto personu 

salidojuma organizēšanai biedrībai “Latvijas Politiski represēto savienība” 70,00 

(septiņdesmit euro) apmērā. 

 

6. 

Par nolikuma “Amatnieku tirgus Vecpiebalgā” apstiprināšanu. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas otro punktu,  Ministru 

kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami 

ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 13. un 14.punktu, saskaņā ar apvienotās 

finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.06.2019. atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, 

I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nolikumu “Amatnieku tirgus Vecpiebalgā”. 

2. Nolikumu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.vecpiebalga.lv un nodrošināt tā 

pieejamību Vecpiebalgas novada pašvaldības ēkā. 

 

Pielikumā: Nolikums “Amatnieku tirgus Vecpiebalgā” 

 

7. 

Par Zeķu adīšanas konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt” nolikuma apstiprināšanu. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas otro punktu, saskaņā ar 

apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.06.2019. 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, 

K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt  Zeķu adīšanas konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt” nolikumu. 

2. Nolikumu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.vecpiebalga.lv un nodrošināt tā 

pieejamību Vecpiebalgas novada pašvaldības ēkā. 

 

Pielikumā: Zeķu adīšanas konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt “ nolikums.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vecpiebalga.lv/
http://www.vecpiebalga.lv/
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8. 

Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Nīderlāgs”, Inešos, Inešu pagastā,  

Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada dome izskatīja Vecpiebalgas novada pašvaldības izsoles komisijas 

2019.gada 14.jūnija izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par  nedzīvojamo telpu ēkā 

„Nīderlāgs”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 0358 

001, daļas  ar kopējo platību 214,1  kv.m. platībā nomas tiesību izsoli. Izvērtējot domes rīcībā 

esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

[1.] atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 23.05.2019. lēmumam Nr. 21 Par telpu nedzīvojamā 

ēkā „Nīderlags”, kadastra apz. 4254 002 0358 001, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā 

nodošanu nomā, mutiskā izsolē tika izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu nomu  ēkā 

“Nīderlāgs” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 0358  

001, 214,1  kv.m. platībā. 

[2.] izsolē piedalījās viens dalībnieks – J.R., SIA „Porcelāna Galerija”, vienotais reģistrācijas Nr. 

40003593666, adrese Vasaras iela 39, Jūrmala , LV-2008, direktora vietas izpildītājs,  kurš piekrita 

nomāt nomas objektu par izsoles sākumcenu EUR 0,02 bez PVN 21% par vienu kvadrātmetru.  

[3.] nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti 2019.gada 23.maijā , lēmums Nr.21) 18. punkts 

nosaka, 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 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 

komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.06.2019. atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Slēgt nomas līgumu ar SIA „Porcelāna Galerija”, vienotais reģistrācijas Nr. 

40003593666, adrese: Vasaras iela 39, Jūrmala , LV-2008, par pašvaldībai piederošo 

nedzīvojamo telpu 214,1  m²  platībā   ēkā “Nīderlāgs”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 0358 001,  iznomāšanu.  

2. Nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.  

3. Nomas maksu noteikt EUR 0,02 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. Nomnieks 

papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos 

nodokļus. 

4. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei Leldei Burdajai noslēgt 

nedzīvojamo telpu nomas līgumu. 

 

9. 

Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Pils”, Inešos, Inešu pagastā,  

Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada dome izskatīja Vecpiebalgas novada pašvaldības izsoles komisijas 

2019.gada 14.jūnija izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par  nedzīvojamo telpu ēkā 

„Pils ”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 0312 001, 

daļas  ar kopējo platību 25,8  kv.m. platībā nomas tiesību izsoli. Izvērtējot domes rīcībā esošo 

informāciju, tika konstatēts, ka: 

[1.] atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 23.05.2019. lēmumam Nr. 22 Par telpu nedzīvojamā 

ēkā „Pils”, kadastra apz. 4254 002 0312 001, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā 
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nodošanu nomā, mutiskā izsolē tika izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu nomu  ēkā 

“Pils” īpašumā “Pils parks”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 

4254 002 0312  001, 25,8  kv.m. platībā. 

[2.] izsolē piedalījās viens dalībnieks – M.R., personas kods “dzēsts”, adrese „dzēsts”, 

Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122, kura piekrita nomāt nomas objektu 

par izsoles sākumcenu EUR 0,26 bez PVN 21% par vienu kvadrātmetru.  

[3.] nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti 2019.gada 23.maijā , lēmums Nr.22) 18. punkts 

nosaka, 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 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 

komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.06.2019. atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, 

I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, deputāte I.Radziņa balsojumā nepiedalās, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Slēgt nomas līgumu ar M.R., personas kods “dzēsts”, adrese: „dzēsts”, Vecpiebalga, 

Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122, par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo 

telpu 25,8  m²  platībā   ēkā “Pils”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

apzīmējums 4254 002 0312 001,  iznomāšanu.  

2. Nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.  

3. Nomas maksu noteikt EUR 0,26 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. Nomnieks 

papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos 

nodokļus. 

4. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei Leldei Burdajai noslēgt 

nedzīvojamo telpu nomas līgumu. 

 

10. 

Par nedzīvojamo telpu nomas  

tiesību līguma izbeigšanu īpašumā "Mežmalas" Vecpiebalgas pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot  SIA „Piebalgas Kūpinātava”, reģ. Nr. 44103102702, adrese: Brāļu Kaudzīšu iela 

7-6, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas nov., LV-4125,  valdes locekles L.E., 03.04.2019. iesniegumu 

par 15.01.2018. noslēgtā telpu nomas tiesību  līguma izbeigšanu, konstatēts: 

 2018.gada 15.janvārī Vecpiebalgas novada pašvaldība noslēgusi  nedzīvojamo telpu nomas 

tiesību līgumu par nedzīvojamo telpu 371 m² kopplatībā ēkā „Mežmalas”, Vecpiebalgas pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, ēkas kadastra apzīmējums 4292 001 0089 001, iznomāšanu SIA „Piebalgas 

Kūpinātava” gaļas pārstrādes ceha ierīkošanai, nomas maksa 0,28 EUR/m², mēnesī EUR 103,88 

+PVN. 

SIA „Piebalgas Kūpinātava” iznomātās telpas nav izmantojusi, jo ražošana turpinājusies 

ražošanas telpās „Viesturos”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā.  

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, atbilstoši SIA „Piebalgas 

Kūpinātava”, reģ. Nr. 44103102702, adrese Brāļu Kaudzīšu iela 7-6, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas 

nov., LV-4125,  03.04.2019. iesniegumam, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 20.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, 

A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – 

nav, ATTURAS – nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izbeigt 15.01.2018. noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu par nedzīvojamo telpu  371 

m² kopplatībā ēkā „Mežmalas”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, ēkas kadastra 
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apzīmējums 4292 001 0089 001, iznomāšanu  SIA „Piebalgas Kūpinātava”, reģ. Nr. 

44103102702, ar 01.07.2019. 

 

11. 

Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot D.B., personas kods “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas 

nov.  04.06.2019. iesniegumu un J.P.,  personas kods “dzēsts”, adrese „dzēsts”, Vecpiebalga, 

Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov. 18.06.2019.iesniegumu par nekustamā īpašuma „Aiz 

Radziņiem”, kadastra Nr. 4292 007 0059, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0527 

lauksaimniecībā izmantojamās  zemes daļu  200  m2 kopplatībā iznomāšanu personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām, konstatēts: 

Nekustamais īpašums “Aiz Radziņiem”, Vecpiebalgā ,Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra Nr. 4292 007 0059, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 

007 0527 1,1 ha platībā, ir piekrītošs Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar pašvaldības 

16.12.2009. 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  5.punktu.  

19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi”, 29.2.punkts nosaka, ka iznomājot neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek 

izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7. pantam  var nepiemērot šo Noteikumu 32.punktu, kas paredz, ka  

Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.  

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. punktu , 19.06.2018. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 

5.,29.2.,31. un 32.punktiem, Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2019, 2. 

punktu,  atbilstoši D.B., personas kods “dzēsts”, adrese “dzēsts”, Vecpiebalgas pagasts, 

Vecpiebalgas novads 04.06.2019. iesniegumam un J.P.,  personas kods “dzēsts”, adrese „dzēsts” , 

Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads 18.06.2019, iesniegumam, apvienotās 

finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.06.2019. atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, 

I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar D.B. par nekustamā īpašuma  „Aiz Radziņiem” 

Vecpiebalgā Vecpiebalgas  pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 007 0059, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0527, lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes daļas  200 m2 platībā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līguma termiņš- 5 gadi. 

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar J.P. par nekustamā īpašuma  „Aiz Radziņiem” Vecpiebalgā 

Vecpiebalgas  pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 007 0059, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4292 007 0527, lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas  200 m2 

platībā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, 

nomas līguma termiņš- 5 gadi. 

3. Zemesgabala  nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības ,bet ne 

mazāka par minimālo zemesgabala  nomas maksu - 5 euro.  

4. Nomnieki  papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus .  

5. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai sagatavot nomas līgumus 

un mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas izpilddirektorei noslēgt zemes nomas līgumus ar 

D.B. un J.P. 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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12. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzdalību meža zemes  

transformācijā īpašumā “Mazviesītes”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

   Izskatot A.Z., personas kods “dzēsts”, adrese „dzēsts”, Kaives pag., Vecpiebalgas nov., 

LV-4144,   23.05.2019. iesniegumu, kurā tiek lūgts Vecpiebalgas novada pašvaldībai  iesaistīties 

kopējā investīciju projektā – dīķa ierīkošanā nekustamā īpašuma „Mazviesītes”, kadastra Nr.4258 

002 0065, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, purvāja un meža zemē  , konstatēts: 

 Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts ar 

Vecpiebalgas novada domes 2013.gada 13.februāra lēmumu , īpašumam  „Mazviesītes” teritorijas 

plānotā (atļautā) izmantošana ir lauku zemes un mežu teritorijas. Īpašumā aptuveni 0,4 ha platībā 

paredzēts ierīkot dīķi , lai uzlabotu apkārtējo lauku mitruma režīmu un izveidotu pievilcīgu ainavu. 

Paredzamajā dīķa rakšanas vietā 0,2 ha  ir purvājs un 0,2 ha izcirsts mazvērtīgs pārpurvojies mežs. 

Dīķa ierīkošana uzlabotu pašvaldības autoceļa „Muilēni- Kalna Viesītes- Skroderi” uzturēšanu. 

Pamatojoties uz LR MK 18.12.2012. noteikumiem Nr. 889 „Noteikumi par atmežošanas 

kompensācijas noteikšanas kritērijiem , aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”, atbilstoši 

Vecpiebalgas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2013 „Par Vecpiebalgas novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu apstiprināšanu”, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 20.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Noteikt,  ka plānotā darbība īpašumā „Mazviesītes”, kadastra  Nr.4258 002 0065, Kaives 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, ir atbilstoša Vecpiebalgas novada domes saistošajiem 

noteikumiem Nr. 4/2013 „Par Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2013.-

2025.gadam grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

apstiprināšanu” 

2. Piedalīties A.Z., personas kods “dzēsts”, adrese „dzēsts”, Kaives pag., Vecpiebalgas nov., 

LV-4144, ierosinātajā projektā par dīķa ierīkošanu īpašuma „Mazviesītes”, kadastra Nr. 

4258 002 0065 , Kaives pagastā Vecpiebalgas novadā, zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 4258 002 0065, 0,4  ha  platībā ar ieguldījumu EUR 100,00 (viens simts euro) 

apmērā. 

 

13. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Gaujas iela 3” – 4, Taurenē, Taurenes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. 

Ziņo D.Slaidiņa 

  

1999.gada 30.jūnijā Taurenes pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisija pieņēmusi 

lēmumu Nr.15 par pirkuma līguma slēgšanu, saskaņā ar kuru privatizācijas objektu – dzīvokli 

„Gaujas iela 3”-4 Taurenes pagastā, identifikācijas Nr. 42860020280-004 pērk E.A.K.  

E.A.K. miris 02.03.2019. Maksājumi par privatizēto objektu līdz 02.03.2019. nav veikti. 

Dzīvoklis nav izīrēts, tajā nav deklarējušas dzīvesvietu citas personas. Dzīvoklis ir ļoti sliktā 

stāvoklī , lai to sagatavotu dzīvošanai, nepieciešami finanšu ieguldījumi. 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 

45.panta 8.daļu, Vecpiebalgas novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija 

14.06.2019. atcēlusi Taurenes pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas lēmumu.  

Dzīvokļa īpašums “Gaujas iela 3” – 4, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,  

nostiprināms  Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda pamatojoties uz likuma „Par nekustamā  

īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 36.panta  1.daļas  6.punktu  
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Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, apvienotās 

finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.06.2019. atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, 

I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Veikt dzīvokļa  īpašuma „Gaujas iela 3”-4, Taurenē,  Taurenes  pagastā, Vecpiebalgas 

novadā,  telpu grupas kadastra Nr. 4286 002 0280 001 004 , platība 37,8 m², sagatavošanu 

atsavināšanai – īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā un  tirgus vērtības noteikšanu. 

 

 

14. 

Par Vecpiebalgas vidusskolas direktora iecelšanu amatā. 

Ziņo A.Caunīte-Bērziņa 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem 

Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot 

augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu 

atlasei”,  Vecpiebalgas novada vispārējās izglītības iestādes direktora amata pretendentu atlases 

konkursa komisijas 2019.gada 26.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr. 2), sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 27.06.2019. priekšlikumu, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, 

A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Iecelt Vecpiebalgas vidusskolas direktora amatā Ilonu Strelkovu, personas kods 130168-

11282. 

2. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei L. Burdajai saskaņot lēmumu par 

I.Strelkovas iecelšanu Vecpiebalgas vidusskolas direktora amatā ar Izglītības un zinātnes 

ministriju. 

3. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei L. Burdajai noslēgt darba līgumu 

ar Ilonu Strelkovu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada Domes priekšsēdētājam 

I.Putniņam. 

 

15. 

Par atļauju izmantot Vecpiebalgas vidusskolas profesionālās ievirzes mākslas programmas 

“Vizuāli plastiskā māksla” telpas “Zemnieki”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldībā 20.06.2019. saņemts SIA „Porcelāna Galerija”  

iesniegums, kurā lūgts atļaut izmantot Vecpiebalgas vidusskolas profesionālās ievirzes mākslas 

programmas “Vizuāli plastiskā māksla” zīmēšanas un gleznošanas kabinetus mākslas aktivitāšu 

popularizēšanai, organizējot zīmēšanas un gleznošanas maksas nodarbības telpās “Zemnieki” 

Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, no š.g. 1.jūlija līdz 27.augustam. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, 

lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums, racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 21.panta pirmās daļas 

14.punkta (a) apakšpunktu un 27.punktu, 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, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, 

A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 
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Vecpiebalgas novada pašvaldības  dome nolemj: 

1. Atļaut SIA „Porcelāna Galerija”, reģ. Nr. 40003593666, izmantot Vecpiebalgas 

vidusskolas profesionālās ievirzes mākslas programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 

zīmēšanas un gleznošanas kabinetus mākslas aktivitāšu popularizēšanai, organizējot 

zīmēšanas un gleznošanas maksas nodarbības.  

2. Noslēgt nedzīvojamo telpu (kadastra apzīmējums 42540020361001, telpa Nr.27– 40,1 m2, 

telpa Nr.28 – 40,4 m2, saskaņā ar pievienoto nomas telpu plānu) ar kopējo platību 80,50 

m2 “Zemnieki”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas līgumu ar SIA 

„Porcelāna Galerija” uz laiku no 01.07.2019.  līdz 27.08.2019. 

3. Noteikt nomas maksu 0,21 EUR par 1 m2 mēnesī un PVN 21%. 

4. Atsevišķi no nomas maksas SIA „Porcelāna Galerija” jāveic maksa par komunālajiem 

pakalpojumiem (siltumenerģija, ūdens apgāde, elektroenerģija, kanalizācija 

(pārvietojamās tualetes)) pēc iznomātāja vai attiecīgā pakalpojumu sniedzēja izrakstītajiem 

rēķiniem.  

5. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei Leldei Burdajai noslēgt 

nedzīvojamo telpu nomas līgumu.  

 

16. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības domes  

2019.gada 23.maija lēmuma Nr.15 (protokols Nr.5) tiesiskā pamatojuma precizēšanu. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 

Ar 2019.gada 23.maijā Vecpiebalgas novada pašvaldības domes lēmumu Nr.15 (protokols 

Nr.5) tika nolemts: 

1. Pagarināt telpu nomas līgumu ar biedrības „Latvijas sarkanais krusts”  Dzērbenes nodaļu 

par nedzīvojamo telpu ēkā ”Zemzari”, Dzērbenē,  Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, veselības aprūpes telpu grupas kadastra apzīmējums 4250 007 0210 001 005, 

nomu ēkas 1.stāvā  108,6 m2 platībā  uz vienu gadu no līguma noslēgšanas brīža. 

2. Piedāvāt biedrības „Latvijas sarkanais krusts”  Dzērbenes nodaļai  izmantot telpas ēkās 

”Sabiedriskais centrs”  un „Līdumi”, Dzērbenē,  Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

3. Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar M.K. personas kods [..], adrese „Zemzari”, Dzērbenē, 

Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā par dzīvojamo telpu ēkas „Zemzari” 2.stāvā 94,3 

m2  platībā īri.  

4. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei noslēgt  nedzīvojamo telpu nomas 

līgumu ar biedrības „Latvijas sarkanais krusts”  Dzērbenes nodaļu un ar dzīvojamo telpu 

īres līgumu ar M.K. 

Ņemot vērā, ka lēmuma tiesiskajā pamatojumā kļūdaini norādīta atsauce uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,  bet nepieciešams atsaukties uz šā likuma 15.panta 

pirmās daļas 9.punktu – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu – dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – 

K.Driķis, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Precizēt 2019.gada 23.maijā Vecpiebalgas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.15 

(protokols Nr.5) tiesisko pamatojumu – pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 9.punktu - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu 

risināšanā. 
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17. 

Pašvaldības izpilddirektores  

L.Burdajas atskaite par 23.05.2019. un 06.06.2019. domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

Izpilddirektore L.Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par 2019.gada 23.maija domes sēdes 

nr.5 un 2019.gada 6.jūnija domes sēdes Nr.6 lēmumu izpildi. Atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, 

A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET 

- nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 23.05.2019. un 06.06.2019. domes lēmumu 

izpildi. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:47 

Sēdes ilgums 47 minūtes. 

 

 

 

Sēdi vadīja:         I.PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolēja:        I.ĢĒRMANE 
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