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Sēde sasaukta un atklāta plkst. 16:00
Sēdi vada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Sintija Māliņa
Sēdē piedalās Ērgļu novada pašvaldības domes deputāti: Sandra Avotiņa, Aina Braķe,
Andris Dombrovskis, Guntars Velcis, Ivars Tirzmalis, Inga Bite, Jānis Rešņa, Andris
Spaile
Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Māris Grīnbergs, ceļu
uzturēšanas dienesta vadītājs Reinis Braķis, Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja Elita
Ūdre, vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Liene Opincāne, iepirkuma
un informācijas speciāliste Ilze Daugiallo
Sēdē nepiedalās Ērgļu novada pašvaldības domes deputāts Māris Olte – prombūtnes un
aizņemtības dēļ
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Domes priekšsēdētājs Guntars Velcis ierosina papildus izsludinātajai sēdes darba
kārtībai iekļaut izskatīšanai piecus jautājumus:
1. Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
2. Par invalīdu autostāvvietas ierīkošanu
3. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Ērgļu saieta nama deju kolektīviem
4. Par Ērgļu novada pašvaldības aizņēmumu Ērgļu vidusskolas vienkāršotai
atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai
5. Par Ērgļu novada pašvaldības aizņēmumu virtuves bloka pārplānošanai Ērgļu
novada pašvaldības PII “Pienenīte”
Deputāti Inga Bite, Jānis Rešņa un Andris Spaile neatbalsta domes sēdes darba
kārtības apstiprināšanu, jo tajā ir iekļauti papildus jautājumi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 31.pantu, domes priekšsēdētājs
Guntars Velcis ierosina apstiprināt domes sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus
jautājumus, deputāti balsojot "par" – 5 deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Andris

Dombrovskis, Guntars Velcis, Ivars Tirzmalis), "pret"– 3 deputāti (Inga Bite, Jānis
Rešņa, Andris Spaile), "atturas" – nav, n o l e m j:
Ērgļu novada pašvaldības dome izskata šādu domes sēdes darba kārtību:
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ērgļu sirds”
2. Par grozījumiem 2018.gada 25.janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1
“Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”
3. Par zemes nomu
4. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
5. Par grozījumiem Sausnējas bibliotēkas nolikumā
6. Par pusdienu izmaksu segšanu Ērgļu novada bērniem basketbola treniņu nedēļas
laikā
7. Par biedrības “Ērgļu pensionāri” ekskursijas transporta izdevumu segšanu
8. Par Ērgļu novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
9. Par zemes nomu ar apbūves tiesībām
10. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
11. Par Ērgļu novada pašvaldības iespējamo dalību projektos
12. Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
13. Par invalīdu autostāvvietas ierīkošanu
14. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Ērgļu saieta nama deju kolektīviem
15. Par Ērgļu novada pašvaldības aizņēmumu Ērgļu vidusskolas vienkāršotai
atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai
16. Par Ērgļu novada pašvaldības aizņēmumu virtuves bloka pārplānošanai Ērgļu
novada pašvaldības PII “Pienenīte”
Ar *****, “Nosaukums”, “Adrese” apzīmētā informācija nav pieejama publiskai
apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo
datu aizsardzības regulu.
1.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ērgļu sirds”
Ērgļu novada pašvaldībā 2018.gada 22.maijā, reģistrācijas Nr. G-202e-Ē/2-01,
saņemts biedrības “Ērgļu sirds” (turpmāk – Biedrība), reģ. nr. 40008251878, valdes
locekles L.G.B. iesniegums, kurā lūgts piešķirt līdzfinansējumu EUR 9508,31 (deviņi
tūkstoši pieci simti astoņi euro 31 euro centi) apmērā Biedrības projektam “Ērgļu pils
parka teritorijas labiekārtošana”. No Ērgļu novada pašvaldības nepieciešamais
līdzfinansējums sastāda 20% no kopējām projekta izmaksām.
Pēc Ērgļu novada pašvaldības pieprasījuma, Ērgļu novada pašvaldībā 2018.gada
19.jūnijā, reģistrācijas Nr. G-288e-Ē/1-01, saņemts biedrības “Ērgļu sirds”, reģ. nr.
40008251878, valdes locekles L.G.B. iesniegums, kurā sniegta papildus informācija –
projekta paskaidrojuma raksts un izmaksu tāme projekta izmaksu pozīcijai “Ērgļu pils
parka teritorijas labiekārtošana” summa EUR (ar PVN) 43124,87.
Izvērtējot Biedrības valdes locekles L.G.B. iesniegumus un sniegto informāciju,
saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komiteju 14.06.2018. izvērtējumu, Ērgļu novada
pašvaldības dome, balsojot "par" – 8 deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Andris
Dombrovskis, Guntars Velcis, Ivars Tirzmalis, Inga Bite, Jānis Rešņa, Andris Spaile),
"pret"– nav, "atturas" – nav, n o l e m j:
Piešķirt Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta nesadalītajiem
finanšu līdzekļiem EUR 9508,31 (deviņi tūkstoši pieci simti astoņi euro 31 euro cents)
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apmērā biedrībai “Ērgļu sirds”, reģ. nr. 40008251878, biedrības projekta “Ērgļu pils
parka teritorijas labiekārtošana” realizācijai.
2.§
Par grozījumiem 2018.gada 25.janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1
“Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”
Izvērtējot Ērgļu novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītāju
iesniegumus, pievienoto gada plāna grozījumu tabulu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, 46. pantu, saskaņā ar Ērgļu novada
pašvaldības domes finanšu un attīstības un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteju 14.06.2018. izvērtējumu, Ērgļu novada pašvaldības dome, balsojot
"par" – 7 deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Andris Dombrovskis, Guntars Velcis,
Ivars Tirzmalis, Jānis Rešņa, Andris Spaile), "pret"– nav, "atturas" – 1 deputāts (Inga
Bite), n o l e m j:
1. Pieņemt Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.2 “Grozījumi Ērgļu
novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu
novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””.
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi
pieejami Ērgļu novada pašvaldības domē, novada pagastu pārvaldēs, publicējami
pašvaldības mājaslapā internetā.
3.§
Par zemes nomu
Ērgļu novada pašvaldībā 2018.gada 28.martā, reģistrācijas Nr. L-125-S/7-06,
saņemts V.L., deklarētā dzīvesvietas “Adrese”, iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7092 008 0254, kas atrodas “Cīrulīšos”, Sausnējas
pagastā, Ērgļu novadā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 “Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – Noteikumi Nr. 735) III. nodaļas
“Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un
nomas maksas aprēķināšanas kārtība” 15.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība informāciju
par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem
izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā, 17.punktu, kas nosaka, ka persona, kura
vēlas nomāt neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, pašvaldībā iesniedz šo noteikumu 6.2.
apakšpunktā minētos dokumentus, 19.punktu, kas nosaka, ka, ja tiek rīkota neapbūvēta
pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra,
kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā, nomas līgums tiek slēgts ar
personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumos Nr. 735 “Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” noteikto kārtību un V.L. iesniegumu, saskaņā ar
Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības un sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteju 14.06.2018. izvērtējumu, Ērgļu novada pašvaldības dome,
balsojot "par" – 8 deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Andris Dombrovskis, Guntars
Velcis, Ivars Tirzmalis, Inga Bite, Jānis Rešņa, Andris Spaile), "pret"– nav, "atturas" –
nav, n o l e m j:
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1. Izlikt redzamā vietā pašvaldības domes ēkā informāciju par pašvaldības zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 7092 008 0254 (platība 12,7 ha, atrodas “Cīrulīšos”, Sausnējas
pagastā, Ērgļu novadā) iznomāšanu.
2. Ja neviena persona 2 (divu) nedēļu laikā no informācijas izvietošanas nepiesakās uz
zemes vienību nomu, tad, ņemot vērā, ka ir saņemts V.L. iesniegums par zemes vienību
nomu, iznomāt minētās zemes vienības V.L., noslēdzot nomas līgumu.
3. Ja uz zemes vienību nomu piesakās vismaz divas personas, tad uzdot domes
priekšsēdētājam organizēt nomas tiesību izsoli atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007.
noteikumiem Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un pēc tam slēgt
attiecīgu līgumu.
4.§
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
Ērgļu novada pašvaldība ir saņēmusi un izskatījusi SIA “Latvijas autoceļu
uzturētājs”, reģ. Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, iesniegumu,
reģistrēts 11.06.2018. Nr. N-245-J/3-18, ar lūgumu izsniegt atļauju bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguvei atradnē “Jumurda”, 2018.g. iecirknis, kas atrodas nekustamajā
īpašumā „Karjers Jumurda”, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā.
Izvērtējot iesniegumam pievienotos dokumentus: Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra 22.03.2018. izsniegto smilts-grants un smilts atradnes „Jumurda”,
2018.gada iecirknis atradnes pasi un tai pievienotos pielikumus, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma “Par zemes dzīlēm” 4.panta pirmās daļas 3.punktu: ”3) Zemes dzīļu
fonda izmantošanas pārraudzību neatkarīgi no tā piederības (īpašnieka) normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā valsts vārdā veic vietējās pašvaldības”, 5.daļas 1.un 2.punktu:
”1) Vietējās pašvaldības savās administratīvajās teritorijās:
Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā un ievērojot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras
noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei,
izņemot šā likuma 10.panta pirmās daļas 3.punkta “a” un “b” apakšpunktā noteiktos
gadījumus; 2) pārrauga derīgo izrakteņu ieguves vietu rekultivāciju” un saskaņā ar
Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.696 „Zemes dzīļu
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas
kārtība”, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1055 ”Noteikumi
par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.punktu, Ērgļu novada pašvaldības dome, balsojot
"par" – 8 deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Andris Dombrovskis, Guntars Velcis,
Ivars Tirzmalis, Inga Bite, Jānis Rešņa, Andris Spaile), "pret"– nav, "atturas" – nav,
n o l e m j:
1. Izsniegt SIA “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 40003356530, atļauju bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei atradnē ”Jumurda”, 2018.gada iecirknis, kasatrodas
Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, nekustamajā īpašumā “Karjers Jumurda”, ar kadastra
apzīmējuma Nr.70600030135, laika periodam līdz 2027.gada 31. decembrim.
2. Apstiprināt:
2.1. bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atradnes ”Jumurda”, 2018.gada
iecirknis zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus (atļaujas pielikums Nr.1);
2.2. bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atradnes ”Jumurda”, 2018.gada
iecirknis zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas izvietojuma plānu
(atļaujas pielikums Nr.2);
2.3. bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atradnes ”Jumurda”, 2018.gada
iecirknis derīgo izrakteņu ieguves limitu (atļaujas pielikums Nr.3).
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3. Noteikt valsts nodevu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju EUR
142,29 (viens simts četrdesmit divi euro 29 euro centi).
5.§
Par grozījumiem Sausnējas bibliotēkas nolikumā
Ērgļu novada pašvaldībā 2018.gada 12.jūnijā, reģistrācijas Nr. Ū-268-Ē/2-01,
saņemts Sausnējas pagasta pārvaldes vadītājas Elitas Ūdres iesniegums, kurā lūgts izdarīt
grozījumus Sausnējas bibliotēkas nolikumā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
saskaņā ar Bibliotēku likuma 4.pantu, izvērtējot Sausnējas pagasta pārvaldes vadītājas
Elitas Ūdres iesniegto lēmuma projektu par grozījumiem 2011.gada 24.novembrī
apstiprinātajā Sausnējas bibliotēkas nolikumā, saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības
domes finanšu un attīstības un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
14.06.2018. izvērtējumu, Ērgļu novada pašvaldības dome, balsojot "par" – 8 deputāti
(Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Andris Dombrovskis, Guntars Velcis, Ivars Tirzmalis, Inga
Bite, Jānis Rešņa, Andris Spaile), "pret"– nav, "atturas" – nav, n o l e m j:
Izdarīt grozījumus 2011.gada 24.novembrī apstiprinātajā Sausnējas bibliotēkas nolikumā.
6.§
Par pusdienu izmaksu segšanu Ērgļu novada bērniem basketbola treniņu nedēļas
laikā
Ērgļu novada pašvaldībā 2018.gada 30.maijā, reģistrācijas Nr. T-221-Ē/2-01,
saņemts basketbola trenera I.T. iesniegums, kurā lūgts iespēju robežās segt pusdienu
izmaksas apmēram 12 (divpadsmit) Ērgļu novada bērniem un trenerim treniņu laikā no šā
gada 30.jūlija līdz 3.augustam, kas notiks Ērgļu vidusskolas sporta zālē. Aptuvenās
pusdienu izmaksas par piecām dienām ir EUR 227,50.
Izvērtējot basketbola trenera I.T. iesniegumu, lai pienācīgi sagatavotos nākamajai
sezonai, saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības un sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 14.06.2018. izvērtējumu, Ērgļu novada
pašvaldības dome, balsojot "par" – 6 deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Andris
Dombrovskis, Ivars Tirzmalis, Jānis Rešņa, Andris Spaile), "pret"– nav, "atturas" – 1
deputāts (Inga Bite), Guntars Velcis balsojumā nepiedalās, n o l e m j:
Apmaksāt ēdināšanas izdevumus pēc piestādītā rēķina Ērgļu novada bērniem basketbola
treniņu nedēļas laikā no šā gada 30.jūlija līdz 3.augustam.
7.§
Par biedrības “Ērgļu pensionāri” ekskursijas transporta izdevumu segšanu
Ērgļu novada pašvaldībā 2018.gada 7.jūnijā, reģistrācijas Nr. G-235-Ē/2-01,
saņemts biedrības “Ērgļu pensionāri” (turpmāk – Biedrība), reģ. Nr. 40008225818,
priekšsēdētājas L.G. iesniegums, kurā lūgts finansiāli atbalstīt Biedrību, sedzot jūlijā
plānotās ekskursijas transporta izdevumus maršrutā Ērgļi – Saulkrasti – Dunte –
Salacgrīva – Mazsalaca – Ērgļi.
Pēc debatēm domes priekšsēdētājs Guntars Velcis ierosina balsot par lēmumu,
kurā precizēta pašvaldības apmaksājamā Biedrības ekskursijas transporta izdevumu
summa – līdz EUR 500,00.
Izvērtējot Biedrības priekšsēdētājas L.G. iesniegumu, saskaņā ar Ērgļu novada
pašvaldības domes finanšu un attīstības un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
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jautājumu komiteju 14.06.2018. izvērtējumu, Ērgļu novada pašvaldības dome, balsojot
"par" – 6 deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Andris Dombrovskis, Guntars Velcis,
Ivars Tirzmalis, Jānis Rešņa), "pret"– nav, "atturas" – 2 deputāti (Inga Bite, Andris
Spaile), n o l e m j:
Apmaksāt biedrības “Ērgļu pensionāri”, reģ. Nr. 40008225818, ekskursijas transporta
izdevumus pēc piestādītā rēķina, kura summa nepārsniedz EUR 500,00 (pieci simti euro).
8.§
Par Ērgļu novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 14. pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, 72. pantu, saskaņā ar Ministru kabineta
2010. gada 5. maija noteikumiem Nr.413 ”Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”,
Ērgļu novada pašvaldības dome, balsojot "par" – 5 deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe,
Andris Dombrovskis, Guntars Velcis, Ivars Tirzmalis), "pret"– nav, "atturas" – 3 deputāti
(Inga Bite, Jānis Rešņa, Andris Spaile), n o l e m j:
1. Apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu.
2. Publisko pārskatu publicēt informatīvajā izdevumā „Ērgļu Novada Ziņas”, ievietot
pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv un nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
9.§
Par zemes nomu ar apbūves tiesībām
Ērgļu novada pašvaldībā 2018. gada 4. jūnijā, reģistrācijas Nr. B-230-Ē/7-06,
saņemts SIA Eldida, reģ. Nr. 40103226071, juridiskā “Adrese”, valdes locekļa R.B.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību (kadastra apzīmējums 70540080553) ar
apbūves tiesībām uz 30 (trīsdesmit) gadiem, kas atrodas Vestienas ielā 2C, Ērgļu pagastā,
Ērgļu novadā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 “Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – Noteikumi Nr. 735) III. nodaļas
“Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un
nomas maksas aprēķināšanas kārtība” 15.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība informāciju
par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem
izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā, 17.punktu, kas nosaka, ka persona, kura
vēlas nomāt neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, pašvaldībā iesniedz šo noteikumu 6.2.
apakšpunktā minētos dokumentus, 19.punktu, kas nosaka, ka, ja tiek rīkota neapbūvēta
pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra,
kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā, nomas līgums tiek slēgts ar
personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas novēršanas likuma” 22. pantu, “Publiskās
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 6.1 punktu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumos Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” noteikto kārtību un SIA Eldida valdes locekļa R.B. iesniegumu, Ērgļu
novada pašvaldības dome, balsojot "par" – 7 deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe,
Andris Dombrovskis, Guntars Velcis, Ivars Tirzmalis, Inga Bite, Jānis Rešņa), "pret"–
nav, "atturas" – 1 deputāts (Andris Spaile), n o l e m j:
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1. Izlikt redzamā vietā pašvaldības domes ēkā informāciju par pašvaldības zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 70540080553 (platība 0.9607 ha, atrodas Vestienas ielā
2C, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā) iznomāšanu ar apbūves tiesībām.
2. Ja neviena persona 2 (divu) nedēļu laikā no informācijas izvietošanas nepiesakās uz
zemes vienību nomu, tad ņemot vērā, ka ir saņemts R.B. iesniegums par zemes vienību
nomu, iznomāt minētās zemes vienību ar apbūves tiesībām SIA Eldida, reģ. Nr.
40103226071, uz 30 gadiem, noslēdzot nomas līgumu un nosakot nomas maksu 1,5%
gadā bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN) no zemes vienības kadastrālās vērtības
(2018.gadā kadastrālā vērtība ir EUR 8646,00). PVN 21% apmērā tiek aprēķināts
atsevišķi.
3. Ja uz zemes vienību nomu piesakās vismaz divas personas, tad uzdot domes
priekšsēdētājam organizēt nomas tiesību izsoli atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007.
noteikumiem Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un pēc tam slēgt
attiecīgu līgumu.
10.§
Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
Ērgļu novada pašvaldībā 2018.gada 18.jūnijā, reģistrācijas Nr. B-286-S/6-39/101, saņemts nodibinājuma “BritCham Labdarības fonds”, reģ. Nr. 40008245477, valdes
locekles I.B. iesniegums, kurā lūgts pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) Ērgļu novada
pašvaldības iestādei ģimenes atbalsta centram “Zīļuks” EUR 3000,00 apmērā ar mērķi
mēbeļu iegādei bērniem.
Pamatojoties uz Ērgļu novada pašvaldības 2018.gada 22.februārī apstiprināto
noteikumu Nr. 1/2018 “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites
kārtība Ērgļu novada pašvaldībā” 11.punktu un nodibinājuma “BritCham Labdarības
fonds” valdes locekles I.B. iesniegumu, Ērgļu novada pašvaldības dome, balsojot "par" –
8 deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Andris Dombrovskis, Guntars Velcis, Ivars
Tirzmalis, Inga Bite, Jānis Rešņa, Andris Spaile), "pret"– nav, "atturas" – nav, n o l e m j:
Ērgļu novada pašvaldības iestādei ģimenes atbalsta centram “Zīļuks” dot atļauju pieņemt
dāvinājumu (ziedojumu) EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro) apmērā ar mērķi mēbeļu
iegādei bērniem no nodibinājuma “BritCham Labdarības fonds”, reģ. Nr. 40008245477.
11.§
Par Ērgļu novada pašvaldības iespējamo dalību projektos
11.1. Ērgļu novada pašvaldībā 2018.gada 18.jūnijā, reģistrācijas Nr. 368e/1-01, saņemts
Latvijas Zaļo ceļu asociācijas valdes priekšsēdētāja R.S. aicinājums dalībai Interreg
Europe programmas projektā DESTI-SMART, kļūstot par projekta apakšpartneri no
2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 1. decembrim, kurā paredzēts veicināt
motorizētā un nemotorizētā transporta sasaisti un sadarbībā ar nozares ekspertiem
izstrādāt detalizētu novada zaļā ceļa attīstības scenāriju, kas tiktu ietverts kopējā Latvijas
Zaļo ceļu Attīstības stratēģijā, piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos uz partneru
reģioniem, vietējie semināri/konferences, lai veicinātu zaļo ceļu attīstību, pilot-aktivitāte
projekta 2.fāzē, pārņemot partneru pieredzi, kura iegūta braucienu laikā.
Izvērtējot Interreg Europe programmas projekta DESTI-SMART plānotās
aktivitātes un paredzamos mērķus, Ērgļu novada pašvaldības dome, balsojot "par" – 5
deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Andris Dombrovskis, Guntars Velcis, Ivars
Tirzmalis), "pret"– nav, "atturas" – 3 deputāti (Inga Bite, Jānis Rešņa, Andris Spaile),
n o l e m j:
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Ērgļu novada pašvaldībai iesaistīties Latvijas Zaļo ceļu asociācijas uzsāktajā Interreg
Europe programmas projektā DESTI-SMART, garantējot no Ērgļu novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem līdzfinansējumu dalībai projektā.
11.2. Ērgļu novada pašvaldībā 2018.gada 18.jūnijā, reģistrācijas Nr. 369e/1-01, saņemts
Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētāja R.S. aicinājums iespējamai dalībai
Interreg Europe programmas projektā Cult-CreaTE, kļūstot par projekta apakšpartneri no
2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 1. decembrim, kurā paredzēts veicināt kultūras,
radošo industriju un tūrisma industrijas kopdarbību Vidzemē, tādējādi veidojot jaunus un
ilgtspējīgus tūrisma produktus, piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos uz partneru
reģioniem, vietējie darba semināri/konferences, lai aktualizētu kultūras un radošās
industrijas, kā arī kultūras un radošā tūrisma produktu veidošanos Vidzemē, uzlabotu un
sniegtu ieteikumus pārvaldības dokumentiem un uzņēmējdarbības modeļiem, lai
atvieglotu kultūras un radošā tūrisma attīstību, balstoties uz kultūras un radošajām
industrijām, sadarbībā ar ekspertiem – pētījumu izstrāde par kultūras un radošajām
industrijām kā pamatu kultūras un radošā tūrisma attīstībai Vidzemē.
Deputāts Ivars Tirzmalis ierosina aptaujāt Ērgļu novada radošo industriju
pārstāvjus par iespējamo dalību projektā.
Pēc debatēm, izvērtējot Interreg Europe programmas projekta Cult-CreaTE
plānotās aktivitātes un paredzamos mērķus, Ērgļu novada pašvaldības dome, balsojot
"par" – 8 deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Andris Dombrovskis, Guntars Velcis,
Ivars Tirzmalis, Inga Bite, Jānis Rešņa, Andris Spaile), "pret"– nav, "atturas" – nav,
n o l e m j:
Atlikt jautājuma skatīšanu par Ērgļu novada pašvaldības dalību Vidzemes Tūrisma
asociācijas uzsāktajā Interreg Europe programmas projektā Cult-CreaTE, garantējot no
Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem līdzfinansējumu dalībai projektā, uz vienu
mēnesi, lai noskaidrotu iespējamos Ērgļu novada radošo industriju pārstāvjus dalībai
projektā.
12.§
Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
Ērgļu novada pašvaldībā 2018. gada 20. jūnijā, reģistrācijas Nr. B-293-Ē/1-01,
saņemts Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītājas Māras Briedes iesniegums,
kurā lūdz piešķirt N.G. dzīvojamo platību, izīrējot pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli
“Adrese”, jo pēc ugunsgrēka savās mājās “Adrese”, N.G. ir palicis bez pajumtes.
Izvērtējot sociālā dienesta vadītājas iesniegumu, Ērgļu novada pašvaldības dome,
balsojot "par" – 8 deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Andris Dombrovskis, Guntars
Velcis, Ivars Tirzmalis, Inga Bite, Jānis Rešņa, Andris Spaile), "pret"– nav, "atturas" –
nav, n o l e m j:
1. Nodot lietojumā izīrējot N.G., personas kods ******-*****, Ērgļu novada pašvaldībai
piederošu dzīvokli “Adrese”.
2. Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” noslēgt īres līgumu ar N.G. par Ērgļu novada pašvaldībai
piederošu dzīvokli “Adrese”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektoram Mārim
Grīnbergam.
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13.§
Par invalīdu autostāvvietas ierīkošanu
Ērgļu novada pašvaldībā 2018. gada 11. jūnijā, reģistrācijas Nr. K-244-Ē/3-13,
saņemts novada iedzīvotājas D.K. iesniegums, kurā lūgts ierīkot invalīdu stāvvietu pie
saieta nama, pašvaldības ēkas. Ērgļu novada pašvaldībā 2018. gada 20. jūnijā,
reģistrācijas Nr. B-294-Ē/1-01, saņemts ceļu uzturēšanas dienesta vadītāja Reiņa Braķa
lēmuma projekts par invalīdu autostāvvietas ierīkošanu Rīgas ielā 5 (Saieta nams),
Ērgļos.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ceļu
satiksmes likuma 6.panta pirmās daļas 2.punktu, Ceļu satiksmes likuma 38.panta
1.punktu un izvērtējot novada iedzīvotājas iesniegumu un ceļu uzturēšanas dienesta
vadītāja iesniegto lēmuma projektu, Ērgļu novada pašvaldības dome, balsojot "par" – 8
deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Andris Dombrovskis, Guntars Velcis, Ivars
Tirzmalis, Inga Bite, Jānis Rešņa, Andris Spaile), "pret"– nav, "atturas" – nav, n o l e m j:
Uzsākt saskaņošanas procedūru par invalīdu autostāvvietas ierīkošanu Rīgas ielā 5,
Ērgļos, uzlabojot vides pieejamību publisko ēku un būvju teritorijā.
14.§
Par finansiāla atbalsta sniegšanu Ērgļu saieta nama deju kolektīviem
Ērgļu novada pašvaldībā 2018. gada 20. jūnijā, reģ. Nr.G-301-Ē/1-01, saņemts
Ērgļu saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Rūdolfs” un jauniešu deju kolektīva
“Rūdis” vadītājas A.G. iesniegums ar lūgumu Ērgļu novada pašvaldības domei rast
iespēju finansiāli atbalstīt novada amatiermāksliniekus, daļēji sedzot transporta
izdevumus EUR 800,00 apmērā no kopējiem transporta izdevumiem, kas sastāda EUR
8700,00, deju kolektīvu dalībai festivālā Portugāles pilsētā Viseu, laikā no 2018. gada 25.
- 30. jūlijam.
Ņemot vērā, ka deju kolektīvu “Rūdolfs” un “Rūdis” dejotāji koncertē novada
pasākumos, ir veidojuši deju uzvedumus un kolektīvu sniegumu augstu novērtējusi gan
profesionāla žūrija, gan skatītāji ārpus novada robežām, izvērtējot Ērgļu saieta nama
vidējās paaudzes deju kolektīva “Rūdolfs” un jauniešu deju kolektīva “Rūdis” vadītājas
A.G. iesniegumu, Ērgļu novada pašvaldības dome, balsojot "par" – 8 deputāti (Sandra
Avotiņa, Aina Braķe, Andris Dombrovskis, Guntars Velcis, Ivars Tirzmalis, Inga Bite,
Jānis Rešņa, Andris Spaile), "pret"– nav, "atturas" – nav, n o l e m j:
Finansiāli atbalstīt Ērgļu saieta nama deju kolektīvu “Rūdolfs” un “Rūdis” dejotāju
dalību festivālā Portugāles pilsētā Viseu, laikā no 2018. gada 25. - 30. jūlijam, piešķirot
daļēju transporta izmaksu segšanai paredzētu pašvaldības finansējumu EUR 800,00
(astoņi simti euro) apmērā pēc piestādītā rēķina no pašvaldības budžeta nesadalītajiem
finanšu līdzekļiem.
15.§
Par Ērgļu novada pašvaldības aizņēmumu Ērgļu vidusskolas vienkāršotai
atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai
Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu, gādājot par iedzīvotāju
izglītību, Ērgļu novada pašvaldībai nepieciešams apvienot sākumskolu un vidusskolu
zem viena jumta – vienā ēkā, Ērgļu vidusskolā, Oškalna ielā 6, Ērgļos.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta pirmās daļas
3. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 14. panta otrās

9

daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 19. punktu, lai pašvaldība sekmīgi pildītu tai
noteiktās autonomās funkcijas, Ērgļu novada pašvaldības dome, balsojot "par" – 4
deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Andris Dombrovskis, Guntars Velcis), "pret"– 3
deputāti (Inga Bite, Jānis Rešņa, Andris Spaile), "atturas" – nav, Ivars Tirzmalis
balsojumā nepiedalās, n o l e m j:
1. Ērgļu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 205 237,00 (divi simti
pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi euro) apmērā, Ērgļu vidusskolas vienkāršotai
atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai.
2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu 15 (piecpadsmit) gadi.
3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2019. gada 1. janvāri.
4. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
16.§
Par Ērgļu novada pašvaldības aizņēmumu virtuves bloka pārplānošanai Ērgļu
novada pašvaldības PII “Pienenīte”
Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu, Ērgļu novada
pašvaldībai nepieciešams veikt virtuves bloka pārplānošanu Ērgļu novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”, lai nodrošinātu ēdināšanu visiem Ērgļu novada
Ērgļu pagasta izglītojamajiem.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta pirmās daļas
3. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 14. panta otrās
daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 19. punktu, lai pašvaldība sekmīgi pildītu tai
noteiktās autonomās funkcijas, Ērgļu novada pašvaldības dome, balsojot "par" – 4
deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Andris Dombrovskis, Guntars Velcis), "pret"– 3
deputāti (Inga Bite, Jānis Rešņa, Andris Spaile), "atturas" – nav, Ivars Tirzmalis
balsojumā nepiedalās, n o l e m j:
1. Ērgļu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 131 503,00 (viens simts
trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti trīs euro) apmērā, virtuves bloka pārplānošanai Ērgļu
novada pašvaldības PII “Pienenīte”.
2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu 15 (piecpadsmit) gadi.
3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2019. gada 1. janvāri.
4. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Sēdi vadīja pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)

G.Velcis

Sēdi protokolēja pašvaldības sekretāre (personiskais paraksts)

S.Māliņa
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