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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 

2018.gada 23.augustā                                  Nr.13                      

                                                

Sēde sasaukta plkst.1500 

Sēdi atklāj plkst.1500 

 

 

Domes priekšsēdētājs rosina iekļaut izsludinātajā domes sēdes darba kārtībā lēmuma projektus 

“Par izmaiņu veikšanu pašvaldības autoceļu sarakstā” un “Par nomas līguma ar VSIA “Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” termiņa pagarinājumu”, kā arī izņemt no domes sēdes darba 

kārtības punktu “Par zemes nomas līguma noslēgšanu”.  

Deputāti balso par domes sēdes darba kārtības papildināšanu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – 

nav, domes sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 26.07.2018. domes sēdes lēmumu 

izpildi. 

2. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības struktūrvienību reorganizāciju. 

3. Par izmaiņām amatu sarakstā. 

4. Par sadarbības līguma par Interreg Europe projekta” Cult-CreaTE:Cultural and Creative 

Tourism in Europe” īstenošanu noslēgšanu. 

5. Par iekšējo noteikumu “Par informācijas pieejamību” apstiprināšanu. 

6. Par Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas sastāvu. 

7. Par izmaiņām pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā. 

8. Par finansiālu atbalstu ugunsnelaimes gadījumā. 

9. Par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamajiem Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2018./2019.mācību gadam. 

10. Par pašvaldības finansējumu pedagoģiskajām likmēm Vecpiebalgas novada izglītības 

iestādēm 2018./2019.mācību gadam. 

11. Par grozījumiem 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.5 “Par dalību Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu 

konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. 

12. Par izmaiņu veikšanu pašvaldības autoceļu sarakstā. 

13. Par nekustamā īpašuma “Jaunzemji”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
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14. Par nekustamā īpašuma „Dzelzceļa stacija Dzērbene” 589/1949 domājamo daļu  izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

15. Par telpu nomas tiesību izbeigšanu īpašumā “Sabiedriskais Centrs”, Dzērbenē, Dzērbenes 

pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

16. Par telpu nedzīvojamā ēkā “Sabiedriskais centrs”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4250 007 0306 001, nodošanu nomā. 

17. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

19. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

20. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora Zetor 10145 atsavināšanu, pārdodot par brīvu 

cenu. 

21. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Dodge Grand Caravan atsavināšanu, 

pārdodot par brīvu cenu. 

22. Par izmaiņām Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvā. 

23. Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā. 

24. Par izmaiņām Invazīvo augu sugas – Sasnovska latvāņa izplatības ierobežošanas ekspertu 

grupas sastāvā. 

25. Par atbrīvošanu no Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata 

pienākumu pildīšanas. 

26. Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. 

27. Par nomas līguma ar VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” termiņa 

pagarinājumu. 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE 

                  Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                  Viesturs MELBĀRDIS 

                  Inese NAVRA 

                  Indriķis PUTNIŅŠ 

                  Ilona RADZIŅA 

                                     

Izpilddirektore Lelde BURDAJA 

Juriste Sandra STRAUPE 

Nekustamā īpašuma speciāliste Daina SLAIDIŅA 

Projektu vadītāja Daiga ŠATROVSKA 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Edgars BĒRZKALNS, 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 26.07.2018. domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

Izpilddirektore L.Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par 2018.gada 26.jūlija domes sēdes 

Nr.12 lēmumu izpildi. Atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 26.07.2018. domes lēmum izpildi. 

 

2. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības struktūrvienību reorganizāciju. 

Ziņo L.Burdaja, debatēs piedalās I.Navra, A.Caunīte-Bērziņa 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, kas cita starpā 

nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu 

pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, 

nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma, likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas cita starpā nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, 15.pantu, kas nosaka pašvaldības 

autonomās funkcijas, 21.panta pirmās daļas 8. punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izveidot, 

reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī 

citas amatpersonas, pamatojoties uz 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka dome 

nosaka pašvaldības darbinieku atlīdzību un apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Putniņš, PRET – I.Navra, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Reorganizēt sadaļu “skolu tehniskais personāls”, “Vecpiebalgas vidusskola”, “Inešu 

pamatskola”  ( Vecpiebalgas vidusskolas struktūrvienības shēma pielikumā): 

1.1. likvidēt amata vienību saimniecības daļas vadītājs (1 likme), 

1.2.  likvidēt amata vienību informātikas elektrotehnikas tehniķis (likme 0,82), 

1.3.  likvidēt amata vienību lietvedis (likme 0,25)  

1.4. likvidēt amata vienību sētnieks (1 likme), 

1.5.  likvidēt amata vienību tehniskais strādnieks (1 likme)  

1.6.  samazināt likmi sekretārs  uz likmi  0,5, 

1.7.  samazināt likmi laboratorijas speciālists uz likmi  0,6  

1.8.  pārcelt amatu deju kolektīva vadītājs (likme 0,36) uz nodaļu “Vecpiebalgas kolektīvi” 

1.9. izveidot jaunu amata vietu “direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos”  

1.10. Izveidot jaunu amata vietu pirmsskolas pedagoga palīgs (likme 0,25) 

2. Reorganizēt sadaļu “skolu tehniskais personāls” “Taurenes pamatskola”, “Dzērbenes 

vispārizglītojoša un mūzikas pamatskolas”  (Vecpiebalgas novada pamatskolas 

struktūrvienības shēma pielikumā): 

2.1. likvidēt amata vienību lietvede (0,7 likme) 

2.2. likvidēt amata vienību apkopējs (1 likme) 

2.3. likvidēt amata vienību sētnieks (0,5 likme) 

2.4. likvidēt amata vienību deju kolektīva vadītājs (0,36 likme) 

2.5. samazināt likmi lietvedis uz 1 likmi  

2.6. Izveidot jaunu amata vietu pirmsskolas pedagoga palīgs ( 1 likme) 

2.7. pārcelt amatu deju kolektīva vadītājs (likme 0,36) uz nodaļu “Dzērbenes kolektīvi” 

3. Izveidot jaunu amata vietu “datorsistēmu tehniķis”  
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3. 

Par izmaiņām amatu sarakstā. 

Ziņo L.Burdaja, debatēs piedalās I.Navra, I.Radziņa 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols 

Nr.9), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Apstiprināt izmaiņas Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018. gada amata vienību 

sarakstā sekojošā redakcijā:  

 

Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku amatu saraksts 

 
Likme 

Alga 

pilna 

Alga pēc 

slodzes 

 izveidot jaunu amata vietu:    

1111 Vecpiebalgas novada  izpildvara    

1 datorsistēmu tehniķis 1,00 800,00 800,00 

 nomainīt algas apjomu:    

Vecpiebalgas novada saimniecības nodaļa    

1 vecākais remontstrādnieks 1610 1,00 900,00 900,00 

 pārvietot no skolas tehniskā personāla:    

1823 Vecpiebalgas  kolektīvi    

1 skolēnu deju kolektīva "Atskabarga" vadītāja 0,18 516,66 93,00 

2 skolēnu deju kolektīva "Ratenītis" vadītāja 0,18 516,66 93,00 

  5823 Dzērbenes kolektīvi    

8 skolēnu deju kolektīva vadītājs 0,180 516,66 93,00 

9 skolēnu deju kolektīva vadītājs 0,180 516,66 93,00 

 Izteikt jaunā redakcijā:     

Skolu tehniskais personāls    

1921 Vecpiebalgas vidusskola    

1 direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos 1 800,00 800,00 

2 sekretāre 0,5 567,00 284,00 

3 laboratorijas speciālists 0,6 430,00 258,00 

4 pirmsskolas pedagoga palīgs 1 550,00 550,00 

5 pirmsskolas pedagoga palīgs 1 550,00 550,00 

6 pirmsskolas pedagoga palīgs 1 550,00 550,00 

7 pirmsskolas pedagoga palīgs 1 550,00 550,00 

8 pirmsskolas pedagoga palīgs 1 550,00 550,00 

9 pirmsskolas pedagoga palīgs 0,25 550,00 137,50 

10 sētnieks 1 430,00 430,00 

11 apkopēja 0,75 430,00 322,50 

12 apkopēja 0,75 430,00 322,50 

13 apkopēja 0,75 430,00 322,50 

14 apkopēja 1 430,00 430,00 

15 apkopēja 1 430,00 430,00 

16 apkopēja 1 430,00 430,00 
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17 apkopēja 1 430,00 430,00 

18 apkopēja 1 430,00 430,00 

19 apkopēja 0,5 430,00 215,00 

20 apkopējs 0,5 430,00 215,00 

21 dežurants 

stundu 

samaksa 2,90 510,00 

22 dežurants 

stundu 

samaksa 2,90 510,00 

23 dežurants 1 430,00 430,00 

24 dežurants 

stundu 

samaksa 2,90 510,00 

25 dežurants 0,5 430,00 215,00 

26 ēdināšanas pakalpojumu speciālists 0,5 470,00 235,00 

     

     

 6921 Vecpiebalgas novada pamatskola    

1 lietvedis 0,7 567,00 397,00 

2 lietvedis 0,3 567,00 170,00 

3 pirmsskolas pedagoga palīgs 1 550,00 550,00 

4 pirmsskolas pedagoga palīgs 0,8 550,00 440,00 

5 pirmsskolas pedagoga palīgs 0,8 550,00 440,00 

6 pirmsskolas pedagoga palīgs 1 550,00 550,00 

7 pirmsskolas pedagoga palīgs 1 550,00 550,00 

8 pirmsskolas pedagoga palīgs 0,4 550,00 220,00 

9 apkopēja 1 430,00 430,00 

10 apkopēja 1 430,00 430,00 

11 apkopēja 1 430,00 430,00 

12 apkopēja 1 430,00 430,00 

13 tehniskais strādnieks 1 430,00 430,00 

14 sētniece 1 430,00 430,00 

15 ēdināšanas pakalpojumu speciālists 0,5 470,00 235,00 

 

 

4. 

Par sadarbības līguma par INTERREG EUROPE projekta 

“Cult-CreaTE: Cultural and Creative Tourism in Europe” īstenošanu noslēgšanu. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. 

un 10. punktu, Tūrisma likuma 8. panta pirmās daļas 2. punktu, Vecpiebalgas novada attīstības 

programmā 2013.-2019. gadam noteiktās prioritātes VTP3 “Daudzpusīgas ekonomikas 

veicināšana, sekmējot novada konkurētspēju” rīcības virziena RV3.3 “Tūrisma attīstība” 

izvirzītiem uzdevumiem, kā arī apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
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1. Noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Vidzemes tūrisma asociācija” (reģistrācijas Nr. 

40008031761) par INTERREG EUROPE projekta “Cult-CreaTE: Cultural and Creative 

Tourism in Europe” īstenošanu(turpmāk – Sadarbības līgums). 

2. Pilnvarot Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju I. Putniņu parakstīt līdz 01.11.2018. 

Sadarbības līgumu. 

3. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei L. Burdajai veikt ar Sadarbības 

līgumu pielīgto saistību realizāciju  un nodrošināt tā izpildes kontroli. 

 

5. 

Par iekšējo noteikumu “Par informācijas pieejamību” apstiprināšanu. 

Ziņo S.Straupe 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aptīļa regulas Nr. (ES) 2016/679 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 24.panta 1.punktu, apvienotās finanšu un sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols Nr.9), atklāti 

balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības iekšējos noteikumus “Par informācijas 

pieejamību”; 

2. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei nodrošināt pašvaldības iestāžu, 

struktūrvienību, kā arī komisiju vadītāju iepazīstināšanu ar noteikumiem; 

3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam. 

 

Pielikumā Iekšējie noteikumi “Par informācijas pieejamību” uz 8 lapām 

                

 

6. 

Par Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas sastāvu. 

Ziņo S.Straupe 

 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 5.panta pirmo daļu, 10.panta otro, trešo un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 24.punktu, ņemot vērā Vecpiebalgas novada domes 26.07.2018. lēmumu 

Nr.15 “Par atbrīvošanu no Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu veikšanas” 

un lēmumu Nr.16 “Par atbrīvošanu no Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas locekļa 

pienākumu veikšanas”, saskaņā ar apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Ievēlēt Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas sastāvā sekojošas personas: 

1.1.Girta Upena; 

1.2.Antra Pētersone; 

2. Lēmumu piecu dienu laikā nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Pielikumā iesniegto  komisijas locekļu kandidātu pieteikumi darbam Vecpiebalgas novada domes 

vēlēšanu komisijā uz 2 lapām. 
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7. 

Par izmaiņām pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā. 

Ziņo S.Straupe 

 

Saskaņā ar izmaiņām Vecpiebalgas novada pašvaldības saimniecības nodaļas darbinieku 

personālijās, kā arī, lai nodrošinātu pilnvērtīgu Iepirkumu komisijas (turpmāk saukta- Komisija) 

darbu un ievērotu likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkta nosacījumus, 

saskaņā ar apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

16.08.2018. atzinumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, 

A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Izslēgt no Vecpiebalgas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva Andri Lapiņu. 

2. Iecelt Vecpiebalgas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā Vecpiebalgas 

saimniecības vadītāju Aldi Mālnieku. 

3. Sakarā ar veiktajām izmaiņām, apstiprināt šādu Komisijas sastāvu: 

Inese Navra, 

Viesturis Burjots 

Aldis Mālnieks 

Lelde Burdaja 

Gita Janševica 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 28.09.2017.lēmuma 

Nr.3 ceturto punktu. (Protokols Nr. 21) 

 

8. 

Par finansiāla atbalstu ugunsnelaimes gadījumā. 

Ziņo I.Putniņš, debatēs piedalās V.Melbārdis 

 

2018. gada 8. augustā Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagastā  ugunsgrēkā cieta 

iedzīvotājas S.K.(pers. kods “dzēsts”) dzīvojamā māja, izdega mājas otrais stāvs un jums.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt S.K. (pers. kods “dzēsts”) finansiālu atbalstu 1500 EUR apmērā būvmateriālu 

iegādei, sakarā ar ugunsgrēku viņai piederošajā īpašumā, tādējādi sniedzot atbalstu krīzes 

situācijā. 

 

9. 

Par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamajiem 

Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018./2019.mācību gadam. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols 

Nr.9), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 



8 

 

1. Piešķirt brīvpusdienas EUR 1,42 (Viens euro 42 centi) apmērā 2018./2019.mācību gadā- 

no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.maijam Vecpiebalgas novada izglītības 

iestāžu: 

1.1.  pirmsskolas vecuma bērniem, kas apmeklē pirmsskolas grupas bērniem no piecu gadu 

vecuma; 

1.2.  5.-9.klašu skolēniem; 

1.3. tiem daudzbērnu ģimeņu izglītojamajiem, kuri ir deklarēti Vecpiebalgas novada 

administratīvajā teritorijā un: 

1.3.1. apmeklē Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupas līdz 5 gadu 

vecumam vai  

1.3.2. mācās Vecpiebalgas vidusskolas 10.-12.klasēs.  

Par daudzbērnu ģimeni uzskatāma ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā 

audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu 

uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst 

vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību dienas nodaļā. 

1.4. Lēmuma 1.3. apakšpunktā minēto priekšnoteikumu par izglītojamā dzīvesvietas 

deklarāciju Vecpiebalgas novadā var neattiecināt uz audžuģimenē ievietotiem un 

aizbildnībā esošiem Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem (bērniem). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 24.augusta Vecpiebalgas novada domes lēmumu Nr.  

4 „Par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamajiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs 2017./2018.mācību gadā” (prot. Nr.15) 
 

 

10. 

Par pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām  

likmēm Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm 2018./2019.mācību gadam. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 

piešķir pašvaldības budžeta līdzekļus izglītības iestādēm un kontrolē šo līdzekļu izmantošanu un 

2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445  „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”, kas nosaka pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru 

un pedagogu darba slodzes lielumu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, 

kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus un apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols Nr.9), atklāti 

balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Apstiprināt 2018./2019.mācību gadam no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansējamās 

pedagoģiskās likmes: 

1.1. Vecpiebalgas vidusskolai profesionālās ievirzes programmas „Vizuāli plastiskā 

māksla” realizēšanai : 

1.1.1. mākslas programmas vadītājs- 1 likme; 

1.1.2. profesionālās ievirzes skolotājs-1.4 likmes. 

1.2. Pirmsskolas izglītībai Vecpiebalgas vidusskolā: 

1.2.1. Izglītības iestādes vadītāja vietnieks pirmsskolas darbā-1 likme; 

1.2.2. Pirmsskolas izglītības skolotājs (grupās bērniem līdz 4 gadu vecumam) – 

5.611 likmes; 

1.2.3. Pirmsskolas izglītības skolotājs (grupās bērniem no 5 gadu vecuma līdz 6 

gadu vecumam)- līdz 1.5 likmēm; 

1.2.4. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs- 1.15 likmes; 

1.2.5. Logopēds – 0.222 likmes; 
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1.2.6. Pirmsskolas izglītības sporta pulciņa skolotājs- 0.25 likmes;  

1.2.7. Pirmsskolas izglītības angļu valodas pulciņa skolotājs- 0.08 likmes. 

1.2.8. Pirmsskolas izglītības radošās matemātikas pulciņa skolotājs- 0.1 likme. 

1.3. Pirmsskolas izglītībai Vecpiebalgas novada pamatskolā: 

1.3.1. Izglītības iestādes vadītāja vietnieks pirmsskolas darbā-0.8 likmes; 

1.3.2. Pirmsskolas izglītības skolotājs (grupās bērniem līdz 4 gadu vecumam) – 4 

likmes; 

1.3.3. Pirmsskolas izglītības skolotājs (grupās bērniem no 5 gadu vecuma līdz 6 

gadu vecumam)- līdz 0.8 likmēm; 

1.3.4. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs- 0.8 likmes; 

1.3.5. Logopēds – 0.2 likmes; 

1.3.6. Pirmsskolas izglītības mūzikas pulciņa skolotājs- 0.2 likmes;  

1.3.7. Pirmsskolas izglītības angļu valodas pulciņa skolotājs- 0.03 likmes; 

1.3.8. Pirmsskolas izglītības sporta pulciņa skolotājs- 0.2 likmes. 

 

11. 

Par grozījumiem 2018. gada 24. maija lēmumā Nr. 5 “Par dalību Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu 

konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. 

Ziņo D.Šatrovska 

 

2018. gada 24. maijā Vecpiebalgas novada dome ar lēmumu Nr. 5 (protokols Nr. 8) nolēma 

piedalīties atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar projektu 

“Pašvaldības ceļa B26 “Jaunkabulēni-Celmi-Tožiņi” pārbūve”. 

Lauku atbalsta dienests bija norādījis uz nepieciešamiem precizējumiem projekta 

pieteikumā saistībā ar projekta kopējo izmaksu un avansa summas aprēķiniem. Vecpiebalgas 

novada 2018. gada 26. jūlija domes sēdē  ar lēmumu Nr. 8 tika veikti grozījumi 2018. gada 24. 

maija Vecpiebalgas novada domes lēmumā Nr. 5. 

Projekta iesnieguma izskatīšanas laikā Lauku atbalsta dienests atklāja tehnisku kļūdu 

iepirkuma dokumentācijā – Iepirkuma VNP 2018/5 ELFLA Iepirkuma komisijas Vērtēšanas 

protokolā Nr.3 un Paziņojumā par lēmuma pieņemšanu (no kura tika rēķināts būvniecības 

izmaksas), kļūdaini norādīta piedāvātā līgumcena pretendentam, kuram piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības pašvaldības ceļa B26 “Jaunkabulēni- Celmi- Tožiņi” pārbūvei. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. 

punktu, Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos”, Lauku atbalsta dienesta norādījumiem, kā arī apvienotās finanšu komitejas un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols Nr.9), atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Atcelt Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumu Nr.8 “Par grozījumiem 

Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 24. maija lēmumā Nr. 5 “Par dalību Eiropas 

Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu 

iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”  

2. Veikt Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 24. maija lēmumā Nr. 5 šādus grozījumus: 

2.1.izteikt 2. punktu šādā redakcijā: “2. Projekta kopējās izmaksas ir 139010,38 EUR.”; 

2.2.izteikt 3. punktu šādā redakcijā: “3. Attiecināmās izmaksas ir 139010,38 EUR.”; 
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2.3.izteikt 5. punktu šādā redakcijā: “5. Publiskais finansējums ir 125109,34 EUR.”; 

2.4.izteikt 6. punktu šādā redakcijā “6. Projekta realizācijas finanšu resursu avots – avanss 

20% 25021,87 EUR, kredīts Valsts kasē – 113988,51 EUR.” 

 

12. 

Par  izmaiņu veikšanu pašvaldības autoceļu sarakstā. 

Ziņo D.Šatrovska 

 

 Vecpiebalgas novada pašvaldības B grupas autoceļu sarakstā reģistrēts autoceļš Kabulēni 

- Dzirnavas Nr. 26. Ceļš šķērso Inešu pagasta īpašumus “Veccelmi”, “Lejas Celmi” , “Kalna 

Celmi” un savieno valsts autoceļus V 307 un V 308.  Īpašumos “Veccelmi”, “Lejas Celmi” , 

“Kalna Celmi” noteikts apgrūtinājums – ceļa servitūts – tiesības uz braucamo ceļu. Šajos īpašumos 

reģistrēta pašvaldībai piederoša inženierbūve – ceļš “Kabulēni- Dzirnavas”. 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu , LR MK  30.10.2007. 

noteikumiem Nr. 1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”, atklāti balsojot, 

PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

 Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Veikt izmaiņas pašvaldības autoceļu reģistrā – pievienot reģistram  autoceļa B 26 

„Kabulēni- Dzirnavas” inženierbūves kadastra apzīmējumu 4254 001 0001 008. 

2. Izmaiņas pašvaldības autoceļu reģistrā saskaņot ar VAS „Latvijas Valsts Ceļi” Cēsu 

nodaļu. 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma „Jaunzemji”, Dzērbenē,  

Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15. pantu, 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”, Vecpiebalgas novada pašvaldības  īpašumu 

privatizācijas komisijas 15.08.2018.apstiprināto Izsoles protokolu Nr.2, apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols Nr.9), atklāti 

balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunzemji” , Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4250 007 0156, izsoles rezultātus – izsolē piedāvātā 

augstākā cena  - EUR 2485,00 (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci euro). 

2. Pārdot nekustamo īpašumu „Jaunzemji” , Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra Nr. 4250 007 0156, izsoles augstākās cenas piedāvātājam R.N., personas 

kods “dzēsts”, adrese: Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads LV-4118. 

   

14. 

Par nekustamā īpašuma „Dzelzceļa  

stacija Dzērbene” 589/1949 domājamo daļu  izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15. 

pantu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”, Vecpiebalgas novada pašvaldības  

īpašumu privatizācijas komisijas 15.08.2018.apstiprināto Izsoles protokolu Nr.1, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols 
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Nr.9), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzelzceļa stacija Dzērbene” , Dzērbenē, 

Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4250 007 0366, 589/1949 

domājamo daļu , izsoles rezultātus – izsolē piedāvātā augstākā cena  - EUR 705,00 

(septiņi simti pieci euro). 

2. Pārdot nekustamā īpašuma „Dzelzceļa stacija Dzērbene” , Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4250 007 0366, 589/1949 domājamās daļas, 

izsoles augstākās cenas piedāvātājam R.N., personas kods “dzēsts”, adrese: Dzērbenes 

pagasts, Vecpiebalgas novads LV-4118. 

 

15. 

Par telpu nomas tiesību izbeigšanu īpašumā  

“Sabiedriskais centrs”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot  K.B., personas kods “dzēsts”, adrese: Taurenes pag., Vecpiebalgas nov., 

17.07.2018. iesniegumu par 29.09.2017. noslēgtā telpu nomas tiesību  līguma izbeigšanu, 

konstatēts: 

 2017.gada 29.septembrī Vecpiebalgas novada pašvaldība noslēgusi  nedzīvojamo telpu 

nomas tiesību līgumu par nedzīvojamās telpas 10,4 m² kopplatībā ēkā „Sabiedriskais centrs”, 

Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, telpu grupas kadastra apzīmējums 4250 007 

0306 001 011, iznomāšanu K.B.vaksācijas pakalpojumu sniegšanai. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu , atbilstoši K.B., personas kods 

“dzēsts”, adrese: Taurenes pag., Vecpiebalgas nov., 17.07.2018. iesniegumam, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols 

Nr.9), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Izbeigt 29.09.2017. noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu par nedzīvojamās telpas 

10,4 m² kopplatībā ēkā „Sabiedriskais centrs”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, telpu grupas kadastra apzīmējums 4250 007 0306 001 011, iznomāšanu  K.B.ar 

01.09.2018. 

 

16. 

Par  telpu nedzīvojamā ēkā „Sabiedriskais centrs”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, 

Vecpiebalgas novadā,  kadastra apzīmējums 4250 007 0306 001, nodošanu nomā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

  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, 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, 

24.punktu, kas nosaka, ka nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles 

veidu, 34.punktu, kas nosaka, ka izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, kurā ir ne mazāk 

kā trīs locekļi, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

16.08.2018. atzinumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, 

A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
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1. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 10,4 m² kopplatībā ēkā „Sabiedriskais centrs”, 

Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, telpu grupas kadastra apzīmējums 

4250 007 0306 001 011.  

2. Apstiprināt nedzīvojamo telpu -  nomas objektā „Sabiedriskais centrs”, Dzērbenē 

Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, 10,4 m² platībā, kadastra apzīmējums 4250 007 

0306 001, publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas līguma 

projektu . 

3. Uzdot nomas objekta izsoli organizēt komisijai: 

Komisijas priekšsēdētāja: Daina Slaidiņa - nekustamā īpašuma speciāliste 

Komisijas locekļi:  Dace Caune- Dzērbenes pagasta pārvaldes vadītāja; 

Viesturs Melbārdis – Dzērbenes saimniecības vadītājs. 

4. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei Leldei Burdajai pēc nomas tiesību 

izsoles rezultātu paziņošanas un apstiprināšanas noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu. 

 

17. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot  A.J., personas kods “dzēsts”, adrese: Inešu pag. Vecpiebalgas nov., 03.08.2018. 

iesniegumu par 28.05.2015. noslēgtā Zemes nomas līguma izbeigšanu, konstatēts: 

 2015.gada 28.maijā noslēgts zemes nomas līgums, kurā Vecpiebalgas novada pašvaldība   

iznomājusi īpašumu „Pagasta zeme”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 006 

0093, 7,2 ha kopplatībā  A.J. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu , LR MK  30.10.2007. 

noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atbilstoši A.J., personas 

kods “dzēsts”, adrese: Inešu pag., Vecpiebalgas nov., 03.08.2018. iesniegumam, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols 

Nr.9), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Izbeigt 28.05.2015. noslēgto zemes nomas līgumu par īpašuma „Pagasta zeme”, Inešu 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 006 0093, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4254 006 0093 7,2 ha kopplatībā iznomāšanu A.J. ar 01.09.2018. 

 

18. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot  A.J., personas kods “dzēsts”, adrese: Inešu pag., Vecpiebalgas nov.,  LV-4123, 

03.08.2018. iesniegumu par zemes vienības „Zeme zemes reformas pabeigšanai”, kadastra Nr. 

4254 002 0330, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 006 0131  nomu, konstatēts: 

Zemes vienība  „Zeme zemes reformas pabeigšanai”, kadastra apzīmējums 4254 006 0131, 

Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, saskaņā Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009.gada 

16.decembra lēmumu izmantojama zemes reformas pabeigšanai. 

Atbilstoši “Zemes pārvaldības likuma”17.panta 1.un 2. daļai- Rezerves zemes fondā 

ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir 

attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. 

Vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes 

iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja 
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Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts 

vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts 

īpašumā kā līdzvērtīgā zeme. 

Pamatojoties uz LR likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.pantu , LR MK  30.10.2007. 

noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas  personas zemes nomu”, atbilstoši A.J., personas 

kods “dzēsts”, adrese: Inešu pag., Vecpiebalgas nov.  LV-4123, 03.08.2018. iesniegumam, 

apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu 

(protokols Nr.9), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-

Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Iznomāt A.J. neapbūvēto zemes vienību „Zeme zemes reformas pabeigšanai”, Inešu pagastā 

Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 006 0131,  8,87 ha kopplatībā  lauksaimnieciskai 

izmantošanai, nomas līguma termiņš- 5 gadi. 

2. Noteikt, ka pašvaldībai ir  tiesības vienpusēji izbeigt nomas līgumu, ja Ministru kabinets 

izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja 

iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts 

īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.  

3. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

 

19. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Izskatot O.J., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov.,  LV-

4122, 17.07.2018. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Lielkalves”, kadastra 

apzīmējums 4292 001 0301,  lauksaimniecībā izmantojamās zemes 0,10  ha kopplatībā nomu, 

konstatēts: 

Zemes vienība  „Lielkalves” kadastra apzīmējums 4292 001 0301 , Vecpiebalgas pagastā 

Vecpiebalgas novadā, platība 9,35  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 LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu , LR MK  30.10.2007. 

noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atbilstoši O.J., personas 

kods “dzēsts”, 17.07.2018. iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Iznomāt O.J.  zemes vienības „Lielkalves”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4292 001 0268, kadastra apzīmējums 4292 001 0301, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi  0,10  ha kopplatībā, nomas līguma termiņš- 5 gadi  

2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

 
 

20. 

Par pašvaldības kustamās mantas –  

traktora Zetor 10145, atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Saskaņā ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta  1.daļas 

1.punktu un  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Vecpiebalgas novada 
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dome 22.03.2018. pieņēmusi lēmumu „Par pašvaldības kustamās mantas – traktora Zetor 10145, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, noteikta kustamās mantas nosacītā cena 

EUR 3800,00 , kurai piemērojams pievienotās vērtības nodoklis 21% (EUR 798,00) .  Izsole 

nenotika, jo noteiktajā  pieteikšanās termiņā izsolei nepieteicās neviens pretendents un sākuma 

cena netika pārsolīta.  

Vecpiebalgas novada dome 26.04.2018. pieņēmusi lēmumu „Par pašvaldības kustamās 

mantas – traktora Zetor 10145,atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”, noteikta kustamās mantas 

nosacītā cena EUR 3000,00 , kurai piemērojams pievienotās vērtības nodoklis 21% (EUR 630,00).  

Noteiktajā  pieteikšanās termiņā nepieteicās neviens pretendents un traktors netika atsavināts. 

Saskaņā ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 32.panta 4.daļu- 

Ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu var 

ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu. 

Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta 1.daļai - 

Publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: 

1) pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi; 

2) pārdodot par brīvu cenu; 

3) apmainot pret citu mantu; 

4) ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā; 

5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta); 

6) nododot bez atlīdzības. 

3.panta 2.daļa nosaka, ka  Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana 

izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Pamatojoties uz LR likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta  

1.daļu, 5.panta 5.daļu, 6.panta 3.daļu, 32.panta 4.daļu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot: PAR – 

I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Atsavināt  Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu traktoru Zetor 

10145, pārdodot par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt kustamās mantas – traktora Zetor 10145 pārdošanas brīvo  cenu – EUR 2800,- 

(divi tūkstoši astoņi simti euro) , kurai piemērojams  pievienotās vērtības nodoklis 21%  

(EUR 588,00), kopējā pārdošanas cena ir EUR 3388,00 (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit 

astoņi euro). 

3. Sludinājumu par traktora Zetor 10145 pārdošanu par brīvu cenu publicēt Vecpiebalgas 

novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Vecpiebalgas novada ziņas” un 

pašvaldības interneta mājaslapā www.vecpiebalga.lv, nosakot, ka pieteikums par traktora 

pirkšanu iesniedzams Vecpiebalgas novada pašvaldībā, Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, 

Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122 administratorei, līdz 2018.gada 

20.septembra plkst.17.00. 

4. Ja noteiktajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, rīkojama izsole „Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā  kārtībā. 

5. Uzdot pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai šā lēmuma 4. punktā noteiktajā 

gadījumā organizēt kustamās mantas izsoli. 

6. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei sagatavot un iesniegt mantas 

pircējam parakstīšanai pirkuma līgumu. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vecpiebalga.lv/
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21. 

Par pašvaldības kustamās mantas –  

automašīnas Dodge Grand Caravan, atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Saskaņā ar LR likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta  1.daļas 

1.punktu un  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Vecpiebalgas novada 

dome 22.03.2018. pieņēmusi lēmumu „Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Dodge 

Grand Caravan,  valsts reģistrācijas Nr. EZ 5059, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”, noteikta kustamās mantas nosacītā cena EUR 950,00 , kurai piemērojams 

pievienotās vērtības nodoklis 21% (EUR 199,50) .  Izsole nenotika, jo noteiktajā  pieteikšanās 

termiņā izsolei nepieteicās neviens pretendents un sākuma cena netika pārsolīta.  

Vecpiebalgas novada dome 26.04.2018. pieņēmusi lēmumu „Par pašvaldības kustamās 

mantas – automašīnas Dodge Grand Caravan,  atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”, 

noteikta kustamās mantas nosacītā cena EUR 750,00 , kurai piemērojams pievienotās vērtības 

nodoklis 21% (EUR 157,50) . Noteiktajā  pieteikšanās termiņā nepieteicās neviens pretendents un 

automašīna netika atsavināta. 

Saskaņā ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 32.panta 4.daļu- 

Ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu var 

ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu. 

Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta 1.daļai - 

Publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: 

1) pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi; 

2) pārdodot par brīvu cenu; 

3) apmainot pret citu mantu; 

4) ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā; 

5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta); 

6) nododot bez atlīdzības. 

3.panta 2.daļa nosaka, ka  Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana 

izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Pamatojoties uz LR likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta  

1.daļu, 5.panta 5.daļu, 6.panta 3.daļu, 32.panta 4.daļu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot: PAR – 

I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Atsavināt  Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu- automašīnu Dodge 

Grand Caravan, valsts reģistrācijas Nr.EZ 5059, pārdodot par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt kustamās mantas – automašīnas Dodge Grand Caravan,  valsts 

reģistrācijas Nr.EZ 5059, pārdošanas brīvo  cenu – EUR 600,00 (seši simti euro) , kurai 

piemērojams  pievienotās vērtības nodoklis 21%  (EUR 126,00), kopējā pārdošanas cena 

ir EUR 726,00 (septiņi simti divdesmit seši euro). 

3. Sludinājumu par automašīnas Dodge Grand Caravan, valsts reģistrācijas Nr. EZ 5059, 

pārdošanu par brīvu cenu publicēt Vecpiebalgas novada pašvaldības bezmaksas 

informatīvajā izdevumā “Vecpiebalgas novada ziņas” un pašvaldības mājaslapā 

www.vecpiebalga.lv, nosakot, ka pieteikums par automašīnas pirkšanu iesniedzams 

Vecpiebalgas novada pašvaldībā, Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, LV-4122, administratorei līdz 2018.gada 20.septembra plkst.17:00. 

4. Ja noteiktajā termiņā  piesakās vairāki pretendenti, rīkojama izsole „Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā  kārtībā. 

5. Uzdot pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai šā lēmuma 4. punktā noteiktajā 

gadījumā organizēt kustamas mantas izsoli. 

http://www.vecpiebalga.lv/
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6. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei sagatavot un iesniegt mantas 

pircējam parakstīšanai pirkuma līgumu. 
 

22. 

Par izmaiņām Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvā. 

Ziņo S.Straupe 

 

Izskatot Vecpiebalgas novada pašvaldības domes deputāta Edgara Bērzkalna (turpmāk 

tekstā saukta- Iesniedzējs) 10.08.2018. iesniegumu, ar lūgumu atbrīvot Iesniedzēju no 

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas locekļa amata, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kā arī uz apvienotās finanšu un sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot: PAR – 

I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Atbrīvot Edgaru Bērzkalnu  no Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas locekļa amata. 

Lēmums stājas spēkā 2018.gada 23.augustā. 

 

23. 

Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā. 

Ziņo S.Straupe 

 

Izskatot Vecpiebalgas novada pašvaldības domes deputātes Ineses Navras (turpmāk 

tekstā saukta- Iesniedzēja) 10.08.2018. iesniegumu, ar lūgumu atbrīvot Iesniedzēju no darījumu 

ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekles amata, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kā arī uz apvienotās finanšu un sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot: PAR – 

I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Atbrīvot Inesi Navru  no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas 

locekles amata. 

Lēmums stājas spēkā 2018.gada 23.augustā. 

 

24. 

Par izmaiņām Invazīvo augu sugas –  

Sasnovska latvāņa izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvā. 

Ziņo S.Straupe 

 

Izskatot Vecpiebalgas novada pašvaldības domes deputātes Ineses Navras (turpmāk 

tekstā saukta- Iesniedzēja) 10.08.2018. iesniegumu, ar lūgumu atbrīvot Iesniedzēju no Invazīvo 

augu sugas - Sasnovska latvāņa izplatības ierobežošanas ekspertu grupas locekles amata, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kā arī uz apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 16.08.2018. atzinumu (protokols 

Nr.9), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Atbrīvot Inesi Navru  no Invazīvo augu sugas - Sasnovska latvāņa izplatības ierobežošanas 

ekspertu grupas priekšsēdētājas amata. 

Lēmums stājas spēkā 2018.gada 23.augustā. 
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25. 

Par atbrīvošanu no Vecpiebalgas novada  

domes priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumu pildīšanas. 

Ziņo S.Straupe 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldībā 2018.gada 10.augustā saņemts Vecpiebalgas nobada 

domes priekšsēdētāja vietnieka Edgara Bērzkalna iesniegums, kurā viņš lūdz Vecpiebalgas novada 

pašvaldības domi atbrīvot viņu no Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata 

pienākumiem. 

 Likums ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktā noteikts, ka dome ievēlē vai 

atbrīvo no pienākumiem domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgo komiteju 

locekļus un revīzijas komisijas locekļus. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

 Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Atbrīvot Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Edgaru Bērzkalnu, 

personas kods 190379-11300, no Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 

amata pienākumiem. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

26. 

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu, par pašvaldības domes priekšsēdētāja, 

domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm 

vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem. 

Balsu skaitīšanu organizē domes ievēlēta balsu skaitīšanas komisija. Novada domes priekšsēdētājs 

I. Putniņš ierosina ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju sekojošā sastāvā: Inese Ģērmane, Arita 

Andersone, Sandra Straupe 

Atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Inese Ģērmane, Arita Andersone,  Sandra 

Straupe 

Vecpiebalga novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Vecpiebalgas novada 

pašvaldības nolikums” 18.punkts nosaka, ka domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām“ 20.panta otro daļu, dome priekšsēdētāja vietnieku ievēlē ar 

klātesošo domes deputātu balsu vairākumu, ievērojot šā likuma 19.panta piektās un sestās daļas 

noteikumus.  

Atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” 20.panta pirmajā daļā noteiktajam Domes priekšsēdētājs I. 

Putniņš izvirza deputātu Viesturu Melbārdi novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam. Citi 

kandidāti netiek izvirzīti. 

Pretendents piekrīt kandidēt domes priekšsēdētāja vietnieka amatam.   

Pēc kandidāta izvirzīšanas domes priekšsēdētājs ierosina nobalsot par kandidātu izvirzīšanas 

pārtraukšanu un kandidāta uzvārda ierakstīšanu vēlēšanu zīmēs. 

Domes priekšsēdētājs izsludina piecu minūšu pārtraukumu vēlēšanu zīmju sagatavošanai 

Pēc vēlēšanu zīmju sagatavošanas domes priekšsēdētājs turpina sēdi un balsu skaitīšanas komisija 

izsniedz deputātiem vēlēšanu zīmes pret parakstu.  

Deputāti izdara  savu izvēli, balsojot ar vēlēšanu zīmēm. 
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Domes priekšsēdētājs izsludina piecu minūšu pārtraukumu vēlēšanu rezultātu apkopošanai. 

Komisija pēc vēlēšanu rezultātu apkopošanas paziņo balsošanas rezultātus un nodod tos novada 

Domes priekšsēdētājam I. Putniņam. 

Par deputātu  Viesturu Melbārdi kopā nobalsots: PAR -6, PRET - nav 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 

40.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus,  

balsojot ar vēlēšanu zīmēm: PAR – A.Caunīte-Bērziņa, A.Andersone, I.Navra, I.Radziņa, 

V.Melbārdis, I.Putniņš, PRET – nav.  

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Ievēlēt deputātu  Viesturu Melbārdi par Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietnieku. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

27. 

Par nomas līguma ar VSIA “Rīgas  

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” termiņa pagarinājumu. 

Ziņo S.Straupe 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldība (turpmāk tekstā- Pašvaldība) 2018.gada .27.jūlijā 

noslēdza nomas līgumu Nr. 10-3/4  ar VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk 

tekstā saukts- Nomas līgums), kura ietvaros Pašvaldība ir nodevusi atlīdzības lietošanā bijušās 

Taurenes pamatskolas virtuves telpas sociālās aprūpes centra “Vecpiebalga” (adrese: “Greiveri”, 

Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, turpmāk saukts- Centrs)  ēdināšanas pakalpojuma 

nodrošināšanai. Nomas tiesību beigu termiņš saskaņā ar Nomas līgumu ir noteikts 2018.gada 

31.augusts. 

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir saņēmusi  VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

23.08.2018. iesniegumu Nr. 01-12/8274 ar lūgumu pagarināt Nomas līgumu līdz 2018.gada 

30.septembrim sakarā ar to, ka saimniecības ēkai, kurā 2018.gada 17.jūlijā notika ugunsgrēks un 

kura dēļ tika slēgts Nomas līgums, ir nepieciešami apjomīgi atjaunošanas darbi . 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 14.punktu, 2018.gada 20.februāra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi”,  atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, 

A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Pagarināt Nomas līgumu Nr. 10-3/4, noslēgtu ar VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” par telpu nomu 53,50 m2 apmērā uz laiku līdz 2018.gada 30.septembrim. 

2. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei Leldei Burdajai līdz 31.08.2018. 

noslēgt Vienošanos par Nomas līguma pagarinājumu. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:21 

Sēdes ilgums 1 stunda un 21 minūte. 

 

 

 

Sēdi vadīja:        I.PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolēja:       I.ĢĒRMANE 
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