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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 

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā 

2020.gada 14.maijā                                  Nr.11                      

       

Sēde sasaukta plkst.1600 

Sēdi atklāj plkst.1600 

 

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

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

domes ārkārtas sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Par muzeju darbību ārkārtējās situācijas laikā. 

2. Par bibliotēku darbību ārkārtējās situācijas laikā. 

3. Par Vecpiebalgas vidusskolas virtuves telpu un inventāra nomas maksu. 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                 Kristaps DRIĶIS 

                 Edžus ĶAUKULIS 

                 Viesturs MELBĀRDIS 

                 Inese NAVRA 

                 Ilona RADZIŅA 

                 Indriķis PUTNIŅŠ 

                                                       

Izpilddirektore Lelde BURDAJA 

Jurists Dzintars JUKĒVICS 

Muzeju apvienības “Orisāre” vadītāja Līva GRUDULE 

Vecpiebalgas bibliotēkas vadītāja Dzidra JEŠKINA 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Edgars BĒRZKALNS, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Arita ANDERSONE, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 
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1. 

Par muzeju darbību ārkārtējās situācijas laikā. 

Ziņo I.Putniņš, L.Grudule 

 

Ievērojot Kultūras ministrijas 2020.gada 15.marta rīkojumu Nr. 2.5-1-63 “Par sociālās 

distancēšanās nodrošināšanu muzejos” un visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju no 

2020. gada 13.marta (turpmāk - Ārkārtējā situācija) ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību,  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.pantu “Domes ārkārtas sēdes sasauc priekšsēdētājs 

pēc savas iniciatīvas”, atklāti balsojot: PAR- I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, 

K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS- nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Muzeju apvienības “Orisāre” muzejiem uzsākt darbību no 2020.gada 15.maija. 

2. Muzeju telpas ļauts apskatīt individuālajiem apmeklētājiem, grupām piedāvāt ekskursijas 

muzeju teritorijās. 

3. Muzejos vienlaicīgi ielaist ne vairāk par 7 apmeklētājiem. 

4. Atcelt ieejas maksu muzejos līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas beigām. 

5. Ar Lēmumu iepazīstināt Muzeju apvienības “Orisāre” darbiniekus. 

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

 

2. 

Par bibliotēku darbību ārkārtējās situācijas laikā. 

Ziņo I.Putniņš, Dz.Ješkina, debatēs piedalās A.Caunīte-Bērziņa 

 

Ievērojot Kultūras ministrijas 2020.gada 15.marta rīkojumu Nr. 2.5-1-64 “Par sociālās 

distancēšanās nodrošināšanu bibliotēkās” un visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju 

no 2020. gada 13.marta (turpmāk - Ārkārtējā situācija) ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību,  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.pantu “Domes ārkārtas sēdes sasauc priekšsēdētājs 

pēc savas iniciatīvas”, atklāti balsojot: PAR- I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, 

K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS- nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 18.maija atvērt bibliotēku apmeklētājiem no 9:00 

līdz 16:00, nodrošinot: 

1.1.Grāmatu un periodisko izdevumu apmaiņu, maksimāli ierobežojot uzturēšanās laiku 

bibliotēkā; 

1.2.Datortehnikas izmantošanas iespēju līdz vienai stundai vienam apmeklētājam vienu 

reizi dienā pēc iepriekšēja pieraksta, skolēniem – tikai mācību vajadzībām. 

2. Bibliotēkās ļaut vienlaicīgi uzturēties ne vairāk par 2 apmeklētājiem. 

3. Ar Lēmumu iepazīstināt Vecpiebalgas novada bibliotēku darbiniekus. 

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

 

 

Plkst.16:20 sēdei pievienojas deputāts Edžus Ķaukulis  

 

3. 

Par Vecpiebalgas vidusskolas virtuves telpu un inventāra nomas maksu. 

Ziņo Dz.Jukēvics, debatēs piedalās K.Driķis, I.Navra, A.Caunīte-Bērziņa, I.Putniņš 

 

Lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumu pieejamību Vecpiebalgas vidusskolas un 

vidusskolas pirmsskolas izglītojamiem, ir nepieciešams noteikt minēto virtuves telpu un inventāra 

nomas maksu. 

Nomas maksa noteikta atbilstoši sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines, 

Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas sertifikāts Nr.110, vērtējumam. 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma  5.panta otrās daļas 5.punktu, MK noteikumu 

Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 80.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 

28.pantu - Domes ārkārtas sēdes sasauc priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas, atklāti balsojot, PAR- 

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

ATTURAS- E.Ķaukulis, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noteikt Vecpiebalgas vidusskolas ēkas telpu nomas maksu ēdināšanas pakalpojumu 

sniedzējiem 0,21 EUR (bez PVN) par 1 (vienu) m2 mēnesī. 

2. Telpu nomas maksu piemērot nomas priekšmetam “Virtuves bloka telpas un ēdamzāle” 

220,10 m2 platībā. 

3. Noteikt Vecpiebalgas vidusskolas virtuves iekārtu nomas maksu ēdināšanas pakalpojumu 

sniedzējiem 7,67 EUR (bez PVN) mēnesī. 

4. Piemērot nomas maksas cenai pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošo PVN likmi. 

5. Piemērot Vecpiebalgas vidusskolas un vidusskolas pirmsskolas ēdināšanas pakalpojumu 

sniedzējiem 90 % atlaidi  no Lēmuma 1.punktā noteiktās nomas maksas, sakarā ar to, ka 

telpas tiek izmantotas pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai.  

6. Piemērot Vecpiebalgas vidusskolas un vidusskolas pirmsskolas ēdināšanas pakalpojumu 

sniedzējiem 100 % atlaidi  par komunālajiem pakalpojumiem – apkure, aukstais ūdens, 

kanalizācija, sakarā ar to, ka telpas tiek izmantotas pašvaldības autonomās funkcijas 

veikšanai. 

7. Elektroenerģijas izmaksas ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs sedz faktisko izmaksu 

apmēra, atbilstoši skaitītāja rādījumiem. 

8. Nepieciešamības gadījumā veikt šajā lēmumā minēto nomas maksas aktualizēšanu saskaņā 

ar MK noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. 

9. Atbildīgais par lēmuma  izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektore. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:25 

Sēdes ilgums 25 minūtes. 

 

 

 

 

Sēdi vadīja:         I.PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolēja:        I.ĢĒRMANE 
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