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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 Inešu pagastā 

2020.gada 8.oktobrī                                  Nr.20                      

       

 

Sēde sasaukta plkst.8:30 

Sēdi atklāj plkst.8:30 

 

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

A.Andersone, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, domes ārkārtas 

sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

2. Par valsts mērķdotācijas sadalījumu Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēm 

laika periodam no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim. 
 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE 

                  Edgars BĒRZKALNS 

                  Inese NAVRA 

                  Indriķis PUTNIŅŠ 

                  Ilona RADZIŅA 

 

Jurists Dzintars JUKĒVICS 

Ekonomiste Ilze POGULE 

                                                       

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Edžus ĶAUKULIS, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Kristaps DRIĶIS, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Viesturs MELBĀRDIS, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 
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1. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 

 Izskatot SIA “Seces Koks”, reģistrācijas numurs 40103687489, adrese Jaunceltnes iela 

15A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, 29.09.2020. vēstuli Nr.29/09/20-SK/1 par 

nekustamā īpašuma Gaismas iela 6A, kadastra Nr. 4292 007 0314, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4292 007 0314 zemes daļas 90 m2 platībā iznomāšanu - mobilās katlumājas iekārtu 

uzstādīšanai, konstatēts: 

Nekustamais īpašums Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra Nr. 4292 007 0314, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 

007 0314 1.0298 ha platībā, uz kuras atrodas vairākas ēkas, ir reģistrēts Vidzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Vecpiebalgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000447314 uz 

Vecpiebalgas novada pašvaldības vārda.  

 Vecpiebalgas novada pašvaldība, pamatojoties uz iepirkuma “Siltumenerģijas piegāde 

Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām” (Id. Nr. VNP 2020/14) iepirkuma priekšmeta 

1.daļas rezultātiem, ir noslēgusi iepirkuma līgumu ar SIA “SECES KOKS”. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām pildot 

savas funkcijas ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktam pašvaldības 

funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, t.sk. siltumapgādi. 

Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 

1.punktu;  

- Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1., 

5.pantu; 

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

un apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 8.punktiem; 

- kā arī ņemot vērā SIA “SECES KOKS” 29.09.2020. vēstuli Nr.29/09/20-SK/1 Par 

zemes nomu apkures iekārtu uzstādīšanai,  

atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Seces Koks”, reģistrācijas numurs 40103687489 par 

nekustamā īpašuma  Gaismas iela 2, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, zemes vienības (kadastra apzīmējums 4292 007 0314) daļas 90 m2 platībā nomu, 

nosakot zemes nomas termiņu līdz spēkā esoša siltumenerģijas piegādes līguma beigām 

(30.09.2023.). 

2. Noteikt gada zemes nomas maksu - 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 

par minimālo zemesgabala nomas maksu - 28 euro.  

3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. 

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

mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas izpilddirektorei noslēgt zemes nomas līgumus ar SIA 

“Seces Koks”. 

 

2. 

Par valsts mērķdotācijas sadalījumu Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības  

iestādēm laika periodam no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim. 

Ziņo I.Pogule  

 

             Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība 
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nosaka kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no budžeta 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 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 447 „Par valsts budžeta  

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, kas nosaka kārtību, kādā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu darba samaksai un uz 2001.gada 28.augusta 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 

8.punktu, kas nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija aprēķina mērķdotāciju pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodam no kārtējā gada 

1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam atbilstoši izglītojamo skaitam kārtējā gada 

1. septembrī vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs attiecīgajā administratīvajā 

teritorijā; pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 29.septembra rīkojumu Nr. 574, atklāti 

balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Andersone, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt valsts mērķdotāciju apmēru Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 

2020.gada 1.septembra līdz 31.decembrim:   

      1.1. Pamata un vispārējā vidējā izglītībai EUR 180 955 (Viens simts astoņdesmit tūkstoši 

deviņi simti piecdesmit pieci euro): 

1.1.1. Vecpiebalgas vidusskolai EUR 134 167; 

1.1.2. Vecpiebalgas novada pamatskolai EUR 46 788. 

      1.2. Interešu izglītībai EUR 7 951 (septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens euro): 

1.2.1. Vecpiebalgas vidusskolai EUR 5 723; 

1.2.2. Vecpiebalgas novada pamatskolai EUR 2 228. 

     1.3. Bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai EUR 30 940 (trīsdesmit tūkstoši deviņi simti 

četrdesmit euro): 

1.3.1. Vecpiebalgas vidusskolai EUR 16 952; 

1.3.2. Vecpiebalgas novada pamatskolai EUR 13 988. 

2. Apstiprināt valsts mērķdotācijas plānoto izlietojumu vienam mēnesim pamata un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam. 

3. Apstiprināt valsts mērķdotācijas izglītības iestāžu vadītāju,  vadītāju vietnieku amata likmes un 

atalgojuma apmēru. 

4.Apstiprināt valsts mērķdotācijas plānoto izlietojumu vienam mēnesim interešu izglītībai. 

5.Apstiprināt valsts mērķdotācijas plānoto izlietojumu vienam mēnesim bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 8:38 

Sēdes ilgums 8 minūtes. 

 

 

Sēdi vadīja:         I.PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolēja:        I.ĢĒRMANE 

 


