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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 10.septembrī                                 Nr.18                      

       

 

Sēde sasaukta plkst.8:30 

Sēdi atklāj plkst.8:30 

 

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

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

sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Par 2017.gada 7.augusta Nomas līguma Nr.10-3/2 izbeigšanu. 

2. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu. 

3. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma 

apstiprināšanu. 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Edgars BĒRZKALNS 

                  Edžus ĶAUKULIS 

                  Inese NAVRA 

                  Indriķis PUTNIŅŠ 

                  Ilona RADZIŅA 

 

Jurists Dzintars JUKĒVICS 

                                                       

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE, 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 2017.gada 7.augusta Nomas līguma Nr. 10-3/2 izbeigšanu. 

Ziņo Dz.Jukēvics, debatēs piedalās E.Ķaukulis, E.Bērzkalns, I.Putniņš 

 

2017.gada 7.augustā Vecpiebalgas novada pašvaldība, pamatojoties uz Vecpiebalgas novada 

domes 03.08.2017. lēmumu Nr.1 “Par atbalstu SIA “Granulu Mobilais Siltums” dalībai darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 

energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektā”, ar SIA 

“Granulu Mobilais Siltums” noslēgusi  Nomas līgumu Nr. 10-3/2 (turpmāk – Līgums) par daļas 

no nekustamā īpašuma “Vecpiebalgas vidusskola”, kadastra Nr.42920070314 sastāvā esošās ēkas, 

kadastra apzīmējums 42920070314002, Gaismas ielā 6a, Vecpiebalgā 321,41 m2 iznomāšanu ar 

mērķi siltumenerģijas ražošanai un piegādei Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem un pašvaldībai. 

Līguma 7.6.punktā noteikts – Līgums zaudē spēku, tiek izbeigts un uzskatāms par atceltu bez tiesas 

sprieduma uz vienpusēju Vecpiebalgas novada domes lēmumu, par ko tiek paziņots Nomniekam, 

ja izbeidzas Iznomātāja un Nomnieka noslēgtais līgums par siltumenerģijas piegādi katlumājā 

Gaismas iela 6a, Vecpiebalgas novadā, Vecpiebalgas pagastā.  

Līgums (Nr.5-39.3/219)  par siltumenerģijas piegādi ar SIA “Granulu Mobilais Siltums”    tika 

noslēgts 2015.gada 18.septembrī, pamatojoties uz atklāta konkursa “Siltumenerģijas piegāde 

Vecpiebalgas pagasta katlumājai” (Id. Nr. VNP 2015/11) rezultātiem. Līguma (Nr.5-39.3/219) 

7.1.punktā noteikts – Līgums ir noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem un tas stājas spēkā tā parakstīšanas 

dienā. Tātad līguma termiņš izbeidzas 17.09.2020., secīgi un atbilstoši Nomas līguma (Nr.10-3/2) 

7.6.punktam Nomas līgums zaudē spēku un tiek izbeigts, pamatojoties uz vienpusēju domes 

lēmumu.  

Ņemot to, ka 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”. Kā arī SIA 

“Granulu Mobilais Siltums” 03.09.2020. vēstuli, kurā cita starpā, lūgts norādīt datumu līdz kuram 

SIA “Granulu Mobilais Siltums” ir jāatbrīvo siltumenerģijas procesa nodrošināšanai nomātās 

telpas un teritorija.   

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

3.punktu, 21.panta pirmo un otro daļu, 28.pantu – Domes ārkārtas sēdes sasauc priekšsēdētājs pēc 

savas iniciatīvas, atbilstoši Nomas līguma Nr.10-3/2 7.6. un 7.7.punktam, atklāti balsojot, PAR – 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izbeigt 07.08.2017. noslēgto Nomas līgumu Nr. 10-3/2 par telpu 321,41 m² platībā īpašumā 

“Vecpiebalgas vidusskola”, ēkas kadastra apzīmējums 42920070314002, iznomāšanu  SIA 

“Granulu Mobilais Siltums”, reģ. Nr. 44103065478, ar 18.09.2020. 

2. Uzdot SIA “Granulu Mobilais Siltums” atbrīvot nomātās telpas un teritoriju ne vēlāk kā 

līdz 2020.gada 5.oktobrim. 

3. Par lēmumu paziņot SIA “Granulu Mobilais Siltums”. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei. 

 

2. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu. 

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

 

Likuma “Par pašvaldībām” 61.panta ceturtā daļa noteic, ka administratīvā pārkāpuma procesa 

veikšanai, kā arī likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem" noteikto 

uzdevumu izpildei pašvaldības dome apstiprina pašvaldības administratīvo komisiju vismaz piecu 

cilvēku sastāvā. 
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Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 41. pantu, 61. 

panta trešo daļu, kā arī  Vecpiebalgas novada pašvaldības Administratīvās Komisijas nolikuma 

12.punktu, atklāti balsojot , PAR – I.Radziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET 

- nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:  

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Administratīvo komisiju šādā sastāvā: 

Sandra Straupe - Administratīvās komisijas priekšsēdētāja, 

Dzintars Jukēvics- Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieks, 

Edīte Amane - Administratīvās komisijas locekle ar sekretāra pienākumiem, 

Baiba Krūmiņa - Administratīvās komisijas locekle, 

Sintija Dubova - Administratīvās komisijas locekle. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019.gada 28.marta 

(protokols Nr.3) lēmumu Nr. 4  "Par izmaiņām administratīvās komisijas un administratīvo 

aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvā"  daļā par Dz. Jukēvica iecelšanu Administratīvās 

komisijas sastāvā; 

 

3. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Izskatot Vecpiebalgas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu 

(apstiprināts ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 24.07.2013. lēmumu (prot. Nr. 4)) un, 

ievērojot, ka 2020.gada 1.jūlijā ir stājies spēkā Administratīvās atbildības likums, kā arī, 

pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 61.panta trešo daļu un šā panta ceturto daļu, kas stājās 

spēkā 01.07.2020. un noteic, ka administratīvā pārkāpuma procesa veikšanai, kā arī likumā "Par 

audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem" noteikto uzdevumu izpildei 

pašvaldības dome apstiprina pašvaldības administratīvo komisiju vismaz piecu cilvēku sastāvā, ir 

nepieciešams jauns Vecpiebalgas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums. 

Nolikums nosaka Vecpiebalgas novada pašvaldības Administratīvās komisijas struktūru, 

izveidošanas kārtību, funkcijas, uzdevumus, pienākumus, tiesības un atbildību, kas saskaņota ar 

Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 41. pantu, 61. 

panta trešo daļu, un atklāti balsojot , PAR – I.Radziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, E.Bērzkalns, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:  

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu.  

2. Nodrošināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma 

publisko pieejamību, nolikuma pilnu tekstu publicējot Vecpiebalgas novada pašvaldības 

mājas lapā – www.vecpiebalga.lv.  

3. Noteikt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums stājas 

spēkā lēmuma pieņemšanas dienā.  

4. Ar šī nolikuma spēkā stāšanas brīdi spēku zaudē Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 

2013.gada 24.jūlija (protokols Nr.4) apstiprinātais nolikums "Vecpiebalgas novada domes 

administratīvās komisijas nolikums". 

 

Sēdi slēdz plkst. 8:40 

Sēdes ilgums 10 minūtes. 

 

Sēdi vadīja:         I.PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolēja:        I.ĢĒRMANE 
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