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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 

2018.gada 26.jūlijā                                  Nr.12                      

                                                

Sēde sasaukta plkst.1000 

Sēdi atklāj plkst.1000 

 

Domes priekšsēdētājs rosina izņemt no izsludinātās domes sēdes darba kārtības lēmuma 

projektus “Par finansiālu atbalstu Dzērbenes Sarkanā krusta nodaļai Donoru dienā” un “Par 

Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekļa apstiprināšanu”, kā arī papildināt domes sēdes darba 

kārtību ar deviņiem lēmuma projektiem, kas deputātiem tika nosūtīti.  

Deputāti balso par domes sēdes darba kārtības papildināšanu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, 

I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 28.06.2018. domes sēdes lēmumu 

izpildi. 

2. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2018.gada 24.maija līdz 

2018.gada 26.jūlijam. 

3. Par izmaiņām struktūrvienībā “Saimniecības nodaļa”. 

4. Par izmainām Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.gada amata vienību sarakstā. 

5. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības grantu konkursa rezultātu apstiprināšanu un 

finansējuma piešķiršanu. 

6. Par ekspertu grupas izveidi. 

7. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.4 “Par 

dalību Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta 

projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. 

8. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.5 “Par 

dalību Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta 

projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. 

9. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.6 “Par 

dalību Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta 

projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. 

10. Par precizējumiem maksas pakalpojumu sarakstā. 

11. Par finansiālu atbalstu K.S. 
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12. Par palīdzības sniegšanu Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ilgstošas sociālās 

aprūpes centram “Vecpiebalga”. 

13. Par Jaunatnes politikas stratēģijas apstiprināšanu. 

14. Par Vecpiebalgas vidusskolas direktora apstiprināšanu. 

15. Par atbrīvošanu no Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu 

veikšanas. 

16. Par atbrīvošanu no Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu 

veikšanas. 

17. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Pils”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

18. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

19. Par nekustamā īpašuma “Saulītes” -14, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašuma “Ilzītes”, Inešu 

pagastā. 

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Krasta Reinkaļvi”, 

Inešu pagasta. 

22. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.20 “Par 

civilās aizsardzības komisiju”. 

23. Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. 

24. Par J.G. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

25. Par V.G. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

26. Par J.T. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

27. Par J.T. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

28. Par S.T. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

29. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

30. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu. 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE 

                  Edgars BĒRZKALNS 

                  Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                  Kristaps DRIĶIS 

                  Edžus ĶAUKULIS 

                  Viesturs MELBĀRDIS 

                  Inese NAVRA 

                  Indriķis PUTNIŅŠ 

                  Ilona RADZIŅA 

                                     

Izpilddirektore Lelde BURDAJA 

Juriste Sandra STRAUPE 

Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Girta UPENA 

Nekustamā īpašuma speciāliste Daina SLAIDIŅA 

Ekonomiste Gita JANŠEVICA 

Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Linda ĶAUKULE 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 
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1. 

Pašvaldības izpilddirektores  

L.Burdajas atskaite par 28.06.2018. domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

Izpilddirektore L.Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par 2018.gada 28.jūnija domes sēdes 

Nr.12 lēmumu izpildi. Atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 28.06.2018. domes lēmum izpildi. 

 

2. 

Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas  

atskaite par darbu no 2018.gada 24.maija līdz 2018.gada 26.jūlijam. 

 

Izpilddirektore L.Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par darbu no 2018.gada 24.maija 

līdz 2018.gada 26.jūlijam. Atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par darbu no 2018.gada 24.maija līdz 2018.gada 

26.jūlijam. 

Atskaite protokola pielikumā. 

 

3. 

Par izmaiņām struktūrvienībā “Saimniecības nodaļa”. 

Ziņo L.Burdaja, debatēs piedalās E.Bērzkalns 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.pantu, , 21.panta pirmās daļas 8. un 9.punktu, 

apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.07.2018. atzinumu 

(protokols Nr.8), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Veikt izmaiņas struktūrvienībā “Saimniecības nodaļa” sekojoši: 

1.1.likvidēt amata vienību “Inešu saimniecības vadītājs”; 

1.2.izveidot jaunu amata vienību “Vecpiebalgas saimniecības vadītājs” 

1.3.Apstiprināt izmaiņas  struktūrvienības shēmā (pielikumā) 

 

 

4. 

Par izmaiņām Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.gada amata vienību sarakstā. 

Ziņo L.Burdaja, debatēs piedalās K.Driķis 

 

Pamatojoties uz LR likuma „ Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.07.2018. atzinumu (protokols 

Nr.8), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Apstiprināt izmaiņas Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.gada amata vienību sarakstā: 
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SAIMNIECĪBAS NODAĻA 

NO: 

 Amats likme 

Pilna 

alga 

Alga pēc 

slodzes 

1 Saimniecības nodaļas vadītājs 0,80 1260,00 1008,00 

2 Saimniecības vadītājs 0,60 985,00 591,00 

 

UZ: 

 Amats likme 

Pilna 

alga 

Alga pēc 

slodzes 

1 Saimniecības nodaļas vadītājs 0,60 1285,00 771,00 

2 Saimniecības vadītājs 0,80 1000,00 800,00 

 

 

5. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

grantu konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu. 

Ziņo G.Upena, debatēs piedalās E.Ķaukulis 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības grantu konkursa nolikumu, kas 

apstiprināts ar Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 12 (protokols Nr. 

7), un Vecpiebalgas novada pašvaldības grantu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisijas 2018. 

gada 13. jūlija protokolu Nr. 1, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 19.07.2018. atzinumu (protokols Nr.8), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības grantu konkursa rezultātus, piešķirot 

finansiālu atbalstu šādiem projektiem un šādā apmērā: 

Projekta nosaukums Granta pretendents Finansiālā atbalsta 

apmērs, EUR 

CNC darba galda iegāde koka 

dekoru un iepakojumu 

izgatavošanai 

“Pasakainas lietas” IK 1802,27 

LAMPAS.LV Lampu dizaina darbnīca SIA 1530,00 

Lina apģērbu šūšana sievietēm un 

bērniem 

Madara Višņova 602,85 

Neparasti, smalki dekorēti un 

personalizēti konditorejas 

izstrādājumi svētkiem un dāvanām. 

Zīmols “Tik dēļ Tevis, saldumiņ!” 

Gunta Sakse 1289,36 

Automobiļu gaisa kondicionēšanas 

iekārtu remontdarbu nodrošināšana 

“MALI-B” IK 1846,11 

KINO FERMA Aldis Slišans 929,41 

 

2. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei noslēgt ar granta saņēmējiem 

projekta finansēšanas līgumus Vecpiebalgas novada pašvaldības grantu konkursa 

nolikumā paredzētā termiņā. 

 

 



5 

 

6. 

Par ekspertu grupas izveidi. 

Ziņo G.Upena 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61. panta trešo daļu, Augu 

aizsardzības likuma 18.1 panta sesto daļu, Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 

559 “Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.07.2018. atzinumu (protokols 

Nr.8), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – 

izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikumu. 

2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – 

izplatības ierobežošanas ekspertu grupu šādā sastāvā: 

Priekšsēdētājs – deputāte INESE NAVRA 

Locekļi – Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta nodaļas vadītāja GIRTA UPENA; 

Juriste SANDRA STRAUPE; 

Nekustamā īpašuma speciāliste BENITA ZVEJNIECE;  

Saimniecības nodaļas vadītājs VIESTURIS BURJOTS; 

Dzērbenes pagasta saimniecības vadītājs VIESTURS MELBĀRDIS; 

Valsts augu aizsardzības dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vecākā inspektore ILVA 

MIĶELSONE,  

3. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – 

izplatības ierobežošanas ekspertu grupai līdz 2019. gada 1. februārim izstrādāt invazīvo 

augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko 

plānu Vecpiebalgas novada administratīvajai teritorijai turpmākajiem pieciem gadiem. 

Pielikumā: Vecpiebalgas novada pašvaldības Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – 

izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikums uz 3 lappusēm. 

 

7. 

Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 24. maija lēmumā Nr. 4 “Par 

dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. 

Ziņo G.Upena 

 

2018. gada 24. maijā Vecpiebalgas novada dome ar lēmumu Nr. 4 (protokols Nr. 8) nolēma 

piedalīties atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar projektu 

“Pašvaldības ceļa A1 “Stacija-Brodi-Kaupēni” pārbūve” ar projekta kopējām izmaksām 

256720,86 EUR (ar PVN). Lauku atbalsta dienests ir norādījis uz nepieciešamiem precizējumiem 

projekta pieteikumā saistībā ar avansa summas aprēķinu. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. 

punktu, Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos”, Lauku atbalsta dienesta norādījumiem, kā arī apvienotās finanšu un sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.07.2018. atzinumu (protokols Nr.8), atklāti balsojot, 

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

E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 
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Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Veikt grozījumus Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 24. maija lēmumā Nr. 4 “Par 

dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”, 

izsakot 6. punktu šādā redakcijā: 

“6. Projekta realizācijas finanšu resursu avots – avanss 20% 46209,75 EUR, kredīts Valsts 

kasē – 210511,11 EUR.” 

8. 

Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 24. maija lēmumā Nr. 5 “Par 

dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. 

Ziņo G.Upena 

 

2018. gada 24. maijā Vecpiebalgas novada dome ar lēmumu Nr. 5 (protokols Nr. 8) nolēma 

piedalīties atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar projektu 

“Pašvaldības ceļa B26 “Jaunkabulēni-Celmi-Tožiņi” pārbūve”. Lauku atbalsta dienests ir norādījis 

uz nepieciešamiem precizējumiem projekta pieteikumā saistībā ar projekta kopējo izmaksu un 

avansa summas aprēķiniem. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. 

punktu, Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos”, Lauku atbalsta dienesta norādījumiem, kā arī apvienotās finanšu un sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.07.2018. atzinumu (protokols Nr.8), atklāti balsojot, 

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

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Veikt Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 24. maija lēmumā Nr. 5 “Par dalību Eiropas 

Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu 

iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” šādus grozījumus: 

1.1.izteikt 2. punktu šādā redakcijā: “2. Projekta kopējās izmaksas ir 138502,01 EUR.”; 

1.2.izteikt 3. punktu šādā redakcijā: “3. Attiecināmās izmaksas ir 138502,01 EUR.”; 

1.3.izteikt 5. punktu šādā redakcijā: “5. Publiskais finansējums ir 124651,81 EUR.”; 

1.4.izteikt 6. punktu šādā redakcijā “6. Projekta realizācijas finanšu resursu avots – avanss 20% 

24930,36 EUR, kredīts Valsts kasē – 113571,65 EUR.” 

 

9. 

Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 24. maija lēmumā Nr. 6 “Par 

dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. 

Ziņo G.Upena 

 

2018. gada 24. maijā Vecpiebalgas novada dome ar lēmumu Nr. 6 (protokols Nr. 8) nolēma 

piedalīties atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar projektu 

“Pašvaldības ceļu B77 “Saulgoži-Brežģis” un B71 “Šoseja-Laidzi” pārbūve”. Lauku atbalsta 



7 

 

dienests ir norādījis uz nepieciešamiem precizējumiem projekta pieteikumā saistībā ar projekta 

kopējo izmaksu un avansa summas aprēķiniem. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. 

punktu, Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos”, Lauku atbalsta dienesta norādījumiem, kā arī apvienotās finanšu un sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.07.2018. atzinumu (protokols Nr.8), atklāti balsojot, 

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

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Veikt Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 24. maija lēmumā Nr. 6 “Par dalību Eiropas 

Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu 

iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” šādus grozījumus: 

1.1.izteikt 2. punktu šādā redakcijā: “2. Projekta kopējās izmaksas ir 365698,47 EUR.”; 

1.2.izteikt 3. punktu šādā redakcijā: “3. Attiecināmās izmaksas ir 365698,47 EUR.”; 

1.3.izteikt 5. punktu šādā redakcijā: “5. Publiskais finansējums ir 329128,62 EUR.”; 

1.4.izteikt 6. punktu šādā redakcijā “6. Projekta realizācijas finanšu resursu avots – avanss 20% 

65825,72 EUR, kredīts Valsts kasē – 299872,75 EUR.” 

 

10. 

Par precizējumiem maksas pakalpojumu sarakstā. 

Ziņo G.Janševica 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu, kas nosaka, ka dome var 

izskatīt  jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja 

tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem 

pakalpojumiem. Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada domes 2016.gada 28.aprīlļa noteikumu 

(lēmums Nr.3, prot.Nr.5) „Vecpiebalgas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 22.2. 

punktu un 22.3. punktu, kuri nosaka, ka ir jāveic grozījumi normatīvajos aktos, ja mainījušies 

apstākļi, kas ietekmē iestādes sniedzamo maksas pakalpojumu klāstu vai ir būtiski mainījušās 

(samazinājušās vai palielinājušās) tiešās vai netiešās izmaksas, kuras veido maksas pakalpojumu 

izcenojumus, kā arī pamatojoties uz sporta organizatora Toma Praulīša ierosinājumu un apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.07.2018. atzinumu (protokols 

Nr.8), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu.  

2. Ar lēmuma pieņemšanas brīdi spēku zaudē maksas pakalpojumu cenrādis iepriekšējā 

redakcijā. 

 

11. 

Par finansiālu atbalstu K.S. 

Ziņo G.Janševica 

 

Pamatojoties uz K.S. 19.06.2018.iesniegumu, LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

6.punktu, kas nosaka, ka  pašvaldībām ir autonomā funkcija veicināt iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu un sportu; saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr 3/2018 „Vecpiebalgas novada 

pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam” , apvienotās finanšu un sociālo, 
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izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.07.2018. atzinumu (protokols Nr.8), atklāti balsojot, 

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

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Atbalstīt motosportistu K.S., apmaksājot izdevumus sporta inventāra un sporta uztura 

iegādei 860,00 (atsoņi simti sešdesmit euro 00 centi) apmērā. 

 

12. 

Par palīdzības sniegšanu Rīgas psihiatrijas un  

narkoloģijas centra ilgstošas sociālās aprūpes centram “Vecpiebalga”. 

Ziņo S.Straupe 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir saņēmusi  VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” lūgumu rast iespēju nodrošināt tā struktūrvienības - ilgstošas sociālās aprūpes centra 

“Vecpiebalga” (adrese: “Greiveri”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, turpmāk saukts- 

Centrs)  ēdināšanas uzņēmumu uz laiku ar telpu ēdiena gatavošanai Centra vajadzībām. Lūguma 

pamats ir 2018.gada 17.jūlijā noticis ugunsgrēks, kā rezultātā cietusi saimniecības ēka, kurā bijis 

izvietots Centra ēdināšanas uzņēmums.  

Par piemērotāko risinājumu tika atzīta virtuves telpa Taurenes pamatskolā.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 14.punktu, 2018.gada 20.februāra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” (izdoti saskaņā ar  Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6 1 panta trešo daļu), uz  apvienotās finanšu un sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes 19.07.2018. atzinumu (protokols Nr.8), atklāti 

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

I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Slēgt nomas līgumu ar VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” par telpu nomu 

53,50 m2 apmērā. 

2. Nomas līgumu slēgt uz laiku līdz 2018.gada 31.augustam. 

3. Nomas maksu noteikt EUR 0,33 m2 mēnesī. 

4. Maksu par komunālajiem pakalpojumiem noteikt atbilstoši spēkā esošajiem Vecpiebalgas 

novada pašvaldības komunālo pakalpojumu tarifiem. 

5. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei Leldei Burdajai noslēgt 

nedzīvojamo telpu nomas līgumu. 

 

13. 

Par Jaunatnes politikas stratēģijas apstiprināšanu. 

Ziņo L.Ķaukule 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.970, kas izdoti saskaņā ar Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu Vecpiebalgas novada domei ir nodots vidēja 

termiņa plānošanas dokuments 2019.-2023.gadam Vecpiebalgas novada Jaunatnes politikas 

stratēģija, kas  izstrādāta Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā" 

3.pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās" sadaļā 

apstiprinātā projekta "Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde" Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 

ietvaros. Dokuments nosaka Vecpiebalgas novada darba ar jaunatni attīstības prioritātes, rīcības 

virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus stratēģijā definēto mērķu 

sasniegšanai. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un saskaņā ar apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas sēdes 19.07.2018. atzinumu (protokols Nr.8), atklāti balsojot: PAR 

https://likumi.lv/ta/id/175748-attistibas-planosanas-sistemas-likums
https://likumi.lv/ta/id/175748-attistibas-planosanas-sistemas-likums
https://likumi.lv/ta/id/175748-attistibas-planosanas-sistemas-likums#p11
http://rauna.lv/docs/1382/2018/RAUNAS_novada_strategija.docx
http://rauna.lv/docs/1382/2018/RAUNAS_novada_strategija.docx
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– I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada Jaunatnes politikas stratēģiju 2019. – 2023.gadam. 

 

14. 

Par Vecpiebalgas vidusskolas direktora apstiprināšanu. 

Ziņo S.Straupe 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem 

Nr.496 "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot 

augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu 

atlasei",  Vecpiebalgas novada vispārējās izglītības iestādes direktora amata pretendentu atlases 

konkursa komisijas 2018. gada 18. jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr. 5), apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.07.2018. atzinumu (protokols Nr.8), atklāti 

balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Iecelt Arvi Kalēju par Vecpiebalgas vidusskolas direktoru. 

2. Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei L. Burdajai noslēgt darba līgumu ar 

Arvi Kalēju, nosakot pārbaudes laiku 3 mēneši. 

3.  Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei L. Burdajai saskaņot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju Arva Kalēja pieņemšanu darbā par Vecpiebalgas novada vidusskolas 

direktoru. 

4.  Vecpiebalgas novada Domes priekšsēdētājam I. Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi. 

 

15. 

Par atbrīvošanu no Vecpiebalgas  

novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu veikšanas. 

Ziņo S.Straupe 

 

 Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 11.pantu, Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas locekles Ilonas Strelkovas 

iesniegumu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.07.2018. 

atzinumu (protokols Nr.8), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Atbrīvot no Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu veikšanas Ilonu 

Strelkovu. 

2. Noteikt Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanas termiņu 

Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijai līdz 2018.gada 13.augustam. 

 

16. 

Par atbrīvošanu no Vecpiebalgas  

novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu veikšanas. 

Ziņo S.Straupe 

 

 Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 11.pantu, Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas locekļa Andra Lapiņa 
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iesniegumu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.07.2018. 

atzinumu (protokols Nr.8), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Atbrīvot no Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu veikšanas Andri 

Lapiņu. 

2. Noteikt Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanas termiņu 

Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijai līdz 2018.gada 13.augustam. 

 

17. 

Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Pils”, Inešos,  

Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada dome izskatīja Vecpiebalgas novada pašvaldības izsoles komisijas 

2018.gada 18.jūlija izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par  nedzīvojamo telpu ēkā 

„Pils ”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 0312 001, 

daļas  ar kopējo platību 83,1 m2 platībā nomas tiesību izsoli. Izvērtējot domes rīcībā esošo 

informāciju, tika konstatēts, ka: 

[1.] atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 28.06.2018. lēmumam Nr. 15 Par telpu nedzīvojamā 

ēkā „Pils”, kadastra apz. 4254 002 0312 001, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā 

nodošanu nomā, mutiskā izsolē tika izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu nomu  ēkā 

“Pils” īpašumā “Pils parks”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 

4254 002 0312  001, 83,1 m2 platībā. 

[2.] izsolē piedalījās viens dalībnieks – SIA „ATG GOLD”, vienotais reģistrācijas Nr. 

44103109700, adrese: „Mazsviļi”, Inešu pag., Vecpiebalgas nov., LV-4123,  kura piekrita nomāt 

nomas objektu par izsoles sākumcenu EUR 0,21 bez PVN 21% par vienu kvadrātmetru.  

[3.] nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti 2018.gada 28.jūnijā , lēmums Nr.15) 18. punkts 

nosaka, ja izsoles dalībnieku sarakstā tiek reģistrēts viens izsoles dalībnieks, izsole atzīstama par 

notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav 

zemāka par izsoles sākumcenu. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 12. punktu, kas nosaka, ka 

lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.07.2018. atzinumu (protokols Nr.8), atklāti 

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

I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Slēgt nomas līgumu ar SIA „ATG GOLD”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103109700, 

adrese: “Mazsviļi”, Inešu pag., Vecpiebalgas nov., LV-4123, par pašvaldībai piederošo 

nedzīvojamo telpu 83, m ²  platībā   ēkā “Pils”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra apzīmējums 4254 002 0312 001,  iznomāšanu.  

2. Nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.  

3. Nomas maksu noteikt EUR 0,21 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. Nomnieks 

papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos 

nodokļus. 

4. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei Leldei Burdajai noslēgt 

nedzīvojamo telpu nomas līgumu. 
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18. 

Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Pils”, Dzērbenē,  

Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada dome izskatīja Vecpiebalgas novada pašvaldības izsoles komisijas 

2018.gada 18.jūlija izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par  nedzīvojamo telpu ēkā 

„Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4250 007 

0176 001, daļas  ar kopējo platību 20,1  m2 platībā nomas tiesību izsoli. Izvērtējot domes rīcībā 

esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

[1.] atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 28.06.2018. lēmumam Nr. 16 Par telpu nedzīvojamā 

ēkā „Pils”, kadastra apz. 4250 007 0176 001, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā 

nodošanu nomā, mutiskā izsolē tika izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu nomu  ēkā 

“Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4250 007 0176  

001,   20,1 m2  platībā. 

[2.] izsolē piedalījās viens dalībnieks – G.S., personas kods xxxxxxxx, adrese: Dzērbenes pag., 

Vecpiebalgas nov., LV-4118,  kura piekrita nomāt nomas objektu par izsoles sākumcenu EUR 

0,21 bez PVN 21% par vienu kvadrātmetru.  

[3.] nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti 2018.gada 28.jūnijā , lēmums Nr.16) 18. punkts 

nosaka, ja izsoles dalībnieku sarakstā tiek reģistrēts viens izsoles dalībnieks, izsole atzīstama par 

notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav 

zemāka par izsoles sākumcenu. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 12. punktu, kas nosaka, ka 

lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.07.2018. atzinumu (protokols Nr.8), atklāti 

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

I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Slēgt nomas līgumu ar G.S., personas kods xxxxxxx, adrese: Dzērbenes pag., Vecpiebalgas 

nov., LV-4118, par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 20,1 m ²  platībā   ēkā “Pils”, 

Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4250 007 0176 

001,  iznomāšanu.  

2. Nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.  

3. Nomas maksu noteikt EUR 0,21 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. Nomnieks 

papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos 

nodokļus. 

4. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei Leldei Burdajai noslēgt 

nedzīvojamo telpu nomas līgumu. 

 

19. 

Par nekustamā īpašuma “Saulītes”-14, Inešos,  

Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

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

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

īpašumu privatizācijas komisijas 12.07.2018.apstiprināto Izsoles protokolu Nr.1, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.07.2018. atzinumu (protokols 

Nr.8), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS – E.Bērzkalns, 
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Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulītes” -14, Inešos, Inešu pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4254 900 0063, izsoles rezultātus – izsolē 

piedāvātā augstākā cena   EUR 2930,00 (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro). 

2. Pārdot nekustamo īpašumu „Saulītes” -14, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra apzīmējums 4254 900 0063, izsoles augstākās cenas piedāvātājai M.P. personas 

kods xxxxxxxx, adrese: Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads LV-4123. 

 

20. 

Par zemes ierīcības projekta  

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ilzītes”, Inešu pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta  nodaļas 21.03.2018. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.7-29/25 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes nosacījumi īpašuma „Ilzītes”, Inešu pagastā Vecpiebalgas novadā kadastra Nr. 4254 005 

0005,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4254 005 0005   sadalīšanai” ir izstrādāts zemes 

ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Ilzītes” (kadastra Nr. 4254 005 0005). 

Izskatot zemes ierīkotāja Raimonda Kokina 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 un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

19.07.2018. atzinumu (protokols Nr.8), atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, 

A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - 

nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Raimonda Kokina izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam “Ilzītes”, kadastra Nr.4254 005 0005, Inešu pagasts, Vecpiebalgas  

novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4254 005 0005. 

2. Saglabāt no īpašuma „Ilzītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 005 0005 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 005 0026  

2.0  ha kopplatībā ,vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā, un ēkām, kas atrodas uz šīs 

zemes vienības –nosaukumu un adresi “Ilzītes”,  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 „Ilzītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 005 0005 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 005 0033 

12.06 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā), nosaukumu „Pļavas” 

Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes  lietošanas mērķi- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

4. Lūgt VZD Vidzemes reģionālo nodaļu piešķirt no īpašuma „Ilzītes”, kadastra Nr.4254 005 

0005, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 005 0005 atdalītajam īpašumam „Pļavas” 

kadastra numuru. 
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21. 

Par zemes ierīcības projekta  

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Krasta Reinkaļvi”,  Inešu pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma 

nodaļas 06.10.2016. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumi īpašuma „Krasta Reinkaļvi”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 

001 0078,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4254 001 0078   sadalīšanai” ir izstrādāts 

zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Krasta Reinkaļvi” (kadastra Nr. 4254 001 

0078). 

Izskatot SIA „Latīpašums- mērniecības birojs” zemes ierīkotājas Initas Upenas 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 un sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 19.07.2018. atzinumu (protokols Nr.8), atklāti balsojot, PAR – 

I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1. Apstiprināt SIA „Latīpašums- mērniecības birojs” zemes ierīkotājas Initas Upenas izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Krasta Reinkaļvi”, kadastra Nr.4254 001 

0078, Inešu pagasts, Vecpiebalgas  novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4254 001 

0078. 

2. Saglabāt no īpašuma „Krasta Reinkaļvi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 

001 0078 atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4254 001 0168  11,6  ha kopplatībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā, nosaukumu 

„Krasta Reinkaļvi”,  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 „Krasta Reinkaļvi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 

001 0078 atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4254 001 0165 2,5 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā), nosaukumu 

„Vītola Reinkaļvi”, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes  

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

0101. 

4. Lūgt VZD Vidzemes reģionālo nodaļu piešķirt no īpašuma “Krasta Reinkaļvi”, kadastra 

Nr.4254 001 0078, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 001 0078 atdalītajam 

īpašumam „Vītola Reinkaļvi” kadastra numuru. 

  

 

22. 

Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes  

2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.20 “Par civilās aizsardzības komisiju”. 

Ziņo S.Straupe 

 

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 21.pantu, Civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.pantu un Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra 

noteikumu Nr.582 “Noteikumi par pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
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komisijām” 8.punktu,  atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Veikt grozījumus 2018.gada 22.februāra domes sēdes lēmumā Nr.20 “Par civilās 

aizsardzības komisiju”, izsakot 1.3. punktu “Komisijas locekļi” šādā redakcijā: 

 

“Vecpiebalgas novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītājs Viesturis Burjots”. 

 

23. 

Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. 

Ziņo S.Straupe 

 

Pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.pantu un 

Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi par pašvaldības 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 10.1.punktu,  atklāti balsojot, PAR – 

I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. 

 

Nolikums pielikumā uz 6 lapām. 

 

24. 

Par J.G. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

Ziņo S.Straupe 

 

(1) Vecpiebalgas novada pašvaldība ir saņēmusi A.O.2018.gada 18.maija (turpmāk tekstā 

saukts- Iesniedzējs) iesniegumu ar  lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J. G. 

personas kods xxxxxxx (turpmāk saukts- Adresāts)  īpašumā “dzēsts”, Inešu pagastā, 

Vecpiebalgas novadā.  

Iesniedzējs iesniegumā norādījis, ka Adresāts norādītajā adresē nedzīvo un viņam  nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē. 

(2)  Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmās daļas nosacījumiem  

iestādei ir pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, kā 

arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. 

(3) Adresātam likumā noteiktajā kārtībā  tika nosūtīts uzaicinājums ierasties Vecpiebalgas 

novada Inešu pagasta pārvaldē un sniegt informāciju par savas deklarētās dzīvesvietas 

tiesisko pamatu. 

(4) Pašvaldība atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantam iespēju un kompetences 

robežās ir veikusi ziņu pārbaudi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un konstatējusi 

sekojošo:  

- Iesnieguma Iesniedzējs ir nekustamā īpašuma īpašnieks, kuram atbilstoši Dzīvesvietas 

deklarēšanas likumam ir tiesības iesniegt iesniegumu; 

- Adresātam nav reģistrētas īpašuma tiesības uz īpašumu, kurā viņš ir deklarēts; 

- Adresāts ir deklarēts kopš 2015.gada 1.jūnija; 

- Adresāts ir pilngadīga persona;  

- Adresāts uz uzaicinājumu ierasties neatsaucās, tādējādi ir pamats uzskatīt , ka viņš minētajā 

adresē nedzīvo un likuma noteiktajā kārtībā valsts institūcijām nav sasniedzams; 

- Vecpiebalgas novada pašvaldībai nav iesniegti apliecinājumi, ka Adresāts ar nekustamā 

īpašuma īpašnieku (Iesniedzēju) atrodas īres, nomas, uztura vai cita veida līguma 
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tiesiskajās attiecībās. Valsts vienotajā zemesgrāmatu sistēmā  (ieskatīšanās 24.07.2018.) 

ieraksts par šādu līgumu spēkā esamību nav reģistrēts; 

- Pašvaldības rīcībā nav citu ziņu, kas apliecina Adresāta tiesību lietot īpašumu saskaņā ar  

citiem lietošanas tiesību pamatiem, tādējādi uzskatāms, ka viņam nav tiesiska pamata būt 

deklarētam nekustamajā īpašumā;  

Ņemot vērā Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietas izskatīšanu saistītos apstākļus, 

un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmās daļas, 12.panta pirmās daļas 

2.punkta, kā arī Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr. 72 “Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” nosacījumiem, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par J.G., personas kods xxxxx deklarēto dzīvesvietu adresē: “dzēsts”, Inešu 

pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 26.jūlijā. 

3. Pievienot lēmumu J.G. deklarācijai. 

4. Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” paziņot Adresātam, ka tā sniegtās ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmuma norakstu uz Adresāta deklarēto 

dzīvesvietu. 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas un 71.panta otrās daļas 

nosacījumiem, nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesnieguma Iesniedzējam . 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, pēc iesniedzēja deklarētās 

dzīvesvietas viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

7. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas iedzīvotāju reģistrā.  

 

25. 

Par V.G. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

Ziņo S.Straupe 

 

(1) Vecpiebalgas novada pašvaldība ir saņēmusi R.Ā. 2018.gada 16.aprīļa (turpmāk tekstā 

saukts- Iesniedzējs) iesniegumu ar  lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu V.G. 

personas kods xxxxxxxx (turpmāk saukts- Adresāts)  īpašumā “dzēsts”, Vecpiebalgas 

pagastā, Vecpiebalgas novadā.  

Iesniedzējs iesniegumā norādījis, ka Adresāts norādītajā adresē nedzīvo un viņam  nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē. 

(2)  Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmās daļas nosacījumiem  

iestādei ir pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, kā 

arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. 

(3) Adresātam likumā noteiktajā kārtībā  tika nosūtīts uzaicinājums ierasties Vecpiebalgas 

novada administrācijā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, un sniegt informāciju par savas 

deklarētās dzīvesvietas tiesisko pamatu. 

(4) Pašvaldība atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantam iespēju un kompetences 

robežās ir veikusi ziņu pārbaudi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un konstatējusi 

sekojošo:  

- Iesnieguma Iesniedzējs ir nekustamā īpašuma īpašnieks, kuram atbilstoši Dzīvesvietas 

deklarēšanas likumam ir tiesības iesniegt iesniegumu; 

- Adresātam nav reģistrētas īpašuma tiesības uz īpašumu, kurā viņš ir deklarēts; 

- Adresāts ir deklarēts kopš 2017.gada 25.aprīļa; 

- Adresāts ir pilngadīga persona;  

- Adresāts uz uzaicinājumu ierasties neatsaucās, tādējādi ir pamats uzskatīt , ka viņš minētajā 

adresē nedzīvo un likuma noteiktajā kārtībā valsts institūcijām nav sasniedzams; 
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- Vecpiebalgas novada pašvaldībai nav ziņu, kas apliecina, ka Adresāts ar nekustamā 

īpašuma īpašnieku (Iesniedzēju) atrodas īres, nomas, uztura vai cita veida līguma 

tiesiskajās attiecībās. Valsts vienotajā zemesgrāmatu sistēmā  (ieskatīšanās 24.07.2018.) 

ieraksts par šādu līgumu spēkā esamību nav reģistrēts; 

- Pašvaldības rīcībā nav citu ziņu, kas apliecina Adresāta tiesību lietot īpašumu saskaņā ar  

citiem lietošanas tiesību pamatiem, tādējādi uzskatāms, ka viņam nav tiesiska pamata būt 

deklarētam nekustamajā īpašumā;  

Ņemot vērā Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietas izskatīšanu saistītos apstākļus, 

un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmās daļas, 12.panta pirmās daļas 

2.punkta, kā arī Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr. 72 “Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” nosacījumiem, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par V.G., personas kods xxxxxxxx, deklarēto dzīvesvietu adresē: “dzēsts”, 

Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 26.jūlijā. 

3. Pievienot lēmumu V.G. deklarācijai. 

4. Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” paziņot Adresātam, ka tā sniegtās ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmuma norakstu uz Adresāta deklarēto 

dzīvesvietu. 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas un 71.panta otrās daļas 

nosacījumiem, nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesnieguma Iesniedzējam . 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, pēc iesniedzēja deklarētās 

dzīvesvietas viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

7. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas iedzīvotāju reģistrā.  

 

26. 

Par J.T. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

Ziņo S.Straupe 

 

(1) Vecpiebalgas novada pašvaldība ir saņēmusi A.A. 2018.gada 2.maija (turpmāk tekstā 

saukts- Iesniedzējs) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J.T. 

personas kods xxxxxxx (turpmāk saukts- Adresāts)  īpašumā “dzēsts”, Kaivē, Kaives 

pagastā, Vecpiebalgas novadā.  

Iesniedzējs iesniegumā norādījis, ka Adresāts norādītajā adresē nedzīvo kopš 01.08.2017.,  

un viņam  nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē. 

(2)  Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmās daļas nosacījumiem  

iestādei ir pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, kā 

arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. 

(3) Adresātam likumā noteiktajā kārtībā  tika nosūtīts uzaicinājums ierasties Vecpiebalgas 

novada Kaives pagasta pārvaldē un sniegt informāciju par savas deklarētās dzīvesvietas 

tiesisko pamatu. 

(4) Pašvaldība atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantam iespēju un kompetences 

robežās ir veikusi ziņu pārbaudi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un konstatējusi 

sekojošo:  

- Iesnieguma Iesniedzējs ir nekustamā īpašuma īpašnieks, kuram atbilstoši Dzīvesvietas 

deklarēšanas likumam ir tiesības iesniegt iesniegumu; 

- Adresātam nav reģistrētas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuras adresē viņš ir 

deklarēts; 
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- Adresāts ir deklarēts īpašumā kopš 2008.gada 7.februāra, pamatojoties uz radniecību ar 

iepriekšējo nekustamā īpašuma īpašnieci; 

- Adresāts ir pilngadīga persona;  

- Adresāts uz uzaicinājumu ierasties neatsaucās, tādējādi ir pamats uzskatīt , ka viņš minētajā 

adresē nedzīvo un likuma noteiktajā kārtībā valsts institūcijām nav sasniedzams; 

- Vecpiebalgas novada pašvaldībai nav iesniegti apliecinājumi, ka Adresāts ar nekustamā 

īpašuma īpašnieku (Iesniedzēju) atrodas īres, nomas, uztura vai cita veida līguma 

tiesiskajās attiecībās. Valsts vienotajā zemesgrāmatu sistēmā  (ieskatīšanās 24.07.2018.) 

ieraksts par šādu līgumu spēkā esamību nav reģistrēts; 

- Pašvaldības rīcībā nav citu ziņu, kas apliecina Adresāta tiesību lietot īpašumu saskaņā ar  

citiem lietošanas tiesību pamatiem, tādējādi uzskatāms, ka viņam nav tiesiska pamata būt 

deklarētam nekustamajā īpašumā;  

Ņemot vērā Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietas izskatīšanu saistītos apstākļus, 

un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmās daļas, 12.panta pirmās daļas 

2.punkta, kā arī Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr. 72 “Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” nosacījumiem, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par J.T. personas kods xxxxxxxx, deklarēto dzīvesvietu adresē: “dzēsts”, 

Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 26.jūlijā. 

3. Pievienot lēmumu J.T.deklarācijai. 

4. Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” paziņot Adresātam, ka tā sniegtās ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmuma norakstu uz Adresāta deklarēto 

dzīvesvietu. 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas un 71.panta otrās daļas 

nosacījumiem, nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesnieguma Iesniedzējam . 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, pēc iesniedzēja deklarētās 

dzīvesvietas viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

7. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas iedzīvotāju reģistrā.  

 

27. 

Par J.T.deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

Ziņo S.Straupe 

 

(1) Vecpiebalgas novada pašvaldība ir saņēmusi G.T.2018.gada 14.maija (turpmāk tekstā 

saukta- Iesniedzējs) iesniegumu ar  lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J.T. 

personas kods xxxxxxxx (turpmāk saukts- Adresāts)  īpašumā „dzēsts”, Vecpiebalgas 

pagastā, Vecpiebalgas novadā.  

Iesniedzējs iesniegumā norādījis, ka J.T. norādītajā adresē nedzīvo, viņš dzīvo Krievijā, 

pieņēmis Krievijas pilsonību un viņam  nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē. 

(2)  Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmās daļas nosacījumiem  

iestādei ir pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, kā 

arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. 

(3) Adresātam likumā noteiktajā kārtībā  tika nosūtīts uzaicinājums ierasties Vecpiebalgas 

novada administrācijā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā un sniegt informāciju par savas 

deklarētās  dzīvesvietas tiesisko pamatu..  

(4) Pašvaldība atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantam ir veikusi ziņu pārbaudi 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un konstatējusi sekojošo:  
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- Iesnieguma Iesniedzējs ir nekustamā īpašuma īpašnieks, kuram atbilstoši Dzīvesvietas 

deklarēšanas likumam ir tiesības iesniegt iesniegumu; 

- Adresātam nav reģistrētas īpašuma tiesības uz īpašumu, kurā viņš ir deklarēts; 

- Adresāts ir deklarēts kopš 2010.gada 5.februāra; 

- Adresāts ir pilngadīga persona;  

- Adresāts uz uzaicinājumu ierasties neatsaucās, tādējādi ir pamats uzskatīt , ka viņš minētajā 

adresē nedzīvo, likuma noteiktajā kārtībā valsts institūcijām nav sasniedzams un viņam 

nav tiesiska pamata būt deklarētam nekustamajā īpašumā; 

- Vecpiebalgas novada pašvaldībai nav ziņu par to, vai adresāts ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku (Iesniedzēju) atrodas īres, nomas, uztura vai cita veida līguma tiesiskajās 

attiecībās. Valsts vienotajā zemesgrāmatu sistēmā  (ieskatīšanās 24.07.2018.) ieraksts par 

šādu līgumu spēkā esamību nav reģistrēts. 

- Pašvaldības rīcībā nav citu ziņu, kas apliecinātu Adresāta tiesību lietot īpašumu saskaņā ar  

citiem lietošanas tiesību pamatiem; 

Ņemot vērā Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietas izskatīšanu saistītos apstākļus, 

un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmās daļas, 12.panta pirmās daļas 

2.punkta, kā arī Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr. 72 “Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” nosacījumiem, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par J.T., personas kods xxxxxxx, deklarēto dzīvesvietu adresē: “dzēsts”, 

Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 26.jūlijā. 

3. Pievienot lēmumu J.T.deklarācijai. 

4. Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” paziņot J.T., ka tā sniegtās ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmuma norakstu uz J.T. deklarēto dzīvesvietu. 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas un 71.panta otrās daļas 

nosacījumiem, nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesniedzējam . 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, pēc iesniedzēja deklarētās 

dzīvesvietas viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

7. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas iedzīvotāju reģistrā.  

 

 

28. 

Par S.T. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

Ziņo S.Straupe 

 

(1) Vecpiebalgas novada pašvaldība ir saņēmusi L.T. 2018.gada 23.aprīļa (turpmāk tekstā 

saukta- Iesniedzējs) iesniegumu ar  lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu S.T. 

personas kods xxxxxxx (turpmāk saukts- Adresāts)  īpašumā “dzēsts”, Dzērbene, 

Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā.  

Iesniedzējs iesniegumā norādījis, ka Adresāts norādītajā adresē nedzīvo, viņš kopš 

2016.gada 1.janvāra dzīvo Rīgā un viņam  nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē. 

(2) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmās daļas nosacījumiem  iestādei 

ir pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, kā arī to, 

vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. 

(3) Adresātam likumā noteiktajā kārtībā  tika nosūtīts uzaicinājums ierasties Dzērbenes 

pagasta pārvaldē “Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā un sniegt 

informāciju par savas deklarētās dzīvesvietas tiesisko pamatu..  
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(4) Pašvaldība atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantam ir veikusi ziņu pārbaudi 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un konstatējusi sekojošo:  

- Iesnieguma Iesniedzējs ir nekustamā īpašuma īpašnieks, kuram atbilstoši Dzīvesvietas 

deklarēšanas likumam ir tiesības iesniegt iesniegumu; 

- Adresātam nav reģistrētas īpašuma tiesības uz īpašumu, kurā viņš ir deklarēts; 

- Adresāts ir deklarēts kopš 2013.gada 13.jūnija; 

- Adresāts ir pilngadīga persona;  

- Adresāts uz uzaicinājumu ierasties neatsaucās, tādējādi ir pamats uzskatīt , ka viņš minētajā 

adresē nedzīvo un likuma noteiktajā kārtībā valsts institūcijām nav sasniedzams; 

- Vecpiebalgas novada pašvaldībai nav ziņu par to, vai adresāts ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku (Iesniedzēju) atrodas īres, nomas, uztura vai cita veida līguma tiesiskajās 

attiecībās. Valsts vienotajā zemesgrāmatu sistēmā  (ieskatīšanās 24.07.2018.) ieraksts par 

šādu līgumu spēkā esamību nav reģistrēts; 

- Pašvaldības rīcībā nav citu ziņu, kas apliecinātu Adresāta tiesību lietot īpašumu saskaņā ar  

citiem lietošanas tiesību pamatiem, tādējādi uzskatāms, ka viņam nav tiesiska pamata būt 

deklarētam nekustamajā īpašumā;  

Ņemot vērā Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietas izskatīšanu saistītos apstākļus, 

un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmās daļas, 12.panta pirmās daļas 

2.punkta, kā arī Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr. 72 “Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” nosacījumiem, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par S.T., personas kods xxxxxxx, deklarēto dzīvesvietu adresē: “dzēsts”, 

Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 26.jūlijā. 

3. Pievienot lēmumu S.T. deklarācijai. 

4. Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” paziņot S.T., ka tā sniegtās ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmuma norakstu uz S.T. deklarēto dzīvesvietu. 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas un 71.panta otrās daļas 

nosacījumiem, nosūtīt šī lēmuma izrakstu Iesniedzējam . 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, pēc iesniedzēja deklarētās 

dzīvesvietas viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

7. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas iedzīvotāju reģistrā.  

 

29. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

Ziņo S.Straupe 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 25.panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Vecpiebalgas novada pašvaldības Darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikumu, Vecpiebalgas novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 

Indriķa Putniņa iesniegumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, PRET - nav, ATTURAS – 

I.Putniņš, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam atvaļinājumu no 

šā gada 30.jūlija līdz 3.augustam par laika periodu no 05.09.2017. līdz 04.09.2018 (5 darba 

dienas).  

2. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvieto priekšsēdētāja vietnieks Edgars 

Bērzkalns. 
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30. 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu. 

Ziņo E.Ķaukulis 

 

2018. gada 2. martā Vecpiebalgas pagastā ugunsgrēkā cieta iedzīvotāja K.B.pers. kods 

xxxxxxxx, lopu kūts, tādējādi pilnībā zaudējot ne tikai ēku, bet arī 5 mājlopus.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

21.pantapirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt K.B.(pers. kods xxxxxxx) naudas summu 1500 EUR apmērā sakarā ar 

ugunsgrēku viņam piederošajā īpašumā, tādējādi sniedzot atbalstu krīzes situācijā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11:28 

Sēdes ilgums 1 stunda un 28 minūtes. 

 

 

 

 

Sēdi vadīja:        I.PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolēja:       I.ĢĒRMANE 
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