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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, vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Vecpiebalgas novada Inešu pagastā 

2019.gada 26.septembrī                                 Nr.11                      

       

Sēde sasaukta plkst.1500 

Sēdi atklāj plkst.1500 

 

Deputāti balso par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-

Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes darba 

kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 22.08.2019. domes sēdes lēmumu 

izpildi. 

2. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2019.gada 25.jūlija līdz 

2019.gada 26.septembrim. 

3. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Vecpiebalgas novada pašvaldības 

pamatbudžets un speciālais budžets 2019.gadam”. 

4. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.4 

(prot.Nr.1) “Par izmaksām 2019.gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību 

savstarpējiem norēķiniem”. 

5. Par pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām likmēm Vecpiebalgas novada izglītības 

iestādēm 2019./2020.mācību gadam. 

6. Par finansiālu atbalstu albuma izdošanai. 

7. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019. gada amata vienību sarakstā. 

8. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības informācijas sistēmas lietošanas noteikumiem. 

9. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības informācijas sistēmas drošības noteikumiem. 

10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašuma “Veckubuliņi” un 

“Kastaņi”, Vecpiebalgas pagastā, savstarpējo robežu pārkārtošanai. 

12. Par nedzīvojamo telpu noliktavas ēkā, īpašumā “Pils parks”, Ineši, Inešu pagasts, 

Vecpiebalgas novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

13. Par medību tiesību nodošanu biedrībai “Mednieku makšķernieku klubs “Vecpiebalga””. 

14. Par izmaiņām Vecpiebalgas novada pašvaldības Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa 

– izplatības ekspertu grupā un Sosnovska latvāņu ierobežošanas pasākumu plāna 

apstiprināšanas termiņa izmaiņām. 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 
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Sēdē piedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE 

                 Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                 Edgars BĒRZKALNS 

     Edžus ĶAUKULIS 

                 Inese NAVRA 

                 Indriķis PUTNIŅŠ 

                                                       

Izpilddirektore Lelde BURDAJA 

Nekustamā īpašuma speciāliste Benita ZVEJNIECE 

Jurists Dzintars JUKĒVICS  

Ekonomiste Ilze POGULE 

Datortīklu administrators Agris ANKRAVS 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Kristaps DRIĶIS, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Viesturs MELBĀRDIS, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                  Ilona RADZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ. 

                   

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

 

 

 

1. 

Pašvaldības izpilddirektores  

L.Burdajas atskaite par 22.08.2019. domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

Izpilddirektore L.Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par 2019.gada 22.augusta domes 

sēdes Nr.9 lēmumu izpildi. Atklāti balsojot: PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 22.08.2019. domes lēmumu izpildi. 

 

 

2. 

Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas  

atskaite par darbu no 2019.gada 25.jūlija līdz 2019.gada 26.septembrim. 

debatēs piedalās E.Ķaukulis, E.Bērzkalns, L.Burdaja 

 

Izpilddirektore L.Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par darbu no 2019.gada 25.jūlija līdz 

2019.gada 26.septembrim. Atklāti balsojot: PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par darbu no 2019.gada 25.jūlija līdz 2019.gada 

26.septembrim. 
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3. 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2019  

“Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019.gadam”. 

Ziņo I.Pogule 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldības budžetiem” 30.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības 

budžeta izpildes gaitā likumā noteiktajā kārtībā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, arī 

apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu 

uzdevumu finansēšanu, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 19.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izteikt  Saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā: 

“1.Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2019.gadam saskaņā 

ar 1.pielikumu, 5.pielikumu, 6.pielikumu, 7.pielikumu, 8.pielikumu, 9.pielikumu 

10.pielikumu, 11.pielikumu,12.pielikumu un 13.pielikumu : 

1.1.Ieņēmumos 4 854 911 euro apmērā; 

1.2.Izdevumos  4 699 289 euro apmērā.” 

2. Izteikt  Saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā: 

“2.Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālo budžetu 2019.gadam saskaņā 

ar 2.pielikumu: 

2.1.Ieņēmumos 1 121 281 euro apmērā 

2.2.Izdevumos 1 343 329 euro apmērā.” 

3. Izteikt  Saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā: 

„3.Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 

2019.gadam saskaņā ar 3.pielikumu: 

3.1.Ieņēmumos 0 euro apmērā 

3.2.Izdevumos 250 euro apmērā.” 

4.  Izteikt  Saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā: 

„4.Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 

4.pielikumu” 

5. Izteikt Saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā: 

„5.Apstiprināt paskaidrojuma rakstu „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 

pamatbudžetā un speciālajā budžetā 2019.gadam”” . 

6. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.9/2019 “Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 

28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/2019 „Vecpiebalgas novada pašvaldības 

pamatbudžets un speciālais budžets 2019.gadam”” precizētajā redakcijā.  

7. Atcelt domes 2019.gada 23.maija lēmumu Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 

2/2019 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 

2019.gadam” apstiprināšanu (protokols Nr.5,9.§). 

8. Noteikt, ka Grozījumi saistošajos noteikumos stājas spēkā nākošajā dienā pēc to 

parakstīšanas. 

9. Lai nodrošinātu Grozījumu saistošajos noteikumos publisko pieejamību, noteikumu 

pilns teksts tiek ievietots internetā -  Vecpiebalgas novada pašvaldības mājas lapā – 

www.vecpiebalga.lv, kā arī ir pieejams Vecpiebalgas novada pašvaldības 

administrācijas ēkā, kā arī novada pagastu pārvaldēs. 

10. Grozījumus saistošajos noteikumos triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas, rakstiskā 

un elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai.  

http://www.vecpiebalga.lv/
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Pielikumā:  

1) 26.09.2019. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2019 „Grozījumi Vecpiebalgas 

novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/2019 „Vecpiebalgas novada 

pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019.gadam” 

 

4. 

Par grozījumiem Vecpiebalgas novada  

domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr. 4 (prot. Nr. 1) „Par izmaksām  

2019.gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”. 

Ziņo I.Pogule 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā; 15.pantu, kurā noteikts, 

ka pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību;  2016.gada 28.jūnija MK 

noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem” 10 .punktu, kur noteikts,  - ja uz saimnieciskā gada 1.septembri ir 

mainījies izglītojamo skaits, pakalpojuma sniedzējs līdz saimnieciskā gada 20.oktobrim precizē 

viena izglītojamā izmaksas un saskaņo ar pakalpojuma saņēmēju, apvienotās finanšu komitejas un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Veikt grozījumus 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.4 (prot.Nr.1)  „Par izmaksām 

2019.gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”, 

precizējot viena audzēkņa izmaksas Vecpiebalgas novada pamatskolā un Vecpiebalgas 

vidusskolā ar 2019.gada 1.septembri saskaņā ar 1.pielikumu. 

 

 

5. 

Par pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām  

likmēm Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm 2019./2020.mācību gadam. 

Ziņo I.Pogule, debatēs piedalās E.Bērzkalns, 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, apvienotās finanšu 

komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.09.2019. atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, 

PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt 2019./2020.mācību gadam no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansējamās 

pedagoģiskās likmes: 

1. Vecpiebalgas vidusskolai: 

1.1. Profesionālās ievirzes programmas „Vizuāli plastiskā māksla” realizēšanai: 

1.1.1. mākslas programmas vadītājs - 1 likme; 

1.1.2. profesionālās ievirzes pedagogs - 1.4 likmes. 

1.2. Pirmsskolas izglītībai: 
1.2.1. Izglītības iestādes vadītāja vietnieks pirmsskolas darbā - 1 likme; 
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1.2.2. Pirmsskolas izglītības pedagogs (grupās bērniem līdz 4 gadu vecumam) – 6 

likmes; 

1.2.3. Pirmsskolas izglītības mūzikas pedagogs- 1 likme; 

1.2.4. Logopēds – 0.2 likmes. 

1.3. Interešu izglītībai:  

1.3.1. Interešu izglītības pedagogs – 1.14 likmes. 

2. Vecpiebalgas novada pamatskolai: 

2.1. Vispārējai izglītībai: 
2.1.1. Iestādes direktors – 0.35 likmes; 

2.1.2. Vispārējās izglītības pedagogs – 2.5 likmes; 

2.1.3. Speciālais pedagogs – 0.08 likmes. 

2.2. Pirmsskolas izglītībai: 

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

2.2.2. Pirmsskolas izglītības pedagogs (grupās bērniem līdz 4 gadu vecumam) – 6 

likmes; 

2.2.3. Pirmsskolas izglītības mūzikas pedagogs - 1 likme; 

2.2.4. Pirmsskolas izglītības sporta pedagogs – 0.3 likmes; 

2.2.5. Pirmsskolas izglītības angļu valodas pedagogs – 0.1 likme; 

2.2.6. Pirmsskolas izglītības mākslas pedagogs – 0.1 likme; 

2.2.7. Pirmsskolas izglītības datorapmācības pedagogs – 0.1 likme; 

2.2.8. Montesori pedagogs – 1 likme. 

2.3. Interešu izglītībai: 
2.3.1. Interešu izglītības pedagogs – 0.5 likmes. 

3. Atcelt 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr.5 (protokols Nr.9) "Par pašvaldības finansētajām 

pedagoģiskajām likmēm interešu izglītībai Vecpiebalgas vidusskolai 2019./2020. mācību 

gadam" 

 

 

6. 

Par finansiālu atbalstu albuma izdošanai. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz Biedrības “Ozollīči” valdes priekšsēdētāja M.A.M.12.09.2019. 

iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panata pirmo daļu,  apvienotās finanšu komitejas un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 

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

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 300 (trīs simti euro) apmērā Biedrībai “Ozollīči” albuma 

izdošanai, par Gaujas un tās krastos esošajiem objektiem. 

 

 

7. 

Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada amata vienību sarakstā. 

Ziņo L.Burdaja, debatēs piedalās E.Bērzkalns, I.Putniņš 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumiem Nr. 354 “Noteikumi 

par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 19.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 
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Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izveidot jaunu amata vietu: 

 

Vecpiebalgas novada pamatskola: 

Amata nosaukums Likme Pilna alga Alga pēc slodzes 

Pirmsskolas pedagoga 

palīgs 

1,00 550,00 550,00 

Pirmsskolas pedagoga 

palīgs 

0,4 550,00 220,00 

 

 

 

8. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumiem. 

Ziņo A.Ankravs 

 

Saskaņa ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1.daļas 2.punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 

442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība 

minimālajām drošības prasībām” 8.3.punktu, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 19.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt Vecpiebalgas novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumus. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības datortīklu 

administratoram un datu aizsardzības specialistei. 

 

Pielikumā:  

1) Vecpiebalgas novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumi ar 

pielikumu Nr.1. 

 

9. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības noteikumiem. 

Ziņo A.Ankravs 

 

Saskaņa ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1.daļas 2.punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 442 

“Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība 

minimālajām drošības prasībām” 8.2. punktu, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 19.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt Vecpiebalgas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības noteikumus. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības datortīklu 

administratoram un datu aizsardzības specialistei. 

 

Pielikumā:  

1) Vecpiebalgas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības noteikumi. 
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10. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Ziņo B.Zvejniece 

 

 Izskatot I.K., personas kods “dzēsts”, adrese: Dobele 12.09.2019. iesniegumu par 

nekustamā īpašuma „Zeltas”, kadastra Nr. 4286 001 0133, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4286 001 0133 lauksaimniecībā izmantojamās  zemi  0,3  ha kopplatībā  zemes nomas līguma 

slēgšanu, konstatēts: 

Nekustamais īpašums “Zeltas”, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4286 

001 0133, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 001 0133,  0,3 ha platībā ir 

piekrītošas 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 .   

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

apbūves tiesības noteikumi” 29.2.punkts nosaka, ka neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots 

personīgo 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.punktu, Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2019, 2. 

punktu atbilstoši I.K., personas kods “dzēsts”, adrese: Dobele, 12.09.2019. iesniegumam, 

apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.09.2019. 

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

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar I.K. par nekustamā īpašuma  „Zeltas”, Taurenes  pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4286 001 0133, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4286 001 0133, lauksaimniecībā izmantojamās zemi  0,3 ha platībā nomu lauksaimnieciskai 

izmantošanai personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līguma termiņš- 5 gadi. 

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

par minimālo zemesgabala  nomas maksu - 5 euro.  

3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus .  

4. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai sagatavot nomas līgumu ar 

I.K. un mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža izpilddirektorei noslēgt doto līgumu. 

11. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

“Veckubuliņi” un “Kastaņi”, Vecpiebalgas  pagastā, savstarpējo robežu pārkārtošanai. 

Ziņo B.Zvejniece 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma 

nodaļas 26.04.2019. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.7-29/23 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumi īpašuma „Veckubuliņi”, kadastra Nr. 4290 008 0150, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 4292 008 0124 un 4292 008 0150 un “Kastaņi” kadastra Nr. 4292 008 0144, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0144 robežu pārkārtošanai” ir izstrādāts zemes ierīcības 

projekts nekustamajiem īpašumiem „Veckubuliņi” (kadastra Nr. 4292 008 0150) un “Kastaņi”( 

kadastra Nr. 4290 008 0144). 

Izskatot SIA „AMETRS” zemes ierīkotājas Rūtas Putniņas izstrādāto zemes ierīcības 

projektu, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta  13.punktu, LR likuma „Zemes 
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ierīcības likums” 19. pantu, LR MK 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505. „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un LR MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  apvienotās finanšu komitejas un sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA „AMETRS” zemes ierīkotājas Rūtas Putniņas izstrādāto zemes ierīcības 

projektu 03.09.2019. nekustamajam īpašumam “Veckubuliņi”, kadastra Nr.4292 008 0150 

un “Kastaņi” kadastra Nr. 4292 008 0144, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas  novads, 

savstarpējo robežu pārkārtošanai. 

2. Saglabāt īpašumam „Veckubuliņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0150, 

kas pēc robežu pārkārtošanas ir 6,0  ha kopplatībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4292 008 0124, kas pēc robežu pārkārtošanas ir 3,1 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies iemērot dabā) un   noteikt zemes vienībām zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

3. Saglabāt īpašumam “Kastaņi’ zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0144, kas pēc 

robežu pārkārtošanas ir 68,51 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā), 

pievienot īpašumam “Kastaņi’ zemes īpašuma “Veckubuliņi” zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4292 008 0125 0,8 ha kopplatībā un noteikt zemes vienībai zemes  lietošanas 

mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201. 

 

12. 

Par  nedzīvojamo telpu noliktavas ēkā īpašumā „Pils parks”, Ineši,  

Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo B.Zvejniece 

 

Vecpiebalgas novada dome izskatīja Vecpiebalgas novada pašvaldības izsoles komisijas 

2019.gada 19. septembra izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par  nedzīvojamo telpu 

noliktavas ēkā, īpašumā ”Pils parks”, Ineši, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

apzīmējums 4254 002 0312 002,  ar kopējo platību 169,9  kv.m. platībā nomas tiesību izsoli. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

[1.] atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 22.08.2019. lēmumam Nr. 18 „Par nedzīvojamo telpu 

noliktavas ēkā īpašumā „Pils parks”, Ineši, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nodošanu nomā”, 

mutiskā izsolē tika izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu nomu  objektā -noliktavas ēkā 

„Pils parks”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novads, kadastra apzīmējums 4254 0020312 002, 

169,9  kv.m. platībā. 

[2.] izsolē piedalījās viens dalībnieks – SIA “PASSIVE MANAGEMENT” reģistrācijas numurs 

44103038357, juridiskā adrese “Jolantas -11”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, kurš 

piekrita nomāt nomas objektu par izsoles sākumcenu EUR 25,42 bez PVN 21% mēnesī.   

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

nosaka, ka, 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 likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”, 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 19.09.2019. atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Slēgt nomas līgumu ar SIA “PASSIVE MANAGEMENT, reģistrācijas numurs 

44103038357, juridiskā adrese “Jolantas 11”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads  

par pašvaldībai piederošo nedzīvojamām telpām 169,9   m² platībā, noliktavas ēkā, īpašumā 

“Pils parks”,  Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 

0312 002,  iznomāšanu.  

2. Nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.  

3. Nomas maksu noteikt EUR 25,42 mēnesī un PVN 21%. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus. 

4. Uzdot līdz 30.09.2019. izpilddirektorei noslēgt nomas līgumu. 

 

13. 

Par medību tiesību nodošanu biedrībai “Mednieku makšķernieku klubs “Vecpiebalga””. 

Ziņo B.Zvejniece 

 

Vecpiebalgas novada domē 16.09.2019.saņemts biedrības ”Mednieku makšķernieku klubs 

„Vecpiebalga”” iesniegums, kurā tā lūgusi tai nodot lietošanā medību tiesības zemes gabalos: 

 Īpašuma nosaukums Kadastra numurs 
Platība 

ha   

 Lielmietiņi 42920070293 3.4836    

 Tauna ezers 42920070279 96.2300    

  Kopā: 99.7136    

 

Minēto nekustamo īpašumu īpašnieks ir Vecpiebalgas novada pašvaldība. 

Pamatojoties uz likumu  „Par pašvaldībām” 14.p.2 daļas 3.punktu un Medību likuma 

1.panta 9.punktu., 10.punktu., Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 „Medību 

noteikumi” 13.punktu,  ņemot vērā, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 19.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – A.Andersone, A.Caunīte-

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1.Nodot lietošanā medību tiesības biedrībai „Mednieku makšķernieku klubs 

„Vecpiebalga”” sekojošos zemes gabalos: 

 Īpašuma nosaukums Kadastra numurs 

Platība 

ha   

 Lielmietiņi 42920070293 3.4836    

 Tauna ezers 42920070279 96.2300    

  Kopā: 99.7136    

 

2. Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei noslēgt līgumu par medību tiesību 

nodošanu lietošanā biedrībai ”Mednieku makšķernieku klubs „Vecpiebalga””, nosakot 

medību tiesību lietošanas termiņu piecus gadus no līguma noslēgšanas dienas, kā arī 

nosakot, ka medību organizēšanai tās saskaņojamas ar zemju nomniekiem, kuriem 

pašvaldība iznomājusi zemes gabalus. 

 

14. 

Par izmaiņām Vecpiebalgas novada pašvaldības  

Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa – izplatības ekspertu grupā un  

Sosnovska latvāņu ierobežošanas pasākumu plāna apstiprināšanas termiņa izmaiņām. 

Ziņo Dz.Jukēvics, debatēs piedalās I.Navra, I.Putniņš 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome 2018.gada 26.jūlijā ar lēmumu Nr.6 (protokols 

Nr.12) ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa 

– izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikumu. Nolikuma 5.punktā noteikts – ekspertu 
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grupu vismaz piecu locekļu sastāvā izveido un apstiprina Vecpiebalgas novada dome, tajā skaitā 

ekspertu grupas priekšsēdētaju, kas ir Pašvaldības pārstāvis. Ekspertu grupas sastāvā jāiekļauj 

vismaz viens Domes deputāts, Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības nodaļas darbinieks, 

Saimniecības nodaļas darbinieks, un Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvis. Izmaiņas 

Ekspertu grupas sastāvā, ja nepieciešams, veic Pašvaldības izpilddirektors ar attiecīgu rīkojumu. 

Uz doto brīdi Ekspertu grupā ir četri locekļi. Ņemot vērā  minēto nepieciešamas iekļaut 

Ekspertu grupā vēl vismaz vienu locekli. 

Ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019.gada 23.maija lēmumu Nr.4 (protokols 

Nr.5, punkts Nr.1) tika nolemts – izstrādāt Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu 

plānu 2020. – 2024.gadam līdz 2019.gada 1.septembrim. Tomēr objektīvu apstākļu dēļ tas nav 

izdarīts. Ievērojot minēto nepieciešams grozīt domes 23.05.2019. lēmuma Nr.4 pirmo punktu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.punktu, 61.pantu, 

Augu aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas 1., 3. punktu,  14.07.2008. Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 559 „Invazīvo augu sugas Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas 

noteikumi”, Vecpiebalgas novada pašvaldības 26.07.2018. “Invazīvo augu sugas – Sosnovska 

latvāņa – izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikumu” Nr. 1-4/12, apvienotās finanšu, 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Iekļaut Vecpiebalgas novada pašvaldības Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa – 

izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvā Taurenes pagasta saimniecības vadītāju 

Gunti Eglīti. 

2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa – 

izplatības ierobežošanas ekspertu grupu šādā sastāvā: 

 Priekšsēdētājs – nekustamo īpašumu speciāliste Benita Zvejniece; 

 Locekļi – deputāts arī Dzērbenes pagasta saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis, 

saimniecības nodaļas vadītājs Viesturis Burjots, Taurenes pagasta saimniecības vadītājs 

Guntis Eglītis, Valsts augu aizsardzības dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vecāka 

inspektore Ilva Miķelsone. 

3. Izstrādāt Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020. – 2024. gadam 

līdz 2020.gada 1.martam. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Invazīvo augu sugas – 

Sosnovska latvāņa – izplatības ekspertu grupai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00 

Sēdes ilgums 1 stunda. 

 

 

Sēdi vadīja:         I.PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolēja:        I.ĢĒRMANE 
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