
 

LATVIJAS REPUBLIKA  

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
  Reģ. Nr. 90000057259,  

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122 
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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Vecpiebalgas novada Inešu pagastā 

2020.gada 25.jūnijā                Nr.13  

         

Sēde sasaukta plkst.1500 

Sēdi atklāj plkst.1500 

 

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

V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, 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 28.05.2020. domes sēdes lēmumu 

izpildi. 

2. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2020.gada 23.aprīļa līdz 

25.jūnijam. 

3. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

4. Par Nomas līguma Nr.5-40.3/94 pārjaunojumu. 

5. Par saistošo noteikumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vecpiebalgas novadā” 

apstiprināšanu. 

6. Par telpu “Zemnieki”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā nomu bērnu nometnes 

organizēšanai. 

7. Par nolikuma “Amatnieku tirgus Vecpiebalgā” apstiprināšanu. 

8. Par Zeķu adīšanas konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt” nolikuma apstiprināšanu. 

9. Par nekustamā īpašuma "Lejas Birzītes", Inešu  pagastā, atsavināšanu un atsavināšanas 

vērtības apstiprināšanu. 

10. Par dzīvokļa īpašuma Gaujas iela 5-19, Taurenes pagastā, atsavināšanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu.  

11. Par nekustamā īpašuma "Starpgabals", Kaives pagastā, sagatavošanu atsavināšanai.  

12. Par nekustamā īpašuma "Patērētāji", Inešu pagastā, sadalīšanu un sagatavošanu 

atsavināšanai.  

13. Par nekustamā īpašuma "Leimaņkalns", Inešu  pagastā, sadalīšanu un sagatavošanu 

atsavināšanai. 

14. Par nekustamā īpašuma  „Ezeri”, Kaives pagastā, sadalīšanu  un piekritību pašvaldībai. 

15. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Peugeot Partner  atsavināšanu  un 

atsavināšanas vērtības apstiprināšanu.  

16. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW Caravelle atsavināšanu  un 

atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. 

17. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz 0309  atsavināšanu  un 

atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tuči”, Taurenes 

pagastā.  



19. Par nedzīvojamo telpu ēkā „Pils”, Inešu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 
20. Par nedzīvojamo telpu ēkā „Vecmuiža”, Taurenes pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 
21. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

22. Par nekustamā īpašuma “Mežšķeperi”, Kaives pagastā, piekritību pašvaldībai. 

23. Par nekustamā īpašuma “Veckauliņi”, Vecpiebalgas pagastā, piekritību pašvaldībai. 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                  Edgars BĒRZKALNS 

                  Kristaps DRIĶIS 

                  Viesturs MELBĀRDIS 

                  Inese NAVRA 

                  Indriķis PUTNIŅŠ 

                  Ilona RADZIŅA 

                                                       

Izpilddirektore Lelde BURDAJA 

Nekustamā īpašuma speciāliste Daina SLAIDIŅA 

Jurists Dzintars JUKĒVICS 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                 Edžus ĶAUKULIS, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                                  

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

 

1. 

Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas  

atskaite par 28.05.2020. domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

Pašvaldības izpilddirektore L. Burdaja sniedz atskaiti par 2020. gada 28. maija domes 

sēdes lēmumu izpildi. ”  Atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 28.05.2020. domes lēmumu izpildi. 

 

2. 

Pašvaldības izpilddirektores  

L.Burdajas atskaite par darbu no 2020.gada 23.aprīļa līdz 25.jūnijam. 

 

 Pašvaldības izpilddirektore L. Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par darbu no 2020. gada 

23.aprīļa līdz 25.jūnijam. Atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L. Burdajas atskaiti par darbu no 2020. gada 23.aprīļa līdz 25.jūnijam. 

 

 



3. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, 

Publisko aģentūru likuma 27.panta otro un trešo daļu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 

14.panta trešo daļu, 2010.gada 5.maija MK noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par publiskajiem 

gada pārskatiem” , kā arī apvienotās finanšu un sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas  

18.06.2020. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt  Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu. 

2. Mēneša laikā pēc pārskata sagatavošanas publicēt to Vecpiebalgas novada pašvaldības 

mājas lapā un iesniegt VARAM publicēšanai mājas lapā www.varam.gov.lv 

3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli izpilddirektorei Leldei Burdajai. 

 

4. 

Par  Nomas līguma Nr.5-40.3/94 pārjaunojumu. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019.gada 28.martā lēmumu 

Nr.16  “Par nomas līguma noslēgšanu Vecpiebalgas novada tūrisma informācijas centra izveidei”, 

starp Vecpiebalgas novada pašvaldību, kā nomnieku un SIA “DAA”, kā iznomātāju 2019.gada 

30.aprīlī noslēgts Nomas līgums Nr.5-40.3/94  par  zemes gabala daļas 0,3 ha un nedzīvojamās 

ēkas “Apšu grava”, Vecpiebalga, Vecpiebalgas nov., nomu līdz 2024.gada 30.aprīlim. 

2020.gada 11.jūnijā Pašvaldībā saņemts nekustamā īpašuma īpašnieka A.Č. iesniegums ar 

lūgumu pārjaunot 2019.gada 30.aprīļa Nomas Līgumu Nr.5-40.3/94, tādā veidā, ka iepriekšējā 

iznomātāja SIA “DAA” vietā iestājas jaunais iznomātājs A.Č., saglabājot visus pārējos līguma 

noteikumus. Iesniegums pamatots ar to, ka 2019.gada 30.decembrī tika lauzts 2006.gada 4.janvāra 

“Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un daļas lietošanas līgums” un īpašuma tiesības uz īpašumu 

“Apšu grava”, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., tika nodotas tā īpašniekam A.Č. 

Civillikuma 1868.pants nosaka, ka pārjaunojumu var izdarīt vai nu tā, ka arī jaunajā 

prasījumā abas puses, t.i. tiesīgais un saistītais, paliek tās pašas, kādas bijušas atceltā, pārgrozot 

tikai prasījuma tiesisko pamatu un būtiskos noteikumus vai arī tā, ka pārgrozījums attiecas uz lietā 

piedalīgām personām un ka agrākā kreditora vai agrākā parādnieka vietā iestājas jauns. 

 Pamatojoties uz  A.Č. iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panata pirmo daļu, kas 

nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Civillikuma 

1867. līdz 1880.panta noteikumiem, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 18.06.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pārjaunot 2019.gada 30.aprīlī noslēgto Nomas līgums Nr.5-40.3/94, tādā veidā, ka 

iepriekšējā iznomātāja SIA “DAA”, reģ. Nr. 44102018550, vietā iestājas jaunais 

iznomātājs A.Č., saglabājot visus pārējos līguma noteikumus.  

2. Pilnvarot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektori parakstīt  Pārjaunojuma līgumu.  
 

 

5. 

Par saistošo noteikumu “Par sadzīves  

atkritumu apsaimniekošanu Vecpiebalgas novadā” apstiprināšanu. 

Ziņo Dz.Jukēvics 
 

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

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 15.panta trešo daļu, apvienotās finanšu 

http://www.varam.gov.lv/


komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.06.2020. atzinumu, atklāti 

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

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020.gada 25.jūnija saistošos noteikumu 

Nr.3/2020 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vecpiebalgas novadā” (turpmāk – 

Saistošie noteikumi). 

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

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. 

 

6. 

Par telpu “Zemnieki”, Inešos,  

Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā nomu bērnu nometnes organizēšanai. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldībā 17.06.2020. saņemts SIA “Mandala”, reģ. 

Nr.40103620848, iesniegums, kurā lūgts izskatīt iespēju iznomāt telpas īpašumā  “Zemnieki”, 

Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, radošās bērnu nometnes “Rotaļlaukums” 

organizēšanai laika posmā no 08.07.2020.-12.07.2020. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums, racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 2018.gada 20.februāra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.4.punktu, kas 

nosaka, ka šo noteikumu (2., 3. un 4.nodaļas) normas var nepiemērot, ja – nomas objektu iznomā 

īslaicīgi – ne ilgāk par 10 dienām gada laikā vienai personai, ja iznomāšana nav pretēja sabiedrības 

interesēm, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.06.2020. 

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

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas īpašumā “Zemnieki”, Inešos, Inešu pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, bērnu radošās nometnes “Rotaļlaukums” organizēšanai, laika 

posmā no 08.07.2020.-12.07.2020. 

2. Uzdot izpilddirektorei slēgt nomas līgumu ar SIA “Mandala”, reģ. Nr.40103620848, par 

nedzīvojamo telpu “Zemnieki”, Inešos, Inešu pag., Vecpiebalgas nov., iznomāšanu, tikai 

pēc visu nepieciešamo atbildīgo institūciju saskaņojumu saņemšanas, saskaņā ar 

Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu 

organizēšanas un darbības kārtība”. 

3. Noteikt nomas maksu EUR 0,21 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%.  

4. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā komunālajiem pakalpojumiem 

(ūdens, kanalizācija, elektrība, atkritumu izvešana). 

 

7. 

Par nolikuma “Amatnieku tirgus Vecpiebalgā” apstiprināšanu. 

Ziņo I.Putniņš 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas otro punktu,  Ministru 

kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami 

ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 13. un 14.punktu, saskaņā ar apvienotās 

http://www.vecpiebalga.lv/


finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.06.2020. atzinumu, 

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

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt nolikumu “Amatnieku tirgus Vecpiebalgā”. 

2. Nolikumu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.vecpiebalga.lv un nodrošināt tā 

pieejamību Vecpiebalgas novada pašvaldības ēkā. 

 

8. 

Par Zeķu adīšanas konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt” nolikuma apstiprināšanu. 

Ziņo I.Putniņš 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas otro punktu, saskaņā ar 

apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.06.2020. atzinumu, 

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

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt  Zeķu adīšanas konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt” nolikumu. 

2. Nolikumu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.vecpiebalga.lv un nodrošināt tā 

pieejamību Vecpiebalgas novada pašvaldības ēkā. 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma „Lejas Birzītes”, 

 Inešu pagastā  atsavināšanu un  izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās 

daļas 3.punktu Vecpiebalgas novada dome 28.05.2020. pieņēmusi lēmumu par nekustamā 

īpašuma „Kļavas” Inešu pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0352 

sagatavošanu atsavināšanai.  

Nekustamais īpašums nostiprināts Vidzemes rajona tiesas Inešu  pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000209897 kā Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašums. Vecpiebalgas 

novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa 2020.gada 16.jūnijā 

pieņēmusi lēmumu par nekustamā  īpašuma sadalīšanu, nosaukuma  un lietošanas mērķa 

apstiprināšanu, nolemts atdalīt no nekustamā īpašuma „Kļavas”, kadastra Nr. 4254 002 0383, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0352  0,11  ha kopplatībā, apstiprināts īpašuma 

nosaukums „Lejas Birzītes”, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads un zemes vienības lietošanas 

mērķis. 

Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Lejas Birzītes” , Inešu pagasts, 

Vecpiebalgas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 4254 002 0352 , pārdošanas brīvo cenu 

veido:  

       Vērtēšanas pakalpojums EUR 170,00 

       Tirgus vērtība EUR 300,00, ko noteikusi sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ilze Apeine 

(Latvijas īpašumu Vērtētāju asociācijas sertifikāts Nr. 110) 17.06.2020., 

Īpašuma reģistrācijas izdevumi VZD EUR 30,00 

Zemesgrāmatas izdevumi EUR 35,57 

Kopā EUR 535,57 

Pamatojoties uz  LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta  2.daļu, 

5.panta 5.daļu, 6.panta 3.daļu, 8.panta 3.daļu, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 18.06.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

http://www.vecpiebalga.lv/
http://www.vecpiebalga.lv/


1. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Lejas 

Birzītes” Inešu  pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4254 

002 0352. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma „Lejas Birzītes” Inešu  pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 4254 002 0352,  nosacīto cenu – EUR  540,00 (pieci simti 

četrdesmit euro) 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamā  īpašuma „Lejas Birzītes” 

atsavināšanai. 

 

10. 

Par dzīvokļa īpašuma Gaujas iela 5-19,  

Taurenes pagastā  atsavināšanu un  izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

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

novada dome 28.11.2020. pieņēmusi lēmumu par  dzīvokļa īpašuma Gaujas iela  5-19  Taurenē, 

Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā nodošanu atsavināšanai.  

Dzīvokļa īpašums nostiprināts Vidzemes rajona tiesas Taurenes  pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 202-19 kā Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašums.  

Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Gaujas iela 5-19 

Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, kadastra Nr. 4286 900 0115, pārdošanas brīvo 

cenu veido:  

       Vērtēšanas pakalpojums EUR 90,00 

       Tirgus vērtība EUR 2700,00, ko noteikusi sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ilze Apeine 

( Latvijas īpašumu Vērtētāju asociācijas sertifikāts Nr. 110) 09.06.2020., 

Telpu grupas reģistrācijas izdevumi VZD EUR 84,40 

Zemesgrāmatas izdevumi EUR 18,50 

Kopā  EUR 2892,90. 

Pamatojoties uz LR likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta  2.daļu, 

5.panta 5.daļu, 6.panta 3.daļu, 8.panta 3.daļu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 18.06.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Gaujas iela 

5-19, Taurenē, Taurenes  pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4286 900 0115. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma Gaujas iela 5-19, Taurenē, Taurenes  pagastā, Vecpiebalgas 

novadā kadastra Nr. 4286 900 0115,  nosacīto cenu – EUR  2900,00 (divi tūkstoši deviņi 

simti euro) 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamā  īpašuma Gaujas iela 5-19 

atsavināšanai. 

 
11. 

Par nekustamā īpašuma „Starpgabals”, Kaives pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot Valērijas Kalniņas, adrese "Jaunrijas" Kaive, Kaives pag., Vecpiebalgas nov., LV-

4144, 11.06.2020. iesniegumu par iespējām iegūt īpašumā pašvaldības nekustamo īpašumu 

„Starpgabals”, Kaives  pagastā, Vecpiebalgas novadā, konstatēts: 

Nekustamā īpašuma “Starpgabals” Kaives pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 

4258 003 0025, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4258 005 0079 1,55 ha platībā, ir piekrītoša 

Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar Vecpiebalgas novada domes 16.12.2009. lēmumu par 

zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināma zemesgrāmatā pamatojoties uz likuma „Par valsts 

un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 

4.punktu, jo tā ir zemes starpgabals, kuram nav nodrošināta piekļuve koplietošanas ceļam. Zemes 



vienība  nav apbūvēta. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Zemes vienība 

robežojas ar Valērijai Kalniņai piederošā nekustamā īpašuma „Jaunrijas II”, Kaives pagastā 

Vecpiebalgas novadā,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4258 005 0039. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 

3.punktu atbilstoši V.K., adrese "Jaunrijas" Kaive, Kaives pag., Vecpiebalgas nov., LV-4144, 

11.06.2020.iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 18.06.2020. atzinumam, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā 

īpašuma „Starpgabals”, Kaives pagastā Vecpiebalgas novadā,  kadastra Nr. 4258 003 0025, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 005 0079 sagatavošanu atsavināšanai – 

zemes robežu uzmērīšanu, īpašuma nostiprināšanu Zemesgrāmatā, tirgus vērtības un 

atsavināšanas vērtības noteikšanu. 

 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma „Patērētāji”, 

 Inešu pagastā sadalīšanu un sagatavošanu atsavināšanai. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot I.Š., personas kods “dzēsts”, adrese Ineši, Inešu pag., Vecpiebalgas nov., LV-

4123, 01.06.2020. iesniegumu par iespējām iegūt īpašumā pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Patērētāji” Inešos, Inešu  pagastā Vecpiebalgas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4254 002 0174 daļu 0,3 platībā, konstatēts: 

Nekustamais īpašums “Patērētāji” Inešos Inešu pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 

4254 002 0174, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0174 1,0 ha 

platībā  ir piekrītošs Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar Vecpiebalgas novada domes 

16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināms zemesgrāmatā pamatojoties 

uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta 5.daļas 1.punktu, kā apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi. Uz zemes vienības atrodas ēku īpašums 

“Patērētāji”, kas sastāv no veikala un noliktavas ēkas, kadastra Nr. 4254 502 0002, īpašnieks Cēsu 

rajona patērētāju biedrība. 

23.04.2003. Inešu pagasta padome iznomājusi I.Š. nekustamā īpašuma “Patērētāji” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0174 daļu 0,3 ha platībā, nomas līguma termiņš 

23.04.2033., zemes vienība nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.  

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 

3.punktu, I.Š., personas kods “dzēsts”, adrese; Ineši, Inešu pag., Vecpiebalgas nov., LV-4123, 

01.06.2020. iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 18.06.2020. atzinumam, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā 

īpašuma „Patērētāji” ,kadastra Nr. 4254 002 0174, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0174 sadalīšanu un atdalītās 

daļas 0,3 ha platībā sagatavošanu atsavināšanai – zemes robežu uzmērīšanu, nostiprināšanu 

zemesgrāmatā, tirgus vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu. 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/34595#p25


13. 

Par nekustamā īpašuma „Leimaņkalns”,  

Inešu pagastā, sadalīšanu un sagatavošanu atsavināšanai. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot V.R., personas kods “dzēsts”, adrese: Ineši, Inešu pag., Vecpiebalgas nov., LV-

4123, 12.06.2020. iesniegumu par iespējām iegūt īpašumā pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Leimaņkalns” Inešos, Inešu  pagastā Vecpiebalgas novadā zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4254 002 0374 daļu 2,2545 platībā, konstatēts: 

Nekustamais īpašums “Leimaņkalns”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4254 002 0309, kas sastāv no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4254 002 

0373 0,8564 ha platībā  un 4254 002 0374  3,2545 ha platībā, nostiprināts Vidzemes rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļas Inešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000520807 kā 

Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašums.  

03.04.2015. Vecpiebalgas novada pašvaldība iznomājusi V.R. nekustamā īpašuma 

“Leimaņkalns” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0374 daļu 2,2545 platībā, zemes 

vienība  nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. Uz zemes vienības atrodas mazēka, 

kuras būvniecību V.R. saskaņojis Amatas novada apvienotajā būvvaldē. 

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 

3.punktu, V.R., personas kods “dzēsts”, adrese: Ineši, Inešu pag., Vecpiebalgas nov., LV-4123, 

12.06.2020. iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 18.06.2020. atzinumam, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā 

īpašuma „Leimaņkalns” ,kadastra Nr. 4254 002 0309, Inešos, Inešu pagastā Vecpiebalgas 

novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0374 sadalīšanu un atdalītās 

daļas 2.2545 ha platībā sagatavošanu atsavināšanai –tirgus vērtības un atsavināšanas 

vērtības noteikšanu. 

14. 

Par nekustamā īpašuma  „Ezeri”, Kaives pagastā,  sadalīšanu  un piekritību pašvaldībai. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada dome  2020.gada 28.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.21 (Protokols 

Nr.12)  par zemes vienības „Ezeri”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 

4258 005 0021, platība 22,7 ha,  sadalīšanu 2 daļās un piekritību pašvaldībai, pamatojoties uz  LR 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. 

panta 2.daļas 4.punktu, kas nosaka, ka 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, tikai gadījumos, ja: tā ir zemes starpgabals atbilstoši Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka 

tā ir starpgabals 

2020.gada 8.maijā noteiktas zemes vienības dalījuma robežas un zemes vienība uzmērīta.  

 Vecpiebalgas novada pašvaldība 11.06.2020. saņēmusi V.K. iesniegumu par iespēju 

iegādāties nekustamā  īpašuma „Ezeri”, Kaives pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 

005 0036 , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 005 0034 daļu aptuveni 1,3 ha platībā, 

kas robežojas ar viņai piederošā nekustamā īpašuma „Jaunrijas II”, Kaives pagastā Vecpiebalgas 

novadā,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4258 005 0039. 

 Zemes vienības “Ezeri” daļa, kas robežojas ar īpašumu “Jaunrijas II”, ir purvains ezera 

krasts gar zemes vienības robežu, kas nav nepieciešama pašvaldības funkciju  veikšanai. 

            Pamatojoties uz likuma „ „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 

19.panta pirmo  daļu,  kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra 



informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 

īpašuma objektos, un  nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam 

īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, atbilstoši Vecpiebalgas novada 

Teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 18.06.2020. atzinumam, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Precizēt Vecpiebalgas novada domes 2020.gada 28.maija lēmumu Nr.21 „Par nekustamā 

īpašuma  „Ezeri”, Kaives pagastā,  sadalīšanu  un piekritību pašvaldībai”. 

2. Izteikt lēmuma 1.punktu: Sadalīt  nekustamā  īpašuma  „Ezeri”, Kaives  pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 005 0036 , zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

4258 005 0034 trīs daļās. 

3. Noteikt atdalītās zemes vienības aptuveni 6,3 ha platībā, vairāk vai mazāk , kā izrādīsies  

robežas uzmērot, lietošanas mērķi– lauksaimniecības zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

4. Noteikt atdalītās zemes vienības aptuveni 1,3 ha platībā, vairāk vai mazāk , kā izrādīsies  

robežas uzmērot, lietošanas mērķi– mežsaimniecības zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība, kods 0201. 

5. Noteikt nekustamā īpašuma „Ezeri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 005 

0034  atlikušās daļas aptuveni 15,1 ha platībā, vairāk vai mazāk , kā izrādīsies  robežas 

uzmērot, lietošanas mērķi–mežsaimniecības zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība, kods 0201. 

6. Lūgt VZD Vidzemes reģionālajai  nodaļai  piešķirt no īpašuma „Ezeri” zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4258 005 0034 atdalītajām zemes vienībām aptuveni  1,3  ha 

kopplatībā kadastra apzīmējumus. 

7. Nodibināt reālservitūtu uz braucamo ceļu , kura platība tiks noteikta pēc instrumentālas 

uzmērīšanas, par labu valdošajiem nekustamajiem īpašumiem “Ezeriņi” Kaives pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4258 005 0035, “Jaunrijas II”, Kaives pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4258 005 0039 , “Meža Māļi”, Kaives pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4258 005 0078,  “Kalna Māļi”, Kaives pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4258 005 0064, “Meža Zvaigznītes”, Kaives 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4258 005 00765,  kalpojošais 

nekustamais īpašums ”Ezeri”, Kaives pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 005 

0036. 

8. Atzīt, ka nekustamā īpašuma  „Ezeri”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 

4258 005 0036 , zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4258 005 0066    15,1 ha kopplatībā  

un atdalītās zemes vienības aptuveni 6,3 ha, kadastra apzīmējums   4258 005 0067 un 1,3 

ha platībā  ir  starpgabali, jo tās nav savienotas ar koplietošanas ceļu. 

9. Atzīt, ka nekustamais  īpašums   „Ezeri”, Kaives  pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

Nr. 4258 005 0036 , kas sastāv no 3 zemes vienībām 6,3, 1,3 un 15,1  ha kopplatībā ir  

piekritīgs pašvaldībai, jo  zemes vienības  ir starpgabali.  

10. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā 

īpašuma „Ezeri”, kadastra Nr. 4258 005 0036, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

zemes vienību aptuveni 6,3 un 1,3  ha platībā sagatavošanu atsavināšanai – zemes robežu 

uzmērīšanu, īpašuma nostiprināšanu Zemesgrāmatā, tirgus vērtības un atsavināšanas 

vērtības noteikšanu. 

 

15. 

Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas  

Peugeot Partner atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 



[1.] Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, 

ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Saskaņā ar  

Vecpiebalgas novada domes un apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2020. gada 18. jūnija atzinumu, automašīnas ekspluatācija Vecpiebalgas novada 

pašvaldībai nav nepieciešama un tā ir nododama atsavināšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, 

veicot tā tirgus vērtības noteikšanu. 

[2.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt 

atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija. Automašīna Peugeot Partner, reģistrācijas Nr.GO7043, 

ir Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumā, līdz ar to attiecīgais jautājums ir domes kompetencē. 

 [3.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta piektā daļa paredz, ka kustamās 

mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta 

nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu.  

Saskaņā ar SIA “PJ 21”, reģ. Nr.44103049740,  eksperta Jāņa Pušpura (sertifikāts Nr.86) 

2020.gada 25.maija eksperta novērtējumu,  kustamas mantas automašīnas Peugeot Partner tirgus 

vērtība ir EUR 1410,00(viens tūkstotis četri simti desmit euro) ar pievienotās vērtības nodokli. 

Līdz ar to nosacītā sākumcena ir EUR 1410,00 (viens tūkstotis četri simti desmit euro), t.sk. PVN 

EUR 244,71. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo un kustamo 

mantu var atsavināt pārdodot izsolē; likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

kas nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt 

kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības 

un apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.06.2020. atzinumu, 

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

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Atsavināt pārdodot  atklātā izsolē kustamo mantu automašīnu Peugeot Partner, valsts 

reģistrācijas Nr.GO7043 

Apstiprināt kustamās mantas automašīnas  Peugeot Partner, valsts  reģistrācijas 

Nr.GO7043, izsoles sākumcenu –  EUR EUR 1410,00 (viens tūkstotis četri simti desmit euro), 

t.sk. PVN EUR 244,71. 

2. Apstiprināt kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

3. Uzdot organizēt izsoli Vecpiebalgas  novada domes Īpašuma privatizācijas komisijai. 
 

16. 

Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas  

VW Caravelle atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

[1.] Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, 

ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Saskaņā ar  

Vecpiebalgas novada domes un apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2020. gada 18. jūnija atzinumu, automašīnas ekspluatācija Vecpiebalgas novada 

pašvaldībai nav nepieciešama un tā ir nododama atsavināšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, 

veicot tā tirgus vērtības noteikšanu. 

[2.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt 

atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija. Automašīna VW Caravelle, reģistrācijas Nr.FO2685, ir 

Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumā, līdz ar to attiecīgais jautājums ir domes kompetencē. 



 [3.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta piektā daļa paredz, ka kustamās 

mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta 

nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu.  

Saskaņā ar SIA “PJ 21”, reģ. Nr.44103049740,  eksperta Jāņa Pušpura (sertifikāts Nr.86) 

2020.gada 25.maija eksperta novērtējumu,  kustamas mantas automašīnas VW Caravelle tirgus 

vērtība ir EUR 1320,00 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit euro) ar pievienotās vērtības nodokli. 

Līdz ar to nosacītā sākumcena ir EUR 1320,00 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit euro), t.sk. 

PVN EUR 229,10. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo un kustamo 

mantu var atsavināt pārdodot izsolē; likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

kas nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt 

kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības 

un apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.06.2020. atzinumu, 

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

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Atsavināt pārdodot  atklātā izsolē kustamo mantu automašīnu VW Caravelle, valsts 

reģistrācijas Nr.FO2685. 

2. Apstiprināt kustamās mantas automašīnas  VW Caravelle, valsts  reģistrācijas 

Nr.FO2685, izsoles sākumcenu –  EUR 1320,00 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit euro), 

t.sk. PVN EUR 229,10. 

3. Apstiprināt kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

4. Uzdot organizēt izsoli Vecpiebalgas  novada domes Īpašuma privatizācijas komisijai. 
 

17. 

Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa  

Mercedes Benz 0309 atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 
  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

[1.] Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, 

ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un 

Vecpiebalgas novada domes un apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2020. gada 18. jūnija atzinumu, autobusa Mercedes Benz 0309 ekspluatācija 

Vecpiebalgas novada pašvaldībai nav nepieciešama un tā ir nododama atsavināšanai normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā, veicot tās tirgus vērtības noteikšanu. 

[2.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt 

atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija. Autobuss Mercedes Benz 0309, reģistrācijas 

Nr.EG4679, ir Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumā, līdz ar to attiecīgais jautājums ir domes 

kompetencē. 

 [3.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta piektā daļa paredz, ka kustamās 

mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta 

nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu.  

Saskaņā ar SIA “PJ 21”, reģ. Nr.44103049740,  eksperta Jāņa Pušpura (sertifikāts Nr.86) 

2020.gada 25.maija  novērtējumu,  kustamas mantas autobusa Mercedes Benz 0309 tirgus vērtība 

ir EUR 500,00 (pieci simti euro) ar pievienotās vērtības nodokli. Līdz ar to nosacītā sākumcena ir 

EUR 500,00 ( pieci  simti euro), t.sk. PVN 86,78 EUR. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo un kustamo 

mantu var atsavināt pārdodot izsolē; likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

kas nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt 



kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības 

un apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.06.2020. atzinumu, 

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

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Atsavināt pārdodot  atklātā izsolē kustamo mantu autobusu Mercedes Benz 0309, valsts 

reģistrācijas Nr.EG4679. 

2. Apstiprināt kustamās mantas autobusa Mercedes Benz 0309, valsts reģistrācijas 

Nr.EG4679, izsoles sākumcenu –  EUR 500,00 (pieci simti euro), t.sk. PVN 86,78 EUR . 

3. Apstiprināt kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

4. Uzdot organizēt izsoli Vecpiebalgas  novada domes Īpašuma privatizācijas komisijai. 
 

18. 

Par zemes ierīcības projekta  

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tuči”, Taurenes  pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta  nodaļas 05.05.2020. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2020/7-29/350 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Tuči”, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

Nr. 4286 001 0106,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4286 001 0056   sadalīšanai” ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Tuči” (kadastra Nr. 4286 001 0106). 

Izskatot SIA “Ametrs” zemes ierīkotājas Rūtas Putniņas 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”,  apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 18.06.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīkotājas Rūtas Putniņas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma “Tuči”, kadastra Nr.4286 001 0106, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas  novads, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 001 0056 sadalīšanai. 

2. Piešķirt no īpašuma „Tuči” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 001 0056   

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 001 0126  

6,5  ha kopplatībā  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu  “Pustuči”, 

Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, un   noteikt zemes vienībai zemes lietošanas 

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

3. Saglabāt no īpašuma „Tuči” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 001 0056 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 001 

0124, 14,0 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) esošā īpašuma 

“Tuči”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads sastāvā un noteikt zemes vienībai zemes  

lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201. 

 

19. 

Par  nedzīvojamo telpu  ēkā “Pils”,  

Inešu pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 
Vecpiebalgas novada dome izskatīja Vecpiebalgas novada pašvaldības izsoles komisijas 

2020.gada 12. jūnija izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par  nedzīvojamo telpu 

16,6  m² platībā nomas tiesību izsoli ēkā “Pils”, īpašumā ”Pils parks”, Inešos, Inešu pagastā, 



Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 0312 001. Izvērtējot domes rīcībā esošo 

informāciju, tika konstatēts, ka: 

[1.] atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 28.05.2020. lēmumam Nr. 14 „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 novads, kadastra apzīmējums 

4254 002 0312 001, 16,6 m2 platībā. 

[2.] izsolē piedalījās viens dalībnieks – SIA „ApiMi”, reģ. Nr 44103126630, juridiskā adrese  

“Upmaļi’, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, kurš piekrita nomāt nomas 

objektu par izsoles sākumcenu 0,26 eur/m2 bez PVN 21% mēnesī.   

[3.] nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti 2020.gada 28.maijā (lēmums Nr.14) 18.punkts 

nosaka, ka, 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" 61.punktu, kas nosaka, ka 

Iznomātājs apstiprina mutiskās izsoles rezultātus, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 18.06.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, 

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

deputātei I.Radziņai balsojumā nepiedaloties,  

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Slēgt nomas līgumu ar SIA „ApiMi”, reģistrācijas numurs 44103126630, juridiskā adrese, 

“Upmaļi”, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads,  par pašvaldībai 

piederošo nedzīvojamo telpu 16,6   m² platībā iznomāšanu administrācijas ēkā “Pils”, 

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

4254 002 0312 001. 

2. Nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.  

3. Nomas maksu noteikt 0,26 eur/m2 mēnesī un PVN 21%. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus. 

4. Uzdot mēneša laikā izpilddirektorei Leldei Burdajai noslēgt nomas līgumu. 

 

20. 

Par  nedzīvojamo telpu  ēkā “Vecmuiža”,  

Taurenes  pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 
Vecpiebalgas novada dome izskatīja Vecpiebalgas novada pašvaldības izsoles komisijas 

2020.gada 15. jūnija izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par  nedzīvojamo telpu 

45,0  m² platībā nomas tiesību izsoli ēkā “Vecmuiža, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra apzīmējums 4286 002 0315 001.Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika 

konstatēts, ka: 

[1.] atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 28.05.2020. lēmumam Nr. 15 „Par telpu nedzīvojamā 

ēkā „Vecmuiža”, kadastra apz. 4286 002 0315 001, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas 

novadā nodošanu nomā.”, mutiskā izsolē tika izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu nomu  

ēkā “Vecmuiža”, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 45,0 m2 

platībā. 

[2.] izsolē piedalījās viens dalībnieks – z/s „Pekas”, reģ. Nr. 444101037431, juridiskā adrese  

“Pekas”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, kurš piekrita nomāt nomas objektu par izsoles 

sākumcenu 0,15 eur/m2 bez PVN 21% mēnesī.   

[3.] nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti 2020.gada 28.maijā (lēmums Nr.15) 18.punkts 

nosaka, ka, 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" 61. punktu, kas nosaka, ka 

Iznomātājs apstiprina mutiskās izsoles rezultātus, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 18.06.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, 

ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Slēgt nomas līgumu ar z/s „Pekas”, reģ. Nr. 444101037431, juridiskā adrese  “Pekas”, 

Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads,  par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 45,0   

m² platībā iznomāšanu ēkā “Vecmuiža”, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra apzīmējums 4286 002 0315 001.  

2. Nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.  

3. Nomas maksu noteikt 0,15 eur/m2 mēnesī un PVN 21%. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus. 

4. Uzdot mēneša laikā izpilddirektorei Leldei Burdajai noslēgt nomas līgumu. 

 

 

21. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot I.A., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, 

Vecpiebalgas novads, 27.05.2020. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Birzītes dārzi”, kadastra 

Nr. 4292 007 0054, kadastra apzīmējums 4292 007 0525 lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

daļas 0,1 ha kopplatībā zemes nomas līgumu noslēgšanu, konstatēts: 

Nekustamais īpašums “Birzītes dārzi”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4292 007 0054, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0525 

4,33 ha platībā ir piekrītošs 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.   

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

apbūves tiesības noteikumi” 29.2.punkts nosaka, ka noteikumu 32.punktu - Neapbūvēta 

zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē  var nepiemērot, ja  neapbūvēts 

zemesgabals tiek izmantots personīgo palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes 

reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā 

zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas 

gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības. 

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.,31. punktiem, Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2019, 2. punktu 

atbilstoši I.A., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas 

novads, 27.05.2020. iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 18.06.2020. atzinumam, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar I.A. par nekustamā īpašuma  „Birzītes dārzi”, Vecpiebalgas  

pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 007 0054, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4292 007 0525, lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas  0,1 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.  

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

ar I.A. un mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža izpilddirektorei noslēgt doto līgumu. 

22. 

Par nekustamā īpašuma  „Mežšķeperi”, Kaives pagastā piekritību pašvaldībai. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada dome  2009.gada 16.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.8 (Protokols 

nr.19)  par zemes vienības „Mežšķeperi” Kaives pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra 

apzīmējums 4258 005 0069, platība 17,8 ha,  piekritību pašvaldībai, pamatojoties uz  LR likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 

2.daļas 2.punktu, kas nosaka, ka Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz pašvaldības 

vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta  lauku apvidu zeme, kas vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā paredzēta pašvaldību funkciju īstenošanai- iedzīvotāju sociālo jautājumu 

risināšanai, maznodrošināto un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju nodrošināšanai ar kurināmo. 

2020.gada 13.maijā noteiktas zemes vienības robežas un zemes vienība uzmērīta. 

Nekustamais īpašums “Mežķeperi” nav savienots ar koplietošanas ceļu un ir atzīstams par 

starpgabalu. 

Pamatojoties uz likuma Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu, kas nosaka, ka 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, tikai gadījumos, ja: tā ir zemes starpgabals atbilstoši Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir 

pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, atbilstoši Vecpiebalgas novada Teritorijas plānojumam 2013.-

2025.gadam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.06.2020. 

atzinumam, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atzīt, ka nekustamā īpašuma  „Mežšķeperi”, Kaives  pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4258 005 0043 , zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4258 005 0069   16,82 

ha kopplatībā  ir  starpgabals, jo tā nav savienota ar koplietošanas ceļu. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma  „Mežšķeperi”, Kaives  pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

Nr. 4258 005 0043 , zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4258 005 0069   lietošanas mērķi 

- mežsaimniecības zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 

0201. 

3. Atzīt, ka nekustamais  īpašums   „Mežšķeperi”, Kaives  pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4258 005 0043 , kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 005 

0069 16,82 ha kopplatībā ir  piekritīgs pašvaldībai , jo  zemes vienība  ir starpgabals.  

 

 

23. 

Par nekustamā īpašuma  „Veckauliņi”, Vecpiebalgas pagastā, piekritību pašvaldībai. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada dome  2009.gada 16.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.7 (Protokols 

nr.19)  par zemes vienības „Veckauliņi” Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra 

apzīmējums 4292 007 0253, platība 0,2 ha,  piekritību pašvaldībai, pamatojoties uz  LR likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 

2.daļas 4.punktu, kas nosaka, ka 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, tikai gadījumos, ja: tā ir zemes starpgabals atbilstoši Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka 

tā ir starpgabals. 

2020.gada 13.maijā noteiktas zemes vienības robežas un zemes vienība uzmērīta. Uz 

nekustamā īpašuma “Veckauliņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0253 atrodas 

ēku īpašums “Veckauliņi”, kadastra Nr. 4292 507 0026, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar 

kadastra apzīmējumu 4292 007 0092 001. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka Zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas 

līgumi. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajā daļā teikts: Par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam 

viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, tai skaitā par zemi, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts 

vārda valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” personā, noslēdzams zemes 

nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai, 

atbilstoši Vecpiebalgas novada Teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam, apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.06.2020. atzinumam, atklāti balsojot, PAR 

– I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – 

nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj 

1. Atzīt, ka nekustamā īpašuma  „Veckauliņi”, Vecpiebalgas  pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4292 007 0253 , zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0253   

0,2267 ha kopplatībā  ir  piekritīga pašvaldībai, jo zeme nepieciešama zemes lietotājam viņam 

piederošās ēkas uzturēšanai un ēkas īpašnieks to varēs atsavināt  Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Sēdi slēdz plkst.16:10 

Sēdes ilgums 1 stunda un 10 minūtes. 

 

 

Sēdi vadīja:        I.PUTNIŅŠ 

 

  

Sēdi protokolēja:       I.ĢĒRMANE 
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