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LATVIJAS REPUBLIKA  

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
  Reģ. Nr. 90000057259,  

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122 

 tālr.641 07279, vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Vecpiebalgas novada Inešu pagastā 

2020.gada 27.februārī                                 

 Nr.4                      

       

Sēde sasaukta plkst.15
00

 

Sēdi atklāj plkst.15
00

 

 

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

A.Andersone, A. Caunīte- Bērziņa, 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 23.01.2020. domes sēdes lēmumu 

izpildi. 

2. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2019.gada 27.decembra 

līdz 2020.gada 27.februārim. 

3. Par dalību projektu konkursā.(D.Šatrovska) 

4. Par dalību projektu konkursā.(D.Šatrovska) 

5. Par dalību projektu konkursā.(D.Šatrovska) 

6. Par grozījumiem 2020.gada amata vienību sarakstā.(L.Burdaja) 

7. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumos “Darba samaksas un 

sociālo garantiju nolikums” un grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 

2014.gada 22.janvāra lēmumā Nr.2 (protokols Nr.1), “Vecpiebalgas novada pašvaldības 

2014.gada amata vienību sarakstu apstiprināšana”.(Dz.Jukēvics)  

8. Par “Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna 2020. – 2024.gadam” 

apstiprināšanu.(B.Zvejniece) 

9. Par precizējumiem maksas pakalpojumu sarakstā.(I.Pogule) 

10. Par Vecpiebalgas novada – Dzērbenes pagasta, Inešu pagasta, Kaives pagasta, Taurenes 

pagasta, Vecpiebalgas pagasta – bibliotēkas lietošanas noteikumiem.(Dz.Ješkina) 

11. Par Vecpiebalgas novada – Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas 

pagasta bibliotēku nolikumu apstiprināšanu.(Dz.Ješkina) 

12. Par nekustamā īpašuma "Veckauliņi" Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu 

atsavināšanai.(D.Slaidiņa) 

13. Par nekustamā īpašuma "Pagasta zeme" Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu 

atsavināšanai. (D.Slaidiņa) 

14. Par nekustamo īpašumu "Eglaiņi", Vecpiebalgas pagastā, "Mežalīņi", Dzērbenes 

pagastā, "Purvāji", Kaives pagastā un "Zvārguļi", Ērgļu pagastā sagatavošanu 

atsavināšanai. (D.Slaidiņa) 
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15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalna Ķirkumi”, 

Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa) 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lielkaibēni” 

Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa) 

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunķāķi” 

Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa) 

18. Par nekustamo īpašumu „Rubīni" un "Dzērbenes ceļmala" Taurenes pagastā 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa) 

19. Par nekustamo īpašumu „Stirnēni" un "Zvārguļi" Kaives pagastā lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa) 

20. Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Pils”,  Dzērbenes pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. (D.Slaidiņa) 

21. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību līguma izbeigšanu īpašumā "Pils", Dzērbenes 

pagastā. (D.Slaidiņa) 

22. Par telpu nedzīvojamā ēkā „Pils”, Dzērbenes pagastā nodošanu nomā. (D.Slaidiņa) 

23. Par ūdenstorņa jumta un katlumājas skursteņa daļu iznomāšanu SIA "LMT" 

īpašumos "Centra Ūdenstornis", Taurenes pagastā un "Katlumāja", Dzērbenes 

pagastā.(D.Slaidiņa) 

24. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu. (D.Slaidiņa) 

25. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. (D.Slaidiņa) 

26. Par zemes nomas tiesību pārņemšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa) 

27. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.(D.Slaidiņa) 

28. Par izīrēto telpu ēkā "Pils" Inešu pagastā, lietošanas veida maiņu. (D.Slaidiņa) 

29. Par īres tiesību izsoli īpašumā "Līdumi" Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa) 

30. Par zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA „Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. (D.Slaidiņa) 

31. Par nekustamā īpašuma “Moderado”, Kaives pagastā, sagatavošanu 

atsavināšanai.(D.Slaidiņa) 

32. Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu nekustamo īpašumu 

„Veckubuliņi”  un „Kastaņi”, Vecpiebalgas  pagastā, savstarpējo robežu 

pārkārtošanai.(D.Slaidiņa) 

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rekmetes”, 

Kaives pagastā, un nekustamā īpašuma sadalīšanu.(D.Slaidiņa) 

34. Par atbalstu biedrībai “Līdzās” un apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienības 

daļu.(Dz.Jukēvics) 

35. Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomei.(I.Pogule) 

36. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.(Dz.Jukēvics) 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāres p.i. Daiga ŠATROVSKA 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                 Arita ANDERSONE 

                 Viesturs MELBĀRDIS 

                 Inese NAVRA 

                 Edgars BĒRZKALNS 

                 Indriķis PUTNIŅŠ 



3 

 

                                                       

Jurists Dzintars JUKĒVICS 

Ekonomiste Ilze POGULE 

Nekustamā īpašuma galvenā speciāliste Daina SLAIDIŅA 

Nekustamā īpašuma speciāliste Benita ZVEJNIECE 

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja Dzidra JEŠKINA 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Kistaps DRIĶIS, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Ilona RADZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Edžus ĶAUKULIS, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                  

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

 

 

1. 

Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 23.01.2020. domes sēdes lēmumu 

izpildi. 

Pašvaldības izpilddirektore L. Burdaja sniedz atskaiti par 2020. gada 23. janvāra domes sēdes 

lēmumu izpildi. ”  Atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 23.01.2020. domes lēmumu izpildi 

 

  

2. 

 Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2019.gada 27.decembra 

līdz 2020.gada 27.februārim. 

 

 Pašvaldības izpilddirektore L. Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par darbu no 2019. gada 

27.decembra līdz 2020.gada 27.februārim. Atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L. Burdajas atskaiti par darbu no 2019. gada 27.decembra līdz 

2020.gada 27.februārim 

 

3. 

Par dalību projektu konkursā. 

Ziņo I. Putniņš 

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

iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu, LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2. punktu, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, atklāti 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

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

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

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai  ar projektu “Bērnu rotaļu 

laukuma izveide Vecpiebalgā”. 

2. Projekta kopējās izmaksas 37869,61 EUR (ar PVN)     
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2.1. t. sk. attiecināmās izmaksas  20 000,00 EUR 

2.2. t. sk. neattiecināmās izmaksas 17869,61 EUR 

3. Publiskais finansējums 90 % no attiecināmajām izmaksām un ir 18 000,00 EUR 

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

19869,61 EUR 

5. Projekta realizācijai tiks ņemts kredīts Valsts Kasē. 

 

4. 

Par dalību projektu konkursā. 

Ziņo I. Putniņš, debatēs piedalās E.Bērzkalns 

  

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

esniegumu pieņemšanas 7. kārtu, LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, atklāti 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

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

potenciāla attīstības iniciatīvas” Rīcība 2.2.  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana  ar 

projektu “Piebalgas kultūrvēsturiskais mantojums- radošas uzņēmējdarbības 

veicinātājs dzīvei laukos”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 1408.00 (ar PVN)     

2.1. t. sk. attiecināmās izmaksas 1408.00 EUR 

2.2. t. sk. neattiecināmās izmaksas 0.00 EUR 

3. Publiskais finansējums 90 % no attiecināmajām izmaksām un ir 1267,20 EUR 

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

kopā  140,80 EUR 

 

5. 

Par dalību projektu konkursā. 

Ziņo I. Putniņš 

 

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

iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu, LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, atklāti 

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

PRET - nav, ATTURAS – nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

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

potenciāla attīstības iniciatīvas” Rīcība 2.2.  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana  ar 

projektu “Skaņu tehnikas iegāde Vecpiebalgas kultūras namam” 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 5474,04 (ar PVN)     

2.1 t. sk. attiecināmās izmaksas  5000,00 EUR 

2.2       t. sk. neattiecināmās izmaksas 474,04EUR 

3. Publiskais finansējums 90 % no attiecināmajām izmaksām un ir 4500,00 EUR 

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

974,04 EUR 

5. Projekta realizācijai tiks ņemts kredīts Valsts Kasē. 
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6. 

Par grozījumiem 2020.gada amata vienību sarakstā. 

Ziņo L. Burdaja 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, apvienotās 

finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. Bērzkalns, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Likvidēt amata vietu sadaļā Vecpiebalgas novada skolēnu pārvadājumi: 

 

Amata nosaukums Likme Pilna alga Alga pēc slodzes 

Autobusa vadītājs 0,70 834,29 584,00 

 

 

7. 

Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014.gada 22.janvāra lēmumā Nr.2 

(protokols Nr.1) “Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014.gada amata vienību sarakstu 

apstiprināšana” un par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumos “Darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikums”. 

Ziņo Dz. Jukēvics 

Ievērojot Valsts kontroles “Par revīzijas Nr.2.4.1-23/2018 konstatējumu saskaņošanu” 

1.2.punktā konstatēto – domes deputātiem, kuri neieņem algotu amatu domē, mēnešalgas stundas 

likme pārsniedz Atlīdzības likuma 5.pantā noteiktos ierobežojumus, 

pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.pantu; 

- 2016.gada 28.janvāra   Vecpiebalgas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikums”  6.1.punktu, kas noteic, ka jebkuras izmaiņas šajā 

Nolikumā var tikt izdarītas ar Domes lēmumu, 

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

20.02.2020. atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. Bērzkalns, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izdarīt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014.gada 22.janāra lēmumā Nr.2 

(Protokols Nr.1)  “Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014.gada amata vienību sarakstu 

apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums): 

1.1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

            “1. Noteikt Vecpiebalgas novada pašvaldības domes deputāta vienas stundas 

apmaksas likmi 7,33 EUR (septiņi euro 33 centi). Par darbu Administratīvajā komisijā 

un iepirkumu komisijā darba apmaksas vienas stundas likme ir 18,00 EUR 

(astoņpadsmit eiru), bet par darbu citās komisijās un darba grupās apmaksas vienas 

stundas likme ir 8,00 EUR (astoņi euro).  

2. Izdarīt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības iekšējos noteikumos “Darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikums”  (turpmāk – Nolikums): 

             2.1.  Nolikuma 2.2.punktu izteikt šāda redakcijā:  

            “2.2. Domes deputātiem, kuri neieņem algotu amatu pašvaldībā, mēnešalgu nosaka 

proporcionāli nostrādātajam laikam, tas ir, par nostrādātajām stundām. Apmaksu veic 
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saskaņā ar Domes lēmumā noteikto darba stundas apmaksas likmi. Deputātu 

maksimālais apmaksājamo stundu skaits ir ne vairāk kā 60 stundas mēnesī. Mēnešalga 

nedrīkst pārsniegt bāzes mēnešalgas apmēru, kam piemērots koeficients 1,2.” 

3.  Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.martā. 

 

Pielikumā:  

1. Vecpiebalgas novada pašvaldības iekšējie noteikumi “Darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikums” ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2020.gada 27.februārim (Konsolidēta 

redakcija). 

 

8. 

Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna 2020. – 2024. gadam” 

apstiprināšanu. 

Ziņo B. Zvejniece 

 

 Pamatojoties uz Augu aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas 1., 3. punktu,  LR 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 14.07.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr. 559 

„Invazīvo augu sugas Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”, 12. punktu 

“Pašvaldība, ņemot vērā Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas datus, apstiprina 

attiecīgās teritorijas latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu (turpmāk – 

plāns) pieciem gadiem un līdz plāna uzsākšanas gada 1. aprīlim publicē to savā mājaslapā internetā. 

Pašvaldība rakstiski informē attiecīgās personas par pašvaldības plānotajiem latvāņa ierobežošanas 

pasākumiem tām piederošajā īpašumā, ja tās nav iesniegušas šo noteikumu 3. vai 7. punktā minēto 

informāciju vai nav veikušas latvāņa ierobežošanas pasākumus.” un 15.punktu “Pašvaldība 

oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē lēmumu par latvāņa izplatības ierobežošanas 

pasākumu uzsākšanu attiecīgajā teritorijā, norādot latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu 

īstenošanas laiku un administratīvo teritoriju, kā arī atsauci uz pašvaldības mājaslapas sadaļu, kurā 

publicēts plāns. Pašvaldība reizi gadā pārskata plānu un, ja nepieciešams, precizē to, kā arī 

oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par izmaiņām plānā”,   apvienotās 

finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. Bērzkalns, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020. – 2024. 

gadam (1. pielikums). 

2. Ik gadu, piesaistot Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoru, tiek organizēts latvāņu 

invāzijas ierobežošanas pasākumu veikšanas monitorings no 1.jūlija līdz latvāņu 

veģetācijas sezonas  beigām. Ja pēc 1. jūlija tiek konstatēts latvāņu augs ar izveidotu 

ziedkopu, tad latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav uzskatāmi par veiktiem.  

3. Lēmuma izpildi nodrošināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Invazīvo augu sugas – 

Sosnovska latvāņa – izplatības ekspertu grupai. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam. 

 

9. 

Par precizējumiem maksas pakalpojumu sarakstā. 

Ziņo I.Pogule  

 

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 

https://likumi.lv/ta/id/179511#p3
https://likumi.lv/ta/id/179511#p7
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pakalpojumiem. Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumiem „Vecpiebalgas 

pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas 

metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, pamatojoties uz apvienotās finanšu komitejas un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. Bērzkalns, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu. 

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

redakcijā. 

 

10. 

Par Vecpiebalgas novada - Dzērbenes pagasta,  Inešu pagasta, Kaives pagasta, Taurenes 

pagasta, Vecpiebalgas pagasta – bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 

Ziņo I.Putniņš  

 

Saskaņa ar Bibliotēku likuma 21.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 

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

20.02.2020. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt Vecpiebalgas novada - Dzērbenes pagasta,  Inešu pagasta, Kaives pagasta, 

Taurenes pagasta, Vecpiebalgas pagasta – bibliotēkas lietošanas noteikumus ar 

pielikumiem Nr.1, Nr.2, Nr.3. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītājai. 

 

Pielikumā:  

1. Vecpiebalgas novada - Dzērbenes pagasta,  Inešu pagasta, Kaives pagasta, Taurenes 

pagasta, Vecpiebalgas pagasta – bibliotēkas lietošanas noteikumi ar pielikumiem Nr.1, Nr.2, Nr.3. 

 

11. 

Par Vecpiebalgas novada -  Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagasta 

bibliotēku nolikumu apstiprināšanu. 

Ziņo I.Putniņš  

 

Saskaņa ar Bibliotēku likuma 4.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 

21.panta 8.punktu, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 20.02.2020. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta,  Inešu pagasta, Kaives pagasta, 

Taurenes pagasta, Vecpiebalgas pagasta bibliotēku nolikumus. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītājai. 

Pielikumā:  

1) Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta bibliotēkas nolikums; 

2) Vecpiebalgas novada Inešu pagasta bibliotēkas nolikums; 

3) Vecpiebalgas novada Kaives pagasta bibliotēkas nolikums; 

4) Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta bibliotēkas nolikums; 

5) Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas nolikums. 
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12. 

Par nekustamā īpašuma „Veckauliņi”, Vecpiebalgas pagastā, sagatavošanu atsavināšanai 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

 Izskatot J.Š., personas kods “dzēsts”, adrese "dzēsts", Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas 

nov., LV-4122, 10.02.2020. iesniegumu par iespējām iegūt īpašumā pašvaldības nekustamo 

īpašumu „Veckauliņi” Vecpiebalgas  pagastā, konstatēts: 

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

4292 007 0253, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0253  0.27 ha 

platībā ir piekrītošs  Vecpiebalgas novada pašvaldībai,  saskaņā ar pašvaldības 16.12.2009. lēmumu 

par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda pamatojoties 

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

2.daļas  4.punktu. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

 Uz zemes vienības atrodas ēku īpašums „Veckauliņi”, kadastra Nr.4292 507 0026,  kas 

nostiprināts Vidzemes rajona tiesas Vecpiebalgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

100000578604, īpašniece J.Š. 

Atbilstoši „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 3.punktam - 

Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas 

personas: zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas 

nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un 

zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.  

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

personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 3.punktu, atbilstoši izskatot J.Š., personas 

kods “dzēsts”, adrese "dzēsts", Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122, 10.02.2020. 

iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. 

atzinumu,, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. Bērzkalns, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā 

īpašuma „Veckauliņi”, kadastra Nr. 4292 007 0253, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, sagatavošanu atsavināšanai – zemes robežu uzmērīšanu, īpašuma nostiprināšanu 

Zemesgrāmatā, tirgus vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu. 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, Vecpiebalgas pagastā, sagatavošanu 

atsavināšanai. 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

Izskatot M.B., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalgas pag,. Vecpiebalgas  nov.  LV-

4122, 27.01.2020. iesniegumu par iespējām iegūt īpašumā pašvaldības nekustamo īpašumu 

„Pagasta zeme” Vecpiebalgas  pagastā, konstatēts: 

Nekustamais īpašums “Pagasta zeme” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra Nr. 4292 007 0066, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 

007 0524  0.24 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 2.daļas 4.punktu, jo īpašums ir zemes starpgabals, kuram 

nav nodrošināta piekļuve koplietošanas ceļam. Zemes vienība  nav apbūvēta. Īpašums nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Zemes vienība 27.10.2018. iznomāta M.B. Zemes 
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vienība robežojas ar īpašumu, kurā M.B. uzņēmums IK „Mali B” veic saimniecisko darbību- 

automobiļu apkopi un remontu. Zemes vienības iegāde ļautu paplašināt saimniecisko darbību. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  atbilstoši 

M.B., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalgas pag,. Vecpiebalgas  nov.  LV-4122, 

27.01.2020. iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 20.02.2020. atzinumu atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā 

īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr. 4292 007 0066, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, sagatavošanu atsavināšanai – zemes robežu uzmērīšanu, 

īpašuma nostiprināšanu Zemesgrāmatā, tirgus vērtības un atsavināšanas vērtības 

noteikšanu. 

 

14. 

Par nekustamo īpašumu "Eglaiņi", Vecpiebalgas pagastā, "Mežalīņi", Dzērbenes 

pagastā, "Purvāji", Kaives pagastā un "Zvārguļi", Ērgļu pagastā sagatavošanu 

atsavināšanai. 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

 Izvērtējot Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamos īpašumus un ieguldījumu 

apjomu, kas nepieciešams īpašumu kvalitatīvai apsaimniekošanai, konstatēts , ka vairākos 

pašvaldības īpašumos, kuros veikta mežsaimnieciskā darbība, tuvākajos gados jāveic meža 

atjaunošana un jaunaudžu  kopšana. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2018.gadā 

vidējās meža atjaunošanas izmaksas bijušas no 509 līdz  669 eiro uz vienu hektāru atkarībā no 

meža zemes kvalitātes grupas, kopšanas izmaksas no 199 līdz 261 eiro uz vienu hektāru atkarībā 

no meža zemes kvalitātes grupas. Šo mežsaimniecisko darbību veikšana atstātu būtisku ietekmi uz 

pašvaldības budžeta izdevumiem, kas netiktu segti ar   ieņēmumiem. 

  

Īpašums 
Kadastra Nr. Kadastra 

apzīmējums 

Platība, ha Mežaudzes sastāvs 

Eglaiņi 

Vecpiebalgas 

pag., starpgabals 

42920080146 42920080146 9.3 4.24 ha 2019.g. izcirtums, 

4.15 ha 9B1E16 , nepieciešama 

kopšana 

0.25 ha 9E1Ba48, Dms 

0.66 ha 7P3B93 , Nd 

Mežalīņi 

Dzērbenes pag. 

42500010087 42500010087 1.7 1.7 ha 2018.g. izcirtums, 

atjaunošana līdz 2023. 

Purvāji 

Kaives pag., 

starpgabals 

42580050007 42580050060 12.68 1.68 ha 2018.g. izcirtums, 

atjaunošana līdz 2023. 

1.07 ha 10B9 (kopti 2018.g.) 

4.8 ha jaukts sastāvs, atjaunots 

2016., kopts 2018. 

1.22 ha 7B2E68 1Ba58, Vrs 

0.82 ha 5B4A1Ba33, Dm 

0.84 ha 6Ba4B48, Vrs 

1.82 ha 10B68, Kp 

0.43 ha krūmājs 

Zvārguļi, 

Ērgļu pag. 
42580060117 42580070095 0.26 

0.09 ha  9P1E109, Nd 

0.03 ha 10E124 
0.1 ha 5B44 2E59 2Ba1Bl44, Db 
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0.05 ha 4B2A2E89 1Ba1Bl54, Vr 

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

daļas 3.punktu,  Zemes pārvaldības likuma 14.panta otro, trešo un piekto daļu, apvienotās finanšu, 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. Bērzkalns, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt 

nekustamo īpašumu „Eglaiņi” ,kadastra Nr. 42920080146, Vecpiebalgas pagastā, 

„Mežalīņi”, kadastra Nr. 42500010087, Dzērbenes pagastā, „Purvāji”, kadastra Nr. 

42580050007, Kaives pagastā  un „Zvārguļi”, kadastra Nr. 42580060117, Ērgļu 

pagastā,  sagatavošanu atsavināšanai –tirgus vērtības un atsavināšanas vērtības 

noteikšanu. 

 

15. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalna Ķirkumi”, 

Dzērbenes  pagastā. 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta  nodaļas 08.10.2019. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2019/7-29/886 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Kalna Ķirkumi” Dzērbenes pagastā Vecpiebalgas 

novadā, kadastra Nr. 4250 001 0005,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4250 001 0005   

sadalīšanai” ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Kalna Ķirkumi” 

(kadastra Nr. 4250 001 0005). 

Izskatot SIA „TOPOMETRS” zemes ierīkotājas Vitas Važas 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 komitejas un  sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. Bērzkalns, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA „Topometrs” zemes ierīkotājas Vitas Važas izstrādāto zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma “Kalna Ķirkumi”, kadastra Nr.4250 001 0005, Dzērbenes 

pagasts, Vecpiebalgas  novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 001 0005 

sadalīšanai. 

2. Saglabāt no īpašuma „Kalna Ķirkumi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 

001 0005   atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4250 001 0123  1.3  ha kopplatībā  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

iemērot dabā) un ēkas, kas atrodas uz šīs zemes vienības , nosaukumu un adresi  

“Kalna Ķirkumi”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, un   noteikt zemes 

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

lauksaimniecība, kods 0101. 

3. Saglabāt no īpašuma „Kalna Ķirkumi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 

001 0005 atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4250 001 0124 51.2 ha 

kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) esošā īpašuma “Kalna 

Ķirkumi”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads sastāvā un noteikt zemes 
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vienībai zemes  lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, kods 0201. 

16. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lielkaibēni”, 

Vecpiebalgas  pagastā. 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta  nodaļas 20.01.2020. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2020/7-29/44 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Lielkaibēni” Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4292 005 0007,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4292 005 0007   

sadalīšanai” ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Lielkaibēni” (kadastra 

Nr. 4292 005 0007). 

Izskatot SIA „TOPOMETRS” zemes ierīkotājas Vitas Važas 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 komitejas un sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, 

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

nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA „TOPOMETRS” zemes ierīkotājas Vitas Važas izstrādāto zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma “Lielkaibēni”, kadastra Nr.4292 005 0007, Vecpiebalgas 

pagasts, Vecpiebalgas  novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0007 

sadalīšanai. 

2. Saglabāt no īpašuma „Lielkaibēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 

0007   atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 

4292 005 0101  6.7  ha kopplatībā , ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0102  6.5  ha 

kopplatībā,  ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0103  6.2  ha kopplatībā,  ar kadastra 

apzīmējumu 4292 005 0104  1.8  ha kopplatībā,  ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0105  

0.8  ha kopplatībā, ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0106  0.4  ha kopplatībā (vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Lielkaibēni” Vecpiebalgas pagasts, 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

3. Piešķirt no īpašuma „Lielkaibēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0007 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 

0100 25.3 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu 

“Aņitkalns”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai 

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

kods 0201. 

4.  Piešķirt no īpašuma „Lielkaibēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0007 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 

0107 0.3 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā), kas plānota kā ceļš 

“Greiveri – Vēveri”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes 

vienībai zemes  lietošanas mērķi- zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101. 

5.  Piešķirt no īpašuma „Lielkaibēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0007 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4292 005 
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0108 0.2 ha kopplatībā un ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0109 0.1 ha kopplatībā 

(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā), kas plānotas kā ceļš “Tašķēni - Ķāķi”, 

Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes  lietošanas 

mērķi- zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā, kods 1101. 

6. Piešķirt no īpašuma „Lielkaibēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0007 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 

110 0.1 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) plānots kā ceļš 

“Kleivas - Tašķēni”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes 

vienībai zemes  lietošanas mērķi- zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101. 

 

17. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunķāķi”, 

Vecpiebalgas  pagastā. 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta  nodaļas 20.11.2019. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2019/7-29/994 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Jaunķāķi”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4292 005 0094,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4292 005 0091   

sadalīšanai” ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Jaunķāķi” (kadastra 

Nr. 4292 005 0094). 

Izskatot SIA „TOPOMETRS” zemes ierīkotājas Vitas Važas 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 20.02.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA „TOPOMETRS” zemes ierīkotājas Vitas Važas izstrādāto zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma “Jaunķāķi”, kadastra Nr.4292 005 0094, Vecpiebalgas 

pagasts, Vecpiebalgas  novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0091 

sadalīšanai. 

2. Saglabāt no īpašuma „Jaunķāķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0091   

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 

0099  4.76  ha kopplatībā  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu 

“Jaunķāķi” Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads un   noteikt zemes vienībai 

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

kods 0101. 

3. Piešķirt no īpašuma „Jaunķāķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 0091 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 005 

0098 8.86 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu 

“Mežaķāķi”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai 

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

kods 0201. 
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 18. 

Par nekustamo īpašumu „Rubīni” un “Dzērbenes ceļmala”, Taurenes pagastā, 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli. 

Ziņo D. Slaidiņa, debatēs piedalās I. Putniņš 

 

 Izskatot SIA „Āboliņkalns, reģistrācijas Nr. 44103055817 , adrese: Gaujas iela 4-15, 

Taurene, Taurenes pag., Vecpiebalgas nov., 27.12.2019. un 04.02.2020. iesniegumus par nekustamo 

īpašumu „Rubīni”, kadastra Nr. 4286 002 0459, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 002 

0457 lauksaimniecībā izmantojamās  zemes  1.3658  ha kopplatībā un   „Dzērbenes ceļmala”, 

kadastra Nr. 4286 002 0155, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 002 0155 

lauksaimniecībā izmantojamās  zemes  0.9  ha kopplatībā,  iznomāšanu, konstatēts 

Nekustamais īpašums “Rubīni” Taurenē, Taurenes pagastā Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4286 002 0459, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 002 0457 

1.3658  ha platībā, nostiprināts Vidzemes rajona tiesas Taurenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 100000460499  kā Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašums, zemes vienība nav iznomāta. 

Īpašums atrodas teritorijā, kurā Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumā paredzētais izmantošanas 

veids ir rūpnieciskās apbūves teritorijas. Pašvaldība nav saņēmusi iesniegumus par īpašuma 

izmantošanu rūpnieciskās apbūves vajadzībām. 

Nekustamais īpašums “Dzērbenes ceļmala”, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra Nr. 4286 002 0155, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 

002 0155, ir piekrītošs pašvaldībai saskaņā ar Vecpiebalgas novada pašvaldības 16.12.2009. 

lēmumu, zemes vienība nav iznomāta.  

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

apbūves tiesības noteikumi”32.punkts nosaka, ka Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro 

rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina 

izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru . 

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

kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32. 

un 33. punktu, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. Bērzkalns, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj 

1. Nodot iznomāšanai nekustamo īpašumu “Rubīni”, 4286 002 0459, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4286 002 0457 un   „Dzērbenes ceļmala”, kadastra Nr. 4286 002 

0155, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 002 0155 , Taurenē Taurenes 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, lauksaimniecībā izmantojamo zemi, nomnieku 

noskaidrojot mutiskā izsolē. 

2. Apstiprināt nekustamo īpašumu “Rubīni”, 4286 002 0459, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4286 002 0457 un   „Dzērbenes ceļmala”, kadastra Nr. 4286 002 0155, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 002 0155 , Taurenē Taurenes pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus, publicējamo informāciju par 

nekustamo īpašumu un nomas līguma projektu. 

3. Uzdot nomas objekta izsoli organizēt komisijai: 

Komisijas priekšsēdētāja: Daina Slaidiņa – nekustamā īpašuma speciāliste 

Komisijas locekļi:  Benita Zvejniece- nekustamā īpašuma speciāliste; 

Ilze Kaula- galvenās grāmatvedes vietniece. 
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19. 

Par nekustamo īpašumu „Stirnēni” un „Zvārguļi”, Kaives pagastā, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli. 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

 Izskatot J.F., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalgas pag. Vecpiebalgas nov., 

12.02.2020. iesniegumu par nekustamo īpašumu „Leimaņkalns”, kadastra Nr. 4258 006 0045, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 006 0091 lauksaimniecībā izmantojamās  zemes  

1.7867  ha kopplatībā,   „Stirnēni”, kadastra Nr. 4258 006 0097, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4258 006 0081 lauksaimniecībā izmantojamās  zemes  2.0  ha kopplatībā, „Zvārguļi”, 

kadastra Nr. 4258 006 0117, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4258 006 0038 un 4258 

006 0101 lauksaimniecībā izmantojamās  zemes  7.26  ha kopplatībā  iznomāšanu, konstatēts: 

Nekustamais īpašums “Leimaņkalns” Kaives pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 

006 0045, kas sastāv no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4258 006 0091 un 4258 006 

0134  2.5127 ha platībā, nostiprināts Vidzemes rajona tiesas Kaives pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000555696  kā Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašums. 

Nekustamais īpašums “Stirnēni”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 

006 0097, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 006 0081, ir piekrītošs 

pašvaldībai saskaņā ar Vecpiebalgas novada pašvaldības 22.05.2014. lēmumu, zemes vienība nav 

iznomāta.  

Nekustamais īpašums “Zvarguļi”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 

006 0117, kas sastāv no 5 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4258 002 0099, 4258 006 

0038, 4258 006 00117, 4258 006 0132 un 4258 008 0101 ir piekrītošs pašvaldībai saskaņā ar 

Vecpiebalgas novada pašvaldības 16.12.2009. lēmumu, zemes vienības nav iznomātas. 

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

apbūves tiesības noteikumi”32.punkts nosaka, ka Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro 

rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina 

izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru ,  29.2.punktā teikts, ka šo noteikumu 32. 

punktu var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas ir starpgabals 

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

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

29.2, 32.,33. punktiem, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

20.02.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot iznomāšanai nekustamo īpašumu “Stirnēni”, kadastra Nr. 4258 006 0097, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 006 0081 un „Zvārguļi”, kadastra Nr. 4258 006 

0117, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4258 006 0038 un 4258 006 0101,  

Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, lauksaimniecībā izmantojamo zemi, nomnieku 

noskaidrojot mutiskā izsolē.  

2. Apstiprināt nekustamo īpašumu “Stirnēni”, kadastra Nr. 4258 006 0097 zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 4258 006 0081 un „Zvārguļi”, kadastra Nr. 4258 006 0117, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4258 006 0038 un 4258 006 0101,  Kaives 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus, publicējamo 

informāciju par nekustamo īpašumu un nomas līguma projektu. 

3. Uzdot nomas objekta izsoli organizēt komisijai: 
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Komisijas priekšsēdētāja: Daina Slaidiņa – nekustamā īpašuma speciāliste 

Komisijas locekļi:  Benita Zvejniece- nekustamā īpašuma speciāliste; 

Ilze Kaula- galvenās grāmatvedes vietniece. 

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

4258 006 0045, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 006 0091,kura ir  

starpgabals, jo  tā nav savienota ar koplietošanas ceļu, nomas tiesības piedāvāt zemes 

vienības pierobežniekiem. 
 

20. 

Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Pils”, Dzērbenes pagastā,  nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada dome izskatīja Vecpiebalgas novada pašvaldības izsoles komisijas 

2020.gada 10.februāra izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par  nedzīvojamo telpu 

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

0176 001,  129.0  kv.m. platībā nomas tiesību izsoli. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 

tika konstatēts, ka: 

[1.] atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 23.01.2020. lēmumam Nr. 10 Par telpu 

nedzīvojamā ēkā „Pils”, Dzērbenes pagastā, 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, 129.0  kv.m. platībā. 

[2.] izsolē piedalījās viens dalībnieks – SIA „Zemenītes sniegā LV”, reģ. Nr. 54103128811, 

adrese Skolas iela 7, Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov., LV-4118,  kurš piekrita nomāt 

nomas objektu par izsoles sākumcenu EUR 0,20 par vienu kvadrātmetru.  

[3.] nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti 2020.gada 23.janvārī, lēmums Nr.10) 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" 61. punktu, kas nosaka, ka 

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

kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, 

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

nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības  dome nolemj: 

1. Slēgt nomas līgumu ar SIA „Zemenītes sniegā LV”, reģ. Nr. 54103128811, adrese 

Skolas iela 7, Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov., LV-4118, par pašvaldībai 

piederošo nedzīvojamo telpu 129.0  m²  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 0,20 par vienu kvadrātmetru mēnesī . Nomnieks papildus 

nomas maksai maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus, tai skaitā PVN 

nodokli 21% apmērā. 

4. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei Leldei Burdajai noslēgt 

nedzīvojamo telpu nomas līgumu. 

 

21. 

Par nedzīvojamo telpu   nomas tiesību līguma izbeigšanu īpašumā  „Pils”, Dzērbenes 

pagastā. 
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Ziņo D. Slaidiņa 

 

 Izskatot  SIA „ARAISIS”, reģistrācijas Nr. 40103884319, adrese: Skolas iela 7, 

Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov., 20.02.2020. iesniegumu par 02.10.2017. un  

15.01.2018. noslēgto telpu nomas tiesību  līgumu izbeigšanu, konstatēts: 

 2017.gada 2.oktobrī Vecpiebalgas novada pašvaldība noslēgusi  nedzīvojamo telpu 

nomas tiesību līgumu par nedzīvojamās  telpas 26.0 m² kopplatībā un 2018.gada 15.janvārī 

Vecpiebalgas novada pašvaldība noslēgusi  nedzīvojamo telpu nomas tiesību līgumu par 

nedzīvojamo telpu 21.1 m² kopplatībā ēkā „Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, iznomāšanu SIA „ARAISIS” pakalpojumu sniegšanai un  komercdarbībai. 

 Līgumu darbības laikā SIA „ARAISIS” īpašnieki izveidojuši uzņēmumu SIA 

„Zemenītes sniegā LV”, kura darbības nodrošināšanai nepieciešamas plašākas telpas. SIA 

„Zemenītes sniegā LV” kā vienīgais pretendents piedalījās nedzīvojamo telpu nomas izsolē par 

telpām īpašuma „Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā  pagrabstāvā 129,0 m² 

platībā.  

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

3.punktu , atbilstoši SIA „ARAISIS”, reģistrācijas Nr. 40103884319, adrese Skolas iela 7, 

Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov., valdes priekšsēdētāja Ulda Paseka 18.02.2020. 

iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. Bērzkalns, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izbeigt 02.10.2017. un 15.01.2018. noslēgtos nedzīvojamo telpu nomas līgumus par 

nedzīvojamo telpu 47.1 m² kopplatībā ēkā „Pils”, Dzērbenē Dzērbenes pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, ēkas kadastra apzīmējums 4250 007 0176 001 iznomāšanu  SIA 

„ARAISIS” ar 01.03.2020. 

 

22. 

Par telpas nedzīvojamā ēkā „Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā nodošanu nomā. 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldībā 17.02.2020. saņemts SIA „Araisis”, reģistrācijas Nr. 

40103884319, adrese Skolas iela 7, Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov.   iesniegums 

par nedzīvojamo telpu  ēkā  „Pils”, kadastra apz. 4250 007 0176 001, Dzērbenē , Dzērbenes 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas līguma izbeigšanu. 

             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" 12.punktu, kas 

nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, 24.punktu, kas 

nosaka, ka nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, 34.punktu, 

kas nosaka, ka izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, kurā ir ne mazāk kā trīs locekļi, un  

apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. Bērzkalns, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Nodot iznomāšanai nedzīvojamo telpu 26.0 m
2
 kopplatībā, saskaņā ar būves tehniskās 

inventarizācijas lietu telpas Nr.42 nedzīvojamā ēkā „Pils” kadastra apz. 4250 007 0176 

001, Dzērbenē, Dzērbenes   pagastā, Vecpiebalgas novadā. 
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2. Apstiprināt nedzīvojamās telpas -  nomas objektā “Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, 26.0 m² kopplatībā, kadastra apzīmējums 4250 007 0176 001, 

publicējamo informāciju (1.pielikums), nomas tiesību izsoles noteikumus (2.pielikums)  

un nomas līguma projektu (3.pielikums). 

3.   Uzdot nomas objekta izsoli organizēt komisijai sekojošā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja: Daina Slaidiņa 

Komisijas locekļi: Dace Caune, Viesturs Melbārdis. 

23. 

Par ūdenstorņa jumta un katlumājas skursteņa daļu iznomāšanu SIA "LMT" 

īpašumos "Centra Ūdenstornis", Taurenes pagastā un "Katlumāja", Dzērbenes pagastā . 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

Izskatot SIA „Latvijas Mobilais Telefons”  reģistrācijas Nr. 50003050931, adrese Ropažu iela 6, 

sadarbības partnera SIA „GP Sistems”  27.01.2020. iesniegumu par iespējām iznomāt SIA „Latvijas 

Mobilais telefons” ūdenstorņa jumta daļu  īpašumā "Centra Ūdenstornis", Taurenes pagastā un 

katlumājas skursteņa daļas īpašumā "Katlumāja", Dzērbenes pagastā  un zemi pie tiem 8 m² platībā 

aparatūras izvietošanai, kas uzlabotu 3G un 4G pārklājumu Taurenes un Dzērbenes pagastu centru 

teritorijās, konstatēts: 

 Nekustamais īpašums “Centra ūdenstornis”, Taurenē, Taurenes pagastā Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr, 4286 002 0170, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 002 0170 

4.58  ha platībā uz kuras atrodas 2 inženierbūves un 1 ēka nostiprināts Vidzemes rajona tiesas 

Taurenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000373147  kā Vecpiebalgas novada 

pašvaldības īpašums. 

 Nekustamā īpašuma “Katlumāja”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra 

Nr, 4250 007 0188, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0188 1.89  ha platībā uz kuras 

atrodas katlu mājas ēka nostiprināts Vidzemes rajona tiesas Taurenes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000374748  kā Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašums. 

Saskaņā ar Ministru Kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 6.3.punktu, noteikumu 2.nodaļas normas /tai skaitā par izsoles rīkošanu/ 

var nepiemērot, ja iznomā nomas objektu bankomātu, pārtikas automātu vai tehnisko iekārtu 

izvietošanai. 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.1pantam, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas 

nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu 

– uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu , Ministru Kabineta  

20.02.2018. noteikumiem Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi,” atbilstoši 

SIA „Latvijas Mobilais Telefons”  sadarbības partnera SIA „GP Sistems”  27.01.2020. 

iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. 

atzinumam, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. Bērzkalns, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj 

1. Iznomāt SIA Latvijas mobilais telefons” vietu uz ūdenstorņa jumta un pie tā 8 m² 

platībā aparatūras izvietošanai īpašumā "Centra Ūdenstornis", Taurenē, Taurenes 

pagastā, kadastra Nr. 4286 002 0170, ēkas kadastra apzīmējums 4286 002 0170 001, 3G 

un 4G interneta pārklājuma uzlabošanai Taurenes centra teritorijā,   nomas līguma termiņš 

- 10 gadi. 

2. Iznomāt SIA Latvijas mobilais telefons” vietu uz katlumājas skursteņa un pie tā 8 m² 

platībā aparatūras izvietošanai īpašumā "Katlumāja", Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, 

kadastra Nr. 4250 007 0188, ēkas kadastra apzīmējums 4250 007 0188 004, 3G un 4G 
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interneta pārklājuma uzlabošanai Dzērbenes centra teritorijā,  nomas līguma termiņš - 10 

gadi. 

3.  Noteikt nomas maksu 200.00 EUR mēnesī par katru nomas objektu. 

4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus. 

5. Noteikt kontaktpersonas tehnisko risinājumu saskaņošanai- Taurenes pagastā -  Taurenes 

saimniecības vadītājs Guntis Eglītis, tālr.20232963, Dzērbenes pagastā –  Dzērbenes 

saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis, tālr. 20242023. 

      

24. 

Par zemes nomas līgumu izbeigšanu. 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

Izskatot  A.K., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag. Vecpiebalgas 

nov., un M.Z., personas kods “dzēsts”, adrese: Ineši, Inešu pag. Vecpiebalgas nov., 23.01.2020. 

iesniegumus par 06.06.2017. noslēgto zemes nomas līgumu izbeigšanu, konstatēts: 

 2017.gada 6.jūnijā noslēgts zemes nomas līgums, kurā Vecpiebalgas novada pašvaldība   

iznomājusi īpašuma „Aiz Radziņiem”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4292 007 0059, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0527 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu  0.014 ha kopplatībā  A.K. 

2017.gada 6.jūnijā noslēgts zemes nomas līgums, kurā Vecpiebalgas novada pašvaldība   

iznomājusi īpašuma „Centrs-2”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 002 

0172, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0241 lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

daļu  1.30 ha kopplatībā  M.Z. 

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

Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, atbilstoši A.K., personas 

kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalga novads un  M.Z., personas 

kods “dzēsts”, adrese:  Ineši, Inešu pag. Vecpiebalgas nov., 23.01.2020. un 06.06.2017. 

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

20.02.2020. atzinumu,, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izbeigt 06.06.2017. noslēgto zemes nomas līgumu par īpašuma „Aiz Radziņiem”, 

Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 007 0059, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0527 lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes daļas  0.014 ha kopplatībā iznomāšanu A.K. ar 29.02.2020. 

2. Izbeigt 06.06.2017. noslēgto zemes nomas līgumu par īpašuma „Centrs-2”, Ineši, Inešu 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 002 0172, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4254 002 0241 lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas  1.3 ha kopplatībā 

iznomāšanu M. Z. ar 29.02.2020. 

    

25. 

Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

 Izskatot I.E., personas kods “dzēsts”, adrese: , Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag. Vecpiebalgas 

nov., 23.01.2020. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Aiz Radziņiem”, kadastra 

apzīmējums 4292 007 0527  lauksaimniecībā izmantojamās zemes 0.014  ha kopplatībā nomu un  

J.K., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalga,  Vecpiebalgas pag. Vecpiebalgas nov., 

10.02.2020. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Pie Smeiļu ielas”, kadastra 
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apzīmējums 4292 007 0503 lauksaimniecībā izmantojamās zemes  0,300 ha kopplatībā  un zemes 

vienības “Centrs - 2”, kadastra apzīmējums 4254 002 0241 lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

0.65 ha kopplatībā nomu, konstatēts: 

Zemes vienības  „Aiz Radziņiem”, kadastra apzīmējums 4292 007 0527, platība 1,1  ha, „Pie 

Smeiļu ielas”, kadastra apzīmējums 4292 007 0503 , platība 1,30 ha Vecpiebalgas pagastā 

Vecpiebalgas novadā un zemes vienība “Centrs - 2” kadastra apzīmējums 4254 002 0241 Inešu 

pagastā Vecpiebalgas novadā, platība 3.90 ha, ir piekrītošas Vecpiebalgas novada pašvaldībai 

saskaņā ar pašvaldības 16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināmas 

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

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta  2.daļas  5.punktu .   

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu , Ministru kabineta 

19.06.2018. noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

29.2, 30.2 un 31. punktu, Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2019. “Par 

Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksu” 

2. punktu, atbilstoši I.E., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag. 

Vecpiebalgas nov. un J.K., personas kods “dzēsts”, Vecpiebalga,  Vecpiebalgas pag. Vecpiebalgas 

nov., 23.01.2020. un 10.02.2020 iesniegumiem,  apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Iznomāt I.E.  zemes vienības „Aiz Radziņiem” Vecpiebalgas  pagastā Vecpiebalgas 

novadā, īpašuma kadastra Nr. 4292 007 0059, kadastra apzīmējums 4292 007 0527, 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu  0.014   ha platībā, nomas līguma termiņš- 5 

gadi. 

2. Iznomāt J.K. zemes vienības „Pie Smeiļu ielas” Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas 

novadā, īpašuma kadastra Nr. un kadastra apzīmējums 4292 007 0503, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes daļu 0.30 ha platībā un zemes vienības “Centrs -2” Inešu 

pagastā, Vecpiebalgas novadā,  īpašuma kadastra Nr. 4254 002 0172, kadastra 

apzīmējums 4254 002 0241, lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu  0.65 ha 

platībā,  nomas līguma termiņš- 5 gadi  

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

mazāka par minimālo zemesgabala  nomas maksu - 5 euro. 

4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus.  

5. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai sagatavot nomas 

līgumus ar Intu Ezeriņu un Jāni Kļaviņu un mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža 

izpilddirektorei noslēgt līgumus. 

26. 

Par zemes nomas tiesību pārņemšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

 Izskatot V.T., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., 

31.01.2020. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Kagaiņu kalns”, kadastra 

apzīmējums 4292 001 0255, lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2.4 ha kopplatībā un zemes 

vienības “Dzintari” ar  kadastra apzīmējums 4292 001 0274, lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

2.3 ha platībā  nomas tiesību pārņemšanu, konstatēts: 

Zemes vienību “Kagaiņu kalns”, kadastra apzīmējums 4292 001 0255 Vecpiebalgas 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, daļa 2.4 ha platībā un “Dzintari”, kadastra apzīmējums 4292 001 

0274, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, 2.3 ha  platībā bija iznomāta  G.T., zemes 
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nomas līgums Nr. 7-15/559 noslēgts, 24.01.2019., līguma termiņš 31.12.2023. G.T. miris 

22.01.2020. 

Zemes nomas līguma Nr. 7-15/559 7.3. punktā noteikts, ka zemes nomas līgums ir saistošs 

līgumslēdzējiem un  līgumslēdzēju tiesību pārņēmējiem. V.T. ir G.T. z/s „Kalna Spuldzēni” 

tiesību pārņēmēja. 

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

Kabineta  01.07.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi,” atbilstoši V.T., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalgas pag. 

Vecpiebalgas nov., 31.01.2020. iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumam, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Noslēgt nomas līgumu ar V.T. par zemes vienību „Dzintari” Vecpiebalgas pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4292 001 0274, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes 2.3 ha platībā  un “Kagaiņu kalns” Vecpiebalgas pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4292 001 0255, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes 2.4 ha platībā iznomāšanu,  nomas līguma termiņš- 5 gadi. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne 

mazāku par minimālo zemesgabala  nomas maksu - 28 euro. 

3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai sagatavot nomas    

līgumu ar V.T. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža izpilddirektorei noslēgt 

līgumu. 

27. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

 Izskatot D.L., personas kods “dzēsts”, adrese: Kaive, Kaives pag. Vecpiebalgas nov., 

14.02.2020. iesniegumu par nekustamo īpašumu „Cīruļi”, kadastra Nr. 4258 003 0023, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 4258 003 0130 un 4258 003 0165 lauksaimniecībā 

izmantojamās  zemes  1,6  ha kopplatībā un „Zaļumi”, kadastra Nr. 4258 003 0002, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0123 lauksaimniecībā izmantojamās  zemes  0,7  ha 

kopplatībā   iznomāšanu, konstatēts: 

Nekustamais īpašums “Cīruļi”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 003 

0023, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4258 003 0130 un 4258 003 0165, 

ir piekrītošs pašvaldībai saskaņā ar Vecpiebalgas novada pašvaldības 16.12.2009. lēmumu, zemes 

vienības ir starpgabali, kurām nav nodrošināta piekļuve koplietošanas ceļam, zemes vienības 

robežojas ar D.L. īpašuma „Kauliņi” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  4258 003 0132, 

4258 003 0009.  

Nekustamā īpašuma “Zaļumi”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 003 

0002  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0123 ir piekrītoša pašvaldībai saskaņā ar 

Vecpiebalgas novada pašvaldības 16.12.2009. lēmumu, zemes vienība ir starpgabals, kuram 

platība ir mazāka par teritorijas plānojumā paredzēto zemes vienības minimālo platību, zemes 

vienība robežojas ar D.L. īpašuma „Kauliņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4258 003 

0132 un īpašuma ‘Rindēni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0053. 

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

apbūves tiesības noteikumi” 29.1. punkts, nosaka, ka noteikumu 32.punktu - Neapbūvēta 

zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē  var nepiemērot, ja tiek iznomāts 
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neapbūvēts zemesgabals, kas ir starpgabals, kurš  tiek iznomāts piegulošā nekustamā īpašuma 

īpašniekam vai lietotājam 

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

daļas 3.punktu , 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 29.1., 30.1. punktiem, apvienotās finanšu un sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. Bērzkalns, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu D.L., personas kods “dzēsts”, Kaive, Kaives pag. 

Vecpiebalgas nov.,  par nekustamo īpašumu  „Cīruļi”, kadastra Nr. 4258 003 0023, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4258 003 0130 un 4258 003 0165 

lauksaimniecībā izmantojamās  zemes  1.6  ha kopplatībā un „Zaļumi”, kadastra Nr. 

4258 003 0002, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0123 lauksaimniecībā 

izmantojamās  zemes  0,7  ha kopplatībā   iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai, 

nomas līguma termiņš- 10 gadi. 

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

mazāka par minimālo zemesgabala  nomas maksu - 28 euro.  

3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus .  

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

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

D.L. 

 

28. 

Par izīrēto telpu ēkā “Pils”, Inešu pagastā, lietošanas veida maiņu. 

Ziņo D. Slaidiņa, debatēs piedalās I. Putniņš 

 

 Izskatot SIA „ApiMI”, reģistrācijas Nr.: 44103126630, adrese "“Upmaļi” Vecpiebalga, 

Vecpiebalgas nov., LV-4122, 29.01.2020. iesniegumu par iznomāto telpu „Pilī” Inešos, Inešu 

pagastā,  lietošanas veida maiņu un  atļauju reģistrēt iznomātās telpas Pārtikas un veterinārajā 

dienestā, konstatēts: 

2019.gada 27.jūnijā ir pieņemts Vecpiebalgas novada pašvaldības Domes lēmums Nr.10 “Par 

nedzīvojamo telpu ēkā “Pils” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.7, § 10), uz kā pamata noslēgts nomas līgums par telpu 

25,8m
2
 kopplatībā  nedzīvojamā ēkā ar adresi: “Pils”, kadastra apz. 4254 002 0312 001, 

iznomāšanu SIA „ApiMi”. Ēkas galvenais lietošanas veids  ir Biroju ēka, kods 1220, būves tips 

biroju ēkas, kods 12200101. SIA „ApiMI”, savu darbību paplašinot vēlas sākt ražot uztura 

bagātinātājus, lai to varētu darīt, telpas jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā , taču jāmaina 

telpu lietošanas veids no biroja telpām uz ražošanas telpām.  

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018 noteikumiem Nr. 326 “Būvju 

klasifikācijas noteikumi” atbilstoši SIA „ApiMI”, reģistrācijas Nr.: 44103126630, adrese 

"“Upmaļi” Vecpiebalga, Vecpiebalgas nov., LV-4122, 29.01.2020. iesniegumam, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, atklāti 

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

PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Mainīt telpu lietošanas veidu SIA „ApiMI” iznomātajām telpām Nr. 34 un Nr.39 

(saskaņā ar tehniskās inventarizācijas lietas būves stāva plāna shēmu)  25,8 m
2
 kopplatībā 
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nedzīvojamā ēkā “Pils”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā , kadastra 

apzīmējums 4254 002 0132 001 bez telpu pārbūves un apstiprināt telpu lietošanas veidu-  

rūpnieciskās ražošanas telpu grupa , kods 1251. 

2. Sagatavot un iesniegt Amatas novada apvienotajā būvvaldē būvspeciālista apliecinātu 

paskaidrojuma rakstu par telpu lietošanas veida maiņu bez pārbūves. 

3. Piekrist telpu reģistrācijai Pārtikas un veterinārajā dienestā. 

4. Veikt grozījumus esošajā līgumā ar SIA “ApiMI”. 

 

29. 

Par īres tiesību izsoli īpašumā "Līdumi", Dzērbenes pagastā. 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

 Izskatot A.A., personas kods “dzēsts”, adrese: Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas 

nov., 16.01.2020. iesniegumu par iespējām nomāt ar izpirkuma tiesībām dzīvojamo māju 

„Līdumi”, Dzērbenes   pagastā, jo pašreizējo dzīvesvietu  tās īpašnieces mantinieks ir uzteicis, 

konstatēts: 

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

Nr. 4250 007 0132, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0132 1.4  ha 

platībā , dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un saimniecības ēkas pamatiem, nostiprināts 

Vidzemes rajona tiesas Dzērbenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000188749  kā 

Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašums. Zemes vienības daļa 0.1 ha platībā un saimniecības 

ēka 03.04.2018. iznomāta mednieku klubam „Dzērbene” , zemes vienības daļa 1.2 ha platībā 

03.04.2018. iznomāta z/s „Circeņi”, nomas līgumu termiņš 31.03.2023.  

Dzīvojamā māja „Līdumi”, kadastra apzīmējums 4250 007 0132 001, kuras platība  269 m², 

nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, Valsts zemes dienesta kadastra informācijas 

sistēmā ēkai reģistrētas 2 telpu grupas – dzīvojamo telpu grupa 117.9 m² platībā un biroja telpu 

grupa 91.4 m² platībā. 

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

daļas 3.punktu, „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 

3.panta 1.daļas 2.punktu, kas nosaka, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar 

finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai 

lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, atbilstoši A.A., personas kods “dzēsts”, 

adrese: Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov., 16.01.2020. iesniegumam, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, atklāti 

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

PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:  

1. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt 

nekustamā īpašuma „Līdumi”, kadastra Nr. 4250 007 0132, Dzērbenē, Dzērbenes 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, dzīvojamās mājas īres tiesību izsoles sagatavošanu. 

 

30. 

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā  VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs”. 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

 Izskatot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”   reģistrācijas Nr. 

50103237791, adrese Maskavas iela 165, Rīga, 17.02.2020. iesniegumu par  sadarbību Kohēzijas 

fonda projekta īstenošanā  - zemes nodošanu īapašumā bez atlīdzības, īpašuma "Pagasta zeme", 
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Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr.42540060097 zemes vienības daļu 10 m² platībā 

pazemes ūdeņu monitoringa stacijas ierīkošanai, konstatēts: 

  Nekustamais īpašums “Pagasta zeme”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 

006 0097, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 006 0097 14.0  

ha platībā ir piekrītoša pašvaldībai saskaņā ar Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009.gada 

16.decembra lēmumu. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 9,11 ha platībā ir iznomāta z/s 

“Ķidēni”. 

 VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi 

- pazemes ūdeņu raksturojuma un novērtējuma uzlabošana nākamajam upju baseinu 

apsaimniekošanas plānošanas periodam, ūdeņu monitoringa plāna, virszemes un pazemes ūdeņu 

pārskata sagatavošana, ūdens monitoringa rezultātu analīze, šo uzdevumu veikšanai izmantojot  

ūdens monitoringa stacijās iegūtos datus. 

  Likuma „Publiskas personas finanšu un mantas izšķērdēšanas likums” 5.panta 2.daļā noteikti 

gadījumi uz kuriem neattiecas aizliegums nodot bezatlīdzības lietošanā publiskas personas mantu - 

5.punkts nosaka, ka publiska persona var savu mantu bezatlīdzības lietošanā nodod privātpersonai 

vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai arī publiskas personas 

pakalpojumu sniegšanai. 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.1pantam, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas 

nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu 

– uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu „Publiskas personas 

finanšu un mantas izšķērdēšanas likuma” 5.panta 2.daļa 5.punktu, 3.un 6.daļu,  atbilstoši VSIA 

„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”  17.02.2020.  iesniegumam, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumam, atklāti 

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

PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs”, reģistrācijas Nr. 50103237791, adrese Maskavas iela 165, Rīga, nekustamā  

īpašuma "Pagasta zeme", Inešu pagastā, kadastra Nr. 4254 006 0097, zemes vienības ar  

kadastra apzīmējumu  4254 006 0097 lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 10 m² 

patībā (platība tiktu precizēta urbumu ierīkošanas tehniskās specifikācijas izstrādes gaitā) 

pazemes ūdeņu monitoringa stacijas izveidošanai, nomas līguma termiņš - 20 gadi. 

2. Noteikt, ka sagatavojot urbumu ierīkošanas tehnisko specifikāciju, jāņem vērā zemes 

nomnieka z/s „Ķidēni” (kontaktpersona Kārlis Antons,  tālr. 29376178) priekšlikumi. 

3. Noteikt, ka urbumu ierīkošana veicama ievērojot nomnieka saimniecisko darbību 

iznomātajā  zemes vienības daļā - netraucējot novākt ražu. 

4. Precizēt noslēgto zemes nomas līgumu ar z/s „Ķidēni”, norādot pazemes ūdeņu 

monitoringa stacijas aizsargjoslas atrašanās vietu un platību. 

 

31. 

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

Ziņo D. Slaidiņa, debatēs piedalās E. Bērzkans 

 

 Izskatot SIA „3x9 zālītes”, reģistrācijas Nr. 40103741554, juridiskā adrese Gramzdas iela 82 - 

42, Rīga, 19.02.2020. iesniegumu par nekustamā īpašuma „Moderado”, Kaives   pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, iznomāšanu vai pārdošanu, konstatēts: 

Nekustamais īpašums “Moderado”, Kaivē, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 

4258 003 0181, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0181  1,2002 ha 
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platībā, nostiprināts Vidzemes rajona tiesas Kaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000587674  kā Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašums. Uz zemes vienības atrodas 

nedzīvojamā ēka, kuras piederība ar dokumentiem nav pierādīta. 

2018.gada 22.martā Vecpiebalgas novada Dome pieņēmusi lēmumu par nekustamā īpašuma 

„Moderado”, Kaivē, Kaives pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 003 0181 iznomāšanu  

SIA „3x9 zālītes” ar apbūves tiesībām neliela ražošanas uzņēmuma izveidošanai.  

Tieslietu ministrijas ieskatā jaunu zemes nomas līgumu slēgšana pēc 2017. gada 1. janvāra, kas 

paredz nomnieka tiesības uz nomātās zemes celt ēkas kā patstāvīgus īpašuma objekts, nav tiesiski 

iespējama, jo 01.01.2017 stājās spēkā Grozījumi Civillikumā, kas Civillikuma trešo daļu „Lietu 

tiesības” papildināja ar jaunu trešo A nodaļu „Apbūves tiesība”, kas ir jauns regulējums ēku (būvju) 

celšanai uz svešas zemes. Lai uzceltu nedzīvojamu ēku (būvi) uz svešas zemes, ar zemes īpašnieku 

jāslēdz līgums par apbūves tiesības piešķiršanu. Saskaņā ar Civillikuma 1 129.1pantu, apbūves 

tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes 

gabala nedzīvojamu ēku vai būvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Civillikums 

noteic, ka, beidzoties apbūves tiesības līguma termiņam, apbūves tiesība izbeidzas un nedzīvojamā 

ēka vai inženierbūve, kas uzcelta uz apbūves tiesības pamata, kļūst par zemes gabala būtisku daļu, 

proti, tiek pievienota zemes īpašnieka zemes īpašumam 

Ievērojot minēto, secināms, ka SIA „3x9 zālītes”, ir piešķirama apbūves tiesība, t.i. tiesība 

uzbūvēt ražošanas uzņēmumu pašvaldības īpašumā „Moderado” , bet šajā gadījumā , beidzoties 

apbūves tiesību termiņam,  uzceltā būve kļūtu par zemes īpašnieka īpašumu, vai jādod iespēja 

īpašumu iegādāties un veikt būvniecību savā īpašumā. 

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

3.punktu, atbilstoši SIA „3x9 zālītes”, reģistrācijas Nr. 40103741554, juridiskā adrese: Gramzdas 

iela 82 - 42, Rīga, 19.02.2020 iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atcelt Vecpiebalgas novada Domes 2018.gada 22.marta lēmuma Nr.22 (protokols Nr.6) 

2.punktu par nekustamā īpašuma „Moderado”, Kaivē, Kaives pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra Nr. 4258 003 0181, kadastra apzīmējums 4258 003 0181, iznomāšanu 

SIA “3x9 zālītes”  ar apbūves tiesībām neliela ražošanas uzņēmuma izveidošanai. 

2. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā 

īpašuma Moderado”, Kaivē, Kaives pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 003 

0181, sagatavošanu atsavināšanai –tirgus vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu. 

 

32. 

Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu nekustamo īpašumu 

„Veckubuliņi”  un „Kastaņi”, Vecpiebalgas  pagastā, savstarpējo robežu pārkārtošanai. 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

 Vecpiebalgas  novada pašvaldībā 20.02.2020. saņemts SIA “Ametrs” zemes ierīkotājas Rūtas 

Putniņas iesniegums par zemes ierīcības projekta  grozījumu apstiprināšanu nekustamo 

“Veckubuliņi” (kadastra Nr. 4292 008 0150) un “Kastaņi” (kadastra Nr. 4292 008 0144),  

Vecpiebalgas pagastā,  Vecpiebalgas novadā, savstarpējo robežu pārkārtošanai. 

 Zemes ierīcības projekts nekustamo īpašumu “Veckubuliņi” ,kadastra Nr. 4292 008 0150 un 

“Kastaņi”, kadastra Nr. 4292 008 0144, savstarpējo robežu pārkārtošanai  apstiprināts ar 

Vecpiebalgas novada Domes 26.09.2019. lēmumu Nr.11 (protokols Nr.11). 

Uzmērot projektētās zemes vienības un veicot robežu izspraušanu apvidū pēc izstrādātā zemes 

ierīcības projekta, mērnieks konstatējis, ka projektētā robeža neatbilst pasūtītāja vēlmēm un 

nepieciešams  mainīt jaunveidojamo zemes vienību Nr.1 un Nr. 3 savstarpējo robežu.  
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Izskatot SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas Rūtas Putniņas izstrādātos zemes ierīcības projekta 

grozījumus, 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” 30. punktu, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 20.02.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas Rūtas Putniņas izstrādātos zemes ierīcības 

projekta grozījumus nekustamo īpašumu “Veckubuliņi” ,kadastra Nr. 4292 008 0150 un 

“Kastaņi”, kadastra Nr. 4292 008 0144, savstarpējo robežu pārkārtošanai . 

2. Saglabāt īpašuma „Veckubuliņi”,Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads sastāvā 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0150   5.98  ha kopplatībā   un zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0124  3.1  ha kopplatībā, vairāk vai mazāk, kā 

izrādīsies pēc robežu uzmērīšanas, zemes lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

3. Saglabāt nekustamā īpašuma „Kastaņi”, Vecpiebalgas pagasts Vecpiebalgas novads, 

sastāvā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0144  68.53 ha platībā, vairāk 

vai mazāk, kā izrādīsies pēc robežu uzmērīšanas, kurai pievienota nekustamā īpašuma 

„Veckubuliņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0150 atdalītā daļa  un  

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0125  0.8 ha platībā, zemes vienību 

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

kods 0201 

 

33. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rekmetes”, 

Kaives  pagastā, un nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

Ziņo D. Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta  

nodaļas 14.01.2020. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2020/7-29/28 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes nosacījumi īpašuma „Rekmetes” Kaives pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 

003 0049,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4258 003 0049  sadalīšanai” ir izstrādāts zemes 

ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Rekmetes” (kadastra Nr. 4258 003 0049). 

Vidzemes  rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

171  nostiprināts nekustamais īpašums „Rekmetes” , kadastra Nr. 4258 003 0049, kopplatība 16.4  

ha, īpašums sastāv no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4258 003 0049 12.1 ha platībā 

un 4258 002 0076 4.3 ha platībā, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0049 atrodas 

viena dzīvojamā  māja  un 3 saimniecības ēkas , īpašniecēm G. Z., R. V. un I. V. pieder katrai 1/3 

domājamā daļa īpašuma. 

Izskatot SIA „Mērnieks MMR” zemes ierīkotājas Māras Kājiņas izstrādāto zemes ierīcības 

projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma 

„Zemes ierīcības likums” 19. pantu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 

14.punktu, 19.panta pirmo  daļu,  Ministru kabineta 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”,  atbilstoši G. Z., R. V. un I. V. 06.01.2020. 

iesniegumam, kurā lūgts atļaut sadalīt kopīpašumu „Rekmetes” reālās daļās, atklāti balsojot, PAR – 

V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. Bērzkalns, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav, 

ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Apstiprināt SIA „Mērnieks MMR” zemes ierīkotājas Māras Kājiņas izstrādāto zemes 

ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Rekmetes”, kadastra Nr.4258 003 0049, Kaives 

pagasts, Vecpiebalgas  novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0049 

sadalīšanai. 

2. Saglabāt no īpašuma „Rekmetes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0049   

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 

0194  8.0  ha kopplatībā  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) vienas 

dzīvojamās mājas  un 3 saimniecības ēkām, nosaukumu un adresi “Rekmetes” Kaives 

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

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

3. Piešķirt no īpašuma „Rekmetes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0049 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 

0195 4.1 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Meža 

Rekmetes”, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes  

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

0201. 

4. Piešķirt no īpašuma „Rekmetes”, kadastra Nr. 4258 003 0049 atdalāmajam īpašumam, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 002 0076 4.3 ha kopplatībā 

nosaukumu “Cūklejas”, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes 

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

mežsaimniecība, kods 0201. 

 

34. 

Par atbalstu biedrībai “Līdzās” un apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienības daļu. 

Ziņo Dz. Jukēvics, debatēs piedalās I. Putnņš 

 

2020.gada 18.februārī Vecpiebalgas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts biedrības 

“Līdzās”, reģistrācijas Nr. 40008116706 (turpmāk – Biedrība) iesniegums (reģistrēts Pašvaldībā ar 

Nr.2020/3-10.1/177), kurā norādīts, ka Biedrība vēlas sniegt projekta - “Saules pulkstenis Kaives 

muižas parkā” pieteikumu biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” konkursa 7. kārtai, rīcības 2.2 

“Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” (turpmāk – Projekts). Biedrības iesniedzamā Projekta mērķis ir 

izveidot Kaives pagastu raksturojošu un izglītojošu vides objektu – saules pulksteni uz Pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma „Kaives parks”, Kaivē, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

Nr. 4258 003 0169. 

Biedrība lūdz Pašvaldību Projekta apstiprināšanas gadījumā sniegt atbalstu: 

1) piešķirt bezatlīdzības lietošanā zemes vienības daļu 0,05 ha apmērā Kaives parka teritorijā uz 

10 gadiem; 

2)  piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējās summas EUR 3000,00, t.i., EUR 

300,00. 

 

Biedrībai kopš 2018.gada ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk – 

Likums) 5.panta pirmā daļa un otrās daļas 4
1
.punkts nosaka, ka publiskas personas mantu aizliegts 

nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, izņemot gadījumus, kad 

pašvaldība savu mantu nodod sabiedriskā labuma organizācijai. 

Likuma 5.panta trešā daļa nosaka, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā par to 

tiek pieņemts lēmums, bet Likuma 5.panta ceturtā un piektā daļa nosaka, ka lēmumu par pašvaldības 

mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem pašvaldības dome.  

Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā nodod sabiedriskā labuma organizācijai uz laiku, 

kamēr attiecīgajai organizācija ir sabiedriskā labuma statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. 
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Saskaņā ar Civillikuma 1129.
1
pantu, apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un 

atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā 

īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Savukārt CL 1129.
3
 pants paredz, ka apbūves tiesība kā 

lietu tiesība stājas spēkā pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, līdz ar to pēc apbūves 

tiesības līguma noslēgšanas, Zemesgrāmatu likumā un MK Nr.898 “Noteikumu par zemesgrāmatu 

nostiprinājuma lūgumu formām” noteiktajā kārtībā, ir jāsagatavo nostiprinājuma lūgums par apbūves 

tiesības ierakstīšanu un tas jāiesniedz attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā.  

Pašvaldības atbalsts Projekta īstenošanai atbilst likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktam - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, kas paredz parku skvēru un 

zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu [..].  

Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu 

21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu; 

- Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās 

daļas 4
1
.punktu, trešo, piekto un sesto daļu; 

- Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 2.panta pirmo dalu un 3.pantu; 

- Civillikuma 1129.
1
 – 1129.

9
 pantu; 

atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, E. Bērzkalns, I.Navra, I.Putniņš, PRET - 

nav, ATTURAS – A.Caunīte-Bērziņa, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Biedrības “Līdzās” projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā 

no projekta kopējās summas, tas ir, EUR 300,00. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt biedrībai “Līdzās” apbūves tiesības  Pašvaldības 

nekustamā īpašumā „Kaives parks”, Kaivē, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

apzīmējumu 4258 003 0169,  zemes vienības daļu, tas ir, 0,05 ha. 

3. Apbūves tiesība tiek piešķirta bez maksas. 

4. Apbūves tiesības termiņš - 10 gadi, bet ne ilgāk kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss. 

5. Noteikt, ka beidzoties apbūves tiesības līguma termiņam  Biedrības Projekta īstenošanas 

rezultātā izveidotais objekts nonāk Pašvaldības īpašumā. 

6. Noteikt, ka līgums par apbūves tiesības piešķiršanu tiek izbeigts un 2.punktā minētā zemes 

vienības daļa nododama atpakaļ, ja:  

6.1. tā tiek izmantota pretēji tās nodošanas mērķim vai tiek pārkāpti noslēgtā līguma 

noteikumi; 

6.2. biedrībai “Līdzās” tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss; 

6.3. tā ir nepieciešama Vecpiebalgas novada pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai. 

7. Uzdot biedrībai “Līdzās” projekta apstiprināšanas gadījumā iesniegt Vecpiebalgas novada 

pašvaldībā lēmumu par projekta apstiprināšanu. 

 

Pielikumā: biedrības “Līdzās” 18.02.2020. iesniegums. 

 

35. 

Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomei. 

Ziņo I.Pogule, debatēs piedalās E. Bērzkalns, I. Putniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta 2.punktu, likuma „Par valsts 

budžetu un finanšu vadību” 15.pantu, likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta 5.punktu, 

saskaņā ar 2019.gada 10.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 „Noteikumi par 
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pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, 

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

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Ņemt aizņēmumu 221 862 EUR (divi simti divdesmit viens tūkstotis astoņi simti 

sešdesmit divi euro)  no Valsts kases, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA)  projekta Nr. 19-09-A00702-000097 „Pašvaldības 

autoceļa B21 Stacija – Brodi – Kaupēni – Teikmaņi pārbūve” īstenošanai. 

2. Aizdevuma gada procentu likmi noteikt atbilstoši Valsts kases aizdevuma 

nosacījumiem. 

3. Aizdevumu izmantot  2020.gada laikā. 

4. Atmaksas termiņu aizņēmumam noteikt 10 gadus. 

5. Pamatsummu sākt atmaksāt no 2021.gada 1.oktobra. 

6. Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

36. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

Ziņo Dz. Jukēvics 

 

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 – V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E. Bērzkalns, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam atvaļinājumu 

no šā gada 9. līdz 20.martam (10 darba dienas) par laika periodu no 05.09.2018. līdz 

04.09.2019 (5 darba dienas) un laika periodu no 05.09.2019 līdz 04.09.2020. (5 darba 

dienas).  

2. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvieto priekšsēdētāja vietnieks Viesturs 

Melbārdis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:47
 

Sēdes ilgums 1 stunda un 47 minūtes. 

 

 

 

 

Sēdi vadīja:         I.PUTNIŅŠ 
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Sēdi protokolēja:       D. ŠATROVSKA 

 


