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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 

2019.gada 24.oktobrī                                  Nr.13                      

       

Sēde sasaukta plkst.1500 

Sēdi atklāj plkst.1500 

 

Domes priekšsēdētājs rosina papildināt domes sēdes darba kārtību ar vienu lēmuma projektu 

“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaungaigali”, Inešos, 

Inešu pagastā”. Deputāti balso par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

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

sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 26.09.2019. un 03.10.2019. domes 

sēdes lēmumu izpildi. 

2. Par precizējumiem maksas pakalpojumu sarakstā. 

3. Par iesaistīšanos nodibinājuma “Latvijas vērtības” organizētajā projektā “Latvija – īstā 

vieta dzīvošanai!” Valsts Kultūrkapitālā fonda mērķprogrammas “Latvijai 100” projektu 

konkursa ietvaros. 

4. Par dzīvokļa īpašuma "Gaujas iela 3"-4, Taurenē, Taurenes pagastā, atsavināšanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

5. Par nekustamā īpašuma "Līņi"-1, Dzērbenes pagastā, atsavināšanas vērtības 

apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu. 

6. Par medību tiesību nodošanu Mednieku makšķernieku biedrībai "Pelēči". 

7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA "Virāža". 

8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Irši”, 

Kaives  pagastā. 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ziedi” 

Kaives  pagastā. 

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

12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

13. Par nedzīvojamo telpu “Pils”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas līguma 

pārjaunojumu. 

14. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada 

jaunietis”. 

15. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva 

sportā”. 

16. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva 

kultūrā”. 
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17. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva 

uzņēmējdarbībā”. 

18. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva 

apkalpojošā sfērā”. 

19. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „No sirds uz 

sirdi”. 

20. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada 

skolotājs”. 

21. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada 

pirmsskolas izglītības darbinieks”. 

22. Par nominācijas „Vecpiebalgas novada lepnums” piešķiršanu. 

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaungaigali”, 

Inešos, Inešu pagastā. 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE 

                 Kristaps DRIĶIS 

     Edžus ĶAUKULIS 

                 Inese NAVRA 

                 Indriķis PUTNIŅŠ 

                 Ilona RADZIŅA 

                                                       

Jurists Dzintars JUKĒVICS  

Ekonomiste Ilze POGULE 

Nekustamā īpašuma speciāliste Daina SLAIDIŅA 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Viesturs MELBĀRDIS, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                  Edgars BĒRZKALNS, attaisnojošu iemeslu dēļ. 

                   

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

 

 

 

1. 

Pašvaldības izpilddirektores  

L.Burdajas atskaite par 26.09.2019. un 03.10.2019. domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

Domes priekšsēdētājs I.Putniņš nolasa izpilddirektores L.Burdajas sagatavoto atskaiti par 

2019.gada 26.septembra domes sēdes Nr.11 un 03.10.2019. domes ārkārtas sēdes Nr.12 lēmumu 

izpildi. Atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 26.09.2019. un 03.10.2019. domes lēmumu 

izpildi. 

 

 



3 

 

2. 

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 

pakalpojumiem. Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumiem „Vecpiebalgas 

pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas 

metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 22.2. punktu un 22.3. punktu, kuri nosaka, ka  ir 

jāveic grozījumi normatīvajos aktos, ja mainījušies apstākļi, kas ietekmē iestādes sniedzamo 

maksas pakalpojumu klāstu vai  ir būtiski mainījušās (samazinājušās vai palielinājušās) tiešās vai 

netiešās izmaksas, kuras veido maksas pakalpojumu izcenojumu, kā arī pamatojoties uz apvienotās 

finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. atzinumu, 

Vecpiebalgas novada dome, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Andersone, E.Ķaukulis, 

K.Driķis, 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. 

 

3. 

Par iesaistīšanos nodibinājuma  

“Latvijas vērtības” organizētajā projektā “Latvija – īstā vieta dzīvošanai!” Valsts 

Kultūrkapitālā fonda mērķprogrammas “Latvijai 100” projektu konkursa ietvaros. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz nodibinājuma “Latvijas vērtības” uzaicinājumu, Valsts Kultūrkapitālā 

fonda mērķprogramma “Latvijai 100” izsludināto projektu konkursu, LR likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 17.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, E.Ķaukulis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Iesaistīties nodibinājuma “Latvijas vērtības” organizētajā  publicitātes projektā “Latvija – 

īstā vieta dzīvošanai!”, lai  prezentētu esošo situāciju un nākotnes perspektīvas novadā kā 

pievilcīgu, ērtu un draudzīgu vidi dzīvošanai un darbam, lai mazinātu iedzīvotāju 

aizplūšanu uz ārvalstīm, veicinātu iekšējo migrāciju un sekmētu remigrāciju. 

 

4. 

Par dzīvokļa īpašuma „Gaujas iela 3”-4,  

Taurenē, Taurenes pagastā,  atsavināšanu un  izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

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

novada dome 27.06.2019. pieņēmusi lēmumu par  dzīvokļa īpašuma “Gaujas iela 3”-4, Taurenē, 

Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā sagatavošanu atsavināšanai.  

Dzīvokļa īpašums nostiprināts Vidzemes rajona tiesas Taurenes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 200 4  kā Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašums. 

Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Gaujas iela 3”-4, 

Taurenē, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, kadastra Nr. 4286 900 0106, pārdošanas brīvo 

cenu veido: 
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Valsts Zemes dienesta pakalpojumi- telpu grupas reģistrācija NĪVKS, kadastrālās   

uzmērīšanas lietas izgatavošana. EUR 84,40 

Zemesgrāmatas kancelejas nodeva EUR 18,50, 

Vērtēšanas pakalpojums EUR 85,00 

Tirgus vērtība 1100,00 EUR ko noteikusi sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ilze 

Apeine (Latvijas īpašumu Vērtētāju asociācijas sertifikāts Nr. 110)16.10.2019., 

Kopā  1287,90 EUR. 

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

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

kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

A.Andersone, E.Ķaukulis, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – K.Driķis, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Gaujas iela 

3”- 4, Taurenē , Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4119 , kadastra Nr. 4286 

900 0106. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma „Gaujas iela 3”-4, kadastra Nr. 4286 900 0106,  nosacīto cenu 

–  1300,00 EUR  (viens tūkstotis trīs simti euro) 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamā  īpašuma „Gaujas iela 3”-4 

atsavināšanai 

 

5. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Līņi 1”, Dzērbenes  pagastā, atsavināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot B.H.24.07.2019. iesniegumu par iespējām iegādāties pašvaldības īpašumu „Līņi 

1”, Dzērbenes pagastā,  Vecpiebalgas novada Dome 22.08.2019. pieņēmusi lēmumu par 

nekustamā īpašuma „Līņi 1”, Dzērbenes  pagastā, Vecpiebalgas novadā, sagatavošanu 

atsavināšanai. 

Zemes vienība „Līņi 1” 14.03.2016. iznomāta B.H. Dzīvojamās mājas un nedzīvojamo ēku 

īres līgums ar B.H. noslēgts 27.01.2012.  

Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 4.daļas 

5.punktam - Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, 

tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;  

Likuma 45.panta  4.daļā  noteikts - Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto 

viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli 

apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai 

dzīvokļa īpašumu;2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi  savas pirmpirkuma tiesības var izmantot mēneša laikā no 

piedāvājuma saņemšanas dienas. 

Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Līņi 1”, Dzērbenes  pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4250 001 0085, pārdošanas cenu veido:  

Vērtēšanas pakalpojums EUR 180,00, 

Tirgus vērtība 3900,00 EUR, ko noteikusi sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ilze Apeine 

(Latvijas īpašumu Vērtētāju asociācijas sertifikāts Nr. 110)16.10.2019 , 

Kopā 4080,00 EUR. 

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

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 4.daļas 5. punktu un 45.panta 4.daļu, 

LR MK 01.02.2011. noteikumu Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

5.punktu, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p45


5 

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma „Līņi 1”, Dzērbenes  pagastā, Vecpiebalgas novadā,  kadastra 

Nr. 4250 001 0085,  pārdošanas cenu – 4080,00 EUR  (četri tūkstoši astoņdesmit euro) 

2. Piedāvāt B.H., personas kods “dzēsts”, adrese: „dzēsts”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas 

novads,  izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties īrēto nekustamo īpašumu „Līņi 1”, 

Dzērbenes  pagastā, Vecpiebalgas novadā,  kadastra Nr. 4250 001 0085, par apstiprināto 

pārdošanas cenu  4080,00 EUR. 
 

 

6. 

Par medību tiesību nodošanu  Mednieku un makšķernieku biedrībai “Pelēči”. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot  Mednieku un makšķernieku biedrības „Pelēči” , reģ. Nr. 40008011638, adrese 

“Vilnīši”, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, 17.07.2019. iesniegumu par medību tiesību 

izmantošanu pašvaldībai piederošajās un piekrītošajās Zemes vienībās Inešu un Vecpiebalgas 

pagastos Vecpiebalgas novadā, pamatojoties uz LR  likuma  „Par pašvaldībām” 14.panta 2 daļas 

3.punktu un Medību likuma 1.panta 9.un 10.punktiem, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija 

noteikumu Nr.421 „Medību noteikumi” 13.punktu, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

A.Andersone, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – E.Ķaukulis, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot medību tiesības Mednieku un makšķernieku biedrībai „Pelēči”, reģ. Nr. 

40008011638, adrese “Vilnīši”, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, šādās pašvaldības 

īpašumā un valdījumā esošajās zemes vienībās Inešu un Vecpiebalgas pagastos Vecpiebalgas 

novadā: 
Īpašuma nosaukums Kadastra numurs Kopējā platība (ha) 

Upmaļi 42540060067 15,6 

Pie Briņģu ezera 42540060143 3,5 

Akmens Sviļi 42540020272 1,3 

Pie Nedrebēm 

42540020330 

42540060152 21,76 

Zeme reformas 

pabeigšanai 42540060131 8,87 

Pagasta zeme 42540050027 10,3 

Pilsdrupu lauki 42920070370 15,6 

 kopā 76,93 

 

2. Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei noslēgt līgumu par medību tiesību 

nodošanu Mednieku un makšķernieku biedrībai „Pelēči”, nosakot medību tiesību lietošanas 

termiņu piecus gadus no līguma noslēgšanas dienas un nosakot, ka medību organizēšanai tās 

saskaņojamas ar zemju nomniekiem, kuriem pašvaldība iznomājusi zemes gabalus. 

Informācija par zemes nomniekiem pievienota līgumam. 

3. Gadījumā, ja Pašvaldības ārējie normatīvie akti paredz samaksu par medību tiesību lietošanu, 

maksa tiek aprēķināta saskaņā ar šajos normatīvajos aktos noteikto un tā ir saistoša medību 

tiesību lietotājam.  
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7. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Virāža”. 

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

 

2019.gada 1.oktobrī Vecpiebalgas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība)  ir saņēmusi 

SIA būvniecības firmas “VIRĀŽA”, reģ. Nr. 49503000275 (turpmāk- Nomnieks), iesniegumu, 

kurā lūgts pagarināt 1998.gada 30.decembrī noslēgtā nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 

31.jūlijam. 

Iesniegumā Nomnieks norāda: 

- ka atradnes rekultivācijas zemes darbi ir pabeigti un notiek topogrāfiskā uzmērīšana, meža 

atjaunošana 1.03 ha platībā veikta 2019.gada pavasarī, 

- ka šobrīd  atradnes izstrādātajā laukumā atrodas 3000 m³ drupināts grants- šķembu maisījums, 

kas paredzēts valsts autoceļa P 30  „Cēsis- Vecpiebalga- Madona” būvniecībai. Sakarā ar 

tehnoloģisko pārtraukumu, darbi ir apturēti līdz 2020.gada pavasarim.   

Ievērojot augstākminēto un vadoties no 2018.gada 30.oktobra vienošanās  5.10. punkta 

nosacījumiem, Nomnieks lūdz pagarināt zemes nomas līgumu, bez tiesībām izmantot zemes 

dzīles, līdz 2020.gada 31.jūlijam. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru 

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

noteikumi” 28.punktu, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

17.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, I.Navra, I.Putniņš, PRET 

– E.Ķaukulis, K.Driķis, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pagarināt 1998.gada 30.decembra Līgumu, noslēgtu ar SIA būvniecības firmu “VIRĀŽA”, 

reģ. Nr. 49503000275, par nekustamā īpašuma „Līču karjers”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra Nr. 4254 004 0209, (ar 11,71 ha kopplatību) nomu 7,3 ha apmērā līdz 

2020.gada 31.jūlijam, bez tiesībām izmantot zemes dzīles.  

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

3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus .  

4. Uzdot izpilddirektorei Leldei Burdajai līdz 31.10.2019. noslēgt  Vienošanos  pie Līguma. 
 

8. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot M.V., personas kods “dzēsts”, adrese: Cēsis, Cēsu nov., LV-4101,  11.10.2019. 

iesniegumu zemes nomas līguma noslēgšanai  par T.S. lietošanā bijušo zemi - „Liepiņas”, 

Dzērbenē, Dzērbenes  pagastā, Vecpiebalgas novadā, konstatēts: 

T.S., personas kods “dzēsts”, ar Dzērbenes pagasta TDP 1992.gada 27.augusta lēmumu 

tika piešķirta lietošanā zeme 1,8 ha kopplatībā piemājas saimniecības „Liepiņas” izveidošanai. 

2007.gada 25.janvārī zemes lietošanas tiesības izbeigtas un 2009.gada 30.jūnijā noslēgts zemes 

nomas līgums ar T.S. par zemes iznomāšanu. T.S. mirusi 30.03.2019. M.V. ir T.S. meita. 

Zemes vienība „Liepiņas” ir piekrītoša Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar 

pašvaldības 16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināma Zemesgrāmatā 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta  5.daļas  1. punktu.  Uz zemes vienības  atrodas 3 ēkas, 

kuras lietoja T.S. un kuru piederība ar dokumentiem nav pierādīta. Pamatojoties uz LR likuma 

„Par pašvaldībām” 14.panta 2.dalu, LR MK  30.08.2005. noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”, atbilstoši M.V., personas kods “dzēsts”, adrese: Cēsis, Cēsu nov., LV-4101,  11.10.2019. 

iesniegumam, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. 
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atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Iznomāt M.V. nekustamā īpašuma „Liepiņas”, kadastra Nr. 4250 007 0171, zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu  4250 007 0171, kopplatība 1,79 ha,  Dzērbenē,  Dzērbenes 

pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

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

3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus. 

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

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

M.V.  

 

9. 

Par zemes ierīcības projekta  

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Irši”, Kaives pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta nodaļas 27.06.2019. izsniegtajiem nosacījumiem Nr. 2019/7-29/535 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Irši”, Kaives pagastā Vecpiebalgas novadā kadastra Nr. 

4258 002 0109,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4258 002 0109   sadalīšanai” ir izstrādāts 

zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Irši” (kadastra Nr. 4258 002 0109). 

 Izskatot SIA „Metrum” zemes ierīkotājas Ievas Grickus izstrādāto zemes ierīcības 

projektu, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta  13.punktu, LR likuma „Zemes 

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

projekta izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un LR MK 2006.gada 20.jūnija 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA „Metrum” zemes ierīkotājas Ievas Grickus izstrādāto zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam “Irši”, kadastra Nr.4258 002 0109, Kaives pagasts, 

Vecpiebalgas  novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4258 002 0109. 

2. Piešķirt no īpašuma „Irši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 002 0109 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 002 0071  

11,9  ha kopplatībā  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Lapsenes”,  

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

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

3. Saglabāt īpašuma „Irši”, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, sastāvā zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4258 002 0075 6,9 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

iemērot dabā), un noteikt zemes vienībai zemes  lietošanas mērķi - zeme, uz kuras  galvenā  

saimnieciskā  darbība ir mežsaimniecība, kods 0201. 

  
10. 

Par zemes ierīcības projekta  

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ziedi”, Kaives pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta nodaļas 27.06.2019. izsniegtajiem nosacījumiem Nr. 2019/7-29/536 “Zemes ierīcības 
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projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Ziedi”, Kaives pagastā ,Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 

4258 004 0005,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4258 004 0005   sadalīšanai” ir izstrādāts 

zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Ziedi” (kadastra Nr. 4258 004 0005). 

 Izskatot SIA „Metrum” zemes ierīkotājas Ievas Grickus izstrādāto zemes ierīcības 

projektu, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta  13.punktu, LR likuma „Zemes 

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

projekta izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un LR MK 2006.gada 20.jūnija 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA „Metrum” zemes ierīkotājas Ievas Grickus izstrādāto zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam “Ziedi”, kadastra Nr.4258 004 0005, Kaives pagasts, 

Vecpiebalgas  novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4258 004 0005. 

2. Piešķirt no īpašuma „Ziedi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 004 0005 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 004 0085  

9,2  ha kopplatībā  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Puķes”,  

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

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

3. Saglabāt īpašuma „Ziedi”, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, sastāvā zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4258 004 0084 21,3 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

iemērot dabā), un noteikt zemes vienībai zemes  lietošanas mērķi - zeme, uz kuras  galvenā  

saimnieciskā  darbība ir mežsaimniecība, kods 0201. 

  

11. 

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

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldībā 14.10.2019. saņemts VAS ”Latvijas Pasts”, adrese 

Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov.   iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpu pasta 

pakalpojumu sniegšanai nedzīvojamā ēkā „Pils”, kadastra apz. 4250 007 0176 001, Dzērbenē, 

Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

             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, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET 

– nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot iznomāšanai nedzīvojamo telpu Nr.32   10,4 m2 kopplatībā, saskaņā ar būves 

tehniskās inventarizācijas lietu, nedzīvojamā ēkā „Pils”, kadastra apz. 4250 007 0176 001, 

Dzērbenē, Dzērbenes   pagastā, Vecpiebalgas novadā. 

2. Apstiprināt nedzīvojamo telpu -  nomas objektā “Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, 10,4 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 
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Komisijas locekļi: Dace Caune, Andris Laumanis. 

4. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei Leldei Burdajai pēc nomas tiesību 

izsoles rezultātu paziņošanas un apstiprināšanas noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu. 

 

12. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot G.J., personas kods “dzēsts”, adrese: Kaive, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, 

15.10.2019. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Koplietošanas zeme”, Kaivē, 

Kaives pagastā,  Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 003 0126, 0,23  ha kopplatībā nomu, 

konstatēts: 

Zemes vienība  „Koplietošanas zeme” kadastra Nr. 4258 003 0126 , Kaivē, Kaives pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, platība 0,23  ha, ir piekrītoša Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar 

pašvaldības 16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināma Zemesgrāmatā 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta  5.daļas  1.punktu.  Uz zemes vienības atrodas G.J. 

piederošas saimniecības ēkas. 2009.gada 30.jūnijā  Kaives  pagasta padome iznomājusi uz 10 

gadiem G.J. zemes vienību „Koplietošanas zeme”, kas pirms  iznomāšanas atradās nomnieka   

pastāvīgajā lietošanā saskaņā ar  Kaives pagasta padomes  2006.gada 6.marta lēmumu.  

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

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

nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, atbilstoši G.J., personas kods 

“dzēsts”, adrese „dzēsts”, Kaive, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, 15.10.2019. iesniegumam, 

apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET 

– nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Iznomāt G.J. apbūvētu zemes vienību „Koplietošanas zeme”, Kaivē, Kaives   pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 003 0125,   0,23 ha kopplatībā lauksaimnieciskai 

izmantošanai, nomas līguma termiņš- 10 gadi. 

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

3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus. 

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

mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas izpilddirektorei noslēgt zemes nomas līgumu ar G.J. 

 

 

13. 

Par  nedzīvojamo telpu „Pils”, Inešos,  

Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas līguma pārjaunojumu. 

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

 

2019.gada 28.jūnijā noslēgts nedzīvojamo telpu nomas tiesību līgums par  nedzīvojamo 

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

001,  25,8  kv.m. platībā iznomāšanu M.R., personas kods “dzēsts”. Nomas līgums ir spēkā līdz 

2024.gada 27.jūnijam. 

2019.gada 17.oktobrī ir saņemts M.R. iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus noslēgtajā 

nedzīvojamo telpu nomas tiesību līgumā -  pārslēgt telpu nomas līgumu ar SIA „ApiMI”, 

reģistrācijas Nr. 44103126630, kuras valdes priekšsēdētāja ir M.R. 

 Pamatojoties uz 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 "Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi" 12. un 16. punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas 
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objekta nodošanu iznomāšanai pieņem Iznomātājs un Iznomātājam ir tiesības, nerīkojot izsoli un 

ievērojot šo noteikumu 14.punktā minētos nosacījumus, pārjaunot nomas līgumu, nepasliktinot 

iznomātājam iepriekš slēgtā nomas līguma nosacījumus, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, 

E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, deputātei I.Radziņai 

balsojumā nepiedaloties, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pārjaunot 2019.gada 28.jūnijā noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu par pašvaldībai 

piederošo nedzīvojamo telpu ēkā “Pils”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra apzīmējums 4254 002 0140 001,  iznomāšanu, tādā veida, ka nomnieks SIA 

„ApiMI”, reģistrācijas Nr. 44103126630, adrese „Upmaļi”, Vecpiebalga, Vecpiebalgas 

pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122, konts Swedbank AS, HABALV22, 

LV31HABA0551047195003, kuras vārdā saskaņā ar uzņēmuma statūtiem rīkojas valdes 

priekšsēdētāja M.R., stājas iepriekšēja nomnieka M.R. vietā.  

2. Pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt 

Pārjaunojuma līguma sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektori līdz 31.10.2019. parakstīt  

Pārjaunojuma līgumu.  

 

 

14. 

Par Vecpiebalgas novada  

pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada jaunietis”. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu 

piešķiršanu”, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada jaunietis”  

Renāru Punduru 

 

 

15. 

Par Vecpiebalgas novada  

pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva sportā”. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu 

piešķiršanu”, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada balva sportā”  

Līgu Glāzeri-Spalviņu 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/297295#p14
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16. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva kultūrā”. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu 

piešķiršanu”, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada balva 

kultūrā” Līvu Gruduli 

 

 

17. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva uzņēmējdarbībā”. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu 

piešķiršanu”, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, PRET 

– nav, ATTURAS – I.Putniņš, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada balva 

uzņēmējdarbībā” Aivu Balodi (“Gardenia Eco”) 

 

18. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva apkalpojošā sfērā”. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu 

piešķiršanu”, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada balva 

apkalpojošā sfērā” Sarmīti Ērgli (SIA “RIVIS”) 

 

19. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „No sirds uz sirdi”. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu 

piešķiršanu”, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „No sirds uz sirdi”  

Baibu Rozi. 
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20. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada skolotājs”. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas „Gada skolotājs” un “Gada 

pirmsskolas izglītības darbinieks” piešķiršanas nolikumu, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt divus apbalvojumus nominācijā “Gada skolotājs”. 

2. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada skolotājs” 

sekojošas personas: 

Anita Pētersone 

Anita Jurgena 

 

21. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada pirmsskolas izglītības darbinieks”. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas „Gada skolotājs” un “Gada 

pirmsskolas izglītības darbinieks” piešķiršanas nolikumu, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 17.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, 

A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada pirmsskolas 

izglītības darbinieks” sekojošas personas: 

Valda Čakare 

Anita Pizāne 

 

22. 

Par nominācijas “Vecpiebalgas novada lepnums” piešķiršanu. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada domes nominācijas “Vecpiebalgas novada lepnums” 

piešķiršanas nolikumu, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

17.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienu, apbalvot ar nomināciju 

“Vecpiebalgas novada lepnums” – KASPARU STUPELI 

 

 

23. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Jaungaigali” Inešos Inešu pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta  nodaļas 17.04.2019. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2019/7-29/333 “Zemes ierīcības 
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projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Jaungaigali”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4254 002 0075,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4254 002 0075   sadalīšanai” 

ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Jaungaigali” (kadastra Nr. 4254 

002 0075). 

Izskatot SIA „Ģeo-M” zemes ierīkotāja Māra Seržana izstrādāto zemes ierīcības projektu, 

pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta  13.punktu, LR likuma „Zemes ierīcības 

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

izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Apstiprināt SIA „Ģeo-M” zemes ierīkotāja Māra Seržana izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam “Jaungaigali”, kadastra Nr.4254 002 0075, Ineši, Inešu pagasts, 

Vecpiebalgas  novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0075. 

2. Saglabāt no īpašuma „Jaungaigali” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0075 

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

4254 002 0387  5,3  ha kopplatībā ,vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā, nosaukumu 

“Jaungaigali”,  Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, un   noteikt zemes vienībai 

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

kods 0101. 

3. Piešķirt no īpašuma „Jaungaigali” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0075 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0388 

1,3 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) un vienas dzīvojamās mājas, 

nosaukumu un adresi “Virši”, Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes 

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

lauksaimniecība, kods 0101. 

4. No īpašuma „Jaungaigali” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 075 

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

4254 002 0389 0.3 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā),  kas pēc 

atdalīšanas tiktu pievienots nekustamam īpašumam „Sila Gaigali” Inešu pagastā 

Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 002 0380, piešķirt nosaukumu „Sila Gaigali”, Ineši, 

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

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

5. Lūgt VZD Vidzemes reģionālo nodaļu piešķirt no īpašuma „Jaungaigali”, kadastra Nr.4254 

002 0075, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0075 atdalāmajam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

īpašumam “Virši” kadastra numuru. 

6. Dzēst adresi „Jaungaigali” , Ineši, Inešu pagasts Vecpiebalgas novads , klasifikatora kods 

104108477. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:49 

Sēdes ilgums 49 minūtes. 

 

 

Sēdi vadīja:         I.PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolēja:        I.ĢĒRMANE 
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