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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, vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Vecpiebalgas novada Inešu pagastā 

2020.gada 20.februārī                                  Nr.3                      

       

Sēde sasaukta plkst.1500 

Sēdi atklāj plkst.1500 

 

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

A.Andersone, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, domes ārkārtas 

sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Par izmaksām 2020.gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem. 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Inesieši”, Inešu 

pagastā. 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                 Arita ANDERSONE 

                 Viesturs MELBĀRDIS 

                 Inese NAVRA 

                 Kristaps DRIĶIS 

                 Indriķis PUTNIŅŠ 

                                                       

Ekonomiste Ilze POGULE 

Nekustamā īpašuma galvenā speciāliste Daina SLAIDIŅA 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Edgars BĒRZKALNS, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Ilona RADZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Edžus ĶAUKULIS, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                  

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 
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1. 

Par izmaksām 2020.gadā uz vienu  

audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. 

Ziņo Ilze Pogule 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā; 15.pantu, kurā noteikts, 

ka pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, pamatojoties  uz 2020.gada 

14.februāra grozījumiem 2016.gada 28.jūnija MK noteikumos Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, šo pašu 

noteikumu 4 .punktu, kur noteikts,  ka pašvaldības sagatavo un nosūta pakalpojuma saņēmējam 

parakstīšanai līguma projektu par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības izglītības 

iestādē  un līguma projekta pielikumos norāda faktisko izglītojamo skaitu un pašvaldības 

apstiprinātos izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos 

izdevumus, atklāti balsojot: PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, 

PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt izmaiņas viena audzēkņa  izmaksās 2020.budžeta gadā, attiecīgajā izglītības 

iestādē atbilstoši pielikumam. 

 

  

2. 

Par zemes ierīcības projekta  

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Inesieši”, Inešu  pagastā. 

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

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta  nodaļas 08.11.2019. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2019/7-29/978 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Inesieši”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

Nr. 4254 002 0023,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4254 002 0023   sadalīšanai” ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Inesieši” (kadastra Nr. 4254 002 

0023). 

Izskatot SIA „Latīpašums – mērniecības birojs” zemes ierīkotājas Sandras Keišas 

izstrādāto zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 13.punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” 19. pantu, MK 2016.gada 2.augusta noteikumu 

Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un MK 2006.gada 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  atklāti balsojot, PAR – 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 Sandras Keišas 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Inesieši”, kadastra Nr.4254 002 

0023, Inešu pagasts, Vecpiebalgas  novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 

0023 sadalīšanai. 

2. Saglabāt no īpašuma „Inesieši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0023   

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0395  

7,8  ha kopplatībā  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) un ēkas, kas atrodas uz šīs 

zemes vienības , nosaukumu un adresi  “Inesieši”, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, un   

noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība, kods 0101. 
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3. Piešķirt no īpašuma „Inesieši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0023 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4254 002 0394 1,5 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu 

“Ineškrasti”, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes  

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

0101. 

4. Piešķirt no īpašuma „Inesieši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0023 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4254 002 0393 0,4 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu 

“Ezerkrasti”, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes  

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

0101. 

5. Piešķirt no īpašuma „Inesieši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0023 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0392 

5,3 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Krīvi”, Inešu 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:08 

Sēdes ilgums 8 minūtes. 

 

 

 

 

Sēdi vadīja:         I.PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolēja:        I.ĢĒRMANE 
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