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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 SĒDES PROTOKOLS 

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā 

 

2018.gada 22.februārī                                  Nr.3                      

                                                

Sēde sasaukta plkst.15
00

 

Sēdi atklāj plkst.15
00

 

 

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

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

nav, sēdes darba kārtība ir apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 25.01.2018. domes sēdes lēmumu 

izpildi. 

2. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumu apstiprināšanu. 

3. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības darba kārtības noteikumiem. 

4. Par valsts mērķdotācijas sadalījumu Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēm 

laika periodam no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam. 

5. Par atbalstu projekta – Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā” 

īstenošanai. 

6. Par pabalsta piešķiršanu. 

7. Par Nolikuma par Vecpiebalgas novada atbalstu augstas klases sportistiem 2018.-

2021.gadā apstiprināšanu. 

8. Par finansiālu atbalstu sportistam. 

9. Par finansiālu atbalstu sportistam. 

10. Par finansiālu atbalstu sportistam. 

11. Par finansiālu atbalstu sportistam.  

12. Par finansiālu atbalstu sportistam. 

13. Par grozījumiem maksas pakalpojumu sarakstā. 

14. Par projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta 

ezerā” īstenošanu. 

15. Par projekta “Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša ezerā” 

īstenošanu. 

16. Par projekta “Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera un 

Taurenes ezeros” īstenošanu. 

17. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Peugeot 307 pārdošanu. 

18. Par apakšnomas līguma slēgšanu uz nomātajām telpām nedzīvojamā ēkā “Katlumāja” 

Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

19. Par telpu nomas līgumu noslēgšanu. 
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20. Par civilās aizsardzības komisiju. 

21. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pļavas” Kaives 

pagastā. 

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rubeņi” Kaives 

pagastā. 

24. Par nekustamā īpašuma “Veļķi” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. 

25. Par nekustamā īpašuma “Saulītes”-14 Inešos, Inešu pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. 

26. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

27. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Internāts” Gaismas ielā 6, īpašumā “Gaismas iela 4” 

Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

28. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Pils” nekustamajā īpašumā “Pils Parks”, Inešos, Inešu 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

29. Par nedzīvojamo telpu īpašumā “Līdumi” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

30. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Pagasta Dārziņi” Kaivē, Kaives pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

31. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Skola” īpašumā “Gaismas iela 2”, Vecpiebalgā, 

Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE 

                  Edgars BĒRZKALNS 

                  Kristaps DRIĶIS 

                  Edžus ĶAUKULIS 

                  Viesturs MELBĀRDIS 

                  Inese NAVRA 

                  Indriķis PUTNIŅŠ 

                  Ilona RADZIŅA 

                   

Izpilddirektore Lelde BURDAJA 

Jurists Guntars ZERNIS 

Nekustamā īpašuma speciāliste Daina SLAIDIŅA 

Ekonomiste Gita JANŠEVICA 

Projektu vadītāja Daiga ŠATROVSKA 

Personāla speciāliste Sandra LAZDIŅA 

Pašvaldības izdevuma “Vecpiebalgas Novada ziņas” redaktore Dzidra JEŠKINA 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāte – Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 
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1. 

Pašvaldības izpilddirektores  

L.Burdajas atskaite par 25.01.2018. domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

Izpilddirektore L.Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par 2018.gada 25.janvāra domes 

sēdes Nr.1 lēmumu izpildi. Atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,   

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 25.01.2018. domes lēmumu izpildi. 

 

 

2. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

darbinieku novērtēšanas noteikumu apstiprināšanu. 

Ziņo L.Burdaja, debatēs piedalās K.Driķis, S.Lazdiņa, V.Melbārdis, I.Navra, I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un 

73.panta pirmās daļas 1.punktu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Apstiprināt noteikumus par Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu. 

Pielikumā: Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu uz 60 

lapām. 

 

3. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības darba kārtības noteikumiem. 

Ziņo L.Burdaja 

 

Pamatojoties uz Darba likuma 55.pantu, LR likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu, 

apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu 

(protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, E.Ķaukulis, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības darba kārtības noteikumus. 

Pielikumā: Vecpiebalgas novada pašvaldības darba kārtības noteikumi uz 6 lapām. 

 

4. 

Par valsts mērķdotācijas sadalījumu Vecpiebalgas novada pašvaldības  

izglītības iestādēm laika periodam no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam. 

Ziņo G.Janševica 

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība 

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 
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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 , 

pamatojoties uz 2017.gada 23.novembrī pieņemto  likumu „Par valsts budžetu  2018.gadam” 

(6.pielikums, 7.pielikums,  9.pielikums), kas norāda uz mērķdotāciju apmēru pašvaldību pamata 

un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, interešu izglītības programmu un pašvaldības izglītības 

iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  uz apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – 

I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, 

PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt valsts mērķdotāciju apmēru Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 

2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam:   

      1.1. Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai EUR 320 272, 

tai skaitā, piemaksām par iegūto 3.kvalitātes pakāpi EUR 6 056 un piemaksām par 4.kvalitātes 

pakāpi EUR 6 344;  

      1.2. Interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai EUR 16232, tai skaitā, 

piemaksām par 3.kvalitātes pakāpi EUR 688.  

     1.3. Bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai EUR 

35160, tai skaitā, piemaksām par 3.kvalitātes pakāpi EUR 1640.  

2. Apstiprināt valsts mērķdotāciju laika periodam no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu 

starp novada izglītības iestādēm:   

     2.1.pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai saskaņā ar 

pielikumu Nr.1.  

     2.2.interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai saskaņā ar pielikumu 

Nr.2.  

     2.3.darba samaksai pedagogiem pirmsskolas grupās ar bērniem no piecu gadu vecuma 

saskaņā ar pielikumu Nr.3.  

3. Apstiprināt darba samaksas fondu izglītības iestāžu vadītāju atalgojumam un izglītības iestāžu 

vadītāju amata likmes saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

 

 

5. 

Par atbalstu projekta – Latvijas skolu  

jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā” īstenošanai 

ziņo G.Janševica 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.pantu, Latvijas valsts simtgades 

pasākumu ietvaros īstenoto projektu – Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme 

skaistā”,  apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. 

atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,   

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Atbalstīt projekta – Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā” 

īstenošanu, piešķirot līdzfinansējumu 187,00 euro (viens simts astoņdesmit septiņi euro) 

apmērā, projekta interneta risinājuma izveidei, kas nodrošinātu novada skolēnu darbu 

ievietošanu, aplūkošanu un balsošanu. 

 

 

http://www.vecpiebalga.lv/docs/545/lemumi/20140828-Pielikums-Nr.1.doc
http://www.vecpiebalga.lv/docs/545/lemumi/20140828-Pielikums-Nr.2.doc
http://www.vecpiebalga.lv/docs/545/lemumi/20140828-Pielikums-Nr.2.doc
http://www.vecpiebalga.lv/docs/545/lemumi/20140828-Pielikums-Nr.3.doc
http://www.vecpiebalga.lv/docs/545/lemumi/20140828-Pielikums-Nr.4.doc


5 

 

 

6. 

Par pabalsta piešķiršanu. 

Ziņo G.Janševica 

 

 A.A. 2018.gada 30.janvārī ir iesniedzis Vecpiebalgas novada pašvaldībā iesniegumu, 

kurā lūdz piešķirt pabalstu atbilstoši  Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma 15.
1
 pantam. 

 2008.gada 17.jūlija Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 

15.
1
 panta  pirmā daļa  nosaka, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu 

apmērā (turpmāk — pabalsts) ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pilsētas domes, 

vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes: 

1) priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā; 

2) priekšsēdētājs vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis 

algotu amatu, šajā pašvaldībā citu sasaukumu; 

3) priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algotu amatu, vienā pašvaldībā divus sasaukumus; 

4) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un 

priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks tādas pašvaldības domes darbības laikā, kura 

izveidojusies, attiecīgajai pašvaldībai apvienojoties ar citu pašvaldību; 

5) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un 

priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienu sasaukumu šajā pašvaldībā līdz dienai, kad tā 

apvienojusies ar citu pašvaldību. 

Pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru 

iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst visiem šādiem kritērijiem:  

1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar 

likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju  

2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts 

sociālo apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams 

darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic 

šīs saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts 

(ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);  

3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba 

gadījumam".  

Iesniegumam pievienoti Cēsu Zonālā Valsts arhīva izsniegtais  1994.gada 9.jūnija Cēsu 

rajona Vecpiebalgas pagasta padomes protokols Nr.1 izraksts, kurā redzams, ka pēc vēlēšanu 

rezultātiem par Vecpiebalgas pagasta padomes priekšsēdētāju ievēlēts A. A. un  1997.gada 

13.marta Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta padomes protokols Nr.1 izraksts, kurā redzams, ka 

par Vecpiebalgas pagasta padomes priekšsēdētāju  ievēlēts ar balsu vairākumu  ievēlēts A. A. 

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15
1
 

panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, trešo daļu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – 

I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, 

PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Piešķirt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā A. A., personas kods 

„dzēsts”, nosakot, ja A. A. vienlaikus ir tiesības uz noteikto pabalstu un invaliditātes 

pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta 

daļu, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai atlīdzības par 

darbspēju zaudējumu apmēru. 

2. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības administratorei 10 dienu laikā pēc pabalsta 

piešķiršanas iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – aģentūra) Cēsu 

nodaļā pabalsta saņēmēja reģistrācijas lapu. 

https://likumi.lv/ta/id/38048-par-valsts-pensijam
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3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei. 
 

 

7. 

Par nolikuma par Vecpiebalgas novada atbalstu  

augstas klases sportistiem 2018.-2021.gadā apstiprināšanu 

Ziņo G.Zernis 

 

Sakarā ar to, ka Vecpiebalgas novada pašvaldības Nolikuma par Vecpiebalgas novada 

atbalstu augstas klases sportistiem 2014.-2018.gadā darbība beidzas 2018.gadā  un pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām“  41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Nolikumu par Vecpiebalgas novada 

atbalstu augstas klases sportistiem 2018.-2021.gadā (Pielikumā). 

2. Noteikt , ka ar šī lēmuma pieņemšanas dienu spēku zaudē Nolikums par Vecpiebalgas 

novada atbalstu augstas klases sportistiem 2014.-2018.gadā, apstiprināts Vecpiebalgas 

novada domes 2013.gada 27.novembra sēdē (lēmums Nr.13, protokols Nr.11). 

 

 

8. 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo G.Janševica 

 

Pamatojoties uz nolikumu „Vecpiebalgas novada atbalsts augstas klases sportistiem”, 

09.02.2018. iesniegumu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt finansiālu atbalstu 1140,00 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit euro) apmērā 

sportistam sakarā ar gatavošanos 2018.gada pasaules čempionāta sezonai. 

 

9. 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo G.Janševica 

 

Pamatojoties uz nolikumu „Vecpiebalgas novada atbalsts augstas klases sportistiem”, 

14.02.2018. iesniegumu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt finansiālu atbalstu 640,00 (seši simts četrdesmit euro) apmērā sportistam dalībai 

pasaules jauniešu un junioru čempionātā biatlonā, kas notiks Otepē, Igaunijā no 

24.02.2018 – 04.03.2018. 

 

 

 

10. 
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Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo G.Janševica 

 

Pamatojoties uz nolikumu „Vecpiebalgas novada atbalsts augstas klases sportistiem”, 

14.02.2018. iesniegumu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt finansiālu atbalstu 360,00 (trīs simts sešdesmit euro) apmērā sportistam dalībai 

pasaules jauniešu un junioru čempionātā biatlonā, kas notiks Otepē, Igaunijā no 

24.02.2018 – 04.03.2018. 

 

11. 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo G.Janševica 

 

Pamatojoties uz nolikumu „Vecpiebalgas novada atbalsts augstas klases sportistiem”, 

Dz.Daļecka 15.02.2018. iesniegumu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt finansiālu atbalstu 640,00 (seši simts četrdesmit euro) apmērā sportistam dalībai 

pasaules jauniešu un junioru čempionātā biatlonā, kas notiks Otepē, Igaunijā no 

24.02.2018 – 04.03.2018. 

 

12. 

Par finansiālu atbalstu sportistei 

Ziņo G.Janševica 

 

Pamatojoties uz nolikumu „Vecpiebalgas novada atbalsts augstas klases sportistiem”, 

K.Razgales 15.02.2018. iesniegumu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt finansiālu atbalstu 640,00 (seši simts četrdesmit euro) apmērā sportistei dalībai 

pasaules jauniešu un junioru čempionātā biatlonā, kas notiks Otepē, Igaunijā no 

24.02.2018 – 04.03.2018. 

 

13. 

Par grozījumiem maksas pakalpojumu  sarakstā 

Ziņo G.Janševica 

 

Pamatojoties uz  2011.gada 3.maija LR Ministru kabineta Noteikumiem Nr.33 „Kārtība, 

kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu 

sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, uz Vecpiebalgas novada pašvaldības Noteikumiem 

„Vecpiebalgas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” (28.04.2016., prot. 
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Nr.5) un apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. 

atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,   

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Veikt grozījumus 2015.gada 27.augusta domes sēdes lēmumā Nr. 12 (protokols Nr.13) 

"Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības maksas pakalpojumos" izsakot 

maksas pakalpojumu saraksta pielikuma   Nr.7  2.3. punktu šādā redakcijā: 

 “2.3. Vecpiebalgas novadā deklarētām personām vai personām, kam juridiskā adrese ir 

Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā, piemērojama atlaide 50%.” 

 

 

14. 

Par projekta „Zivju resursu pavairošana  

un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā” īstenošanu 

Ziņo D.Šatrovska 

 

Pamatojoties uz 11.08.2009.MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” trešās daļas 11.punktu, 

kā arī Zivju fonda padomes 2018.gada 9. janvāra lēmumu un Zemkopības ministrijas 

izsludināto kārtu pasākumam, – Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās 

ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 

pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Piedalīties LAD administrētajā projektā „Zivju resursu pavairošana un atražošana 

Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā”. 

2. Projekta kopējās izmaksas sastāda 8199,86 EUR 

3. Zivju fondam pieprasītais finansējums 6720,00 EUR 

4. Projekta ietvaros ielaist 28000 gab. līdaku mazuļus.  

5. Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 1479,86 EUR (PVN + 

transporta izmaksas)  

6. Projekts jāiesniedz līdz 2018.gada 28.februārim 

7. Projekta īstenošanai ņemt kredītu Valsts kasē 

 

15. 

Par projekta „Zivju resursu pavairošana  

un atražošana Vecpiebalgas novada Inešu ezerā” īstenošanu 

Ziņo D.Šatrovska 

 

Pamatojoties uz 11.08.2009.MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” trešās daļas 11.punktu, 

kā arī Zivju fonda padomes 2018.gada 9.janvāra lēmumu un Zemkopības ministrijas 

izsludināto kārtu pasākumam, – Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās 

ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 

pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
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1. Piedalīties LAD administrētajā projektā „Zivju resursu pavairošana un atražošana 

Vecpiebalgas novada Ineša ezerā”. 

2. Projekta kopējās izmaksas sastāda 8206,39 EUR 

3. Zivju fondam pieprasītais finansējums 6720,00 EUR 

4. Projekta ietvaros ielaist 28000 gab. līdaku mazuļus.  

5. Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 1486,39 EUR (PVN + 

transporta izmaksas)  

6. Projekts jāiesniedz līdz 2018.gada 28.februārim. 

7. Projekta īstenošanai ņemt kredītu Valsts kasē. 

 

16. 

Par projekta „Zivju resursu pavairošana  

un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera un Taurenes ezeros” īstenošanu 

Ziņo D.Šatrovska 

 

Pamatojoties uz 11.08.2009.MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” trešās daļas 11.punktu, 

kā arī Zivju fonda padomes 2018.gada 9.janvāra lēmumu un Zemkopības ministrijas 

izsludināto kārtu pasākumam, – Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās 

ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 

pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Piedalīties LAD administrētajā projektā „Zivju resursu pavairošana un atražošana 

Vecpiebalgas novada Juvera  un Taurenes ezeros”. 

2. Projekta kopējās izmaksas sastāda 2972,60 EUR 

3. Zivju fondam pieprasītais finansējums 2400,00 EUR 

4. Projekta ietvaros ielaist 10 000 gab. līdaku mazuļus.  

5. Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 572,60 EUR (PVN + 

transporta izmaksas. 

6. Projekts jāiesniedz līdz 2018.gada 28.februārim 

7. Projekta īstenošanai ņemt kredītu Valsts kasē 

 

17. 

Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Peugeot 307  pārdošanu 

Ziņo G.Zernis 

  

Ar Vecpiebalgas novada domes 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.11”Par pašvaldības 

kustamās mantas – automašīnas Peugeot 307  pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” tika nolemts: 

1)Atsavināt atklātā izsolē kustamo mantu automašīnu Peugeot 307, valsts reģistrācijas 

Nr.EP7708; 

2)Apstiprināt kustamās mantas automašīnas Peugeot 307, valsts reģistrācijas Nr.EP7708,  

sākumcenu –  EUR 900,00 (deviņi simti euro un 00 euro centi); 

3)Apstiprināt kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu; 

4)Uzdot organizēt izsoli Vecpiebalgas  novada domes Izsoles komisijai sekojošā sastāvā: 

Andris Lapiņš – Vecpiebalgas pagasta komunālās saimniecības vadītājs 

Viesturis Burjots – Inešu pagasta komunālās saimniecības vadītājs 

Gita Janševica – pašvaldības ekonomiste izsludināta izsole. 
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Izsolē nepieteicās neviens pretendents. Izsoles sākumcena tika noteikta EUR 900(deviņi simti 

euro) apmērā. 

 Saskaņā ar SIA “PJ 21” reģ. Nr.44103049740  eksperta Jāņa Pušpura (sertifikāts Nr.380) 

2017.gada 30.oktobra novērtējumu,  kustamas mantas automašīnas PEUGEOT 307 tirgus vērtība 

ir EUR 820 (astoņi simti divdesmit euro). Izdevumi par kustamas mantas novērtēšanu sastāda 

EUR 54,50 (piecdesmit četri euro un 50 eurocenti). 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmā daļa nosaka, ka ja 

neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, 

izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. Tā kā uz izsoli nebija pieteicies neviens 

pretendents pirmā izsole tika atzīsta par nenotikušu. 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturtā daļa nosaka, ka ja 

kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu var 

ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).Likuma 3.panta pirmā 

daļa nosaka, ka  Publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: 

1) pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi; 

2) pārdodot par brīvu cenu; 

3) apmainot pret citu mantu; 

4) ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā; 

5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta); 

6) nododot bez atlīdzības. 

 Savukārt likuma 7.pants nosaka, ka ja lēmumā par publiskas personas mantas 

atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs, institūcija (amatpersona), kura 

devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas veidu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga 

(32.panta ceturtā daļa).  

 Izvērtējot minētos atsavināšanas veidus, jāsecina, ka piemērotākais veids ir pārdošana par 

brīvu cenu. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 32.panta 4 daļu, 3.panta 1.daļu, 7.pantu, 37.panta 1.daļas 3.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka, pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt 

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un apvienotās finanšu un sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Noteikt kustamās mantas transportlīdzekļa PEUGEOT 307, valsts reģistrācijas  Nr. 

EP7708 atsavināšanas veidu pārdodot par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt transportlīdzekļa PEUGEOT 307, valsts reģistrācijas Nr. EP7708  pārdošanas 

cenu 700,00 (septiņi simti euro). 

3. Publicēt sludinājumu par kustamās mantas transportlīdzekļa PEUGEOT 307, valsts 

reģistrācijas Nr. EP 7708  pārdošanu par brīvu cenu laikrakstā „Vecpiebalgas novada 

ziņas”, pašvaldības mājas lapā internetā un portālā www.ss.com/lv/ nosakot, ka 

pieteikums par transportlīdzekļa PEUGEOT 307, valsts reģistrācijas Nr. EP7708 pirkšanu 

iesniedzams Vecpiebalgas novada pašvaldībā  četrpadsmit dienu laikā no pirmā 

sludinājuma publicēšanas. 

4. Ja četrpadsmit dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās pirkt vairākas 

personas, uzdot Vecpiebalgas novada domes īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt 

izsoles noteikumus un organizēt izsoles rīkošanu. 

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

18. 



11 

 

Par apakšnomas līguma slēgšanu uz  

nomātajām telpām “Katlumāja” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā 

Ziņo G.Zernis 

 

Deputāte A.Andersone, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās. 

 

Vecpiebalgas  novada pašvaldībā saņemts A. A. 06.02.2018. iesniegums (Nr. 155/14-B) ar 

lūgumu atļaut slēgt apakšnomas līgumu ar R. A. manikīra pakalpojumu veikšanai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

pamatojoties uz Vecpiebalgas  novada domes 28 .07.2016. lēmumu Nr. 20 „ Par  nedzīvojamo 

telpu ēkā „Katlumāja” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu”, ar Aritu Andersoni 2016.gada 25.augustā  noslēgts nomas 

līgums  par  telpu 31,8 m
2
 kopplatībā (saskaņā ar tehniskās inventarizācijas lietas būves 1 stāva 

plāna shēmu telpas Nr.14;15;19) nedzīvojamā ēkā „Katlumāja”, Dzērbenes pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra apz. 42500070188004002 iznomāšanu līdz 2028.gada 

24.augustam. 

 Saskaņā ar Civillikuma vispārējiem nomas noteikumiem, kas ietverti 2115.pantā - 

nomnieks tikai ar iznomātāja piekrišanu nomāto lietu drīkst nodot citai personai, un 2116.pantā - 

nomnieks lietu nododot tālāk trešajai personai, nedrīkst rīkoties ar viltu un par ļaunu pirmajam 

iznomātājam, kā arī nedrīkst to nodot citādai lietošanai, nekā viņš pats to dabūjis, ne arī nodot uz 

ilgāku laiku, kā uz viņa paša nomas laiku. 

 Nomas līgumu 5.4. punkts nosaka, ka nomnieks ir tiesīgs nodot telpas apakšnomā tikai ar 

iznomātāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

Pamatojoties uz iesniegumu, nomas līgumu 5.4.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 2115. un 2116.pantu, apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, 

PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Piekrist, ka A. A. nodod apakšnomā R. A.  telpas 11,3  m
2
 kopplatībā (saskaņā ar 

tehniskās inventarizācijas lietas būves  1.stāva plāna shēmu telpa Nr.15) nedzīvojamā ēkā 

„Katlumāja” Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apz. 

42500070188004002 manikīra pakalpojumu veikšanai. 

2. Atstāt negrozītus nomas līguma noteikumus. 

3. A. A. mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz apakšnomas līgums 

ar R. A. un  viens nomas līguma eksemplārs jāiesniedz Vecpiebalgas novada pašvaldībā. 

 

19. 

Par telpu nomas līguma noslēgšanu 

Ziņo G.Zernis, debatēs piedalās E.Bērzkalns, E.Ķaukulis, I.Navra, I.Putniņš 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldībā saņemts SIA ”Vecpiebalgas doktorāts” iesniegums, kurā 

lūgts  veikt izmaiņas nedzīvojamo telpu nomas līgumā. Iesniegumā lūgts precizēt iznomāto telpu 

platību, kas iznomātas primārās veselības aprūpes un sociālās aprūpes mērķiem. 

 Ar Vecpiebalgas novada domes 2017.gada 25.maija lēmumu Nr.29, protokols Nr.8 “Par 

telpu nomas līguma noslēgšanu” SIA ”Vecpiebalgas doktorāts” tika nolemts iznomāt SIA 

”Vecpiebalgas doktorāts”, reģ. Nr.44103027601 sociālās aprūpes nodrošināšanai iedzīvotājiem, 

telpas Gaismas ielā 1A Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā,  229,7 m
2
 

platībā (pēc nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietas arhīva Nr.6648 telpas Nr.8-11, 
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26; 29-34) un telpas Gaismas ielā 1A Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā,  

180,10 m
2 

platībā (pēc nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietas arhīva Nr.6648 telpas 

Nr. 12-25) primārās veselības aprūpes nodrošināšanai iedzīvotājiem, atbilstoši Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 Veicot telpu apsekošanu tika konstatēts ka: 

1) SIA ”Vecpiebalgas doktorāts” primārās veselības aprūpes vajadzību nodrošināšanai 

iedzīvotājiem izmanto telpas Gaismas ielā 1A Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas 

novadā,  165,20 m
2
 platībā (pēc nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietas arhīva 

Nr.6648 telpas Nr.13-25); 

2) SIA ”Vecpiebalgas doktorāts” sociālās aprūpes nodrošināšanai iedzīvotājiem izmanto telpas 

Gaismas ielā 1A, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā,  301 m
2
 platībā (pēc 

nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietas arhīva Nr.6648 telpas Nr.1-12, 26-34). 

 Pamatojoties uz to, ka deputātu E.Bērzkalnu neapmierina I.Radziņas iesniegtā 

iesnieguma saturs, domes priekšsēdētājs rosina balsot par jautājuma atlikšanu uz nākamo sēdi. 

Deputāte I.Radziņa, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, balsojumā nepiedalās. 

Atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Atlikt lēmuma Par telpu nomas līguma slēgšanu izskatīšanu uz nākamo sēdi. 

 

20. 

Par civilās aizsardzības komisiju 

Ziņo G.Zernis 

      

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 21.pantu, Civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.pantu un LR MK 2017.gada 26.septembra noteikumu 

Nr.582 “Noteikumi par pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 

8.punktu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. 

atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,   

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju sekojošā sastāvā: 

1.1.Komisijas priekšsēdētāja: Amatas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Elita Eglīte 

1.2.Komisijas priekšsēdētājas vietnieki: 

VUGD Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas komandieris Kaspars Dravants 

Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs 

Pārgaujas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Hardijs Vents 

Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs 

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainars Šteins 

Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone 

Raunas novada domes priekšsēdētāja Evija Zurģe 

Vecpiebalgas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš 

1.3.Komisijas locekļi: 

NMPD Cēsu brigāžu atbalsta punkts, vecākā ārsta palīgs Santa Rogoča 

Slimību profilakses un kontroles centra Valmieras Vidzemes reģionālās nodaļas 

epidemioloģe Areta Vītola, aizvietotāja Valmieras Vidzemes reģionālās nodaļas vecākā 

epideminoloģe Aina Muskova 

Veselības inspekcijas sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta 

Vidzemes kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe 

PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs Mārcis Ulmanis 

Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Cēsu policijas priekšnieks Aldis Pāže 
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Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Vidzemes dienesta priekšnieks Raitis Briedis 

ZS 27.kājinieku bataljona 2.kājinieku rotas virsseržants seržants Jurģis Baumeisters 

Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Amatas novada nodaļas vecākais 

mežzinis Druvis Melderis 

Valsts vides dienesta Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora vadītāja Inga 

Zviedrāne 

Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” Ekspluatācijas funkcijas Ziemeļu Ekspluatācijas daļas 

Cēsu nodaļas vadītājs Guntis Lošins 

Akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” Apakšstacijas dienesta 70.apakšstaciju grupas 

vadītājs Dzintars Suts 

Amatas novada pašvaldības Darba aizsardzības, civilās aizsardzības un administratīvās 

lietvedības nodaļas vadītās Juris Suseklis 

Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Jēgers 

Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītājs Guntars Rekmanis 

Raunas novada domes Sociālā dienesta vadītāja Ieva Ozola 

Raunas novada domes deputāts, Gatartas pansionāta vadītājs Aivars Damroze 

Priekuļu novada pašvaldības darba aizsardzības speciālists Aldis Šķesteris 

Vecpiebalgas novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītājs Andris Lapiņš 

 

21. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

Ziņo V.Melbārdis 

 

Vecpiebalgas  novada  dome  izskata   Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzīvokļu 

jautājumu risināšanas komisijas 2018.gada 07.februāra sēdes  lēmumu (Protokols Nr.1) par 

dzīvojamās platības piešķiršanu I. M. personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, 

sakarā ar I. M. iesniegumu reģistrēts 07.02.2018.  Vecpiebalgas  novada  pašvaldībā  ar  

Nr.163/3.14.1B. 

Izvērtējot  Vecpiebalgas  novada  domes  rīcībā  esošo  informāciju  un ar lietu  saistītos  

apstākļus un  pamatojoties  uz  Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu risināšanas 

komisijas 2018.gada 07.februāra sēdes lēmumu (Protokols Nr.1), Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu un Dzīvokļa 

īpašuma likuma 9.panta 4.punktu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. M., personas kods „dzēsts”,  par vienistabas 

dzīvokļa Nr.9, “Norkalnos 2”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā 

ar dzīvojamo platību 32 m
2 

 izīrēšanu. 

2. Līgumā paredzēt, ka izīrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 

3. Uzdot  Vecpiebalgas novada pašvaldības juristam  sagatavot  īres  līguma projektu. 

4. Pilnvarot domes izpilddirektori parakstīt īres līgumu. 

5. Uzdot   pašvaldības  vārdā Vecpiebalgas novada pašvaldības komunālās daļas vadītājam 

Andrim Lapiņam sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas -pieņemšanas aktu. 

6. Piekrist,  ka I. M. pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu “Norkalni 2” dz.9, 

Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

7. Lēmums zaudē spēku, ja I. M. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

 

22. 
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Pļavas”, Kaives  pagastā 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma 

nodaļas 15.09.2017. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.16 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumi īpašuma „Pļavas” Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 001 0010,  

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  XXX   sadalīšanai” ir izstrādāts zemes ierīcības projekts 

nekustamajam īpašumam „Pļavas” (kadastra Nr. 4258 001 0010). 

Izskatot SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu, 

pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta  13.punktu, LR likuma „Zemes ierīcības 

likums” 19. pantu, LR MK 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505. „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Apstiprināt SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam “Pļavas”, kadastra Nr.XXX Kaives pagasts, Vecpiebalgas  

novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX. 

2. Saglabāt no īpašuma „Pļavas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX atdalāmajam 

īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX  3.1  ha kopplatībā  

(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā), nosaukumu   “Pļavas”, Kaives pagasts, 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201. 

3. Piešķirt no īpašuma „Pļavas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX atdalāmajam 

īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX 4.8 ha kopplatībā 

(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā), nosaukumu  “Pļaviņas”, Kaives pagasts, 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

 

 

23. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Rubeņi”, Kaives  pagastā 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma 

nodaļas 08.11.2017. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.20 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumi īpašuma „Rubeņi” Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. XXX,  zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu  XXX   sadalīšanai” ir izstrādāts zemes ierīcības projekts 

nekustamajam īpašumam „Rubeņi” (kadastra Nr. 4258 001 0025). 

Izskatot SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu, 

pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta  13.punktu, LR likuma „Zemes ierīcības 

likums” 19. pantu, LR MK 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505. „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 
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V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Apstiprināt SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam “Rubeņi”, kadastra Nr.XXX, Kaives pagasts, Vecpiebalgas  

novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX. 

2. Saglabāt no īpašuma „Rubeņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX atdalāmajam 

īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX  3.3  ha kopplatībā  

(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā)  , nosaukumu   “Rubeņi”, Kaives pagasts, 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201. 

3. Piešķirt no īpašuma „Rubeņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX atdalāmajam 

īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX 6.7 ha kopplatībā 

(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā), nosaukumu  “Gaujrubeņi”, Kaives 

pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes  lietošanas mērķi- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201. 

 

 

24. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Veļķi”  Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot L. K., personas kods „dzēsts””, „dzēsts”, 24.01.2018  iesniegumu par iespējām 

iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Veļķi” Vecpiebalgas  pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

konstatēts: 

 Nekustamais īpašums “Veļķi” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 

4292 006 0096, nostiprināts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vecpiebalgas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000475874 kā Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašums. 

Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 006 0096  5.26 ha platībā un 

vienas dzīvojamās mājas , kuras platība 573.8 m². Ēka ir ar bojātām sienu un  jumta  

konstrukcijām, ugunsnedroša. Pašvaldības budžetā nav pietiekami finanšu līdzekļi, lai ēku 

saremontētu.  

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 14.panta  

1.daļas  2.punktu , atbilstoši Līgas Kleinbergas, personas kods 071092-11728, adrese „Veļķi” 

Vecpiebalgas pagasts Vecpiebalgas novads, 24.01.2018  iesniegumam, apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Veikt nekustamā īpašuma „Veļķi”, kadastra Nr. 4292 006 0096, Vecpiebalgas pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, sagatavošanu atsavināšanai – atsavināšanas vērtības noteikšanu un 

izsoles noteikumu projekta  sagatavošanu. 

 

 

25. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Saulītes”-14 Inešos, Inešu pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. 

Ziņo D.Slaidiņa 
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Dzīvokļa īpašums „Saulītes”-14  Inešos, Inešu  pagastā, Vecpiebalgas novadā , kadastra 

Nr. 4254 900 0063, nostiprināts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Inešu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 182-14 kā  Inešu pagasta pašvaldības īpašums. Pamatojoties uz 

LR likumu „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, Vecpiebalgas novada 

pašvaldība ir Inešu pagasta  pašvaldības  institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību 

pārņēmēja. 

Dzīvoklis nav izīrēts. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, 14.panta 

2.daļas 3.punktu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, 

A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS 

- nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Veikt dzīvokļa  īpašuma „Saulītes”-14 Inešos, Inešu  pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4254 900 0063 , sagatavošanu atsavināšanai – atsavināšanas vērtības 

noteikšanu un izsoles noteikumu projekta  sagatavošanu. 

 

 

 

26. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot D. T., personas kods „dzēsts”, adrese „dzēsts”, 24.01.2018. iesniegumu par 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Zeme blakus Dabariem”, kadastra Nr. 4254 004 0095,  

lauksaimniecībā izmantojamās zemes 1.5  ha kopplatībā nomu, konstatēts: 

Zemes vienība  „Zeme blakus Dabariem” kadastra Nr. 4254 004 0095 , Inešu pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, platība 4.6  ha, ir piekrītoša Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar 

pašvaldības 16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināma 

Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta  5.daļas  2.punktu .   

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu , LR MK  30.10.2007. 

noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atbilstoši D. T. , 

personas kods „dzēsts”, 24.01.2018. iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR – 

I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, 

PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Iznomāt D. T.  zemes vienības „Zeme blakus Dabariem” Inešu pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra Nr. 4254 004 0095, kadastra apzīmējums 4254 004 0095, 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu  1.5   ha kopplatībā lauksaimnieciskai 

izmantošanai, nomas līguma termiņš- 5 gadi.  

2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

 

 

 

 

27. 

Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Internāts ” Gaismas ielā 6,  

īpašumā „Gaismas iela 4”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā,  

Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
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Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada dome izskatīja Vecpiebalgas novada pašvaldības izsoles komisijas 

2018.gada 14.februāra izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par  nedzīvojamo telpu 

ēkā „Internāts ” Gaismas ielā 6 īpašumā „Gaismas iela 4” Vecpiebalgā Vecpiebalgas 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4292 007 0450 004, daļas  ar kopējo platību 

14.0  kv.m. platībā nomas tiesību izsoli. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika 

konstatēts, ka: 

[1.] atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. lēmumam Nr. 19 „Par telpu nedzīvojamā 

ēkā “Internāts” Gaismas ielā 6, kadastra apz.4292 007 0450 004, nekustamajā īpašumā “Gaismas 

iela 4”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nodošanu nomā”, mutiskā 

izsolē tika izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu nomu  objektā - ēkā „“Internāts” 

Gaismas ielā 6  īpašumā “Gaismas iela 4”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra apzīmējums 4292 007 0450  004, 14.0  kv.m. platībā. 

[2.] izsolē piedalījās viens dalībnieks – I. E., personas kods  „dzēsts”, adrese „dzēsts”,  kura 

piekrita nomāt nomas objektu par izsoles sākumcenu EUR 0,21 bez PVN 21% par vienu 

kvadrātmetru.  

[3.] nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti 2018.gada 25.janvārī , lēmums Nr.19) 18. 

punkts nosaka, ka, 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 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta 

noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7. punktu, kas nosaka, 

ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Slēgt nomas līgumu ar I. E, personas kods  „dzēsts”, adrese „dzēsts”, par pašvaldībai 

piederošo nedzīvojamo telpu 14.0  m ²  platībā   ēkā “Internāts” Gaismas ielā 6, 

nekustamajā īpašumā “Gaismas iela 4”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4292 007 0450 004,  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. 

 

28. 

Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Pils”, nekustamajā īpašumā „Pils Parks” Inešos,  

Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada dome izskatīja Vecpiebalgas novada pašvaldības izsoles komisijas 

2018.gada 14.februāra izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par  nedzīvojamo telpu 

ēkā „Pils ” īpašumā „Pils parks” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

apzīmējums 4254 002 0312 001, daļas  ar kopējo platību 26.5  kv.m. platībā nomas tiesību izsoli. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

[1.] atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. lēmumam Nr. 21 Par telpu nedzīvojamā 

ēkā „Pils”, kadastra apz. 4254 002 0312 001, nekustamajā īpašumā „Pils Parks”, Ineši, Inešu 



18 

 

pagastā, Vecpiebalgas novadā nodošanu nomā, mutiskā izsolē tika izsolītas nomas tiesības uz 

nedzīvojamo telpu nomu  ēkā “Pils” īpašumā “Pils parks”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 0312  001, 26.5  kv.m. platībā. 

[2.] izsolē piedalījās viens dalībnieks – S. J., personas kods  „dzēsts”, adrese „dzēsts”,  kura 

piekrita nomāt nomas objektu par izsoles sākumcenu EUR 0,15 bez PVN 21% par vienu 

kvadrātmetru.  

[3.] nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti 2018.gada 25.janvārī , lēmums Nr.21) 18. 

punkts nosaka, ka, 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 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta 

noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7. punktu, kas nosaka, 

ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Slēgt nomas līgumu ar S. J., personas kods  „dzēsts”, adrese „dzēsts”, par pašvaldībai 

piederošo nedzīvojamo telpu 26.5 m ²  platībā   ēkā “Pils” īpašumā “Pils parks” Inešos, 

Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 0312 

001,  iznomāšanu.  

2. Nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.  

3. Nomas maksu noteikt EUR 0,15 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. 

 

 

29. 

Par  nedzīvojamo telpu īpašumā „Līdumi”, Dzērbenē, Dzērbenes  

pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada dome izskatīja Vecpiebalgas novada pašvaldības izsoles komisijas 

2018.gada 13.februāra izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par  nedzīvojamo telpu 

– saimniecības ēkas īpašumā „Līdumi” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra apzīmējums 4250 007 0316 003,  ar kopējo platību 117.9  kv.m. nomas tiesību izsoli. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

[1.] atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. lēmumam Nr. 24 Par  nedzīvojamo telpu   

īpašumā  „Līdumi” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,  nodošanu nomā, 

mutiskā izsolē tika izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu nomu  īpašumā “Līdumi” 

Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4250 007 0316  003, 

117.9  kv.m. platībā. 

[2.] izsolē piedalījās viens dalībnieks – mednieku klubs „Dzērbene”, reģ. Nr. 40008029818, 

adrese  „Līdumi” Dzērbenē  Dzērbenes pagastā Vecpiebalgas novadā,  kurš piekrita nomāt 

nomas objektu par izsoles sākumcenu EUR 0,07 bez PVN 21% par vienu kvadrātmetru.  

[3.] nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti 2018.gada 25.janvārī , lēmums Nr.24) 18. 

punkts nosaka, ka, 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. 
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Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta 

noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7. punktu, kas nosaka, 

ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Slēgt nomas līgumu ar Mednieku klubs „Dzērbene”, reģ. Nr. 40008029818, adrese  

„Līdumi” Dzērbenē,  Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4118, par pašvaldībai 

piederošo nedzīvojamo telpu  117.9 m²  platībā   saimniecības ēkā “Līdumi” Dzērbenē, 

Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4250 007 0316 

003,  iznomāšanu.  

2. Nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.  

3. Nomas maksu noteikt EUR 0,07 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. 
 

30. 

Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Pagasta Dārziņi” Kaivē,  

Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo D.Slaidiņa 
 

Vecpiebalgas novada dome izskatīja Vecpiebalgas novada pašvaldības izsoles komisijas 

2018.gada 13.februāra izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par  nedzīvojamo telpu 

ēkā „Pagasta Dārziņi” Kaivē, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apz. 4258 003 

0140 001,  ar kopējo platību 10.8  kv.m. platībā nomas tiesību izsoli. Izvērtējot domes rīcībā 

esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

[1.] atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. lēmumam Nr. 18 „Par telpu nedzīvojamā 

ēkā „Pagasta Dārziņi” Kaivē, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apz. 4258 003 

0140 001, nodošanu nomā, mutiskā izsolē tika izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu 

nomu  objektā - ēkā „Pagasta Dārziņi” Kaivē, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

apzīmējums 4258 003 0140  001, 10.8  kv.m. platībā. 

[2.] izsolē piedalījās viens dalībnieks – I. S., personas kods  „dzēsts”, adrese „dzēsts”,  kura 

piekrita nomāt nomas objektu par izsoles sākumcenu EUR 0,21 bez PVN 21% par vienu 

kvadrātmetru.  

[3.] nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti 2018.gada 25.janvārī , lēmums Nr.18) 18. 

punkts nosaka, ka, 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 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu 

Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 

noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7. punktu, kas nosaka, ka 

lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, dome nolemj: 

1. Slēgt nomas līgumu ar I. S., personas kods  „dzēsts”, adrese „dzēsts”, par pašvaldībai 

piederošo nedzīvojamo telpu 10.8  m ²  platībā   ēkā “Pagasta Dārziņi” Kaivē, Kaives 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4258 003 0140 001,  iznomāšanu.  

2. Nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.  
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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. 
 

 

31. 

Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Skola”, īpašumā „Gaismas iela 2”, Vecpiebalgā,  

Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada dome izskatīja Vecpiebalgas novada pašvaldības izsoles komisijas 

2018.gada 14.februāra izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par  nedzīvojamo telpu 

ēkā „Skola ” īpašumā „Gaismas iela 2” Vecpiebalgā Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra apzīmējums 4292 007 0314 001, daļas  ar kopējo platību 10.6  kv.m. platībā 

nomas tiesību izsoli. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

[1.] atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. lēmumam Nr. 20 „Par telpu nedzīvojamā 

ēkā “Skola”, kadastra apz.4292 007 0314 001, īpašumā “Gaismas iela 2”, Vecpiebalgā, 

Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nodošanu nomā”, mutiskā izsolē tika izsolītas 

nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu nomu  objektā - ēkā “Skola” īpašumā “Gaismas iela 2”, 

Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4292 007 0314  

001, 10.6  kv.m. platībā. 

[2.] izsolē piedalījās viens dalībnieks – J. Š, personas kods  „dzēsts”, adrese „dzēsts”,  kura 

piekrita nomāt nomas objektu par izsoles sākumcenu EUR 0,21 bez PVN 21% par vienu 

kvadrātmetru.  

[3.] nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti 2018.gada 25.janvārī , lēmums Nr.20) 18. 

punkts nosaka, ka, 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 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta 

noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7. punktu, kas nosaka, 

ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2), atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,   E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Slēgt nomas līgumu ar J. Š., personas kods  „dzēsts”, adrese „dzēsts”, par pašvaldībai 

piederošo nedzīvojamo telpu 10.6  m ²  platībā   ēkā “Skola” īpašumā “Gaismas iela 2”, 

Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4292 

007 0314 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. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:18
 

Sēdes ilgums 2 stundas un 18 minūtes. 
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Nākamā domes sēde sasaukta 2018.gada 22.martā plkst.15:00 

 

 

 

Sēdi vadīja:        I.PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolēja:       I.ĢĒRMANE 


