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2019.gada 25.februārī
sēdes protokols Nr.2; 11.§

Par pilnvarojumu biedrībai “Latvijas zaļo ceļu asociācija”
(ziņo V. Tirzmalis, par šo jautājumu debatēs piedalās deputāti L. Zariņa, M. Intenberga,
L. Šāvējs, A.Sila)
Jaunpiebalgas novada dome (turpmāk – dome) 2019.gada 17.janvārī saņēma biedrības
“Latvijas zaļo ceļu asociācija”, reģ. Nr.40008246059 (turpmāk – biedrība), iesniegumu, kurā
norādīts, ka biedrība lūdz domi ar domes sēdes lēmumu pilnvarot to pārstāvēt Jaunpiebalgas
novada pašvaldības intereses Valsts akciju sabiedrībā “Latvijas dzelzceļš” par bezatlīdzības
lietošanas (patapinājuma) līguma slēgšanu par bijušo dzelzceļa iecirkņu „Ieriķi – Gulbene”
zemes vienību (norādītas lēmuma pielikumā) (turpmāk – zemesgabali), kā arī nekustamo
īpašumu un inženierbūvju (turpmāk – nekustamie īpašumi) kas saistīti ar zemesgabaliem, ar
mērķi izmantot (kur iespējams) bijušo dzelzceļa iecirkni kā nemotorizētu Zaļo ceļu transporta
koridoru (ang. – Greenway), tajā skaitā, vest sarunas, iesniegt un saņemt visus nepieciešamos
dokumentus, slēgt nepieciešamos darījumus, minēto uzdevumu ietvaros pašvaldības vārdā
parakstīties, apstiprināt dokumentu kopijas un norakstus, kā arī kārtot citas nepieciešamās
formalitātes
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un
finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu
saglabāšanai u.c.), un 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Jaunpiebalgas novada dome, atklāti
balsojot, “par” 6 deputāti – Laimis Šāvējs, Lolita Zariņa, Aija Sila, Ilva Grauze, Dainis Šulcs,
Pēteris Zivtiņš, „pret” – 0 balsis, „atturas” – 1 balss - Madara Intenberga, nolemj:
1.

Pilnvarot biedrību “Latvijas zaļo ceļu asociācija”, reģ. Nr.40008246059, pārstāvēt
Jaunpiebalgas novada pašvaldības intereses Valsts akciju sabiedrībā “Latvijas
dzelzceļš” par bezatlīdzības lietošanas (patapinājuma) līguma slēgšanu par bijušo
dzelzceļa iecirkņu „Ieriķi – Gulbene”, atbilstoši pielikumā pievienotajam
pilnvarojumam.

2.
3.
4.

Pilnvarojums tiek izdots vienu reizi bez pārpilnvarojuma tiesībām līdz tajā noteiktā
mērķa sasniegšanai vai biedrības likvidēšanai.
Domes lēmums ir neatņemam pilnvarojuma sastāvdaļa.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt domes izpilddirektorei Dacei BišereiValdemierei.

Pielikumā: Pilnvara uz 2lp.

Novada domes priekšsēdētājs

Laimis Šāvējs

