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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 28.novembrī                                 Nr.14                      

       

Sēde sasaukta plkst.1500 

Sēdi atklāj plkst.1500 

 

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

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

domes sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 24.10.2019. domes sēdes lēmumu 

izpildi. 

2. Vecpiebalgas novada Bāriņtiesas atskaite par darbu. 

3. 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. 

4. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības grantu konkursa rezultātu apstiprināšanu un 

finansējuma piešķiršanu. 

5. Par precizējumiem maksas pakalpojumu sarakstā. 

6. Par Jogas vingrošanas interešu grupas atbrīvošanu no nomas maksas par Vecpiebalgas 

vidusskolas pirmsskolas iestādes sporta klases izmantošanu. 

7. Par Vecpiebalgas novada sporta spēļu komandu un vingrošanas interešu grupas 

atbrīvošanu no nomas maksas par Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles izmantošanu. 

8. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm. 

9. Par nomai un atsavināšanai paredzēto telpu saraksta apstiprināšanu. 

10. Par nedzīvojamās telpas ēkā “Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lēģeri”, 

Dzērbenes pagastā. 

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašuma “Lejas Vēveri”, 

Vecpiebalgas pagastā. 

13. Par cirsmu izsoli īpašumā “Mežrijas”, Kaives pagastā. 

14. Par cirsmu izsoli īpašumā “Alainītes”, Kaives pagastā. 

15. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Lauksaimnieki”, Inešos, Inešu pagastā, nodošanu nomā. 

16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

17. Par nekustamā īpašuma “Gaujas iela 3-4”, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

18. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. 

19. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 
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Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                 Edgars BĒRZKALNS 

                 Kristaps DRIĶIS 

     Viesturs MELBĀRDIS 

                 Inese NAVRA 

                 Indriķis PUTNIŅŠ 

                 Ilona RADZIŅA 

                                                       

Jurists Dzintars JUKĒVICS  

Nekustamā īpašuma speciāliste Daina SLAIDIŅA 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Edžus ĶAUKULIS, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                   

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

 

 

1. 

Pašvaldības izpilddirektores  

L.Burdajas atskaite par 24.10.2019. domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

Domes priekšsēdētājs I.Putniņš nolasa izpilddirektores L.Burdajas sagatavoto atskaiti par 

2019.gada 24.oktobra domes sēdes Nr.13 lēmumu izpildi. Atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, 

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

ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 24.10.2019. domes lēmumu izpildi. 

 

 

2. 

Vecpiebalgas novada Bāriņtiesas atskaite par darbu. 

Ziņo I.Putniņš 

 

 Pamatojoties uz Bāriņtiesas likuma 5.panta ceturto daļu, Vecpiebalgas novada pašvaldības 

bāriņtiesas priekšsēdētāja Irita Sirmā sniedz domei atskaiti par bāriņtiesas darbu no 01.01.2019. 

līdz 01.11.2019, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai bāriņtiesas priekšsēdētājas I.Sirmās atskaiti par darbu no 01.01.2019. 

līdz 01.11.2019. 

Atskaite protokola pielikumā. 
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3. 

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 I.Putniņš 

      

       Pamatojoties uz 18.08.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475, Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā un LR likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 21.11.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–

2020. gadam  pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" 

ietvaros ar projektu “Pašvaldības ceļa B21 “Stacija- Brodi- Kaupēni-Teikmaņi” 

pārbūve”. 

2. Projekta kopējās izmaksas  ir 230855,33 EUR  (ar PVN). 

3. Attiecināmās izmaksas ir    230855,33 EUR. 

4. Atbalsta intensitāte ir 90%.  

5. Publiskais finansējums  ir 207769,79 EUR. 

6. Projekta realizācijas finanšu resursu avots - avanss 20% no publiskā finansējuma  

41553,96  EUR, kredīts Valsts Kasē 189301,37 EUR. 

 

4. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

grantu konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības grantu konkursa nolikuma (apstiprināts 

ar Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 12 (protokols Nr. 7)) 29.un 

38.punktu, un Vecpiebalgas novada pašvaldības grantu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisijas 

2019. gada 7.novembra protokolu Nr. 1, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 21.11.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – V.Melbārdis, A.Caunīte-

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

nepiedaloties balsojumā, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības grantu konkursa rezultātus, piešķirot 

finansiālu atbalstu šādiem projektiem un šādā apmērā: 

 

Projekta nosaukums Granta pretendents Finansiālā 

atbalsta apmērs, 

EUR 

Ūdens destilatora iegāde SIA 

ApiMI ražotnes pilnveidei 

ApiMI, SIA 1664.19 

Automobīļu apkopes iespēju 

paplašināšana Vecpiebalgas novadā 

MALI-B, IK 1113.47 

Foto printera un griezējplotera 

iegāde drukas darbu, uzlīmju u.c. 

produktu izgatavošanai 

Zemenītes sniegā LV, SIA 1871.10 
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2. Publicēt konkursa rezultātus interneta vietnē www.vecpiebalga.lv , kā arī informatīvajā 

izdevumā “Vecpiebalgas novada ziņas”; 

3. Rakstiski paziņot konkursa uzvarētājiem, nosūtot elektronisku vēstuli uz konkursa 

pieteikumā norādīto e-pasta adresi; 

4. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei līdz 2019.gada 19.decembrim 

noslēgt ar granta saņēmējiem projekta finansēšanas līgumus Vecpiebalgas novada 

pašvaldības grantu konkursa nolikumā paredzētā termiņā. 

 

 

5. 

Par precizējumiem maksas pakalpojumu sarakstā. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu, kas nosaka, ka dome var 

izskatīt  jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja 

tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem 

pakalpojumiem. Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumiem „Vecpiebalgas 

pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas 

metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 22.2. punktu un 22.3. punktu, kuri nosaka, ka  ir 

jāveic grozījumi normatīvajos aktos, ja mainījušies apstākļi, kas ietekmē iestādes sniedzamo 

maksas pakalpojumu klāstu vai  ir būtiski mainījušās (samazinājušās vai palielinājušās) tiešās vai 

netiešās izmaksas, kuras veido maksas pakalpojumu izcenojumu, kā arī pamatojoties uz apvienotās 

finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 21.11.2019. atzinumu,  

atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu.  

2. Ar lēmuma pieņemšanas brīdi spēku zaudē maksas pakalpojumu cenrādis iepriekšējā 

redakcijā. 

 

6. 

Par Jogas vingrošanas interešu grupas atbrīvošanu no nomas maksas  

par Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas  iestādes sporta klases izmantošanu. 

Ziņo Dz.Jukēvics 
 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā pašvaldībām ir noteikta 

autonomā funkcija – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.  

Jogas interešu grupa vienu reizi nedēļā nodarbojas ar pašorganizētām fiziskām aktivitātēm 

Vecpiebalgas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādē, kuras iespējams apmeklēt jebkuram 

iedzīvotājām.  

Saskaņā ar sagatavotajiem grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības Maksas 

pakalpojumu cenrādi, kas tiks izskatīti kārtējā domes sēdē š.g. novembrī, nomas maksa par sporta 

zāles 1h nomu noteikta – 0,83 EUR, bez PVN. 

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt  jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, apvienotās 

finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 21.11.2019. atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

http://www.vecpiebalga.lv/
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1. Atbrīvot Jogas vingrošanas interešu grupas no nomas maksas par Vecpiebalgas 

vidusskolas pirmsskolas  iestādes sporta klases izmantošanu. 

 

7. 

Par Vecpiebalgas novada sporta spēļu komandu un vingrošanas interešu grupas 

atbrīvošanu no nomas maksas par Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles izmantošanu. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā pašvaldībām ir noteikta 

autonomā funkcija – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.  
Vecpiebalgas novada sporta spēļu komandas (florbols, volejbols un basketbols) un vingrošanas 

interešu grupa  pēc Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles noslodzes grafika, lieto sporta zāli 

treniņiem,  kuros var piedalīties jebkurš iedzīvotājs. Katra sporta spēļu komanda izmanto sporta 

zāli vienu reizi nedēļā 2h, bet vingrošanas interešu grupa divas reizes nedēļā pa 1,5h. 

Saskaņā ar Vecpiebalgas novada pašvaldības Maksas pakalpojumu cenrādi nomas maksa 

par Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles 1h nomu noteikta – 2,95 EUR, bez PVN. 

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt  jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 21.11.2019. atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atbrīvot Vecpiebalgas novada sporta spēļu komandas un vingrošanas interešu grupas no 

telpu nomas maksas.  
 

8. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli 4.2.punktu, kurš nosaka, 

ka autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases  ziemas sezonai 

(no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai  (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim), apstiprina 

attiecīgā pašvaldība, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 21.11.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu sarakstu ar ikdienas uzturēšanas 

klasēm ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) 2019. - 2020.gadā Vecpiebalgas 

novada administratīvajā teritorijā atbilstoši pielikumam. 

Pielikumā: Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 

1.novembra līdz 31.martam) 2019. - 2020.gadā. 

 

9. 

Par nomai un atsavināšanai paredzēto telpu saraksta apstiprināšanu. 

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, apvienotās finanšu, sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 21.11.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 
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I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt un pieņemt zināšanai pašvaldības Nomai un atsavināšanai paredzēto telpu 

sarakstu, kurā iekļauti Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederoši un piekrītoši nekustamie 

īpašumi (atsevišķi nekustamie īpašumi un nedzīvojamās telpas), kurus iespējams nomāt 

vai iegādāties izsolē. 

2. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai nodrošināt Nomai un 

atsavināšanai paredzēto telpu saraksta un pievienoto dokumentu publicēšanu Vecpiebalgas 

novada domes mājas lapā www.vecpiebalga.lv un veikt regulāru saraksta aktualizāciju. 

  

10. 

Par  nedzīvojamās telpas ēkā „Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā,  

Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada dome izskatīja Vecpiebalgas novada pašvaldības izsoles komisijas 

2019.gada 31.oktobra izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par  nedzīvojamās telpas 

ēkā „Pils ” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4250 007 

0176 001,  10.4  kv.m. platībā nomas tiesību izsoli. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika 

konstatēts, ka: 

[1.] atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 24.10.2019. lēmumam Nr. 22 Par telpu nedzīvojamā 

ēkā „Pils”, kadastra apz. 4250 007 0176 001, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā 

nodošanu nomā, mutiskā izsolē tika izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamās telpas nomu  ēkā 

“Pils” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4250 007 0176  

001, 10.4  kv.m. platībā. 

[2.] izsolē piedalījās viens dalībnieks – VAS „Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 40003052790, adrese 

Ziemeļu iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053, kurš piekrita nomāt nomas objektu par 

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

[3.] nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti 2019.gada 24.oktobrī, lēmums Nr.11) 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" 61. punktu, kas nosaka, ka 

Iznomātājs apstiprina mutiskās izsoles rezultātus, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 21.11.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

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

ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Slēgt nomas līgumu ar VAS „Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 40003052790, adrese Ziemeļu iela 

10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053, par pašvaldībai piederošās nedzīvojamās 

telpas 10,4  m²  platībā   ēkā “Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra apzīmējums 4250 007 0176 001,  iznomāšanu.  

2. Nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.  

3. Nomas maksu noteikt EUR 0,21 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. 

 

 

http://www.vecpiebalga.lv/
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11. 

Par zemes ierīcības projekta  

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lēģeri” Dzērbenes  pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta  nodaļas 09.09.2019. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2019/7-29/753 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Lēģeri”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas 

novadā kadastra Nr. 4250 007 0067,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4250 007 0067   

sadalīšanai” ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Lēģeri” (kadastra Nr. 

4250 007 0067). 

Izskatot SIA „Latīpašums- mērniecības birojs” zemes ierīkotājas Initas Upenas izstrādāto 

zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

13.punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” 19. pantu, MK 2016.gada 2.augusta noteikumu 

Nr.505. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un MK 2006.gada 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  apvienotās finanšu, sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 21.11.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

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

ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA „Latīpašums- mērniecības birojs” zemes ierīkotājas Initas Upenas izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Lēģeri”, kadastra Nr.4250 007 0067, 

Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas  novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4250 007 0067 sadalīšanai. 

2. Saglabāt no īpašuma „Lēģeri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0067   

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0350  

1.4  ha kopplatībā  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) un ēkām, kas atrodas uz šīs 

zemes vienības , nosaukumu un adresi  “Lēģeri”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, 

Vecpiebalgas novads, un   noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

3. Piešķirt no īpašuma „Lēģeri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0067 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0351 

0.5 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Mežalēģeri”, 

Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes  

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

 

12. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Lejas Vēveri” Vecpiebalgas  pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta  nodaļas 29.05.2019. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2019/7-29/448 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Lejas Vēveri” Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4292 005 0006,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4292 005 0006   sadalīšanai” 

ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Lejas Vēveri” (kadastra Nr. 4292 

005 0006). 

Izskatot SIA „Latīpašums- mērniecības birojs” zemes ierīkotājas Initas Upenas izstrādāto 

zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

13.punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” 19. pantu, MK 2016.gada 2.augusta noteikumu 

Nr.505. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un MK 2006.gada 
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20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  apvienotās finanšu, sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 21.11.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

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

ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA „Latīpašums- mērniecības birojs” zemes ierīkotājas Initas Upenas izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Lejas Vēveri”, kadastra Nr.4292 005 0006, 

Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas  novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 

005 0006 sadalīšanai. 

2. Saglabāt no īpašuma „Lejas Vēveri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0006   

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0096  

24.9  ha kopplatībā  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) un ēkām, kas atrodas uz 

šīs zemes vienības , nosaukumu un adresi  “Lejas Vēveri”, Vecpiebalgas pagasts, 

Vecpiebalgas novads, un   noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

3. Piešķirt no īpašuma „Lejas Vēveri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0006 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0097 

11.5 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Bērzi”, 

Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes  lietošanas 

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

 

13. 

Par cirsmu izsoli īpašumā „Mežrijas” Kaives pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Nekustamais īpašums „Mežrijas”, kadastra Nr. 4258 005 0012, Kaives pagastā, 

Vecpiebalgas novadā,  ir reģistrēts Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kaives pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0059 0670 uz Vecpiebalgas novada pašvaldības vārda. 

Īpašuma sastāvā ir zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 4258 005 0044 22,8  ha kopplatībā, no 

tās 19,23 ha mežs. 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3. punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 

6.panta otro un trešo daļu, 8.panta otro, ceturto un sesto daļu, 9.panta  trešo daļu, 10.pantu, 11.panta 

otro daļu, 13. un 15.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta 2.punktu un 7.pantu,  apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 21.11.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Rīkot cirsmu izsoli Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežrijas”, 

kadastra Nr. 4258 005 0012, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4258 005 0044 9,66  

ha platībā, nosakot sekojošas cirsmu sākumcenas: 

 
Cirsm

as Nr. 
Noga

bali 

Nr. 

Cirtes 

veids 

paņēmien

s 

Platī-ba 

(ha) 
Platīb

a (ha) 

Koku 

suga 

Pārdošana

s apjoms 

(m³) 

Lietkoksn

e 

koks 

(m³) 

Sākum 

cena 

(EUR) 

Drošības 

nauda 

(EUR)  

1. 

 

1;2;4

;7 

Galvenā 

cirte 

kailcirte 

5.30 

 

Egle 

Bērzs 

Baltalksni

s 

Priede 

Apse 

1018 

475 

306 

42 

15 

1010 

474 

252 

42 

15 
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11 Galvenā 

cirte 

kailcirte 

1.15 Egle 

Baltalksni

s 

Bērzs 

Kļava 

164 

66 

47 

12 

162 

58 

47 

12 

17;1

8;19;

20 

Galvenā 

cirte 

kailcirte 

3.21 Egle 

Bērzs 

Baltalksni

s 
Melnalksni

s 

606 

238 

179 

9 

596 

234 

140 

8 

1. X  9.66 

 
Kopā 3177 3050 105000.0

0 

10500.0

0 

2. Apstiprināt pašvaldības Kustamās mantas – cirsmas izsoles noteikumus saskaņā ar 

pielikumu Nr.1. 

 

14. 

Par cirsmu izsoli īpašumā „Alainītes” Kaives pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Nekustamais īpašums „Alainītes”, kadastra Nr. 4258 005 0021, Kaives pagastā Vecpiebalgas 

novadā,  ir reģistrēts Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kaives pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.1000 0059 1114 uz Vecpiebalgas novada pašvaldības vārda. Īpašuma sastāvā ir 

zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 4258 005 0021 14,43  ha kopplatībā, no tās 14,34 ha mežs. 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3. punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 

6.panta otro un trešo daļu, 8.panta otro, ceturto un sesto daļu, 9.panta  trešo daļu, 10.pantu, 11.panta 

otro daļu, 13. un 15.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta 2.punktu un 7.pantu,  apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 21.11.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Rīkot cirsmu izsoli Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Alainītes”, 

kadastra Nr. 4258 005 0021, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4258 005 0021 9.89  

ha platībā, nosakot sekojošas cirsmu sākumcenas: 

 
Cirsma

s Nr. 
Noga

bali 

Nr. 

Cirtes 

veids 

paņēmien

s 

Platī-ba 

(ha) 
Platība 

(ha) 

Koku 

suga 

Pārdošana

s apjoms 

(m³) 

Lietkoksn

e 

koks 

(m³) 

Sākum 

cena 

(EUR) 

Drošības 

nauda 

(EUR)  

1. 

 

3;4;5 Galvenā 

cirte 

kailcirte 

5.00 

 

Egle 

Apse 

Bērzs 

Priede 

 

952 

419 

158 

18 

 

935 

397 

158 

18 

 

7;8;9

;10 

Galvenā 

cirte 

kailcirte 

4.89 Egle 

Apse 

Bērzs 

Priede 

876 

625 

246 

121 

865 

563 

243 

120 

1. X  9.89 

 
Kopā 3415 3299 107000.0

0 

10700.0

0 
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2. Apstiprināt pašvaldības Kustamās mantas – cirsmas izsoles noteikumus saskaņā ar 

pielikumu Nr.1. 

 

15. 

Par nedzīvojamo telpu  ēkā „Lauksaimnieki”, Inešos, Inešu pagastā, nodošanu nomā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldībā 21.11.2019. saņemts A.B., personas kods “dzēsts”, 

adrese: Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., iesniegums, kurā lūgts izskatīt iespēju iznomāt 

pašvaldībai piederošās ēkas „Lauksaimnieki”, kadastra apz. 4254 002 0312 005, 213,2 m² platībā, 

īpašumā „Pils Parks”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā. Nedzīvojamo telpu nomas 

līgums ar A.B. par šo telpu izmantošanu sveču un ziepju izgatavošanas radošo darbnīcu 

organizēšanai ir spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim. 

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, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 21.11.2019. atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 189,8 m2 kopplatībā nedzīvojamā ēkā 

„Lauksaimnieki” kadastra apz. 4254 002 0312 005, kas atrodas īpašumā „Pils Parks”, 

Inešos, Inešu   pagastā, Vecpiebalgas novadā.  

2. Apstiprināt nedzīvojamo telpu -  nomas objektā “Lauksaimnieki”,  Inešos, Inešu pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, 189,8 m² kopplatībā, kadastra apzīmējums 4254 002 0312 005, 

publicējamo informāciju(1.pielikums), nomas tiesību izsoles noteikumus (2.pielikums)  un 

nomas līguma projektu (3.pielikums). 

3. Uzdot nomas objekta izsoli organizēt komisijai sekojošā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja: Daina Slaidiņa; 

komisijas locekļi: Benita Zvejniece, Viesturis Burjots. 

4.  Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei pēc nomas tiesību izsoles 

rezultātu paziņošanas un apstiprināšanas noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu. 

         

16. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot I.L., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, 

13.11.2019. iesniegumu par nekustamā īpašuma „Skujupes pļava”, kadastra Nr. 4292 006 0010, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 006 0111 lauksaimniecībā izmantojamās  zemes 

daļas  2,3  ha kopplatībā  zemes nomas līguma pagarināšanu, konstatēts: 

Nekustamais īpašums “Skujupes pļava” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4292 006 0010, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 006 0111 

6.04 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  5.daļas  2.punktu .   
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19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi”, turpmāk – noteikumi Nr.350, 53.punkts nosaka, ka Iznomātājs, 

izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot 

izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš 

nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā 

noteikto nomas līguma termiņu. Noteikumu 56.punktā noteikts:  Pagarinot nomas līguma termiņu, 

nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas 

kārtību. 

Līgums ar I.L. par nekustamā īpašuma “Skujupes pļava” zemes vienības daļas nomu 

noslēgts 04.05.1998., pagarinot līgumu līdz 2024.gada 31.decembrim, līguma kopējais termiņš 

nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā 

noteikto nomas līguma termiņa ierobežojumu -30 gadi. 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ pantu, 19.06.2018. Ministru 

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

5.,31.,53.,56. punktiem, atbilstoši I.L., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalgas pagasts, 

Vecpiebalgas novads, 13.11.2019. iesniegumam, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 21.11.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar I.L. par nekustamā īpašuma  „Skujupes pļava” 

Vecpiebalgas  pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 006 0010, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4292 006 0111, lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas  2,3 ha 

platībā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai , 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 28 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.L. un mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža izpilddirektorei noslēgt doto līgumu. 

17. 

Par nekustamā īpašuma „Gaujas iela 3-4”, Taurene,  

Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

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

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

privatizācijas komisijas 25.11.2019.apstiprināto Izsoles protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 

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

nav, A.Caunītei-Bērziņai balsojumā nepiedaloties, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Gaujas iela 3-4”, Taurenē, Taurenes 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4286 900 0106 , izsoles rezultātus – 

izsolē piedāvātā augstākā cena   EUR 4220.00 (četri tūkstoši divi simti divdesmit euro). 

2. Pārdot nekustamo īpašumu „Gaujas iela 3-4”, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra apzīmējums 4286 900 0106, izsoles augstākās cenas piedāvātājam A.C., 

personas kods “dzēsts”, adrese: Kaive, Kaives  pagasts, Vecpiebalgas novads LV-4144. 

   

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/299999#n3
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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18. 

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2018 

“Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums 12.punkta 12.6.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 

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

ATTURAS – E.Bērzkalns, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izslēgt no Vecpiebalgas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) 

sastāva Aldi Mālnieku. 

2. Iekļaut Komisijas sastāvā Laumu Bogdanovu. 

3. Sakarā ar veiktajām izmaiņām, apstiprināt Komisiju sekojošā sastāvā: 

Viesturis Burjots, 

Lauma Bogdanova, 

Inese Navra, 

Ilze Pogule, 

Dzintars Jukēvics. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Vecpiebalgas novada pašvaldības domes  2019.gada 

22.augusta lēmumu Nr.12, protokols Nr.10. 

 

 

19. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 25.panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Vecpiebalgas novada pašvaldības Darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikumu, Vecpiebalgas novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 

Indriķa Putniņa iesniegumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam atvaļinājumu no 

šā gada 2. līdz 6.decembrim par laika periodu no 05.09.2018. līdz 04.09.2019 (5 darba 

dienas).  

2. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvieto priekšsēdētāja vietnieks Viesturs 

Melbārdis. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:49 

Sēdes ilgums 49 minūtes. 

 

 

Sēdi vadīja:         I.PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolēja:        I.ĢĒRMANE 
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