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sēdes protokols Nr.1; 2.§

Par Piebalgas pamatskolas ēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
(ziņo D.Bišere-Valdemiere, par šo jautājumu debatēs nepiedalās neviens deputāts)
Nodibinājums „Solis Piebalgā”, reģ.nr. 40008189235, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125, ierosinājis Piebalgas pamatskolas ēkā ierīkot
Sociālās rehabilitācijas centru priekš no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem, vienlaicīgi
nodrošinot tiem iespēju iegūt pamatizglītību.
Izvērtējot saņemto ierosinājumu, konstatēts, ka projekta realizācija sniegtu iespēju iegūt
pamatizglītību personām līdz 18 gadu vecumam, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām,
vienlaicīgi nodrošinot tiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu. Ņemot vērā, ka
Jaunpiebalgas novada domes autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo palīdzību, konstatējams, ka projekta realizācija Jaunpiebalgas novadam ir
nepieciešama un līdz ar to arī atbalstāma.
Lai projekts veiksmīgi tiktu realizēts, nepieciešams nodibinājumam „Solis Piebalgā”
nodot bezatlīdzības lietošanā Piebalgas pamatskolas ēku 1405,4 m2 platībā un saimniecības ēku
ar kopējo platību 382,3 m2, slēdzot par to attiecīga satura līgumu. Ēkas bilances vērtība - EUR
236906,52. Konstatējams, ka ēkas nodošana bezatlīdzības lietošanā pie augstāk norādītajiem
apstākļiem atzīstama par nepieciešamu un lietderīgu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Jaunpiebalgas novada dome, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 47.panta pirmo
un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu,
Jaunpiebalgas novada dome, atklāti balsojot, „par” 9 – Laimis Šāvējs, Askolds Liedskalniņš,
Maija Ķīķere, Jānis Ciekurznis, Jānis Antons, Aija Sila, Edgars Ziediņš, Mikus Spalviņš, Zane
Althabere, „pret” – 0 balsis, „atturas” – 0 balsis, nolemj:
1. Nodibinājumam „Solis Piebalgā”, reģ.nr. 40008189235, uz 5 (pieciem) gadiem nodot
bezatlīdzības lietošanā Piebalgas pamatskolas ēku 1405,4 m2 platībā un saimniecības
ēku ar kopējo platību 382,3 m2, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar mērķi
ierīkot Sociālās rehabilitācijas centru priekš no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem
līdz 18 gadu vecumam, vienlaicīgi nodrošinot iespēju iegūt pamatizglītību.

2. Uzlikt par pienākumu Nodibinājumam „Solis Piebalgā” nodrošināt bezatlīdzības
lietošanā nodotās Piebalgas pamatskolas ēkas uzturēšanu, sedzot ar to saistītos
izdevumus.
3. Gadījumā, ja nodibinājums „Solis Piebalgā” līdz 2015.gada beigām neuzsāk sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem,
bezatlīdzības lietošanā nodotā Piebalgas pamatskolas ēka nododama atpakaļ
Jaunpiebalgas novada domei.
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