Latvijas Republika
JAUNPIEBALGAS NOVADA DO ME
Reģ. Nr. 90000031033
Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV – 4125
Tālrunis: 64162440, fakss: 64174076, e- pasts: dome@jaunpiebalga.lv, www.jaunpiebalga.lv

Jaunpiebalgas novada domes

LĒMUMS
Nr. 111
Jaunpiebalgas novadā Jaunpiebalgas pagastā

2016.gada 11.jūlijā
sēdes protokols Nr.7; 5.§

Par kapličas ēkas nomu
(ziņo L. Zariņa, par šo jautājumu debatēs nepiedalās neviens deputāts)
2016.gada 15.jūnijā Jaunpiebalgas novada domē (turpmāk – dome) saņemts A. T.,
personas kods dzēsts (turpmāk – iesniedzējs), iesniegums, kurā iesniedzējs lūdz iznomāt
domei piederošo kapličas ēku Miera ielā 2, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., ēkas kadastra apzīmējums 4256 006 0134 002, kopējā platība – 46,30 m2 (turpmāk –
ēka), apbedīšanas aprīkojuma glabāšanai.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 2.punktu publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un
mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai
par iespējami augstāku cenu.
Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un
izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu
izveidošana un uzturēšana). Ņemot vērā, ka ēku paredzēts izmantot apbedīšanas aprīkojuma
glabāšanai, kas tieši saistīta ar kapsētu un apbedīšanas vietu uzturēšanu un labiekārtošanu,
tādējādi ēkas iznomāšana iesniedzējam ir atbalstāma.
Atbilstoši 2013.gada 14.oktobra domes lēmumam Nr.75 “Par telpu īres un nomas
tarifu izmaiņām sakarā ar euro ieviešanu”, nedzīvojamām telpām piemērojama nomas maksas
likme 0,10 EUR/m2 (bez PVN.)
Izvērtējot iesniegto ierosinājumu un faktisko apstākli, ka ēka izmantojama iesniegumā
norādītajam mērķim, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
4.punktu, Jaunpiebalgas novada dome, atklāti balsojot, “par” - 6 deputāti – Laimis Šāvējs,
Maija Ķīķere, Mikus Spalviņš, Edgars Ziediņš, Jānis Ciekurznis, Aija Sila, „pret” – 0 balsis,
„atturas” – 0 balsis, nolemj:
1. Iznomāt kapličas ēku Miera ielā 2, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., ēkas kadastra apzīmējums 4256 006 0134 002, kopējā platība
– 46,30 m2, A. T., personas kods dzēsts, uz vienu gadu, nosakot nomas maksu 5,60
EUR (pieci euro un 60 centi) (ieskaitot PVN) mēnesī ;

2. Jaunpiebalgas novada domes izpilddirektora v.i. Lolitai Zariņai organizēt šī
lēmuma 1.punktā minētā nomas līguma noslēgšanu.
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