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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, fakss 64161969 vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Vecpiebalgas novada Inešu pagastā 

2019.gada 25.aprīlī                                  Nr.4                      

       

Sēde sasaukta plkst.1500 

Sēdi atklāj plkst.1500 

 

Domes priekšsēdētājs I.Putniņš ierosina izņemt no izsludinātās domes sēdes darba kārtības divus 

lēmumu projektus “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošo 

noteikumu Nr.4/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību Vecpiebalgas novada” apstiprināšanu” un par “Sosnovska latvāņa izplatības 

ierobežošanas pasākumu plāna 2019.-2023.gadam” apstiprināšanu. 

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

A.Andersone, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes darba kārtība 

tiek apstiprināta. 

 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 28.03.2019. domes sēdes lēmumu 

izpildi. 

2. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4/2019 

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Vecpiebalgas novadā” apstiprināšanu. 

3. Par atbalsta noteikšanu 1991.gada barikāžu dalībniekiem. 

4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu 2018.gada 27.septembra Vecpiebalgas novada 

pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2018 kārtībā. 

5. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

6. Par Noteikumu “Par grāmatvedības organizāciju un uzskaiti Vecpiebalgas novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu. 

7. Par izmaiņām noteikumos “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 

apstiprināšanas un kontroles kārtību”. 

8. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumu apstiprināšanu. 

9. Par Vecpiebalgas novada Jaunatnes lietu nodaļas dalību Izglītības un zinātnes ministrijas 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam projektu konkursā. 

10. Par dalību projektu konkursā. 

11. Par dalību projektu konkursā. 

12. Par dalību projektu konkursā. 

13. Par dalību projektu konkursā. 

14. Par dalību projektu konkursā. 

15. Par dalību ERAF Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas (2019.-2022.) 

projektu konkursā. 
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16. Par projekta iesnieguma iesniegšanu pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā 

un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. 

17. Par nekustamā īpašuma “Ābeles”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

18. Par nekustamā īpašuma “Līdumi”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Mazsviļi”, Inešu 

pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

20. Par cirsmu izsoli īpašumā “Eglaiņi”, Vecpiebalgas pagastā. 

21. Par cirsmu izsoli īpašumā “Vilciņi”, Kaives pagastā. 

22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nekustamā īpašuma sagatavošanu 

atsavināšanai. 

23. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. 

24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

25. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

26. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

27. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai. 

28. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

29. Par nekustamā īpašuma “Sakši” sagatavošanu atsavināšanai. 

30. Par Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas sastāvu. 

 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE 

                  Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

      Kristaps DRIĶIS 

                  Viesturs MELBĀRDIS 

                  Inese NAVRA 

                  Ilona RADZIŅA 

                  Indriķis PUTNIŅŠ 

                                                       

Izpilddirektore Lelde BURDAJA 

Nekustamā īpašuma speciāliste Daina SLAIDIŅA 

Jurists Dzintars JUKĒVICS  

Ekonomiste Ilze POGULE 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Marina SILIŅA 

Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Sandra STRAUPE 

Projektu vadītāja Daiga ŠATROVSKA 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Edgars BĒRZKALNS, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                  Edžus ĶAUKULIS, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 
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1. 

Pašvaldības izpilddirektores  

L.Burdajas atskaite par 28.03.2019. domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

Izpilddirektore L.Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par 2019.gada 28.marta domes sēdes 

Nr.3 lēmumu izpildi. Atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 28.03.2019. domes lēmum izpildi. 

 

 

2. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošo  

noteikumu Nr.4/2019 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā” apstiprināšanu. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punkts, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija 

noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 

reģistrēšanu” 6.punktu, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 18.04.2019. atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, 

A.Andersone, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošos noteikumus 

Nr.4/2019 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Vecpiebalgas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi). 

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides un 

reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM). 

3. Saistošie noteikumi stājas spēka nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

“Vecpiebalgas novada ziņas”. 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.vecpiebalga.lv un nodrošināt to pieejamību Vecpiebalgas novada pašvaldības ēkā un 

pagastu pārvaldēs. 

 

Pielikumā: 

1) Saistošie noteikumi ar pielikumiem; 

2) Paskaidrojuma raksts. 

 
 

3. 

Par atbalsta noteikšanu 1991.gada barikāžu dalībniekiem. 

Ziņo Dz.Jukēvics, debatēs piedalās K.Driķis, I.Putniņš 

 

LR Saeima 2017.gada 22.jūnijā pieņēma likumu “Par 1991.gada barikāžu dalībnieka 

statusu”. Pašvaldība ir saņēmusi 1991.gada barikāžu dalībnieku statusu ieguvušo personu 

iesniegumus ar lūgumu piešķirt atvieglojumus, likuma “Par 1991.gada barikāžu dalībnieka 

statusu” 4.pants nosaka,  ka pašvaldība likumos noteiktās kompetences un sava budžeta ietvaros 

http://www.vecpiebalga.lv/
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ir tiesīga saistošajos noteikumos paredzēt 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu  ieguvušajām 

personām sociālās garantijas, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī atvieglojumus 

pašvaldības nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā, saskaņā ar apvienotās finanšu 

komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. atzinumu (protokols 

Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, 

PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noteikt 1991.gada barikāžu dalībniekiem atvieglojumus 50% apmērā par bāriņtiesas 

pakalpojumiem Vecpiebalgas novadā. 

2. Noteikt 1991.gada barikāžu dalībniekiem atvieglojumus 50% apmērā  Vecpiebalgas 

novada pašvaldības organizētajos kultūras pasākumos. 

4. 

Par finansējuma piešķiršanu 2018.gada 27.septembra  

Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2018 kārtībā. 

Ziņo S.Straupe 

 

2019.gada 15.martā Vecpiebalgas novada pašvaldībā (turpmāk - pašvaldība)  saņemts 

biedrības “BALGA AV”, reģ. Nr. 40008273269 (turpmāk- Pieteicējs), pieteikums un tam 

pievienotie dokumenti (reģistrēti 15.03.2019. ar Nr. 2019/3-10.1/267), kura ietvaros, pamatojoties 

uz Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2018 “Par Vecpiebalgas 

novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

dzīvojamās mājās” (turpmāk- Noteikumi), lūgts piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 2911 

(divi tūkstoši deviņi simti vienpadsmit euro, 00 centi) apmērā dzīvojamās mājas ar adresi: 

“Elektroni”, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, Pašvaldības atbalstāmo  

energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Līdzfinansējums pieprasīts ēkas renovācijas būvprojekta 

vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādei un pievienotās vērtības nodokļa 

kompensācijai, ja pretendents to nevar atgūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Saistošo noteikumu 4. punkts noteic, ka kopējais pašvaldības finansējums energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu veikšanai vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nedrīkst pārsniegt 

četri tūkstoši euro, un šo apmēru dzīvojamā māja var saņemt vienu reizi. Atbilstoši Noteikumu 

5.punktam, pašvaldības finansējums tiek piešķirts dzīvojamās mājas, kas atrodas Vecpiebalgas 

novada administratīvajā teritorijā un tajā, saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir  ne mazāk kā  

četri dzīvokļi, energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Savukārt Noteikumu 6.punkts noteic, ka 

pašvaldības finansējums tiek piešķirts pašvaldības gadskārtējā budžetā paredzēto finanšu  līdzekļu 

apmērā.  

Vecpiebalgas energoefektivitātes pasākumu atbalsta programmas ietvaros Pieteicējam līdz šī 

lēmuma pieņemšanai ir piešķirts līdzfinansējums EUR 1143,45 (viens tūkstotis viens simts 

četrdesmit trīs euro, 45 centi) apmērā, pamatojoties uz 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 

6/2017 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

dzīvojamā mājā, palīdzības sniegšanas kārtību un palīdzības apmēru” (spēkā līdz 06.03.2019.) un 

Vecpiebalgas novada domes 27.09.2018. lēmumu Nr. 7. Līdzfinansējums piešķirts ēkas 

energoaudita veikšanai un sertificēta tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai. Faktiski 

izmaksātais līdzfinansējums, pamatojoties uz iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem, sastāda 

EUR 1089,00 (viens tūkstotis astoņdesmit deviņi euro, 00 centi). 

Pamatojoties uz Pašvaldības administrācijas atzinumu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 9.punktu, Vecpiebalgas novada pašvaldības 28.09.2018. saistošo noteikumu Nr. 

7/2018 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās” 3.3., 3.4., 22.1.apakšpunktu, 24.punktu, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019 sēdes atzinumu 

(protokols Nr.4), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
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1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 2911 (divi tūkstoši deviņi simti vienpadsmit euro, 00 centi) 

apmērā dzīvojamās mājas “Elektroni”, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas 

novads, renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas 

izstrādei un pievienotās vērtības nodokļa kompensācijai, ja pretendents to nevar atgūt 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2. Piešķirt līdzfinansējumu tekošā budžeta gada ietvaros;  

3. Uzdot Domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam līdz 26.04.2019. noslēgt līgumu par 

līdzfinansējuma piešķiršanu atbilstoši 28.09.2018. Saistošo noteikumu Nr. 7/2018 

pielikumā esošajai redakcijai. 

4. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam. 

 

Lēmumu nosūtīt: Biedrībai “BALGA AV”, reģ. Nr. 40008273269, adrese: “Kalmāres”, Liezēres 

pag., Madonas nov. 

Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, 

uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā) 

un saskaņā ar šā likuma 79.panta pirmo daļu, apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā, 

LV-1007. 

 

5. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

Ziņo M.Siliņa 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par 

budžetu un finanšu vadību” 30.panta trešo daļu un saskaņā ar  MK 2013.gada 15.oktobra 

noteikumiem Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,  kā arī apvienotās finanšu komitejas 

un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. atzinumu (protokols Nr.4), 

atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET 

- nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.gada pārskatu, tai skaitā: 

1.1.Bilances kopsummu – EUR 11 894 812 

1.2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu EUR (– )188 088, tai skaitā: 

1.2.1. Pamatbudžetā – EUR ( -)195825 

1.2.2. Speciālajā budžetā – EUR 7359 

1.2.3. Ziedojumu un dāvinājumu budžetā – EUR 378 

1.3.Pamatbudžeta ieņēmumus EUR 4 753 639 un izdevumus EUR 4 481 155 

1.4.Speciālā budžeta ieņēmumus EUR 575 755 un izdevumus EUR 622 474 

1.5.Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumus EUR 329 un izdevumus EUR 347. 

2. Pieņemt zināšanai neatkarīga revidenta ziņojumu par finanšu pārskatu. 

 

6. 

Par  Noteikumu “Par grāmatvedības  

organizāciju un uzskaiti Vecpiebalgas novada pašvaldībā” apstiprināšanu. 

Ziņo M.Siliņa 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas) un Valsts 

pārvaldes iekārtas likums 72.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz, ka pašvaldības dome izdod 

iekšējos normatīvos aktus pati pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos,   kā arī kā arī 

apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. 
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atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Noteikumus  “Par grāmatvedības organizāciju un uzskaiti Vecpiebalgas novada 

pašvaldībā” un tā pielikumus. 

 

 

7. 

Par izmaiņām noteikumos “Par Vecpiebalgas  

novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un kontroles kārtību. 

Ziņo I.Pogule 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta otro punktu, likuma „Par pašvaldību 

budžetiem”, likuma “Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru kabineta noteikumiem: Nr.875 

(22.11.2005.) “Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju”, Nr.934 (13.12.2005.) 

“Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”, Nr.1031 

(27.12.2005.) “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām”, Nr.1032 (27.12.2005.) “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”, saskaņā 

ar apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. 

atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt noteikumus “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 

apstiprināšanas un kontroles kārtību”; 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Vecpiebalgas novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumu 

Instrukcija “Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 

izpildes un kontroles kārtība”.  
 

Pielikumā: Noteikumi “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 

apstiprināšanas un kontroles kārtību. 

 

 

8. 

Par Vecpiebalgas novada  

pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumu apstiprināšanu. 

Ziņo L.Burdaja 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu, 

apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. atzinumu 

(protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt noteikumus par Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu.  

2. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1. maijā 

3. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2018.gada 22.februāra noteikumi Nr. 1-

4/01 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”.   

 

Pielikumā: Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu uz 37 lapām 
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9. 

Par Vecpiebalgas novada Jaunatnes lietu nodaļas dalību Izglītības un zinātnes  

ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam projektu konkursā. 

Ziņo L.Burdaja 

 

Pamatojoties uz Jaunatnes lietu nodaļas vadītājas Baibas Rozes priekšlikumus, par Jaunatnes 

lietu nodaļas dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. 

gadam projektu konkursā ar projektu: 

“Sociālās iekļaušanas aktivitāšu programma Vecpiebalgas jauniešu centrā “Balgas strops”, 

apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. sēdes 

atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada  pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada Jaunatnes lietu nodaļas dalību Izglītības un zinātnes 

ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam projektu konkursā ar 

Projektu “Sociālās iekļaušanas aktivitāšu programma Vecpiebalgas jauniešu centrā 

“Balgas strops”  

 

10. 

Par dalību projektu konkursā. 

Ziņo D.Šatrovska 

 

Pamatojoties uz biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto atklāta konkursa 

projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu, LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 

apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. sēdes 

atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Piedalīties LEADER projektu konkursa LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai  ar projektu “Dzērbenes pils torņa 

daļēja atjaunošana”. 

2. Projekta kopējās izmaksas 41561,16 EUR (ar PVN)     

2.1. t. sk. attiecināmās izmaksas  25000,00 EUR 

2.2. t. sk. neattiecināmās izmaksas 16561,16 EUR 

3. Publiskais finansējums 90 % no attiecināmajām izmaksām un ir 22500,00 EUR 

4. Privātais finansējums  10% no attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas kopā 

19061,16 EUR 

5. Projekta realizācijai tiks ņemts kredīts Valsts Kasē. 

 

11. 

Par dalību projektu konkursā. 

Ziņo D.Šatrovska 

 

Pamatojoties uz biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto atklāta konkursa 

projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu, LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 

apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. sēdes 

atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS- nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Piedalīties LEADER projektu konkursa LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana 
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pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai  ar projektu “Izstāžu taka 

Vecpiebalgas viesistabā”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR32672,69 (ar PVN)     

2.1. t. sk. attiecināmās izmaksas  25000,00 EUR 

2.2. t. sk. neattiecināmās izmaksas 7672,69 EUR 

3. Publiskais finansējums 90 % no attiecināmajām izmaksām un ir 22500,00 EUR 

4. Privātais finansējums  10% no attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas 

kopā 10172,69EUR 

5. Projekta realizācijai tiks ņemts kredīts Valsts Kasē. 

 

12. 

Par dalību projektu konkursā. 

Ziņo D.Šatrovska 

 

Pamatojoties uz biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto atklāta konkursa 

projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu, LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 

apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. sēdes 

atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS- nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Piedalīties LEADER projektu konkursa LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” Rīcība 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana  ar 

projektu “Peldvietas labiekārtošana pie Kaives ezera”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR19051,11 (ar PVN)     

2.1 t. sk. attiecināmās izmaksas  17000,00 EUR 

2.2 t. sk. neattiecināmās izmaksas 2051,11 EUR 

3. Publiskais finansējums 90 % no attiecināmajām izmaksām un ir 15300,00 EUR 

4. Privātais finansējums  10% no attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas 

kopā 3751,11EUR 

5. Projekta realizācijai tiks ņemts kredīts Valsts Kasē. 

 

 

13. 

Par dalību projektu konkursā. 

Ziņo D.Šatrovska 

 

Pamatojoties uz biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto atklāta konkursa 

projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu, LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 

apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. sēdes 

atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS- nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Piedalīties LEADER projektu konkursa LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” Rīcība 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana  ar 

projektu “Skatu platformas –ekspozīcijas izveidošana “Kalna Kaibēnos””. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR17950,66 (ar PVN)     

2.1. t. sk. attiecināmās izmaksas  17000,00 EUR 

2.2. t. sk. neattiecināmās izmaksas 950,66 EUR 

3. Publiskais finansējums 90 % no attiecināmajām izmaksām un ir 15300,00 EUR 

4. Privātais finansējums  10% no attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas 

kopā 2650,66EUR 

5. Projekta realizācijai tiks ņemts kredīts Valsts Kasē. 
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14. 

Par dalību projektu konkursā. 

Ziņo D.Šatrovska 

 

Pamatojoties uz biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto atklāta konkursa 

projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu, LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 

apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. sēdes 

atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Piedalīties LEADER projektu konkursa LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” Rīcība 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana  ar projektu 

“Alternatīvās pedagoģijas metodes Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas 

izglītības iestādē Taurenē””. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR16870,11 (ar PVN)     

2.1. t. sk. attiecināmās izmaksas  16670,11 EUR 

2.2. t. sk. neattiecināmās izmaksas 200,00EUR 

3. Publiskais finansējums 90 % no attiecināmajām izmaksām un ir 15003,10 EUR 

4. Privātais finansējums  10% no attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas kopā 

1867,01 EUR 

5. Projekta realizācijai tiks ņemts kredīts Valsts Kasē. 

 

 

 

15. 

Par dalību ERAF Igaunijas-Latvijas  

pārrobežu sadarbības programmas (2019.-2022.) projektu konkursā. 

Ziņo D.Šatrovska, debatēs piedalās K.Driķis, I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā Igaunijas-Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmas prioritātes “Tīra un vērtīga dzīves vide” atbalsta jomas “Vides izpratne” 

5.projektu konkursa izsludināšanu, Igaunijas Brīvdabas muzeja Lauku arhitektūras centra 

uzaicinājumu,  LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, apvienotās finanšu un sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. sēdes atzinumu (protokols Nr.4), atklāti 

balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, 

I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS- nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Kā sadarbības partnerim piedalīties ERAF finansētajā Igaunijas-Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmas prioritātes “Tīra un vērtīga dzīves vide” atbalsta jomas “Vides 

izpratne” 5.projektu konkursā projektā “Sabiedrības informēšana par  enerģijas 

taupīšanu tradicionālās lauku ēkās” (Public awareness of energy- saving in 

tradicional rural buildings”) .  

2. Plānotās projekta kopējās izmaksas 500 000,00 EUR  

2.1. t. sk., ieguldījums Vecpiebalgas novada pašvaldības muzejā “Kalna Kaibēni” 50 

000,00 EUR 

2.2. t. sk. pašvaldības līdzfinansējums no attiecināmajām izmaksām 15%   

3. Projekta realizācijai tiks ņemts kredīts Valsts Kasē. 
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16. 

Par projekta iesnieguma iesniegšanu pasākumā  

"Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā". 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Lauku atbalsta dienests izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža 

dzīvotspējas uzlabošanā". Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2019. gada 1.aprīļa līdz 

2019. gada 9.maijam. Sagatavoti  meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāni par plānotajām 

darbībām 3 Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumos „Bites”, Taurenes pagastā, 

“Eglaiņi”,Vecpiebalgas pagastā un   „Garnis”, Kaives pagastā. Paredzēts šajos īpašumos veikt 

jaunaudžu retināšanu 18,45 ha kopplatībā. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 1.punktu, saskaņā ar  LR 

MK 04.08.2015. Noteikumiem Nr. 455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu 

dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai”, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR – 

I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- 

nav, ATTURAS- nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA)   Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 

"Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" 

apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības 

uzlabošanai"  Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošajos  īpašumos 

 „Bites”, kadastra Nr. 4286 002 0434  jaunaudžu kopšanai 3,83 ha platībā 

 „Eglaiņi”, kadastra Nr. 4292 008 0146  jaunaudžu kopšanai 4,15 ha platībā 

 „Garnis’, kadastra Nr. 4258 006 0007  jaunaudžu kopšanai 10,47 ha platībā 

2. Nodrošināt projekta realizācijai paredzēto līdzfinansējumu EUR 2779,48 (divi tūkstoši 

septiņi simti septiņdesmit deviņi euro četrdesmit astoņdesmit  centi)  30 % apmērā no 

attiecināmo izmaksu summas EUR 4677,20 par mistraudzēm 10,63 ha platībā un 40 % 

apmērā no attiecināmo izmaksu summas EUR 3440,80 par tīraudzēm 7,82 ha platībā. 

Kopējās projekta izmaksas EUR 8118,00. 

 

17. 

Par nekustamā īpašuma „Ābeles”, Dzērbenē,  

Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā , izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15. pantu, 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”, Vecpiebalgas novada pašvaldības  īpašumu 

privatizācijas komisijas 12.04.2019.apstiprināto Izsoles protokolu Nr.1, apvienotās finanšu 

komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. atzinumu (protokols 

Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS- nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābeles”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4250 007 0341, izsoles rezultātus – izsolē 

piedāvātā augstākā cena   EUR 2095,00 (divi tūkstoši deviņdesmit pieci euro). 
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2. Pārdot nekustamo īpašumu „Ābeles”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra apzīmējums 4250 007 0341, izsoles augstākās cenas piedāvātājam Mednieku 

klubam „Dzērbene” vienotais reģistrācijas Nr. 40008029818, adrese „Līdumi” Dzērbene 

Dzērbenes  pagasts Vecpiebalgas novads LV-4118. 

   

18. 

Par nekustamā īpašuma „Līdumi”, Inešos,  

Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā , izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

             Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15. 

pantu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”, Vecpiebalgas novada pašvaldības  

īpašumu privatizācijas komisijas 12.04.2019.apstiprināto Izsoles protokolu Nr.2, apvienotās 

finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. atzinumu 

(protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-

Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS- nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Līdumi”, Inešos, Inešu pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 0246, izsoles rezultātus – izsolē 

piedāvātā augstākā cena   EUR 2415,00 (divi tūkstoši četri simti piecpadsmit euro). 

2. Pārdot nekustamo īpašumu „Līdumi”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra apzīmējums 4254 002 0246, izsoles augstākās cenas piedāvātājam SIA „Hibitech 

Piebalga”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103087672, adrese: „Cīrulīši”, Vecpiebalga, 

Vecpiebalgas  pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122. 

   

19. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Mazsviļi”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta  nodaļas 18.07.2018. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.7-29/30 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes nosacījumi īpašuma „Mazsviļi”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 

002 0055,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4254 002 0055   sadalīšanai” ir izstrādāts 

zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Mazsviļi” (kadastra Nr. 4254 002 0055). 

Izskatot SIA „Latīpašums- mērniecības birojs” zemes ierīkotājas Lienes Vecgailes izstrādāto 

zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta  13.punktu, LR 

likuma „Zemes ierīcības likums” 19. pantu, LR MK 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505. 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un LR MK 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, apvienotās finanšu komitejas un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. atzinumu (protokols Nr.4), atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, 

I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS- nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:  
1. Apstiprināt SIA „Latīpašums- mērniecības birojs” zemes ierīkotājas Lienes Vecgailes 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mazsviļi”, kadastra Nr.4254 

002 0055, Inešu pagasts, Vecpiebalgas  novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

4254 002 0055. 

2. Saglabāt no īpašuma „Mazsviļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0055 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 

0382  24,9  ha kopplatībā ,vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā, un ēkām, kas 
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atrodas uz šīs zemes vienības –nosaukumu un adresi “Mazsviļi”,  Inešu pagasts, 

Vecpiebalgas novads, un   noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

3. Piešķirt no īpašuma „Mazsviļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0055 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 

0381 12,6 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā), nosaukumu 

„Nedreblejas” Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes  

lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 

0201. 

4. Lūgt VZD Vidzemes reģionālo nodaļu piešķirt no īpašuma „Mazsviļi”, kadastra Nr.4254 

002 0055, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0055 atdalītajam īpašumam 

“Nedreblejas” kadastra numuru. 

  

  

20. 

Par cirsmu izsoli īpašumā „Eglaiņi”, Vecpiebalgas pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa, debatēs piedalās K.Driķis, I.Putniņš 

 

 Nekustamais īpašums „Eglaiņi”, kadastra Nr. 4292 008 0146, Vecpiebalgas pagastā 

Vecpiebalgas novadā,  ir reģistrēts Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vecpiebalgas 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0011 2477 uz Vecpiebalgas novada pašvaldības 

vārda. Īpašuma sastāvā ir zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0146  9,0  ha 

kopplatībā. 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3. punktu un 15.pantu, 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. atzinumu (protokols Nr.4), atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, 

PRET- nav, ATTURAS- K.Driķis, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Rīkot cirsmu izsoli Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Eglaiņi”, 

kadastra Nr. 4292 008 0146, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0146 4.26  

ha platībā, nosakot sekojošas cirsmu sākumcenas: 

 

Cirsm

as Nr. 

Noga

bali 

Nr. 

Cirtes 

veids 

paņēmien

s 

Platī-ba 

(ha) 

Platība 

(ha) 

Koku suga Pārdoša

nas 

apjoms 

(m³) 

Lietkok

sne 

koks 

(m³) 

Sākum 

cena 

(EUR) 

Drošība

s nauda 

(EUR)  

1. 

 

2 Galvenā 

cirte 

kailcirte 

1,1 

 

Priede 

Egle 

Bērzs 

Baltalksni

s 

255 

240 

8 

7 

 

254 

238 

8 

5 

 

 

4;7 Galvenā 

cirte 

kailcirte 

1,94 Bērzs 

Egle 

Priede 

Baltalksni

s 

183 

138 

51 

1 

 

181 

135 

50 

1 

6 Galvenā 

cirte 

kailcirte 

1,22 Priede 

Egle 

Bērzs 

 

107 

100 

86 

 

107 

99 

85 
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1. X  4,26 

 
Kopā 1176 1163 48800,00 4880,00 

2. Apstiprināt pašvaldības Kustamās mantas – cirsmas izsoles noteikumus saskaņā ar 

pielikumu Nr.1. 

 

21. 

Par cirsmu izsoli īpašumā „Vilciņi”, Kaives pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 
 

 Nekustamais īpašums „Vilciņi”, kadastra Nr. 4258 007 0002, Kaives pagastā, 

Vecpiebalgas novadā,  ir reģistrēts Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kaives pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0050 1074 uz Vecpiebalgas novada pašvaldības vārda. 

Īpašuma sastāvā ir zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 4258 007 0061 39,58  ha kopplatībā. 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3. punktu un 15.pantu, 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. atzinumu (protokols Nr.4), atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, 

PRET- nav, ATTURAS- K.Driķis, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Rīkot cirsmu izsoli Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vilciņi”, kadastra 

Nr. 4258 007 0002, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4258 007 0061 7,42  ha platībā, 

nosakot sekojošas cirsmu sākumcenas: 

Cirsm

as Nr. 

Noga

bali 

Nr. 

Cirtes 

veids 

paņēmie

ns 

Platī-

ba 

(ha) 

Platība 

(ha) 

Koku suga Pārdoša

nas 

apjoms 

(m³) 

Lietkoks

ne 

koks 

(m³) 

Sākum 

cena 

(EUR) 

Drošība

s nauda 

(EUR)  

1. 

 

1;2 Galvenā 

cirte 

kailcirte 

1,61 

 

Egle 

Bērzs 

Priede 

Baltalksni

s 

153 

72 

14 

7 

 

139 

69 

14 

2 

 

7 Galvenā 

cirte 

kailcirte 

3,34 Egle 

Bērzs 

Priede 

 

642 

209 

191 

 

633 

205 

186 

 

9 Galvenā 

cirte 

kailcirte 

0,5 Egle 

Bērzs 

Priede 

204 

10 

3 

201 

10 

3 

14 Galvenā 

cirte 

kailcirte 

0,75 Egle 

Bērzs 

167 

88 

158 

81 

17 Galvenā 

cirte 

kailcirte 

1,22 Bērzs 

Apse 

Egle 

Baltalksni

s 

69 

54 

25 

3 

68 

54 

25 

2 

1. X  7,42 

 

Kopā 1911 1850 77200,0

0 

7720,00 
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2. Apstiprināt pašvaldības Kustamās mantas – cirsmas izsoles noteikumus saskaņā ar 

pielikumu Nr.1. 

 

22. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu  

un nekustamā īpašuma sagatavošanu atsavināšanai. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot R.N., personas kods “dzēsts”, adrese: "dzēsts", Inešu pagasts, Vecpiebalgas 

novads, 22.03.2019. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Vecbaldiešēni”, 

Inešu pagastā  Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 002 0291, 1,69  ha kopplatībā nomas 

līguma pagarināšanu un īpašuma „Vecbaldiešēni” iegādi, konstatēts: 

Zemes vienība  „Vecbaldiešēni” kadastra Nr. 4254 002 0291 , Inešu pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, platība 1,69  ha, ir piekrītoša Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar pašvaldības 

16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināma Zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta  5.daļas  2.punktu .  Zemes vienība  nav apbūvēta.  

2009.gada 3.aprīlī  Inešu pagasta padome iznomājusi R.N. zemes vienību “Vecbaldiešēni”, Inešu 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 002 0291, kas pirms  iznomāšanas atradās 

nomnieka   pastāvīgajā lietošanā saskaņā ar  Inešu pagasta TDP  1991.gada 6.jūnija lēmumu.

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktam- 

Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas 

personas: persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru 

pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās 

lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums; 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu , Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu, LR Ministru kabineta  

30.08.2005. noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” , atbilstoši R.N., personas kods 

“dzēsts”, adrese: "dzēsts", Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, 22.03.2019. iesniegumam, 

apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. 

atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS- nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Iznomāt R.N. neapbūvētu zemes vienību “Vecbaldiešēni”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra Nr. 4254 002 0291,   1,69   ha kopplatībā, nomas līguma termiņš - 10 

gadi. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai sagatavot nomas līgumu 

un mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas izpilddirektorei noslēgt zemes nomas līgumu ar 

R.N. 

5. Veikt nekustamā īpašuma „Vecbaldiešēni”, kadastra Nr. 4254 002 0291, Inešu pagastā 

Vecpiebalgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0291  

sagatavošanu atsavināšanai – zemes robežu iemērīšanu, īpašuma nostiprināšanu 

Zemesgrāmatā, tirgus vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu. 

 

 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
http://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
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23. 

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot šādus iedzīvotāju iesniegumus par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

Vārds uzvārds Personas 

kods 

Adrese Iesnieguma 

datums 

Zemes vienības 

nosaukums, kadastra 

apzīmējums, platība, 

ha 

D.G. dzēsts „dzēsts” Vecpiebalgas 

pag. Vecpiebalgas nov. 

29.03.2019. Plēsumi 

4292 007 0457 

1,0  

I.T. dzēsts „dzēsts” Vecpiebalgas 

pag. Vecpiebalgas nov. 

08.04.2019. Plēsumi 

4292 007 0457 

1,5 

A.Ķ. dzēsts dzēsts, Taurene, 

Taurenes pag. 

Vecpiebalgas nov. 

14.03.2019. Ceļmalas,  

4286 002 0416  

 0,1 

Konstatēts: 

Nekustamais īpašums “Plēsumi”, Vecpiebalgas  pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 

4292 007 0457, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0457 6,3 ha 

platībā,   ir reģistrēts Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vecpiebalgas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000555697   uz Vecpiebalgas novada pašvaldības vārda. 

Nekustamais īpašums “Ceļmalas”, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

Nr. 4286 002 0416, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 002 0416 14.95 

ha platībā,   ir reģistrēts Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Taurenes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000177271 uz Vecpiebalgas novada pašvaldības vārda. 

19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi”53.punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var 

pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var 

pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma 

termiņu. Noteikumu 56.punktā noteikts:  Pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu 

pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību. 

 

Vārds uzvārds Iepriekšējā līguma noslēgšanas datums 

D.G. 19.05.2014. 

I.T. 19.05.2014. 

A.Ķ. 01.01.2014. 

 

Līgumu darbības laikā Nomnieki apzinīgi pildījuši  noslēgtajos līgumos noteiktos nomnieka 

pienākumus, par šiem līgumiem nav zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu. 

  Pagarinot līgumus līdz 2023.gada 31.decembrim, līgumu kopējais termiņš nepārsniedz 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas 

līguma termiņa ierobežojumu -30 gadi. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļu , Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ pantu, 19.06.2018. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 

5.,31.,53.,56. punktiem, Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2019. “Par 

Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas 

maksu” 2. punktu, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/299999#n3
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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komitejas 18.04.2019. atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, 

ATTURAS- nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Pagarināt zemes nomas līgumus lauksaimnieciskai izmantošanai personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līguma termiņš- 5 gadi,  ar  

Vārds uzvārds Personas 

kods  

Adrese Zemes 

vienības 

nosaukums 

Kadastra 

apzīmējums 

Platība, 

ha 

D.G. Dzēsts „dzēsts” Vecpiebalgas 

pag. Vecpiebalgas nov. 

Plēsumi 42920070457 1,0 

I.T. dzēsts „dzēsts” Vecpiebalgas 

pag. Vecpiebalgas nov. 

Plēsumi 42920070457 1,5 

A.Ķ. dzēsts “dzēsts”, Taurene, 

Taurenes pag. 

Vecpiebalgas nov. 

Ceļmalas 42860020416 0,1 

2. Zemesgabalu nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības ,bet ne 

mazāka par minimālo zemesgabala  nomas maksu - 5 euro.  

3. Nomnieki papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus 

4. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai sagatavot nomas 

līgumus un mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas izpilddirektorei noslēgt zemes nomas 

līgumus. 

 

 

24. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot M.F., personas kods “dzēsts”, adrese: "dzēsts", Ineši, Inešu pagasts, 

Vecpiebalgas novads, 08.04.2019. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

„Dabari”, Inešu pagastā,  Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējumi   4254 004 0064, 4254 004 

0094  6,24  ha kopplatībā nomas līguma pagarināšanu, konstatēts: 

Zemes vienības  „Dabari” kadastra apzīmējumi 4254 004 0064 un 4254 004 0094  Inešu pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, platība 6,24  ha, ir piekrītošas Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar 

pašvaldības 16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināma 

Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta  5.daļas  2.punktu . Uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu  4254 004 0064 atrodas dzīvojamā māja un saimniecības ēka , adrese 

„Dabari”, Inešu pag., Vecpiebalgas nov.  

 2009.gada 4.martā Inešu pagasta padome iznomājusi M.F.zemes vienības „Dabari”, Inešu 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 004 0064, kas pirms  iznomāšanas atradās 

nomnieka   pastāvīgajā lietošanā saskaņā ar  Inešu pagasta TDP  1992.gada 26.augusta lēmumu.

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu , LR Ministru 

kabineta  30.08.2005. noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 

nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” , atbilstoši M.F., personas 

kods “dzēsts”, adrese: "dzēsts", Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, 08.04.2019. 

iesniegumam, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 18.04.2019. atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, 

ATTURAS- nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Iznomāt M.F.  zemes vienības „Dabari”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

apzīmējumi 4254 004 0064 un 4254 004 0094 ,   6,24   ha kopplatībā, nomas līguma 

termiņš- 10 gadi. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai sagatavot nomas līgumu 

un mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas izpilddirektorei noslēgt zemes nomas līgumu ar 

M.F. 

 

 

25. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot A.K., personas kods “dzēsts”, un A.E., personas kods “dzēsts”, adrese “dzēsts”, 

Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, 27.03.2019. iesniegumus par nekustamā īpašuma 

„Ozoliņi”, kadastra Nr. 4292 008 0135, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 008 0135 

lauksaimniecībā izmantojamās  zemes daļu  0,4 un 0,9  ha kopplatībā, un  nekustamā īpašuma 

„Kalna Ozoliņi”, kadastra Nr. 4292 008 0104, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 008 

0104 lauksaimniecībā izmantojamās  zemes daļas  0,1 ha platībā  iznomāšanu palīgsaimniecības 

vajadzībām, konstatēts: 

Nekustamie īpašumi “Ozoliņi” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 

008 0135, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0135 1,7 ha platībā, 

uz kuras atrodas par pajām privatizēta dzīvojamā māja un saimniecības ēka, un “Kalna Ozoliņi”, 

kadastra Nr. 4292 008 0104, kas sastāv no zemes vienības 1,0 ha platībā, uz kuras atrodas par 

pajām privatizēta saimniecības ēka, ir piekrītoši Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar 

pašvaldības 16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināmi 

Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta  5.daļas  1.punktu . 19.06.2018. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 

29.2.punkts nosaka, ka iznomājot neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek izmantots personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku 

apvidos" 7. pantam  var nepiemērot šo Noteikumu 32.punktu, kas paredz, ka  Neapbūvēta 

zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.  

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. punktu , 19.06.2018. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 

5.,29.2.,31. un 32.punktiem, Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2019 

“Par Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas 

maksu”, 2. punktu, atbilstoši A.K., personas kods “dzēsts”, un A.E., personas kods “dzēsts”, 

adrese “dzēsts”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, 27.03.2019. iesniegumiem, 

apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. 

atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS- nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A.K. par nekustamā īpašuma  “Ozoliņi”, Vecpiebalgas  

pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 008 0135, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4292 008 0135, lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas  0,4 ha platībā 

nomu lauksaimnieciskai izmantošanai personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas 

līguma termiņš- 5 gadi. 

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A.E. par nekustamu īpašuma  „Ozoliņi”, Vecpiebalgas  

pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 008 0135, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4292 008 0135, lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas  0,9 ha platībā 

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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un „Kalna Ozoliņi”, kadastra Nr. 4292 008 0104, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4292 008 0104, lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas  0,1 ha platībā nomu 

lauksaimnieciskai izmantošanai personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas 

līguma termiņš- 5 gadi. 

3. Zemesgabalu nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības ,bet ne 

mazāka par minimālo zemesgabala  nomas maksu - 5 euro.  

4. Nomnieki papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus .  

5. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai sagatavot nomas līgumu 

un mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas izpilddirektorei noslēgt zemes nomas līgumus 

ar A.K. un A.E. 

 

26. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot S.P., personas kods “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, Dzērbene, Dzērbenes 

pagasts, Vecpiebalgas novads, 22.03.2019. iesniegumu par nekustamā īpašuma „Kūtiņas”, 

kadastra Nr. 4250 007 0309, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0309 

lauksaimniecībā izmantojamās  zemes daļas  0,88  ha kopplatībā  zemes nomas līguma slēgšanu, 

konstatēts: 

Nekustamais īpašums “Kūtiņas”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

Nr. 4250 007 0309, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0309 0,98 ha 

platībā ir piekrītošs Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar pašvaldības 16.12.2009. 

lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta  2.daļas  5.punktu .   

19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi”, 29.2.punkts nosaka, ka iznomājot neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek 

izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu 

Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam  var nepiemērot šo Noteikumu 32.punktu, kas 

paredz, ka  Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. punktu , 19.06.2018. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 

5.,29.2.,31. un 32.punktiem, Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2019 

“Par Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas 

maksu”, 2. punktu,  atbilstoši S.P., personas kods “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, 

Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, 22.03.2019. iesniegumam, apvienotās 

finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. atzinumu 

(protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-

Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS- nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar S.P. par nekustamā īpašuma  „Kūtiņas”, Dzērbenē, 

Dzērbenes  pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4250 007 0309, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0309, lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas  0,88 

ha platībā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām, nomas līguma termiņš- 5 gadi. 

2. Zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības ,bet ne 

mazāka par minimālo zemesgabala  nomas maksu - 5 euro.  

3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus .  

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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4. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai sagatavot nomas līgumu 

un mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas izpilddirektorei noslēgt zemes nomas līgumu ar 

S.P. 

 

27. 

Par zemes vienību piekritību pašvaldībai. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2018.gada 25.oktobrī, 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikts, ka Šā panta pirmajā daļā minētie zemes 

gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts 

zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai 

piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. 

Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība. 

 15.03.2016. ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu 

Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un ir pagājis valstij un pašvaldībām 

noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā ieskaitīto un 

īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai un Valsts zemes dienesta 

tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemju saraksts. 

Rezerves zemes fondā ieskaitītas  5 zemes vienības , kas atrodas Vecpiebalgas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā – Dzērbenes pagastā zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 42500020134 un 42500020143 0,2 un 2,4 ha platībā, Inešu pagastā zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 4254 006 0131 8,87 ha, Kaives pagastā zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 4258 003 0175 un 4258 001 0047 0,13 un 0,33 ha platībā. 

Atbilstoši LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 2 .punktam, Zemes reformas laikā pašvaldībām 

piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 

21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas 

kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību 

atjaunošana likumos nav paredzēta, gadījumos , ja  vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā 

attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai 

pašvaldību funkciju īstenošanai. 

Zemes vienība Zemes reformas pabeigšanai Inešu pagastā ar kadastra apzīmējumu 4254 

006 0131, kuras zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ir iznomāta 

lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai.  

Zemes vienību Zemes reformas pabeigšanai Dzērbenes pagastā ar kadastra apzīmējumiem 4250 

002 0134 un 4250 002 0143 zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas 

ir daļēji aizaugusi. 

Zemes vienība Kaives pagastā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0175 ir pašvaldības 

autoceļa “Vītoliņi- Jaunšķeperi” daļa. 

Zemes vienība Kaives pagastā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 4258 001 0047 ir Pīslas upes  

daļa 

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 2 .punktu, LR likuma „Par pašvaldībām” 

15.pantu,  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves 

zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 

piederību vai piekritību”, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 18.04.2019. atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekrītošās šādas neapbūvētas rezerves 

zemes fondā ieskaitītās zemes vienības , kas nepieciešamas pašvaldības funkciju 

īstenošanai  

Atrašanās vieta Kadastra 

apzīmējums 

Platība, 

ha  

Dzērbenes pagasts 42500020134 0,2 

Dzērbenes pagasts 42500020143 2,4 

Inešu pagasts 42540060131 8,87 

Kaives pagasts 42580030175 0.13 

Kaives pagasts 42580010047 0,33 

2. Sarakstā iekļautas 5 zemes vienības 11,93 ha kopplatībā . Veicot zemes vienību 

kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta. 

 

28. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot  A.P., personas kods “dzēsts”, adrese: „dzēsts”, Ineši, Inešu pag., Vecpiebalgas 

nov., 15.04.2019. iesniegumu par 31.03.2017. noslēgtā Zemes nomas līguma izbeigšanu, 

konstatēts: 

 2017.gada 31.martā noslēgts zemes nomas līgums, kurā Vecpiebalgas novada pašvaldība   

iznomājusi īpašuma „Balgas”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 002 

0128, apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4254 002 0128 daļu  0,15 ha kopplatībā  

A.P. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu , LR MK  30.10.2007. 

noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atbilstoši A.P., personas 

kods “dzēsts”, adrese: „dzēsts”, Ineši, Inešu pag., Vecpiebalgas nov., 15.04.2019. iesniegumam, 

apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. 

atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS- nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Izbeigt 31.03.2017. noslēgto zemes nomas līgumu par īpašuma „Balgas”, Inešos, Inešu 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 002 0128, apbūvētās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu  4254 002 0128 daļas 0,15 ha kopplatībā  iznomāšanu A.P.   ar 

01.05.2019 

 

29. 

Par nekustamā īpašuma „Sakši” sagatavošanu atsavināšanai. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot I.S. 16.04.2019. iesniegumu par iespējām iegūt īpašumā nomāto zemes vienību 

„Sakši” Dzērbenes  pagastā, Konstatēts: 

Ar  Dzērbenes pagasta padomes  2000.gada 23.februāra lēmumu I.S. tika piešķirta lietošanā 

zemes vienība  „Sakši”, kadastra apzīmējums 4250 001 0058, Dzērbenes pagastā Vecpiebalgas 

novadā, platība 10,21 ha. Pamatojoties uz LR likuma “Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums“ 25.panta 1., 2. un 2.1 daļām, ar 

Dzērbenes pagasta padomes 30.01.2009. lēmumu  I.S. tika izbeigtas lietošanas tiesības uz lietošanā 

piešķirto zemi un piedāvātas zemes nomas pirmtiesības. 2009.gada 23.aprīlī tika noslēgts zemes 

nomas līgums par zemes vienības „Sakši” iznomāšanu I.S. Zemes nomas līgums pagarināts 

09.04.2019. Zemes vienība „Sakši” ir piekrītoša Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar 

pašvaldības 16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināma Zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to 
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nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta  5.daļas  2. punktu .  Zemes vienība  nav apbūvēta.   

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 14.panta  1.daļas  

2.punktu , atbilstoši I.S., personas kods “dzēsts”,   adrese „dzēsts” Dzērbenes  pagasts 

Vecpiebalgas novads,  16.04.2019, iesniegumam, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot, 

PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa,  I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, 

ATTURAS- K.Driķis, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Veikt nekustamā īpašuma „Sakši”, kadastra Nr. 4250 001 0058, Dzērbenes pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, sagatavošanu atsavināšanai –īpašuma nostiprināšanu Zemesgrāmatā 

un atsavināšanas vērtības noteikšanu. 

 

30. 

Par Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas sastāvu. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 5.panta pirmo daļu, 10.panta otro, trešo un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 24.punktu, ņemot vērā Vecpiebalgas novada domes 28.03.2019. lēmumu 

Nr.5 “Par Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas sastāvu”, saskaņā ar apvienotās finanšu 

komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.04.2019. atzinumu (protokols 

Nr.4), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS- nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ievēlēt Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas sastāvā sekojošu personu: 

1.1.Mārīte Lācgalve 

2. Lēmumu piecu dienu laikā nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Pielikumā iesniegtā  komisijas locekļa kandidāta pieteikums darbam Vecpiebalgas novada domes 

vēlēšanu komisijā uz 1 lapas. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:10 

Sēdes ilgums 1 stunda un 10 minūtes. 

 

 

 

Sēdi vadīja:         I.PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolēja:        I.ĢĒRMANE 
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