
1 

 

 

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 

Ar videokonferences starpniecību 

 

2020.gada 23.decembrī                                 Nr.25                      

       

Sēde sasaukta plkst.13:00 

Sēdi atklāj plkst.13:00 

 

Sēdē piedalās attālināti: 

Deputāti – Arita ANDERSONE 

                  Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                  Kristaps DRIĶIS 

                  Viesturs MELBĀRDIS 

                  Inese NAVRA 

                  Ilona RADZIŅA 

                  Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Izpilddirektore Lelde BURDAJA 

Jurists Dzintars JUKĒVICS 

Nekustamā īpašuma speciāliste Daina SLAIDIŅA 

Ekonomiste Indra SKUĶE 

Personāla speciāliste Sandra LAZDIŅA 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze POGULE 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Edgars BĒRZKALNS, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Edžus ĶAUKULIS, attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

 

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

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

ATTURAS – nav, domes sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 26.11.2020. un 09.12.2020. domes 

sēdes lēmumu izpildi. 
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2. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2020.gada 22.oktobra līdz 

23.decembrim. 

3. Par jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes 

uzsākšanu. 

4. Par jaunizveidojamā Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam 

izstrādes uzsākšanu. 

5. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 24.09.2020 saistošajos noteikumos 

Nr.5/2020 "Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam". 

6. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. 

7. Par saistošo noteikumu Nr.9/2020 "Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 

2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā”" apstiprināšanu. 

8. Par ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju atbrīvošanu no nomas maksas. 

9. Par finansiālu atbalstu grāmatas “Lilija Dzene. Izmeklēti raksti” izdošanā. 

10. Par nekustamā īpašuma “Silmalas", Inešu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

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

apstiprināšanu.  

12. Par nekustamā īpašuma „Grīšļi”, Dzērbenes  pagastā, atsavināšanu un  atsavināšanas 

vērtības apstiprināšanu. 

13. Par nekustamā īpašuma „Apaļais šķūnis”, Taurenes  pagastā, atsavināšanu un  izsoles 

noteikumu apstiprināšanu.  

14. Par nekustamā īpašuma „Pie Butlēriem” Vecpiebalgas  pagastā,  atsavināšanu un  izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

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

Vecpiebalgas  pagastā.  

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mazvīndedži”, 

Vecpiebalgas  pagastā. 

17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

20. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu. 

21. Par nekustamā īpašuma „Čabu sila karjers”, Vecpiebalgas pagastā, sagatavošanu 

atsavināšanai. 

22. Par ūdenstilpes nomas līguma noslēgšanu. 

23. Par zemes nomas līguma precizēšanu. 

24. Par precizējumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikumā. 

25. Par grozījumiem 2020.gada amata vienību sarakstā. 

                  

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

 

 

1. 

Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas  

atskaite par 26.11.2020. un 09.12.2020.  domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

Pašvaldības izpilddirektore L. Burdaja sniedz atskaiti par 26.11.2020. un 09.12.2020. 

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

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 26.11.2020. un 09.12.2020. domes lēmumu 

izpildi. 
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2. 

Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite  

par darbu no 2020.gada 22.oktobra līdz 23.decembrim. 

 

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

22.oktobra līdz 23.decembrim. Atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-Bērziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, I.Navra, K.Driķis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L. Burdajas atskaiti par darbu no 2020. gada 22.oktobra līdz 

23.decembrim. 

 

3. 

Par jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības  

programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas 6.panta ceturto daļu un 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

12.pantu un 22.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66.punktu, apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.12.2020. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Kopīgi ar jaunizveidojamā Cēsu novadā ietilpstošajām pašvaldībām (Amatas, Cēsu, 

Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Priekuļu novadu) uzsākt jaunizveidajamā Cēsu 

novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk– programma) izstrādi. 

2. Noteikt par programmas izstrādi atbildīgo personu Vecpiebalgas novada pašvaldības 

izpilddirektori Leldi Burdaju. 

3. Apstiprināt programmas izstrādes darba uzdevumu un izstrādes termiņus saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu.  

4. Sadarbībā ar jaunizveidojamā Cēsu novadā ietilpstošajām pašvaldībām (Amatas, Cēsu, 

Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Priekuļu novadu) izveidot programmas izstrādes 

vadības un darba grupu. 

5. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt 

jaunizveidojamā Cēsu novada programmas projekta izstrādi sadarbībā ar jaunizveidojamā 

Cēsu novadā ietilpstošajām pašvaldībām (Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 

Pārgaujas un Priekuļu novadu). 

6. Lēmumu par programmas izstrādi nosūtīt Cēsu novada pašvaldībai. 

7. Paziņojumu par programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības interneta vietnē 

www.vecpiebalga.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Vecpiebalgas novada ziņas”. 

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam Indriķim 

Putniņam. 
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4. 

Par jaunizveidojamā Cēsu novada  

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādes uzsākšanu. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Ministru kabineta 

2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 17.12.2020. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-Bērziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, I.Navra, K.Driķis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Kopīgi ar jaunizveidojamā Cēsu novadā ietilpstošajām pašvaldībām (Amatas, Cēsu, 

Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Priekuļu novadu) izstrādāt (nepieciešamības 

gadījumā integrēt apstiprināto Vecpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-

2037.gadam) jaunizveidojamā Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.-

2035.gadam. 

2. Par jaunizveidojamā Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes atbildīgo 

personu noteikt Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektori Leldi Burdaju. 

3. Apstiprināt Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darba uzdevumu saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu. 

4. Sadarbībā ar jaunizveidojamā Cēsu novadā ietilpstošajām pašvaldībām (Amatas, Cēsu, 

Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Priekuļu novadu) izveidot Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas izstrādes vadības un darba grupu. 

5. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt 

jaunizveidojamā Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta izstrādi sadarbībā 

ar jaunizveidojamā Cēsu novadā ietilpstošajām pašvaldībām (Amatas, Cēsu, 

Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Priekuļu novadu). 

6. Lēmumu par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi nosūtīt Cēsu novada pašvaldībai. 

7. Paziņojumu par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības 

interneta vietnē www.vecpiebalga.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Vecpiebalgas novada ziņas”. 

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam Indriķim 

Putniņam. 

 

 

5. 

Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 24.09.2020 saistošajos  

noteikumos Nr.5/2020 "Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam". 

ziņo I.Skuķe, 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 17.12.2020. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-

Bērziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, I.Navra, K.Driķis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:  
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1. Apstiprināt Grozījumus saistošajos noteikumos Nr.5/2020 "Par Vecpiebalgas novada 

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

1.1. "2.1. Ieņēmumos 5 963 128 euro apmērā"; 

1.2. "2.2. Izdevumos  6 161 891 euro apmērā"; 

2. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetā 

2020.gadam”; 

3. Saistošie noteikumi Nr. 8/2020 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5/2020 "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. 

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

veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

 

6. 

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa, atbilstoši 2018.gada 

13.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs” 187.punktam, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir 

neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī 

citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus, ir 

izvērtējusi debitoru parādu summas. 

  Pēc stāvokļa uz 31.10.2020. Vecpiebalgas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē 

bezcerīgo parādu summa sastāda 11704,71 EUR. 

Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas saistības, kuras nav noteikti izņemtas no 

ieguldījumu ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā 

persona tās neizlieto desmit gadu laikā. 

 Civillikuma 1519.pantā noteikts, ka no līguma izrietošās tiesības un saistības, ciktāl tās 

nav tīri personiskas, pāriet uz līdzēju mantiniekiem un tiesību pēcniekiem, ja vien likumā nav 

paredzēts noteikts izņēmums. Ņemot vērā, ka maksājumu par dzīvojamo telpu īri un maksājumi 

par komunālajiem pakalpojumiem ir atzīstama par debitoru personisku saistību, un tā nepariet uz 

debitoru mantiniekiem, parādi izslēdzami no grāmatvedības uzskaites. 

 Pārbaudot katra parada veidu par katru debitoru, noskaidrojot katras summas izcelsmes 

apstākļus, pēc debitora uzskaites kontiem noskaidrojot parāda rašanās datumu, veiktos pasākumus 

parādu atgūšanai, kā arī, ka uzsākt piedziņas procesu (3 lietās) nav ekonomiski izdevīgi, debitoru 

parādi atzīstami par bezcerīgiem. 

  Pamatojoties uz  Civillikuma 1519., 1895.pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.87 

“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu, apvienotās finanšu, sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.12.2020. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Norakstīt un izslēgt no uzskaites debitoru parādus 11704,71 EUR apmērā, saskaņā ar 

1.pielikumu. 

2. Lēmuma izpildes kontroli nodrošināta Finanšu un grāmatvedības nodaļai. 
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7. 

Par saistošo noteikumu Nr.9/2020 "Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības  

2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā”" apstiprināšanu. 

Ziņo Dz.Jukēvics 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 11.punktu un  trešo daļu, 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta piekto daļu, apvienotās finanšu komitejas un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.12.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 

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

nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020.gada 23.decembra saistošos noteikumus 

Nr.9/2020 "Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr. 4/2019 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā”" (turpmāk – Saistošie noteikumi). 

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

elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides un reģionālās attīstības ministrijai 

(turpmāk – VARAM). 

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

“Vecpiebalgas novada ziņas”. 

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

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

pagastu pārvaldēs. 

 
 

8. 

Par ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju atbrīvošanu no nomas maksas. 

Ziņo Dz.Jukēvics, debatēs piedalās K.Driķis, I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu un SIA Concord Service Group 2020.gada 8.decembra iesniegumu Nr. 

CNC Nr.50/2020 ar lūgumu laika periodā no 2020. gada 6. novembra līdz ārkārtas stāvokļa 

atcelšanai nepiemērot īres un inventāra nomas maksu, , apvienotās finanšu komitejas un sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.12.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 

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

nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējas situācijas laikā, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad 

spēku zaudē MK rīkojums Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, atbrīvot šādus 

ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus (komersantus) no nedzīvojamo telpu un iekārtu nomas 

maksas (izņemot maksājumus par elektroenerģiju):  

1.1. SIA Concord Service Group, reģistrācijas Nr. 40003375103 - Vecpiebalgas vidusskolā 

un vidusskolas pirmsskolā; 

1.2. SIA “Ingrīdas gardumi”, reģistrācijas Nr.44103090634 - Vecpiebalgas pamatskolā un 

pirmsskolas izglītības iestādē Taurenē. 

2. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa veikt telpu un 

iekārtu nomas maksas pārrēķinu, atbilstoši pieņemtajam lēmuma. 

 

 

http://www.vecpiebalga.lv/
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9. 

Par finansiālu atbalstu grāmatas “Lilija Dzene. Izmeklēti raksti” izdošanā. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz nodibinājuma “Jaunrades fonds” iesniegumu, LR likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 17.12.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-

Bērziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, I.Navra, K.Driķis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt finansiālu atbalstu grāmatas “Lilija Dzene. Izmeklēti raksti” izdošanai 1000,00 

euro (viens tūkstotis euro) apmērā. 

 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma „Silmalas”,  

Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

       Atbilstoši   Vecpiebalgas novada domes 2020.gada 22.oktobrī apstiprinātajiem nekustamā 

īpašuma „Silmalas” (kadastra Nr. 4254 002 0293), Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles 

noteikumiem 2020.gada 11.decembrī notika nekustamā īpašuma „Silmalas”, kadastra Nr. 4254 

002 0293 izsole. Izsolē augstāko cenu – EUR  3880,00 piedāvāja D.O. Atbilstoši LR likuma „Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.² panta 2.daļai, pirmpirkuma    tiesības uz nekustamo 

īpašumu „Silmalas” ir zemes nomniekam, nomnieks izsoles noteikumos noteiktajā termiņā 

pieteicās pirmpirkuma tiesību izmantošanai. Īpašumu privatizācijas komisija piedāvāja zemes 

nomniekam - pirmpirkuma tiesīgajai personai izmantot pirmpirkuma tiesības.  Lai izmantotu 

pirmpirkuma tiesības, 10 darba dienu laikā no izsoles jāpaziņo izsoles rīkotājam par pirmpirkuma 

tiesību izmantošanu un jāsamaksā augstākā nosolītā cena.  

Pirmpirkuma tiesīgā persona ir paziņojusi Īpašumu privatizācijas komisijai par pirmpirkuma 

tiesību izmantošanu. Izsolē piedāvātā augstākā nosolītā cena ir samaksāta. 

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

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

privatizācijas komisijas 11.12.2020. apstiprināto Izsoles protokolu Nr.1, apvienotās finanšu, 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.12.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 

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

nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Silmalas”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 0293, izsoles rezultātus – izsolē piedāvātā augstākā 

cena   EUR 3880,00 (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro). 

2. Pārdot nekustamo īpašumu „Silmalas”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

apzīmējums 4254 002 0293, par izsolē piedāvāto augstāko cenu pirmpirkuma tiesīgai 

personai V.B., personas kods “dzēsts”, deklarētā adrese;Inešu pagasts, Vecpiebalgas 

novads, LV- 4123. 
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11. 

Par  nedzīvojamo telpu  ēkā “Pils”, Inešos, Inešu pagastā,  

Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada dome izskatīja Vecpiebalgas novada pašvaldības izsoles komisijas 

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

administrācijas ēkā “Pils’, īpašumā ”Pils parks”, Ineši, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra apzīmējums 4254 002 0312 001,  ar kopējo platību 40,3  kv.m. platībā nomas tiesību 

izsoli. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

[1.] atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 26.11.2020. lēmumam Nr. 16 „Par telpu nedzīvojamā 

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

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

-administrācijas ēkā “Pils”, īpašumā „Pils parks”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novads, 

kadastra apzīmējums 4254 002 0312 001, 40,3  kv.m. platībā. 

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

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

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

[3.] nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti 2020.gada 26.novembrī (lēmums Nr.16) 

18.punkts nosaka, ka, ja izsoles dalībnieku sarakstā tiek reģistrēts viens izsoles dalībnieks, izsole 

atzīstama par notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas 

maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu. 

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

noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 61. punktu, kas nosaka, ka 

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

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.12.2020. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

ATTURAS – nav, I.Radziņai balsojumā nepiedaloties, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

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

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

piederošo nedzīvojamo telpu 40,3  m² platībā iznomāšanu ēkā “Pils”, īpašumā “Pils parks”, 

Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 0312 001, .  

2. Nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.  

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

iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus. 

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

 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma „Grīšļi”, Dzērbenes   

pagastā, atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot A.J., personas kods “dzēsts”, adrese Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov., LV-4118, 

19.02.2020. iesniegumu par iespējām iegūt īpašumā pašvaldības nekustamo īpašumu „Grīšļi” 

Dzērbenes  pagastā, Vecpiebalgas novada Dome 28.05.2020. pieņēmusi lēmumu par nekustamā 

īpašuma „Grīšļi” Dzērbenes  pagastā Vecpiebalgas novadā, sagatavošanu atsavināšanai. 

Zemes vienība „Grīšļi” , kadastra apzīmējums 4250 005 0050 3,0 ha platībā 01.09.2010. 

iznomāta A.J. ar apbūves tiesībām, zemes nomas līgums nostiprināts zemesgrāmatā. Atbilstoši 

arhitekta Pētera Ladusāna izstrādātajam būvprojektam, ko Amatas novada apvienotā būvvalde 

apstiprinājusi 16.05.2015. Nr.38 ,uz zemes vienības uzcelta dzīvojamā māja  saimniecības ēka. 
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Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 

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). 

Likuma 37.panta  pirmās daļas 4.punktā  noteikts Pārdot publiskas personas mantu par 

brīvu cenu var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. 

Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

Likuma 44.panta  4.daļā  noteikts - Publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura 

atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā 

ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma 

daļām). 

Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Grīsļi”, Dzērbenes  pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4250 005 0050, pārdošanas cenu veido:  

Vērtēšanas pakalpojums EUR 180,00, 

Tirgus vērtība EUR 5500,00 ko noteikusi sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ilze Apeine 

(Latvijas īpašumu Vērtētāju asociācijas sertifikāts Nr. 110)16.12.2020 , 

Kopā 5680.00 EUR. 

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

3.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 

37.panta  pirmās daļas 4.punktu,  apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 17.12.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-Bērziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, I.Navra, K.Driķis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav , 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Noteikt nekustamā īpašuma „Grīšļi”, Dzērbenes  pagastā, Vecpiebalgas novadā,  kadastra 

Nr. 4250 005 0050, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 

005 0050 3,0 ha kopplatībā,  pārdošanas cenu – EUR 5680,00 (pieci tūkstoši seši simti 

astoņdesmit euro) 

2. Piedāvāt A.J., personas kods “dzēsts, adrese Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads,  

izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties nekustamo īpašumu „Grīšļi”, Dzērbenes  

pagastā, Vecpiebalgas novadā,  kadastra Nr. 4250 005 0050, par apstiprināto pārdošanas 

cenu  EUR 5680,00. 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma „Apaļais šķūnis”,  

Taurenes  pagastā,  atsavināšanu un  izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada dome 27.08.2020. pieņēmusi lēmumu par  nekustamā īpašuma 

„Apaļais šķūnis” Taurenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai.  

Vidzemes  rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Taurenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 100000607191 reģistrētas  Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu “Apaļais šķūnis” Taurenes pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4286 005 0032, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 005 0032  0,58 ha platībā un vienas 

nedzīvojamās ēkas- šķūņa ar kadastra apzīmējumu 4286 005 0032  001. 

Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Apaļais šķūnis”, Taurenes pagasts, 

Vecpiebalgas novads, kadastra Nr. 4286 005 0032 , pārdošanas brīvo cenu veido: 

Zemesgrāmatas kancelejas nodeva EUR 32,73, 

tirgus vērtība EUR 700,00, ko noteikusi sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ilze Apeine 

(Latvijas īpašumu Vērtētāju asociācijas sertifikāts Nr. 110)16.12.2020 

vērtēšanas pakalpojums Eur 180,00 

Kopā  EUR 912,73. 

Pamatojoties uz  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 

https://likumi.lv/ta/id/68490#p4
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kultūras jautājumu komitejas 17.12.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-

Bērziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – K.Driķis, 

Vecpiebalgas novada pašvaldība dome nolemj: 

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

šķūnis”, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4286 005 0032, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 4286 005 0032, platība 0,58 ha, nedzīvojamās ēkas- šķūņa 

kadastra apzīmējums 4286 005 0032  001. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma „Apaļais šķūnis”, kadastra Nr. 4250 005 0032, kadastra Nr. 

4286 005 0032  nosacīto cenu – EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro). 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamā  īpašuma „Apaļais šķūnis” 

atsavināšanai. 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma „Pie Butlēriem”, Vecpiebalgas   

pagastā,  atsavināšanu un  izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada dome 25.07.2020. pieņēmusi lēmumu par  nekustamā īpašuma „Pie 

Butlēriem” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai.  

Vidzemes  rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vecpiebalgas pagasta Zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000604308 reģistrētas  Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz 

nekustamo īpašumu “Pie Butlēriem” Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 

4292 007 0028, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0362  2,31 ha 

platībā. 

Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pie Butlēriem”, Vecpiebalgas pagasts, 

Vecpiebalgas novads, kadastra Nr. 4292 007 0028 , pārdošanas brīvo cenu veido: 

Zemesgrāmatas kancelejas nodeva EUR 32,73, 

tirgus vērtība EUR 6800,00, ko noteikuši sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs  Andris Pūtelis 

(Latvijas īpašumu Vērtētāju asociācijas sertifikāts Nr. 130) un SIA “TF Universal”  valdes loceklis 

un meža vērtēšanas speciālists Oļegs Aļeksejevs (Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības 

sertifikāts Nr.494M), 

vērtēšanas pakalpojums Eur 180,00 

Kopā  EUR 7012,73. 

Pamatojoties uz  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 17.12.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-

Bērziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, I.Navra, K.Driķis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

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

Butlēriem”, Vecpiebalgas  pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 007 0028, 

zemes vienības kadastra apzīmējums 4292 007 0362, platība 2,31 ha. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma „Pie Butlēriem”, kadastra Nr. 4292 007 0028, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 4292 007 0028  nosacīto cenu – EUR  7020,00 (septiņi tūkstoši 

divdesmit euro). 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamā  īpašuma „Pie Butlēriem” 

atsavināšanai. 

 

 

“ 
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15. 

Par zemes ierīcības projekta  

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gatēni”, Vecpiebalgas  pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta nodaļas 04.09.2019. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2019/7-29/740 “Zemes ierīcības 

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

kadastra Nr. 4292 008 0030,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4292 008 0030  sadalīšanai” 

ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam  „Gatēni” (kadastra Nr. 4292 008 

0030). 

Izskatot sertificētas mērnieces 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 un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 17.12.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-Bērziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, I.Navra, K.Driķis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt sertificētas mērnieces Inetas Kreicbergas izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma “Gatēni”, kadastra Nr.4292 008 0030, Vecpiebalgas pagasts, 

Vecpiebalgas  novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0030 sadalīšanai. 

2. Saglabāt no īpašuma „ Gatēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0030   

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0171  

12.1  ha kopplatībā  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Gatēni”, 

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

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

3. Piešķirt no īpašuma „Gatēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0030 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0170 

4.7 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Gavēņi”, 

Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes  lietošanas 

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

 

         

16. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Mazvīndedži”, Vecpiebalgas  pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta nodaļas 29.08.2019. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2019/7-29/728 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Mazvīndedži”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra Nr. 4292 004 0079,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4292 004 0079  

sadalīšanai” ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam  „Mazvīndedži” 

(kadastra Nr. 4292 004 0079). 

Izskatot sertificētas mērnieces 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 
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komitejas 17.12.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-Bērziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, I.Navra, K.Driķis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt sertificētas mērnieces Inetas Kreicbergas izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma “Mazvīndedži”, kadastra Nr.4292 004 0079, Vecpiebalgas pagasts, 

Vecpiebalgas  novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0079 sadalīšanai. 

2. Saglabāt no īpašuma „Mazvīndedži” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0079   

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0237  

8,2  ha kopplatībā  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Mazvīndedži”, 

Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads un   noteikt zemes vienībai zemes lietošanas 

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

3. Piešķirt no īpašuma „Mazvīndedži” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0079 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0236 

6,7 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Lielvīndedži”, 

Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes  lietošanas 

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

 

  

17. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot R.K., personas kods “dzēsts”, adrese Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov.,  LV-

4122, 27.11.2020. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Riediņu pļavas”, 

kadastra Nr. 4292 001 0258, kadastra apzīmējums 4292 001 0258  lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes 1,9  ha kopplatībā nomu, konstatēts 

Zemes vienība  „Riediņu pļavas”, kadastra Nr. 4292 001 0258, kadastra apzīmējums 4292 

001 0258, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, platība 2,3  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  2.daļas  4.punktu.  

Zemes vienība ir starpgabals, kuram nav nodrošināta piekļuve koplietošanas ceļam, zemes vienība 

robežojas ar R.K. īpašuma „Kalna Riediņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4292 001 0272. 

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 

neapbūvēts zemesgabals, kas ir starpgabals, kurš  tiek iznomāts piegulošā nekustamā īpašuma 

īpašniekam vai lietotājam. 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 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, atbilstoši R.K., personas kods “dzēsts”, 

27.11.2020. iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 17.12.2020. atzinumam, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-Bērziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, I.Navra, K.Driķis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Iznomāt R.K.  zemes vienības „Riediņu pļavas”, Vecpiebalgas  pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra Nr. 4292 001 0258, kadastra apzīmējums 4292 001 0258, 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,9 ha kopplatībā, nomas līguma termiņš - 5 gadi.  

2.  Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

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

līgumu ar R.K., mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža izpilddirektorei noslēgt 

līgumu. 

 

18. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

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

Vecpiebalgas novads, 16.11.2020. iesniegumu par nekustamā īpašuma „Gaismas iela 4”, kadastra 

Nr. 4292 007 0450, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0450 zemes daļas, uz kuras 

atrodas garāža, 50  m2 kopplatībā iznomāšanu, konstatēts 

Nekustamais īpašums “Gaismas iela 4” Vecpiebalgā, 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 VZD kadastra informācijas sistēmā nereģistrētas garāžu 

ēkas, nostiprināts Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vecpiebalgas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000481722 kā Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašums.   

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, apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.12.2020. 

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

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

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

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

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

līguma termiņš - 5 gadi. 

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

par minimālo zemesgabala  nomas maksu - 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. 

 

19. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot J.Ķ., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, 

Vecpiebalgas novads, 03.04.2020. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Birzītes dārzi”, kadastra 

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

daļu 0,3 ha kopplatībā,  zemes nomas līgumu pagarināšanu, konstatēts: 

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

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

4.33 ha platībā ir piekrītošas Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar pašvaldības 16.12.2009. 

lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināma Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta  5.daļas  2.punktu.   
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19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi”, turpmāk – noteikumi Nr.350, 53.punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot 

lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). 

Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst 

pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā 

noteikto nomas līguma termiņu. Noteikumu 56.punktā noteikts:  Pagarinot nomas līguma termiņu, 

nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas 

kārtību. 

Līgums ar J.Ķ. par nekustamā īpašuma “Birzītes dārzi” nomu noslēgts 01.01.2010., 

pagarinot līgumu līdz 2025.gada 31.decembrim, līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma 

termiņa ierobežojumu - 30 gadi. 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ pantu, 19.06.2018. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 5., 

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

atbilstoši J.Ķ., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas 

novads, 03.04.2020. iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 17.12.2020. atzinumam, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-Bērziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, I.Navra, K.Driķis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar J.Ķ. par nekustamā īpašuma  „Birzītes dārzi”, 

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

ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0525, lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas  0,3 ha 

platībā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, 

nomas līguma termiņš - 5 gadi. 

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

par minimālo zemesgabala  nomas maksu - 5 euro.  

3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus. 

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

ar J.Ķ. un mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža izpilddirektorei noslēgt līgumu. 

 

20. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 
 

2010.gada 1.martā noslēgts nedzīvojamo telpu nomas tiesību līgums par  nedzīvojamo 

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

001,  61,4 m2 platībā iznomāšanu SIA „Porcelāna galerija”, reģistrācijas Nr. 40003593666, 

juridiskā adrese Vasaras iela 39, Jūrmala, LV-2008. Nomas līguma termiņš ir beidzies. 

2020.gada 26.novembrī saņemts SIA „Porcelāna galerija”, iesniegums par telpu nomas 

līguma pagarināšanu uz 10 gadiem. 

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

personas mantas iznomāšanas noteikumi" 12. un 18. punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas 

objekta nodošanu iznomāšanai pieņem Iznomātājs un Iznomātājam, ievērojot sabiedrības 

intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma 

termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā 

kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš 

nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumā noteikto nomas līguma termiņu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/299999#n3
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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jautājumu komitejas 17.12.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-Bērziņa, 

V.Melbārdis, A.Andersone, I.Navra, K.Driķis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pagarināt nomas līgumu ar SIA „Porcelāna galerija”, reģistrācijas numurs 40003593666, 

juridiskā adrese Vasaras iela 39, Jūrmala,  par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 

61,4 m² platībā iznomāšanu nedzīvojamā ēkā “Pils”, īpašumā “Pils parks”,  Inešos, Inešu 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 0312 001. 

2. Nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.  

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

iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai sagatavot nedzīvojamo 

telpu nomas līgumu  un  mēneša laikā izpilddirektorei Leldei Burdajai noslēgt līgumu. 

 

 

21. 

Par nekustamā īpašuma „Čabu sila karjers”,  

Vecpiebalgas pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 2020.gada 27.februārī Vecpiebalgas novada pašvaldība apstiprināja zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma „Lielakaibēni” Vecpiebalgas pagastā zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4292 005 0007 sadalīšanai. Zemes vienība tika sadalīta 11 daļās , 4 no tām ar kopējo 

platību 0.76 ha  ir  pašvaldības autoceļu „Greiveri-Vēveri”, „Tašķēni-Ķāķi” un „Kleivas-Tašķēni” 

posmi.  21.08.2020. Vecpiebalgas novada pašvaldība saņēmusi I.Z., personas kods “dzēsts”, 

adrese „Lielkaibēni” Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., iesniegumu par iespējām mainīt 

zemes vienības zem autoceļiem pret citu  pašvaldības nekustamo īpašumu. Attīstības plānošanas 

un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa nosūtīja I.Z. zemes vienību sarakstu, kuras varētu mainīt pret 

zemes vienībām zem pašvaldības autoceļiem. 14.12.2020. saņemts I.Z. iesniegums par zemes 

vienību maiņu pret pašvaldības nekustamo īpašumu „Čabu sila karjers” Vecpiebalgas pagastā, 

kadastra Nr. 4292 004 0019. 

Atbilstoši „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma”38.panta 1., 2. un 3. daļām: 

Publiskas personas nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas 

nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai, publiskas personas maināmo 

nekustamo īpašumu un līdzvērtīgu citas personas nekustamo īpašumu novērtē šajā likumā 

noteiktajā kārtībā un nosaka tā nosacīto cenu, maināmo nekustamo īpašumu nosacīto cenu 

starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz naudā. 

Nekustamais īpašums “Čabu sila karjers” Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4292 004 0019, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0134 

1.6 ha platībā, ir piekrītošs Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar Vecpiebalgas novada 

domes 16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai. Karjers ir izstrādāts un zemes 

vienība nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. 

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

daļas 3. punktu apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

17.12.2020. atzinumam, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Caunīte-Bērziņa, V.Melbārdis, 

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā 

īpašuma „Čabu sila karjers”, kadastra Nr. 4292 004 0019, Vecpiebalgas pagastā 

Vecpiebalgas novadā, sagatavošanu atsavināšanai – zemes robežu uzmērīšanu, īpašuma 

nostiprināšanu Zemesgrāmatā un  tirgus vērtības noteikšanu. 
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22. 

Par ūdenstilpes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 
 

2003.gada 23.aprīlī noslēgts ūdenstilpes nomas līgums starp Inešu pagasta padomi un I/U 

„Vecpiebalgas dzirnavas” īpašnieku  I.Š. par  ūdenstilpes „Vecpiebalgas HES ūdenskrātuve”  

iznomāšanu. Nomas līguma termiņš 2033.gada 31.decembris. 

2020.gada 7.decembrī saņemts E.B. individuālā uzņēmuma „Vecpiebalgas Dzirnavas”, 

reģ. Nr. 44102021029, juridiskā adrese „Dzirnavas”, Ineši, Inešu pag., Vecpiebalgas nov., LV-

4123 iesniegums par ūdenstilpes nomas līguma noslēgšanu. Pamatojoties uz 2003.gada 23.aprīlī 

noslēgto ūdenstilpes nomas līgumu, tiek lūgts iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma  „Pils 

parks”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 

002 0312 ūdenstilpi aptuveni 0,5 ha platībā un pašvaldības valdījumā esošā īpašuma „Ūdens 

krātuve pie Dzirnavām”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4254 002 0283 ūdenstilpi aptuveni 0,43 ha platībā. 

Nekustamais īpašums „Ūdens krātuve pie Dzirnavām” Inešos Inešu pagastā Vecpiebalgas 

novadā, kadastra Nr.4254 002 0283, atrodas teritorijā, kurai Vecpiebalgas novada Teritorijas 

plānojumā noteikts izmantošanas veids dabas un apstādījumu teritorijas, plānojumā teikts - 

Orisāre un Dzirnavu dīķis nav atsevišķi izdalīts kā ūdeņu teritorija, bet iekļauts dabas un 

apstādījumu teritorijā. Dabas un apstādījumu teritorijas galvenais zemes, ēku un būvju 

izmantošanas veids ir rekreācija, sports, tūrisms, brīvā laika vai kvalitatīvas dabas un kultūrvides 

nodrošināšana. 

2009.gada 11.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.11.punkts nosaka: 

Ūdenstilpi iznomā šādiem ūdenstilpes izmantošanas veidiem-hidrotehnisko būvju celtniecībai, 

ekspluatācijai un ūdensspēka izmantošanai. 

           Pamatojoties uz 2009.gada 11.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.918               

Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību 9. punktu, kas nosaka, ka Ūdenstilpi šo noteikumu 2.punktā minētajiem izmantošanas 

veidiem, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā pašvaldība, apvienotās finanšu un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.12.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 

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

nav, ATTURAS – nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt ūdenstilpes nomas līgumu ar E.B. individuālā uzņēmuma „Vecpiebalgas 

Dzirnavas”, reģ. Nr. 44102021029, juridiskā adrese „Dzirnavas”, Ineši, Inešu pag., 

Vecpiebalgas nov., LV-4123  par pašvaldībai piekrītošā  nekustamā „Ūdens krātuve pie 

Dzirnavām”,  Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 

0183, ūdenstilpes aptuveni 0,43 ha platībā iznomāšanu hidrotehnisko būvju ekspluatācijai. 

2. Neiznomāt nekustamā īpašuma  „Pils parks”, Inešos, Inešu pagastā ,Vecpiebalgas novadā, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0312 ūdenstilpi aptuveni 0,5 ha platībā, 

jo ūdenstilpe atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecpiebalgas muižas 

apbūve” un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa Pils parks teritorijā un šo teritoriju ir 

svarīgi saglabāt kā publiskās rekreācijas  teritoriju. 

3. Nomas līgumu slēgt uz 30 gadiem.  

4. Nomas maksu noteikt 28 euro un PVN 21%. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus. 

5. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai ūdenstilpes nomas 

līgumu un  mēneša laikā izpilddirektorei Leldei Burdajai noslēgt līgumu. 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/196472#p2
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23. 

Par zemes nomas līguma precizēšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

  

 2020.gada 3.martā noslēgts zemes nomas līgums, kurā Vecpiebalgas novada pašvaldība  

iznomājusi SIA „Baltic Galloway” īpašuma „Pils parks”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra Nr. 4254 002 0312, zemes vienības ar apzīmējumu 4254 002 0357 daļu  0,025 

ha platībā SIA „Baltic Galloway” piederoša ēku īpašuma „ Svaru kadastra māja”, kadastra Nr. 

4254 502 0018 uzturēšanai. 

 SIA „Baltic Galloway” Amatas novada apvienotajā būvvaldē iesniegusi dokumentāciju  

ēkas „Svaru māja” rekonstrukcijai. Lai nodrošinātu pievedceļu īpašumam un paredzētu vietu 

nelielai automašīnu stāvvietai, nepieciešams palielināt iznomātas zemes vienības platību. 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pant1 2.daļu , 19.06.2018. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.12.2020. atzinumu, atklāti 

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

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Precizēt iznomājamās zemes platību 2020.gada 3.martā noslēgtajā zemes nomas līgumā  ar 

SIA „Baltic Galloway” par īpašuma „Pils parks”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, kadastra Nr. 4254 002 0312, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 

0357 daļas nomu un noteikt, ka tiek iznomāta zemes vienības daļa   0,038 ha platībā. 

2. Zemesgabala 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 līguma 

grozījumus un mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas izpilddirektorei parakstīt zemes 

nomas līguma grozījumus. 
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24. 

Par precizējumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumos 

Ziņo S.Lazdiņa 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu, 

apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.12.2020. atzinumu, 

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

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Precizēt  profesionālās pieredzes kritēriju raksturojumu: 

 

 

2. Iekļaut vērtēšanā pie vidējā līmeņa vadītājiem (VLV)  amatu: direktora vietnieks. 

3. Nevērtēt amatus: Interešu pulciņa vadītājs, deju kolektīva vadītājs, kora diriģents, 

koncertmeistars, amatierteātra vadītājs, ansambļa vadītājs, ugunsdzēsējs. 

4. Precizēt kompetenci: radoša domāšana un novatorisms:  

 

Definīcija 

Apšauba tradicionālos risinājumus, pēta alternatīvas un atsaucas uz radošu un 

inovatīvu risinājumu vai pakalpojumu izaicinājumiem, izmantojot intuīciju, 

eksperimentus un jaunus skatījumus 

Vērtējums Rīcības rādītāji 

Teicami 

Pārsniedz prasības 

Integrē esošās koncepcijas jaunos risinājumos, attiecībā uz kuriem nav 

iepriekšējas pieredzes. Rada jaunus rīcības modeļus un metodes. Identificē 

elastīgus un pielāgojamus risinājumus, kuri vienlaikus atbilst profesionālajiem 

un iestādes standartiem 

Vērtējums Vērtējumu 

skala 

Kritēriju raksturojums 

teicami 4 

Ir pieredze, kas tiek izmantota darba pienākumu 

izpildē, un pārsniedz prasības visā novērtēšanas 

periodā. Nepārtraukti pilnveido sevi, plāno un nemitīgi 

iesaistās dažādās profesionālajās aktivitātēs Izrāda 

iniciatīvu sadarboties pašvaldības darba procesa 

kvalitatīvā organizēšanā un vadīšanā, balstoties uz 

profesionālo pieredzi, sistemātiska zināšanu 

papildināšana. 

ļoti labi 3 

Ir pieredze, kas tiek izmantota darba pienākumu 

izpildē, un daļēji pārsniedz prasības, atsevišķos 

novērtēšanas perioda posmos vai atsevišķos darba 

izpildes kritērija aspektos. Vairāku gadu pieredze 

vadītāja vai speciālista amatā, plāno aktivitātes, tiek 

apliecināta profesionālā meistarība, iesaistoties 

pieredzes apmaiņas procesā. 

labi 2 
Ir pieredze, tā tiek izmantota darba izpildē, kas pilnībā 

atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā. 

jāpilnveido 1 

Nav pieredzes. Ir pieredze, bet tā netiek izmantota 

darba izpildē visā novērtēšanas periodā, prot darboties 

atbilstoši standartsituācijām. 
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Ļoti labi 

Daļēji pārsniedz prasības 

Meklē idejas un risinājumus, kas ir bijuši efektīvi citos apstākļos, un pielāgo tos 

iestādei. Izmanto esošos risinājumus inovatīvā veidā. Saskata iespējamo 

risinājumu ilgtermiņa sekas 

Labi 

Atbilst prasībām 

Analizē esošo risinājumu stiprās un vājās puses. Pārveido un pielāgo esošās 

metodes un pieejas, lai labāk apmierinātu klientu, iedzīvotāju vajadzības. 

Balstoties uz pieredzi, identificē alternatīvus risinājumus. Pēc alternatīvo 

risinājumu priekšrocību un trūkumu izvērtēšanas izvēlas optimālo risinājumu 

Jāpilnveido 

Daļēji atbilst prasībām 

Apzinās, ka jauna pieeja ir nepieciešama, un ir atvērts jaunām idejām, bet 

neizrāda aktivitāti jaunu pieeju un ideju identificēšanā un definēšanā 

Neapmierinoši 
Neatbilst prasībām 

Neapzinās jaunu pieeju nepieciešamību, noliedz to iespējamību 

 

 

 

25. 

Par grozījumiem 2020.gada amata vienību sarakstā. 

Ziņo L.Burdaja 

 

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

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 17.12.2020 atzinumu, atklāti 

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

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izveidot jaunu  amata vietu sadaļā Vecpiebalgas pagasta teritoriju attīstība: 

Amata nosaukums Likme Pilna alga Alga pēc slodzes 

Labiekārtošanas darbu 

strādnieks 

 

0,5 510.00 255.00 

2. Izveidot jaunu  amata vietu sadaļā Taurenes saimniecība: 

Amata nosaukums Likme Pilna alga Alga pēc slodzes 

santehniķis 

 

0,5 670.00 335.00 

3. Palielināt likmi amatam sadaļā Vecpiebalgas kolektīvi: 

Amata nosaukums Likme Pilna alga Alga pēc slodzes 

Amatierteātra kolektīva 

vadītājs 

 

0,3 512.50 153.75 

4. Likvidēt amata vietu  sadaļā Taurenes saimniecība: 

Amata nosaukums Likme Pilna alga Alga pēc slodzes 

Traktora vadītājs 

 

0,3 570.00 171.00 

5. Likvidēt amata vietu sadaļā Kaives saimniecība: 

Amata nosaukums Likme Pilna alga Alga pēc slodzes 

Apkures iekārtu operators 

 

3 430.00 430.00 

6. Likvidēt amata vietu sadaļā Vecpiebalgas kolektīvi: 

Amata nosaukums Likme Pilna alga Alga pēc slodzes 

Koncertmeistars 0,14 514.28 72.00 
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7. Likvidēt amata vietu sadaļā Kaives kolektīvi: 

Amata nosaukums Likme Pilna alga Alga pēc slodzes 

Deju kolektīva vadītājs 

 

0,14 514.28 72.00 

8. Lēmums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi 

 

                                                        

Sēdi slēdz plkst. 14:40 

Sēdes ilgums 1 stunda un 40 minūtes. 

 

 

Sēdi vadīja:        I.PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolēja:       I.ĢĒRMANE 

 

 

Sēdē piedalījās:       A.ANDERSONE 

 

A.CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

 

K.DRIĶIS 

 

         V.MELBĀRDIS 

 

         I.NAVRA 

 

         I.RADZIŅA  

 


