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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, fakss 64161969 vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Vecpiebalgas novada Inešu pagastā 

2019.gada 6.jūnijā                                  Nr.6                      

       

Sēde sasaukta plkst.1500 

Sēdi atklāj plkst.1501 

 

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

A.Caunīte-Bērziņa, A.Andersone, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, domes 

ārkārtas sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Vecpiebalgas vidusskolas direktoru Arvi Kalēju 

un par Ilonas Strelkovas iecelšanu par Vecpiebalgas vidusskolas direktora pienākumu 

izpildītāju. 

2. Par Vecpiebalgas vidusskolas vizuāli plastiskās mākslas programmas īstenošanas vietu. 

3. Par SIA “Mikrotīkls” dāvinājuma pieņemšanu. 

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

5. Par cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

7. Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomei. 

8. Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomei. 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti - Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                 Arita ANDERSONE 

     Inese NAVRA 

                 Ilona RADZIŅA 

                 Indriķis PUTNIŅŠ 

                                                       

Nekustamā īpašuma speciāliste Daina SLAIDIŅA 

Jurists Dzintars JUKĒVICS  

Ekonomiste Ilze POGULE 
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Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Edgars BĒRZKALNS, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                  Kristaps DRIĶIS, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                  Edžus ĶAUKULIS, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                  Viesturs MELBĀRDIS, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                   

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

 

1. 

Par darba tiesisko attiecību  

izbeigšanu ar Vecpiebalgas vidusskolas direktoru Arvi Kalēju un par  

Ilonas Strelkovas iecelšanu par Vecpiebalgas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju. 

Ziņo I.Putniņš 

            

  Vecpiebalgas novada pašvaldības dome ir saņēmusi Vecpiebalgas vidusskolas direktora 

Arvja Kalēja iesniegumu par atbrīvošanu no skolas direktora pienākumu pildīšanas ar 2019.gada 

17.jūniju.  

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, kas noteic, ka 

“novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības 

iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu 

izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības 

un zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — 

saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju”. Vecpiebalgas vidusskola ir Izglītības un zinātnes 

ministrijas pārraudzībā, likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka 

tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 

amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, ārkārtas apvienotās 

finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 04.06.2019. atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-Bērziņa, A.Andersone, I.Navra, I.Putniņš, PRET - 

nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada  pašvaldības dome nolemj: 

1. Izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Vecpiebalgas vidusskolas direktoru Arvi Kalēju ar  

2019.gada 17.jūniju, pamatojoties uz Arvja Kalēja iesniegumu. 

2. Iecelt līdzšinējo Vecpiebalgas vidusskolas direktora vietnieci mācību darbā Ilonu 

Strelkovu par Vecpiebalgas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju no 2019.gada 

18.jūnija uz laiku līdz konkursa rezultātā Vecpiebalgas novada pašvaldības dome 

apstiprinās skolas direktoru. 

3. Lēmumu saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

2. 

Par Vecpiebalgas vidusskolas vizuāli plastiskās mākslas programmas īstenošanas vietu. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome ir iepazinusies ar Vecpiebalgas vidusskolas 

vadības iesniegumu, kura ietvaros ir norādīts: 

- Latvijas nacionālā kultūras centra 25.08.2017. iekšējo noteikumu Nr. 3 “Valsts, pašvaldību 

un juridisko personu dibināto profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā, mūzikā un 

dejā vienotu izglītības programmu izstrādes un noformēšanas kārtība” 10.punkta 

2.apakšpunkts nosaka, ka audzēkņa uzņemšanas procesā jāņem vērā audzēkņa vecums, 

nodrošinot to, ka Mākslas programmas pēdējais mācību gads sakrīt ar audzēkņa 
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pamatizglītības 8. vai 9. klasi, tādējādi Vecpiebalgas vidusskolas īstenotajā mākslas 

programmas pirmajā klasē var uzņemt bērnus, kuri mācās 3.klasē; 

- 2019.gada janvārī mākslas programmu pavisam kopā apgūst trīsdesmit viens audzēknis, no 

kuriem divpadsmit bērni ir 1. un 2.klases izglītojamie, tādējādi atbilstoši minētajām 

Nacionālā kultūras centra prasībām mākslas programmā pašlaik mācās tikai deviņpadsmit 

izglītojamie; 

- Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1035 “Kārtība, kādā 

valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” 

5.punktam, uz dotāciju var pretendēt izglītības iestāde, kura ir akreditēta šo noteikumu 1. 

pielikumā minēto izglītības programmu īstenošanā un kurā licencētās izglītības 

programmas apgūst ne mazāk kā 30 izglītojamie; 

- Atbilstoši faktiskajai situācijai mākslas skolas atrašanās Inešos apgrūtina mācību procesu 

tādējādi, ka tā ierobežo Vecpiebalgas vidusskolas audzēkņu iespējas apmeklēt mākslas 

programmu, turklāt vērā ņemama arī citu skolu prakse, piedāvājot izglītības programmu 

apgūšanu vienuviet, ar mērķi, lai atvedot bērnu uz vienu ēku, tajā var tikt apgūtas visas 

izglītības iestādes piedāvātās programmas.  

Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa attiecībā uz profesionālās ievirzes izglītību  noteic, 

ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai 

tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts 

valodā, nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju īstenot 

interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu nometne 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 27.12.2011. 

noteikumu Nr. 1035  5.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 

21.panta pirmās daļas 23. punktu, ārkārtas apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 04.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-

Bērziņa, A.Andersone, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ar 2019.gada 1.septembri  par Vecpiebalgas vidusskolas profesionālās ievirzes mākslas 

programmas “Vizuāli plastiskā māksla”, kods: 20V211001, īstenošanas vietu noteikt 

adresi: Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV- 

4122. 

2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei Leldei Burdajai. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt Vecpiebalgas vidusskolai. 

 

 

3. 

Par SIA “Mikrotīkls” dāvinājuma pieņemšanu. 

Ziņo I.Putniņš 

            

 Vecpiebalgas novada pašvaldības dome ir saņēmusi Vecpiebalgas vidusskolas direktora Arvja 

Kalēja vēstuli Nr.2019/1-14/106 par SIA “Mikrotīkls” dāvinājuma pieņemšanu, kura mērķis ir 

Vecpiebalgas vidusskolas IT infrastruktūras uzlabošana.  

Pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta 

trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,  

 Vecpiebalgas novada pašvaldības 27.09.2018. Noteikumiem “Dāvinājumu (ziedojumu) 

pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība  Vecpiebalgas novada pašvaldībā” 12.2.punktu, 

ārkārtas apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

04.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-Bērziņa, A.Andersone, 

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

Vecpiebalgas novada  pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt SIA “Mikrotīkls” dāvinājumu (ziedojumu) Vecpiebalgas novada pašvaldības 

īpašumā. 
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2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt Vecpiebalgas vidusskolai. 

 

4. 

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

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

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 13.punktu, ārkārtas apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 04.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-Bērziņa, 

A.Andersone, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada  pašvaldības dome nolemj: 

1. Izveidot jaunu amata vietu:  

Amata nosaukums Likme Pilna alga Alga pēc slodzes 

Labiekārtošanas darbu 

strādnieks (Inešu 

saimniecība) 

1,00 510.00 510.00 

 

2. Likvidēt amata vietu:  

Apkopēja (mākslas skola) 0,75 430.00 322.50 

Apkopēja (mākslas skola) 0,75 430.00 322.50 

Apkopēja (mākslas skola) 0,75 430.00 322.50 

 

3. Pārvietot struktūrā amatu no Vecpiebalgas novada vidusskola uz “Attīstības plānošanas 

un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa”: 

Amata nosaukums Likme Pilna alga Alga pēc slodzes 

Projektu vadītājs 0,5 710.00 355.00 

 

Pielikums Nr. 1 Vecpiebalgas novada pašvaldības struktūra 

Pielikums Nr. 2 : Vecpiebalgas novada pašvaldības struktūra 

 

5. 

Par cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās  daļas 2 .punktu un 

15.pantu, LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 34.panta 2.daļu, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības  īpašumu privatizācijas komisijas apstiprināto 24.05.2019.  

Izsoles protokolu Nr.1, ārkārtas apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 04.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-Bērziņa, 

A.Andersone, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Apstiprināt  Vecpiebalgas novada pašvaldības kustamās mantas- cirsmas izstrādes tiesību 

izsoles rezultātus  pašvaldības  īpašumā  „Eglaiņi”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas 

novadā,  kadastra Nr. 4292 008 0146, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4292 008 

0146. 
Cirs

mas 

Nr. 

Nogabalu Nr. Platī-ba (ha) 

Platība 

(ha) 

Pārdošana

s apjoms 

(m³) 

Lietko

ksne 

koks 

(m³) 

Sākum 

cena 

(EUR) 

Nosolītā 

cena 

(EUR)  

Nosolītājs 

1 2;4; 6;7 

 

4.26 1176 

 

1163 48 800.00 

 

49 000.00 SIA „VALMET 

LAT” 
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2. Pārdot pašvaldības kustamo mantu -  cirsmas izstrādes tiesības pašvaldības īpašumā 

„Eglaiņi” augstākās cenas piedāvātājam-  SIA „VALMET LAT”, vienotais reģ. Nr.  

40003385949, adrese: Kartona fabrika 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, 

LV-4416. 

 

6. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot SIA „Āboliņkalns” reģistrācijas Nr. 44103055817, adrese: Gaujas iela 4-15, Taurene,  

Taurenes  pag., Vecpiebalgas nov., LV- 4119, 27.05.2019. iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„Jaunmelderi”, Taurenē, Taurenes pagastā,  kadastra Nr. 4286 002 0158, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4286 002 0274  lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas 3,04 ha  platībā 

nomu konstatēts: 

Nekustamais īpašums „Jaunmelderi” kadastra Nr. 4286 002 0158 , Taurenē, Taurenes 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, nostiprināta Vidzemes rajona tiesas  Zemesgrāmatu nodaļas 

Taurenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 193  kā pašvaldības īpašums.   

Nekustamā īpašuma „Jaunmelderi” kadastra Nr. 4286 002 0158, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4286 002 0274, platība ir 60,7 ha, iznomāti 42,57  ha, no tiem 20,01 ha 

iznomāti SIA „Aboliņkalns”. Iznomāšanai paredzētā zemes vienības daļa robežojas ar SIA 

„Āboliņkalns” iznomāto platību. 

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

apbūves tiesības noteikumi”, 29.1.punkts nosaka, ka, iznomājot neapbūvētu zemesgabalu, kas ir 

starpgabals, vai neapbūvētu zemesgabalu (tostarp zemesgabalu ielu sarkanajās līnijās), kas nav 

iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai piegulošā nekustamā īpašuma 

īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic 

saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts 

nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts; 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” 

29.1. 30.1 un 32.punktiem, atbilstoši SIA „Āboliņkalns”, reģistrācijas Nr. 44103055817, adrese: 

Gaujas iela 4-15, Taurene, Taurenes  pag., Vecpiebalgas nov., LV- 4118, 27.05.2019. iesniegumam, 

ārkārtas apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

04.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-Bērziņa, A.Andersone, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „Āboliņkalns”, reģistrācijas Nr. 44103055817, adrese: 

Gaujas iela 4-15, Taurene,  Taurenes  pag., Vecpiebalgas nov., LV- 4119,  par nekustamā īpašuma  

„Jaunmelderi”, Taurenē, Taurenes   pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4286 002 

0158, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 002 0274, 3,04 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 un 

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

„Āboliņkalns”.  
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7. 

Par aizdevuma pieprasījumu  

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 

Ziņo I.Pogule, debatēs piedalās I.Navra, I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.pantu, likuma „Par valsts 

budžetu un finanšu vadību” 15. pantu,  saskaņā ar 2008.gada 25.marta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, apvienotās 

finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 04.06.2019. atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-Bērziņa, A.Andersone, I.Navra, I.Putniņš, PRET - 

nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Grozīt 2018.gada 27.septembra domes sēdes lēmumu Nr. 12 (protokols Nr.14) “Par 

aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei”. 

2. Ņemt aizņēmumu 257 300.49 EUR (divi simti piecdesmit septiņi  tūkstoši trīs simti euro, 

49 centi))  no Valsts kases ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I024 “Uzņēmējdarbības 

attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada 

Inešu pagastā” īstenošanai. 

3. Aizdevuma procentu likmi noteikt atbilstoši Valsts kases aizdevuma nosacījumiem. 

4. Aizdevumu izmantot: 

4.1.2018.gadā – EUR 52 746.18 (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši 

euro, 18 centi) 

4.2.2019.gadā – EUR 204 554.31 (divi simti četri tūkstoši pieci simti piecdesmit četri euro, 

31 cents) 

5. Atmaksas termiņu aizņēmumam noteikt 10 gadus. 

6. Pamatsummu sākt atmaksāt no 2021.gada 1.oktobra. 

7. Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

 

8. 

Par aizdevuma pieprasījumu  

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 

Ziņo I.Pogule, debatēs piedalās I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.pantu, likuma „Par valsts 

budžetu un finanšu vadību” 15. pantu,  saskaņā ar 2008.gada 25.marta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, atklāti balsojot, 

PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-Bērziņa, A.Andersone, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS 

– nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Grozīt 2018.gada 27.septembra domes sēdes lēmumu Nr. 11 (protokols Nr.14) “Par 

aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei”. 

2. Ņemt aizņēmumu 299 872.75 EUR (divi simti deviņdesmit deviņi  tūkstoši astoņi simti 

septiņdesmit divi euro, 75 centi)  no Valsts kases Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr.18-09-A00702-000071 

“Pašvaldības ceļa B77 “Saulgoži – Brežģis” un B71 “Šoseja – Laidzi” pārbūve” 
īstenošanai. 

3. Aizdevuma procentu likmi noteikt atbilstoši Valsts kases aizdevuma nosacījumiem. 

4. Aizdevumu izmantot: 
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4.1.2018.gadā – EUR 58 816.64 (piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro, 

64 centi) 

4.2.2019.gadā – EUR 241 056.11 (divi simti četrdesmit viens tūkstotis piecdesmit seši 

euro, 11 cents) 

5. Atmaksas termiņu aizņēmumam noteikt 10 gadus. 

6. Pamatsummu sākt atmaksāt no 2021.gada 1.oktobra. 

7. Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:22 

Sēdes ilgums 21 minūte. 

 

 

 

Sēdi vadīja:         I.PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolēja:        I.ĢĒRMANE 
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