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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Vecpiebalgas novada Inešu pagastā 

2020.gada 24.septembrī               Nr.19  

         

Sēde sasaukta plkst.1500 

Sēdi atklāj plkst.1500 

 

Domes priekšsēdētājs I.Putniņš rosina izsludinātās domes sēdes darba kārtības pirmo punktu 

Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 27.08.2020. un 10.09.2020. domes sēdes 

lēmumu izpildi izskatīt kā pēdējo. 

Deputāti balso par domes sēdes darba kārtību ar veiktajām izmaiņām, atklāti balsojot, PAR –   

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

domes sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2020.gada 24. Septembra saistošo 

noteikumu Nr.4/2020 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2018.gada 

25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības 

nolikums”” apstiprināšanu. 

2. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 28.05.2020 saistošajos noteikumos 

Nr.2/2020 "Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam". 

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

norēķiniem”. 

4. Par pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām likmēm Vecpiebalgas novada izglītības 

iestādēm 2020./2021.mācību gadam. 

5. Konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” rezultātu apstiprināšana. 

6. Par Vecpiebalgas novada Jaunatnes lietu nodaļas dalību programmas Eiropas 

Solidaritātes korpuss projektu konkursā. 

7. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu. 

8. Par grozījumiem nolikumā Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas “Gada 

skolotājs” un “Gada pirmsskolas izglītības darbinieks” piešķiršanai. 

9. Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi”, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

10. Par automašīnas Peugeot Partner pārdošanu par brīvu cenu. 

11. Par nekustamā īpašuma “Ķirškalni”, Dzērbenes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. 

12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

14. Par zemes nomas tiesību pārņemšanu. 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Āres”, Dzērbenes  

pagastā. 

16. Par medību tiesību nodošanu Mednieku klubam “Veselava”. 

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašuma “Gala Ķidēni”, Inešu 

pagastā. 



18. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

19. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 27.08.2020. un 10.09.2020. domes 

sēdes lēmumu izpildi. 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE 

                  Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                  Edgars BĒRZKALNS 

                  Kristaps DRIĶIS 

                  Inese NAVRA 

                  Indriķis PUTNIŅŠ 

                                                                         

Izpilddirektore Lelde BURDAJA 

Nekustamā īpašuma speciāliste Benita ZVEJNIECE 

Jurists Dzintars JUKĒVICS 

Ekonomiste Ilze POGULE 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti– Edžus ĶAUKULIS, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                 Viesturs MELBĀRDIS, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                 Ilona RADZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ. 

                                  

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

 

1. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

domes 2020. gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr. 4/2020  

“Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2018 “Vecpiebalga novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 

Likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības nolikums ir saistošie 

noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, 

iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības organizācijas 

jautājumus. 

Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par pašvaldības nolikumu izriet no likuma 

“Par pašvaldībām” 24.panta noteikumiem, kā arī no 21.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā, ka 

dome ir tiesīga apstiprināt pašvaldības nolikumu (attiecīgi arī apstiprināt nolikuma grozījumus).  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23. un 24. pantu, 

apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.09.2020. 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, 

PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības  domes 2020. gada 24.septembra saistošos 

noteikumus Nr.4/2020 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2018.gada 

25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Vecpiebalga novada pašvaldības nolikums”” 

(turpmāk – Saistošie noteikumi). 

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

elektroniskā veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  



3. Saistošie noteikumi stājas spēka nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

“Vecpiebalgas novada ziņas”. 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.vecpiebalga.lv un nodrošināt to pieejamību Vecpiebalgas novada pašvaldības ēkā un 

pagastu pārvaldēs. 

 

2. 

Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 28.05.2020 saistošajos noteikumos  

Nr.2/2020 "Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam". 

Ziņo I.Pogule, debatēs piedalās K.Driķis, I.Putniņš 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldības budžetiem” 30.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības 

budžeta izpildes gaitā likumā noteiktajā kārtībā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, arī 

apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu 

uzdevumu finansēšanu, 2020.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2020 "Par 

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam" 4.punktu,  ka Vecpiebalgas novada 

pašvaldības dome lemj par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020. gada budžeta 

ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā, kā arī apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 17.09.2020. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – A.Andersone, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:  

1. Apstiprināt Grozījumus saistošajos noteikumos Nr.2/2020 "Par Vecpiebalgas novada 

pašvaldības budžetu 2020.gadam" 2.1 un 2.2 punktā  saskaņā ar 1.pielikumu: 

1.1. "2.1. Ieņēmumos 5 865 279 euro apmērā"; 

1.2. "2.2. Izdevumos  6 148 864 euro apmērā"; 

2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un 

turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2020. gadam šādā apmērā – 362 430 euro 

(2.pielikums); 

3. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetā 

2020.gadam”; 

4. Saistošie noteikumi Nr. 5/2020 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2020 "Par 

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam"" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem 

pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības 

mājaslapā internetā. 

5. Grozījumus saistošajos noteikumos triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas, elektroniskā 

veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

3. 

Par izmaksām 2020.gadā uz vienu  

audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. 

Ziņo I.Pogule 

 

Ņemot vērā, ka uz 2020.gada 1.septembri ir mainījies izglītojamo skaits, nepieciešams 

veikt grozījumus Vecpiebalgas novada domes 20.02.2020. lēmumā Nr.1 “Par izmaksām 

2020.gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”. 

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

kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 10.punktu, kas nosaka, ja uz 

saimnieciskā gada 1. septembri ir mainījies izglītojamo skaits, pakalpojuma sniedzējs līdz 

saimnieciskā gada 31. oktobrim precizē viena izglītojamā izmaksas mēnesī un saskaņo tās ar 

pakalpojuma saņēmēju, ņemot vērā apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras 

http://www.vecpiebalga.lv/


jautājumu komitejas 17.09.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt izmaiņas ar 2020.gada 1.sepetembri viena audzēkņa izmaksās 2020.budžeta 

gadā, attiecīgajā izglītības iestādē atbilstoši pielikumam. 

2. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu Vecpiebalgas novada domes 

20.02.2020. lēmumu Nr.1 (protokols Nr.3) “Par izmaksām 2020.gadā uz vienu audzēkni 

izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”. 

 

4. 

Par pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām likmēm  

Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm 2020./2021.mācību gadam. 

Ziņo I.Pogule 

 

 Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 

piešķir pašvaldības budžeta līdzekļus izglītības iestādēm un kontrolē šo līdzekļu izmantošanu un 

2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445  „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”, kas nosaka pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru 

un pedagogu darba slodzes lielumu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, 

kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, apvienotās finanšu 

komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.09.2020. atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, 

PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt 2020./2021.mācību gadam no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansējamās 

pedagoģiskās likmes: 

1. Vecpiebalgas vidusskolai: 

1.1. Profesionālās ievirzes programmas „Vizuāli plastiskā māksla” realizēšanai: 

1.1.1. Mākslas programmas vadītājs – 0,58 likmes; 

1.1.2. Profesionālās ievirzes pedagogs – 0,77 likmes. 

1.2. Pirmsskolas izglītībai: 
1.2.1. Izglītības iestādes vadītāja vietnieks pirmsskolas darbā - 1 likme; 

1.2.2. Pirmsskolas izglītības pedagogs (grupās bērniem līdz 4 gadu vecumam) – 6 

likmes; 

1.2.3. Pirmsskolas izglītības mūzikas pedagogs- 1 likme; 

1.2.4. Logopēds – 0,15 likmes; 

1.2.5. Montesori pedagogs – 0,14 likmes. 

1.3. Interešu izglītībai:  

1.3.1. Interešu izglītības pedagogs – 0,6 likmes. 

2. Vecpiebalgas novada pamatskolai: 

2.1. Profesionālās ievirzes mūzikas skolas programmai: 
2.1.1. Profesionālās ievirzes pedagogs – 0,667 likmes. 

2.2.  Vispārējai izglītībai: 
2.2.1. Izglītības iestādes vadītājs – 0,2 likmes; 

2.2.2. Vispārējās izglītības pedagogs – 3,27 likmes; 

2.2.3. Speciālais pedagogs – 0,1 likme. 

2.3. Pirmsskolas izglītībai: 

2.3.1. Izglītības iestādes vadītāja vietnieks pirmsskolas darbā - 1 likme; 

2.3.2. Pirmsskolas izglītības pedagogs (grupās bērniem līdz 4 gadu vecumam) – 

6,61 likmes; 

2.3.3. Pirmsskolas izglītības mūzikas pedagogs - 1 likme; 

2.3.4. Montesori pedagogs – 1 likme; 

2.3.5. Pirmsskolas izglītības sporta pedagogs – 0,3 likmes; 

2.3.6. Pirmsskolas interešu izglītības pedagogs – 1,89 likmes. 



2.4. Interešu izglītībai: 
2.4.1. Interešu izglītības pedagogs – 0,35 likmes. 

 

5. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa  

“Iedzīvotāju veido savu vidi” rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu. 

Ziņo L.Burdaja 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa “Iedzīvotāju veido savu vidi” 

nolikuma (apstiprināts ar Vecpiebalgas novada domes 2020. gada 23. jūlija lēmumu Nr. 1 

(protokols Nr. 15)) 2.1. punktu un 4.2.3. apakšpunktu, Vecpiebalgas novada pašvaldības  konkursa 

“Iedzīvotāju veido savu vidi” pieteikumu vērtēšanas komisijas 2020. gada 14.septembra protokolu 

Nr. 1, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.09.2020. 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” 

rezultātus, piešķirot finansiālu atbalstu šādiem iniciatīvu projektiem un šādā apmērā: 

 

Projekta nosaukums Grupa vai nevalstiska organizācija Finansiālā 

atbalsta apmērs, 

EUR 

Zeķu adīšanas prasmju 

pilnveidošana un popularizēšana 

Vecpiebalgā 

Grupa “Vecpiebalgas audēju kopa 

un draugi” 

500,00 

Bērnu rotaļu laukuma uzlabošana 

Vecpiebalgas daudzdzīvokļu māju 

iekšpagalmā 

Grupa “Vecākiem rūp” 500,00 

Kosmētiskais remonts “Birzīšu” 

mājas kāpņu telpām 

Biedrība “Birzīšu nams” 450,00 

Dzērbenes baznīcas teritorijas 

apzaļumošana un labiekārtošana 

Dzērbenes evaņģēliski luteriskā 

baznīca 

500,00 

Taciņas atjaunošana Kaives pagasta 

daudzdzīvokļu mājā “Gaidas” 

Biedrība “Līdzās” 499,99 

 

2. Publicēt konkursa rezultātus interneta vietnē www.vecpiebalga.lv, kā arī informatīvajā 

izdevumā “Vecpiebalgas novada ziņas”; 

3. Rakstiski paziņot  konkursa rezultātus pieteikumu iesniedzējiem, nosūtot elektronisku 

vēstuli uz konkursa pieteikumā norādīto e-pasta adresi; 

4. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei līdz 2020.gada 23.oktobrim 

noslēgt ar finansējuma saņēmējiem projekta finansēšanas līgumus. 

 

6. 

Par Vecpiebalgas novada Jaunatnes lietu nodaļas dalību  

programmas Eiropas Solidaritātes korpuss projektu konkursā. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz Jaunatnes lietu nodaļas vadītājas Lindas Ķaukules priekšlikumu, par Jaunatnes 

lietu nodaļas dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas 

Solidaritātes korpuss programmas projektu konkursā ar projektu 

 Eiropas brīvprātīgā darba projekts – “Future researchers” jeb “Nākotnes pētnieki”, 

apstiprināšanas gadījumā tiks īstenots no 2021. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. jūlijam, 

projektam būs nepieciešams priekšfinansējums 20% apmērā; 

http://www.vecpiebalga.lv/


 Solidaritātes projekts – “Be active and interactive!” jeb “Esi aktīvs un interaktīvs”, 

apstiprināšanas gadījumā tiks īstenots no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. jūlijam, 

projektam būs nepieciešams priekšfinansējums 20% apmērā, 

 finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.09.2020. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot: PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, 

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

Vecpiebalgas novada  pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada Jaunatnes lietu nodaļas dalību programmas Eiropas 

Solidaritātes korpusa projektu konkursā ar: 

1 Eiropas brīvprātīgā darba projektu “Future researchers” 

1 Solidaritātes projektu – “Be active and interactive!” 
 

7. 

Par Vecpiebalgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 
   LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 26.punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un 

atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus. 

Bāriņtiesu likuma 9.pants nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem 

gadiem.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu 

likuma 9.pantu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

17.09.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ievēlēt Iritu Sirmo, personas kods XXX par Vecpiebalgas novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāju uz pieciem gadiem. 

 

8. 

Par grozījumiem nolikumā Vecpiebalgas novada pašvaldības  

nominācijas “Gada skolotājs” un “Gada pirmsskolas izglītības darbinieks” piešķiršanai 

Ziņo A.Caunīte-Bērziņa 

 

 Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas otro punktu, 

apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.09.2020. atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izdarīt grozījums Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas “Gada skolotājs” un 

“Gada pirmsskolas izglītības darbinieks” piešķiršanai nolikumā: 

1.1. izsakot nolikuma daļu Nominācijas piešķiršanas procedūra sekojošā redakcijā 

“1.Vecpiebalgas novada pašvaldībā līdz 15.oktobrim plkst.16:00 skolas vadības iesniedz 

motivētu pieteikumu no katras skolas pa vienam kandidātam katrā nominācijā. 

2.Novada dome pieņem lēmumu oktobra novada domes sēdē.”  

1.2. izsakot nolikuma daļas Nominācijas piešķiršana 1.punktu sekojošā redakcijā: 

“1.Nominācijai “Gada skolotājs” tiek izvirzīts apstiprināšanai domei viens kandidāts no 

katras izglītības iestādes. Nominācijai tiek piešķirtas divas naudas balvas 150 EUR 

apmērā, atzinības raksti un ziedi.” 

 

 

 

 



9. 

Par nekustamā īpašuma „Ozoliņi”, Dzērbenes  

pagastā, Vecpiebalgas novadā , izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo B.Zvejniece 

 

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

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

privatizācijas komisijas 11.09.2020.apstiprināto Izsoles protokolu Nr.1, apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.09.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 

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

ATTURAS – nav,, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Ozoliņi”, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra apzīmējums 4250 005 0038 , izsoles rezultātus – izsolē piedāvātā 

augstākā cena   EUR 2600,00 (divi tūkstoši seši simti euro). 

2. Pārdot nekustamo īpašumu „Ozoliņi”, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

apzīmējums 4250 005 0038, izsoles augstākās cenas piedāvātājam J.P., personas kods 

“dzēsts”, adrese: Vecpiebalgas novads. 

   
10. 

Par automašīnas Peugeot Partner pārdošanu par brīvu cenu. 

Ziņo B.Zvejniece 

 

 2020.gada 23.jūlijā Vecpiebalgas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (protokols 

Nr.15, 9.§) “Par pašvaldības kustamās mantas –automašīnas Peugeot Partner atsavināšanu un 

atsavināšanas vērtības apstiprināšanu.”, ar kuru nolēma pārdot transportlīdzekli Peugeot Partner, 

reģ.nr.GO7043, atklātā izsolē un noteica tā pārdošanas sākumcenu, atbilstoši sertificēta vērtētāja 

vērtējumam, EUR 1410.0 (Viens tūkstotis četri simti desmit euro). 

Līdz šim tika organizētas divas izsoles, nebija saņemts neviens izsoles pieteikums. Saskaņā 

ar izsoles noteikumu 6.1.1.apakšpunktu, izsole uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktajos termiņos 

nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturtā daļa nosaka, ja kustamās 

mantas izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var ierosināt citu šajā 

likumā paredzēto atsavināšanas veidu. Citi atsavināšanas veidi noteikti likuma 3.pantā un tie ir - 

pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi, pārdodot par brīvu cenu, apmainot pret citu 

mantu, ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā, nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja 

manta ir iepirkta), nododot bez atlīdzības. 

Izvērtējot minētos atsavināšanas veidus, secināms, ka piemērotākais veids ir pārdošana par 

brīvu cenu.  

Savukārt minētā likuma 37.panta pirmās daļas 1. un 3.punkts nosaka, ka pārdot publiskas 

personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības 

uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par 

atlikušo vērtību vai sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga (3.punkts). 

Saskaņā ar Vecpiebalgas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 

transportlīdzekļa atlikusī vērtība EUR 309,97 (trīs simti deviņi euro 97 centi). 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

2.punktu, 7.pantu, 32.panta ceturto daļu, 37.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, apvienotās finanšu 

un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.09.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR 

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

K.Driķis, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noteikt kustamās mantas transportlīdzekļa Peugeot Partner, reģ.nr.GO7043, atsavināšanas 

veidu – pārdošana par brīvu cenu. 



2. Apstiprināt transportlīdzekļa Peugeot Partner, reģ.nr.GO7043 pārdošanas cenu 400,00 

EUR  (četri simti euro 00 centi).  

3. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijai organizēt 

transportlīdzekļa Peugeot Partner, reģ.nr.GO7043 atsavināšanu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei. 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma „Ķirškalni”, Dzērbenes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. 

Ziņo B.Zvejniece 

 

 Izskatot D.D., personas kods “dzēsts”, adrese: Rīga, LV- 1009, 25.08.2020. iesniegumu  

par iespējām iegūt īpašumā pašvaldības nekustamo īpašumu “Ķirškalni”, Dzērbenes pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, konstatēts: 

Ar  Dzērbenes pagasta padomes  1997.gada 6.oktobra lēmumu D.D. tika piešķirta lietošanā 

zemes vienība  „Ķirškalni”, kadastra apzīmējums 4250 007 0128, Dzērbenes pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, platība 1,8 ha. Pamatojoties uz LR likuma “Valsts un pašvaldību īpašumu 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums“ 25.panta 1., 2. un 2.1 

daļām, ar Vecpiebalgas novada domes 20.10.2010. lēmumu  D.D. tika izbeigtas lietošanas tiesības 

uz lietošanā piešķirto zemi un piedāvātas zemes nomas pirmtiesības. 2010.gada 1.jūnijā tika 

noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības „Ķirškalni” iznomāšanu D.D. uz kuras atrodas 

viņai piederošas ēkas. Zemes vienība „Ķirškalni” ir piekrītoša Vecpiebalgas novada pašvaldībai 

saskaņā ar pašvaldības 15.06.2011. 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  2.daļas  3.punktu .   

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. 

punktu , atbilstoši D.D., personas kods “dzēsts”, adrese: Rīga, LV- 1009 25.08.2020. 

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

17.09.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā 

īpašumā “Ķirškalni”, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra numurs 4250 007 

0128, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0128 sagatavošanu atsavināšanai- 

meža apsaimniekošanas plāna sagatavošanu, īpašuma nostiprināšanu Zemesgrāmatā, tirgus 

vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu. 

 

12. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo B.Zvejniece 

 

 Izskatot E.V., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, 

Vecpiebalgas novads, 10.09.2020. iesniegumu par nekustamā īpašuma „Gaismas iela 4”, kadastra 

Nr. 4292 007 0450, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0450 zemes daļu 50 m2 

kopplatībā,  iznomāšanu, konstatēts: 

Nekustamais īpašums “Gaismas iela 4”, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra Nr. 4292 007 0450, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 

007 0450 5,2 ha platībā, uz kuras atrodas vairākas ēkas, ir reģistrēts Vidzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Vecpiebalgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000481722 uz 

Vecpiebalgas novada pašvaldības vārda.   

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

apbūves tiesības noteikumi”, 7.punkts nosaka, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās 

būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam.  

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

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



5.,7.,8.punktiem, atbilstoši E.V., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalga, Vecpiebalgas 

pagasts, Vecpiebalgas novads, 10.09.2020, iesniegumiem, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 17.09.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar E.V. par nekustamā īpašuma  „Gaismas iela 4”, 

Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 007 0450, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0450, daļu 50 m2 kopplatībā nomu, nomas 

līguma termiņš- 5 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 līgumus ar E.V. 

 

13. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo B.Zvejniece 

 

 Izskatot R.L., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, 

01.09.2020. iesniegumus par nekustamā īpašuma „Lielmietiņi”, kadastra Nr. 4292 007 0293, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0366 2,2  ha kopplatībā,  iznomāšanu 

palīgsaimniecības vajadzībām, konstatēts: 

Nekustamais īpašums “Lielmietiņi”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

Nr. 4292 007 0293, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0366 3.4836 

ha platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā māja un sešas saimniecības ēkas ir piekrītoši Vecpiebalgas 

novada pašvaldībai saskaņā ar pašvaldības 16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai 

un nostiprināmi Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda pamatojoties uz likuma „Par valsts un 

pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta  5.daļas  1.punktu .   

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

apbūves tiesības noteikumi”, 7.punkts nosaka, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās 

būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam.  

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

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

5.,7.,8.punktiem, atbilstoši R.L. personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalgas pagasts, 

Vecpiebalgas novads, 01.09.2020. iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 17.09.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar R.L. par nekustamā īpašuma  „Lielmietiņi”, Vecpiebalgas  

pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 007 0293, zemes vienība  ar kadastra 

apzīmējumu 4292 007 0366, 2,2 ha kopplatībā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai 

personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līguma termiņš- 5 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 līgumus ar R.L. 

 

 

 

 



14. 

Par zemes nomas tiesību pārņemšanu. 

Ziņo B.Zvejniece 

 

 Izskatot D.J., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag. 

Vecpiebalgas nov.  LV-4122, 01.09.2020. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 

“Aiz Ceriņiem” kadastra apzīmējums 4292 007 0520, lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 

0,37 ha platībā nomas tiesību pārņemšanu, konstatēts: 

Zemes vienību “Aiz Ceriņiem” kadastra apzīmējums 4292 007 0520 Vecpiebalgas pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, platība 0,37 ha bija iznomāta E.J., noslēgts nomas līgums Nr. 7-15/568, 

noslēgts  01.03.2019.,līguma termiņš 31.12.2024. E.J miris 03.08.2020. Zemes nomas līguma Nr. 

7.3 punktā teikts, ka zemes nomas līgums ir saistošs līgumslēdzējiem un līgumslēdzēju tiesību 

pārņēmējiem. D.J. ir E.J. tiesību pārņēmēja. 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu 1. daļa 2. punktu, LR MK  

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

noteikumi,” atbilstoši D.J., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag. 

Vecpiebalgas nov.  LV-4122 01.09.2020. iesniegumam apvienotās finanšu un sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 17.09.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt nomas līgumu ar D.J. par zemes vienību „Aiz Ceriņiem”, Vecpiebalgas pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4292 007 0520, lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi 0,37 ha, nomas līguma termiņš- 5 gadi  

2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāku par 

minimālo zemesgabala nomas maksu – 5 euro. 

3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus. 

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

ar D.J., mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža izpilddirektorei noslēgt līgumu. 

 

15. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Āres”, Dzērbenes  pagastā. 

Ziņo B.Zvejniece 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta  nodaļas 12.06.2019. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2019/7-29/504 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Āres” Dzērbenes pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra 

Nr. 4250 004 0069,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4250 004 0069  sadalīšanai” ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam  „Āres” (kadastra Nr. 4258 003 0049). 

Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Inetas Kreicbergas 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, sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 17.09.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Inetas Kreicbergas izstrādāto zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma “Āres”, kadastra Nr.4250 000 0069, Dzērbenes pagasts, 

Vecpiebalgas  novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 004 0069 sadalīšanai. 

2. Saglabāt no īpašuma „Āres” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 004 0069   

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 004 0100  



38,7  ha kopplatībā  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Āres” 

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

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

3. Piešķirt no īpašuma „Āres” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 004 0069 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 004 0099 

25,0 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Dzejoļi”, 

Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes  lietošanas 

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

 

16. 

Par medību tiesību nodošanu Mednieku klubam “Veselava”. 

Ziņo B.Zvejniece, debatēs piedalās E.Bērzkalns, I.Putniņš 

 

Vecpiebalgas novada domē 18.09.2020.saņemts mednieku kluba „Veselava” iesniegums, 

kurā tā lūgusi tai nodot lietošanā medību tiesības īpašumam “Akši’ kadastra apzīmējums 4250 002 

0092. Minētā nekustamā īpašumu īpašnieks ir Vecpiebalgas novada pašvaldība. 

Pamatojoties uz likumu  „Par pašvaldībām” 14.panta 2 daļas 3.punktu un Medību likuma 

1.panta 9.punktu., 10.punktu., Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 „Medību 

noteikumi” 13.punktu, atklāti balsojot: PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot lietošanā medību tiesības Mednieku klubam „Veselava” zemes gabalu “Akši”, 

kadastra apzīmējums 4250 002 0092 2,5 ha platībā. 

2. Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei noslēgt līgumu par medību tiesību 

nodošanu lietošanā mednieku klubam „Veselava”, nosakot medību tiesību lietošanas 

termiņu piecus gadus no līguma noslēgšanas dienas, kā arī nosakot, ka medību 

organizēšanai tās saskaņojamas ar zemju nomniekiem, kuriem pašvaldība iznomājusi 

zemes gabalus. 

 

17. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Gala Ķidēni”, Inešu   pagastā. 

Ziņo B.Zvejniece 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta  nodaļas 11.08.2020. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2020/7-29/1015 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Gala Ķidēni”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4254 002 0094,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4254 002 0254  sadalīšanai” 

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

002 0094). 

Izskatot sertificēta zemes ierīkotāja Aivara Tinusa izstrādāto zemes ierīcības projektu, 

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

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

izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Aivara Tinusa izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma “Gala Ķidēni”, kadastra Nr.4254 002 0094, Inešu pagasts, Vecpiebalgas  

novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0254 sadalīšanai. 

2. Saglabāt no īpašuma „ Gala Ķidēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0254   

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0402  

0,29  ha kopplatībā  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Gala Ķidēni” 



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 „ Gala Ķidēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0254 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0403 

1,83 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Kristapieši”, 

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

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

 

18. 

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 – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam atvaļinājumu no 

šā gada 19. līdz 23.oktobrim (5 darba dienas) par laika periodu no 05.09.2019 līdz 

04.09.2020. (5 darba dienas).  

2. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvieto priekšsēdētāja vietnieks Viesturs 

Melbārdis. 

 

19. 

Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par  

27.08.2020. un 10.09.2020. domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

Pašvaldības izpilddirektore L. Burdaja sniedz atskaiti par 27.08.2020. un 10.09.2020. 

domes sēžu lēmumu izpildi.  Atklāti balsojot, PAR –  A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 27.08.2020. un 10.09.2020. domes lēmumu 

izpildi. 

 

Sēdi slēdz plkst.15:57 

Sēdes ilgums 57 minūtes. 

 

 

Sēdi vadīja:        I.PUTNIŅŠ 

 

  

Sēdi protokolēja:       I.ĢĒRMANE 


