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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 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Ar videokonferences starpniecību 

 

2021.gada 13.janvārī                                  Nr.1                      

       

Sēde sasaukta plkst.9:00 

Sēdi atklāj plkst.9:00 

 

Sēdē piedalās attālināti: 

Deputāti – Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                  Edžus ĶAUKULIS 

                  Viesturs MELBĀRDIS 

                  Inese NAVRA 

                  Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Nekustamā īpašuma speciāliste Daina SLAIDIŅA 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Edgars BĒRZKALNS, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Kristaps DRIĶIS, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Ilona RADZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

 

Deputāti balso par izsludināto domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot, PAR – 

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

nav, domes ārkārtas sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Par atļauju Aivai Balodei slēgt  apakšnomas līgumu par telpu daļu ēkā „Lauksaimnieki”, 

Inešos. 

                  

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 
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1. 

Par atļauju Aivai Balodei slēgt  apakšnomas  

līgumu par telpu daļu ēkā „Lauksaimnieki” Inešos. 

Ziņo D.Slaidiņa, debatēs piedalās I.Putniņš 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldībā 07.01.20201 saņemts A.B., personas kods “dzēsts”, 

adrese: Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., iesniegums, kurā lūgts atļaut nodot apakšnomā daļu 

no telpām  ēkā „Lauksaimnieki”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, 132,6 m² platībā  

SIA „Arisa” , reģistrācijas Nr. 40203280089, kuras valdes loceklis un vienīgais īpašnieks ir J.B., 

personas kods “dzēsts”. 

Saskaņā ar 2020.gada 9.janvārī starp Pašvaldību un A.B., personas kods “dzēsts”, noslēgto 

Nomas līgumu Nr.2020/10-3/2 (turpmāk – Līgums) nedzīvojamās telpas ēkā „Lauksaimnieki”, 

Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā,  189,8 m2 platībā līdz 2039.gada 31.decembrim 

iznomātas A.B. amatniecībai, tūrisma pakalpojumu sniegšanai, neliela, videi draudzīga ražošanas 

uzņēmuma izveidošanai. 

Līguma 5.4. punktā noteikts: Nomnieks ir tiesīgs nodot Telpas apakšnomā tikai ar 

Iznomātāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 10.punktā pašvaldībām ir noteikta autonomā 

funkcija-sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 

samazināšanu. 
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, atklāti 

balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putninš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atļaut A.B., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., slēgt 

telpu apakšnomas līgumu ar SIA „Arisa”, reģistrācijas Nr.40203280089, adrese 

„Lauksaimnieki”, Ineši, Inešu pag., Vecpiebalgas nov. par nedzīvojamo telpu 

„Lauksaimniekos”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 

4254002 0312 005, 132,6 m² platībā  nomu - amatniecībai, tūrisma pakalpojumu 

sniegšanai, neliela, videi draudzīga ražošanas uzņēmuma izveidošanai. 

2. Ietvert apakšnomas līgumā atsevišķus nomas līguma tipveida nosacījumus, saskaņā  ar 

Ministru Kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr. 97 „Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” un saskaņot Apakšnomas līgumu ar Vecpiebalgas novada 

pašvaldību. 

3. Noteikt apakšnomas līguma termiņu - 2039.gada 31.decembris (t.i. Nomas līguma 

Nr.2020/10-3/2 termiņš).  

 

Sēdi slēdz plkst. 9:06 

Sēdes ilgums 6 minūtes. 

 

Sēdi vadīja:        I.PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolēja:       I.ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalījās:       A.CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

 

         E.ĶAUKULIS 

 

         V.MELBĀRDIS 

 

         I.NAVRA 
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