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Nr.

1.
Saistošo noteikumuNr.7 “Grozījumi sasitošajos noteikumos Nr.3
“Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009.gada pamatbudžets un
speciālais budžets””apstiprināšana
Ziņo A.Caunīte;debatēs piedalās M.Supe, J.Vīlips, A.Kamerāde, V.Cīrulis
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu, likuma “Parpašvaldību budžetiem”,
likumu “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonuun darbinieku atlīdzību 2009.gadā”,
finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.15;09.12.2009.), Vecpiebalgas novada Dome, atklāti
balsojot PAR – A.Avens,V.Cīrulis, R.Glāzers, A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss,
D.Skrastiņa, M.Supe,J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1
Apstiprināt saistošos noteikumusNr.7 “Grozījumi Vecpiebalgas novadaDomes sasitošajos
noteikumos Nr.3 “Vecpiebalgas novada pašvaldības2009.gada pamatbudžets un speciālais
budžets”.
2.
Par nekustamā īpašuma “Angāri” atsavināšanu
Ziņo A.Balodis; debatēs piedalās J.Vīlips, V.Cīrulis
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas unprivatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 3.panta otrās daļas3.un 4.punktu, 25.panta ceturto daļu, Valsts un
pašvaldību mantas atsavināšanaslikuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, administratīvā procesa
likuma 7.pantu,likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, finanšu
komitejasatzinumu (protokols Nr.15; 09.12.2009.), Vecpiebalgas novada Dome, atklātibalsojot
PAR – A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers, A.Kamerāde, L.Ozoliņa,I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa,
M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav, ATTURAS– nav, nolemj:
1
Noraidīt Kaspara Pora 2009.gada28.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma – apbūvētas
zemes Vecpiebalgasnovada Taurenes pagasta “Angāri”, kadastra Nr.42860020338 atsavināšanu.
3.
Par stāšanos biedrībā
Ziņo A.Caunīte; debatēs piedalās A.Avens, A.Kamerāde,V.Cīrulis
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.punktu, finanšukomitejas atzinumu
(protokols Nr.15; 09.12.2009.), Vecpiebalgas novada Dome,atklāti balsojot PAR – A.Avens,
V.Cīrulis, R.Glāzers, A.Kamerāde,L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips,
A.Zālīte, PRET-nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1
Stāties biedrībā par “Elektronu”mājas siltināšanu.
2
Lūgt iesniegt biedrības statūtusizskatīšanai domes sēdē.
4.
Parpirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Stanbergs”, Inešu pagasts,Vecpiebalgas
novads
Ziņo A.Balodis; debatēs piedalās M.Supe, V.Cīrulis

Pamatojoties uz LR likuma “Parpašvaldībām” 21.panta 18.punktu, 78.pantu, finanšu komitejas
atzinumu(protokols Nr.15; 09.12.09.), Vecpiebalgas novada Dome, atklāti balsojot PAR– A.Avens,
V.Cīrulis, R.Glāzers, A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss,D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips,
A.Zālīte, PRET- nav, ATTURAS –nav, nolemj:
1
Neizmantot pirmpirkuma tiesības uznekustamo īpašumu “Stanbergs”, kadastra Nr.
42540020255, Inešu pagasts,Vecpiebalgas novads, jo īpašums nav nepieciešams pašvaldībai
noteiktofunkciju veikšanai.

5.
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
Ziņo A.Balodis
Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos datuspar zemesgrāmatā neierakstītajām apbūvētajām
zemes vienībām, kas kadastrainformācijas sistēmā atzīmētas kā pašvaldībai piekrītošas, un
pamatojoties uzLR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanuzemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 1.punktu, LR MK noteikumiem Nr. 996
„Kārtība,kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi , kura
turpmākizmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošoun
piekrītošo zemi” , atbilstošiVecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par
Vecpiebalgasnovada
teritorijas plānojumiem”, finanšu komitejas atzinumu (protokolsNr.15;
09.12.2009.), Vecpiebalgas novada Dome, atklāti balsojot PAR –A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers,
A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss,D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav,
ATTURAS –nav, nolemj:
1
Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai irpiekritīgas apbūvētas zemes vienības, kas
nepieciešamas pašvaldībaipiederošo ēku un būvju uzturēšanai saskaņā ar sarakstu.
2
Sarakstā iekļautas 23 zemes vienības ar kopējo platību 44,987ha.Veicot zemes vienību
kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tiktprecizēta.

6.
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
Ziņo A.Balodis
Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos datuspar zemesgrāmatā neierakstītajām apbūvētajām
zemes vienībām, kas kadastrainformācijas sistēmā atzīmētas kā pašvaldībai piekrītošas, un
pamatojoties uzLR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanuzemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 1.punktu,LR MK noteikumiem Nr. 996
„Kārtība,kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi , kura
turpmākizmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošoun
piekrītošo zemi” , atbilstošiVecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4
„ParVecpiebalgas novada teritorijasplānojumiem”, finanšukomitejas atzinumu (protokols Nr.15;
09.12.2009.), Vecpiebalgas novada Dome,atklāti balsojot PAR – A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers,
A.Kamerāde,L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET-nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1
Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai irpiekritīgas apbūvētas zemes vienības, kas
nepieciešamas ēku uzturēšanai unpar kurām noslēdzami zemes nomas līgumi saskaņā ar
sarakstu.
2
Sarakstā iekļautas 39 zemes vienības ar kopējo platību 125,926ha.Veicot zemes vienību
kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tiktprecizēta.

7.
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
Ziņo A.Balodis
Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos datuspar zemesgrāmatā neierakstītajām apbūvētajām
zemes vienībām, kas kadastrainformācijas sistēmā atzīmētas kā pašvaldībai piekrītošas, un

pamatojoties uzLR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanuzemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 1.punktu,LR MK noteikumiem Nr. 996
„Kārtība,kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi , kura
turpmākizmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošoun
piekrītošo zemi” , atbilstošiVecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4
„ParVecpiebalgas novada teritorijasplānojumiem”, finanšukomitejas atzinumu (protokols Nr.15;
09.12.2009.), Vecpiebalgas novada Dome,atklāti balsojot PAR – A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers,
A.Kamerāde,L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET-nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1
Atzīt, kaVecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīgas neapbūvētas zemesvienības starpgabali, kuruplatība ir mazāka par teritorijas plānojumā paredzēto minimālo platību,
kuriemnav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam saskaņā arsarakstu.
2
Sarakstā iekļautas 53 zemes vienības ar kopējo platību 80,75ha.Veicot zemes vienību
kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tiktprecizēta.

8.
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
Ziņo A.Balodis
Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos datuspar zemesgrāmatā neierakstītajām apbūvētajām
zemes vienībām, kas kadastrainformācijas sistēmā atzīmētas kā pašvaldībai piekrītošas, un
pamatojoties uzLR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanuzemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 1.punktu,LR MK noteikumiem Nr. 996
„Kārtība,kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi , kura
turpmākizmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošoun
piekrītošo zemi” , atbilstošiVecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4
„ParVecpiebalgas novada teritorijasplānojumiem”, finanšukomitejas atzinumu (protokols Nr.15;
09.12.2009.), Vecpiebalgas novada Dome,atklāti balsojot PAR – A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers,
A.Kamerāde,L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET-nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1
Atzīt, kaVecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīgas zemes vienības, kasnepieciešamas
pašvaldības funkciju īstenošanai – iedzīvotāju sociālojautājumu risināšanai, maznodrošināto
un sociāli mazaizsargāto iedzīvotājunodrošināšanai ar kurināmo saskaņā ar sarakstu.
2
Sarakstāiekļautas 17 zemes vienības arkopējo platību 146,23 ha. Veicot zemes vienību
kadastrālouzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.

9.
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
Ziņo A.Balodis
Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos datuspar zemesgrāmatā neierakstītajām apbūvētajām
zemes vienībām, kas kadastrainformācijas sistēmā atzīmētas kā pašvaldībai piekrītošas, un
pamatojoties uzLR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanuzemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 1.punktu, LR MK noteikumiem Nr. 996
„Kārtība,kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi , kura
turpmākizmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošoun
piekrītošo zemi”, atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiemNr. 4 „Par
Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumiem”, finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.15;
09.12.2009.), Vecpiebalgasnovada Dome, atklāti balsojot PA R – A.Avens, V.Cīrulis,
R.Glāzers,A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips,A.Zālīte,
PRET- nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1
Atzīt, kaVecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīgas neapbūvētas zemes vienības,kas
piešķirtas pašvaldībai personīgo palīgsaimniecību vajadzībām-iznomāšanai iedzīvotājiem,

2

kuri dzīvo dzīvokļos vai mājās, ja viņupastāvīgajā lietošanā nav lauksaimniecības zemes ,
vai tās ir nepietiekamisaskaņā ar sarakstu.
Sarakstāiekļautas 61 zemes vienības arkopējo platību 282,745 ha. Veicot zemes vienību
kadastrālouzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.

10.
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
Ziņo A.Balodis
Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos datuspar zemesgrāmatā neierakstītajām apbūvētajām
zemes vienībām, kas kadastrainformācijas sistēmā atzīmētas kā pašvaldībai piekrītošas, un
pamatojoties uzLR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanuzemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 1.punktu, LR MK noteikumiem Nr. 996
„Kārtība,kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi , kura
turpmākizmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošoun
piekrītošo zemi” , atbilstošiVecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4
„ParVecpiebalgas novada teritorijasplānojumiem”, finanšu komitejasatzinumu (protokols Nr.15;
09.12.2009.), Vecpiebalgas novada Dome, atklātibalsojot PAR – A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers,
A.Kamerāde, L.Ozoliņa,I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav,
ATTURAS– nav, nolemj:
1
Atzīt, kaVecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīgas zemes vienības, kasnepieciešamas
pašvaldības funkciju īstenošanai – koplietošanas ceļuuzturēšanai saskaņā ar sarakstu.
2
Sarakstāiekļautas 195 zemes vienības arkopējo platību 238,318 ha. Veicot zemes vienību
kadastrālouzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.

11.
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
Ziņo A.Balodis
Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos datuspar zemesgrāmatā neierakstītajām apbūvētajām
zemes vienībām, kas kadastra informācijassistēmā atzīmētas kā pašvaldībai piekrītošas, un
pamatojoties uz LR likuma „Parvalsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās”3. panta 2.daļas 1.punktu, LR MK noteikumiem Nr. 996 „Kārtība, kādā
nosakavalstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi , kura turpmāk izmantojamazemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo unpiekrītošo zemi”
,
atbilstošiVecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „ParVecpiebalgas
novada
teritorijasplānojumiem”, finanšukomitejas atzinumu (protokols Nr.15; 09.12.2009.),
Vecpiebalgas novada Dome,atklāti balsojot P A R – A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers,
A.Kamerāde,L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET-nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1
Atzīt, kaVecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīgas neapbūvētas zemes vienības,par
kurām
Valsts un pašvaldībuīpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanaspabeigšanas likuma 25.panta 2.daļānoteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas
līgumi saskaņā ar sarakstu.
2
Sarakstāiekļautas 35 zemes vienības arkopējo platību 117,7657 ha. Veicot zemes vienību
kadastrālouzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.

12.
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
Ziņo A.Balodis
Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos datuspar zemesgrāmatā neierakstītajām apbūvētajām
zemes vienībām, kas kadastrainformācijas sistēmā atzīmētas kā pašvaldībai piekrītošas, un
pamatojoties uzLR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanuzemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 1.punktu, LR MK noteikumiem Nr. 996

„Kārtība,kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi , kura
turpmākizmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošoun
piekrītošo zemi”, atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiemnoteikumiem Nr. 4 „Par
Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumiem”, finanšu komitejas atzinumu (protokolsNr.15;
09.12.2009.), Vecpiebalgas novada Dome, atklāti balsojot PAR –A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers,
A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss,D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav,
ATTURAS –nav, nolemj:
1
Atzīt, kaVecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīgas zemes vienības, kas
nepieciešamaspašvaldības funkciju īstenošanai – kapsētu izveidošanai un uzturēšanai
saskaņā ar sarakstu.
2
Sarakstāiekļautas 3 zemes vienības arkopējo platību 8,37
ha. Veicot zemes vienību
kadastrālouzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.

13.
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
Ziņo A.Balodis
Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos datuspar zemesgrāmatā neierakstītajām apbūvētajām
zemes vienībām, kas kadastrainformācijas sistēmā atzīmētas kā pašvaldībai piekrītošas, un
pamatojoties uzLR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanuzemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 1.punktu, LR MK noteikumiem Nr. 996
„Kārtība,kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi , kura
turpmākizmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošoun
piekrītošo zemi” , atbilstošiVecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4
„ParVecpiebalgas novada teritorijasplānojumiem”, finanšukomitejas atzinumu (protokols Nr.15;
09.12.2009.), Vecpiebalgas novada Dome,atklāti balsojot PAR – A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers,
A.Kamerāde,L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET-nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1
Atzīt, kaVecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīgas zemes vienības, kasnepieciešamas
pašvaldības funkciju īstenošanai – ceļu un laukumubūvniecībai, rekonstruēšanai
un uzturēšanai saskaņā ar sarakstu.
2
Sarakstāiekļautas 9 zemes vienības arkopējo platību 27,44
ha. Veicot zemes vienību
kadastrālouzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.

14.
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
Ziņo A.Balodis
Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos datuspar zemesgrāmatā neierakstītajām apbūvētajām
zemes vienībām, kas kadastrainformācijas sistēmā atzīmētas kā pašvaldībai piekrītošas, un
pamatojoties uzLR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanuzemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 1.punktu,LR MK noteikumiem Nr. 996
„Kārtība,kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi , kura
turpmākizmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošoun
piekrītošo zemi” , atbilstošiVecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4
„ParVecpiebalgas novada teritorijasplānojumiem”, finanšukomitejas atzinumu (protokols Nr.15;
09.12.2009.), Vecpiebalgas novada Dome,atklāti balsojot PAR – A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers,
A.Kamerāde,L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET-nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1
Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai irpiekritīgas zemes vienības, kas nepieciešamas
pašvaldības funkcijuīstenošanai – izglītības iestāžu uzturēšanai saskaņā ar sarakstu.
2
Sarakstā iekļautas 3 zemes vienības ar kopējo platību 1,6 ha.Veicot zemes vienību
kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tiktprecizēta.

15.

Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
Ziņo A.Balodis
IzvērtējotValsts zemes dienesta sagatavotos datus par zemesgrāmatā neierakstītajāmapbūvētajām
zemes vienībām, kas kadastra informācijas sistēmā atzīmētas kāpašvaldībai piekrītošas, un
pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldībuzemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas1.punktu,LR MK 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij unpašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi , kura turpmāk izmantojama
zemesreformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošozemi”, atbilstoši
Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Vecpiebalgas novada
teritorijasplānojumiem”, finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.15;09.12.2009.), Vecpiebalgas
novada Dome, atklāti balsojot PAR – A.Avens,V.Cīrulis, R.Glāzers, A.Kamerāde, L.Ozoliņa,
I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa,M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1
Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai irpiekritīgas zemes vienības, kas nepieciešamas
pašvaldības funkcijuīstenošanai – komunālo pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar
sarakstu.
2
Sarakstā iekļautas 5 zemes vienības ar kopējo platību15,42
ha. Veicot zemes vienību
kadastrālouzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
16.
Par zemes vienību piekritību valstij
Ziņo A.Balodis
Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos datus par zemesgrāmatāneierakstītajām neapbūvētajām
zemes vienībām, kas kadastra informācijas sistēmāatzīmētas kā valstij piekritīgas, un pamatojoties
uz LR likuma „Par valsts unpašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta2.daļas 4.punktu un 8.panta 4. punktu, LR likuma „Valsts un pašvaldību
mantasatsavināšanas likums” 1.panta 11. punktu, LR MK noteikumiem Nr. 996 „Kārtība,kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi , kura turpmākizmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošoun piekrītošo zemi” ,
atbilstošiVecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „ParVecpiebalgas
novada teritorijasplānojumiem”, finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.15;
09.12.2009.),Vecpiebalgas novada Dome, atklāti balsojot PAR – A.Avens, V.Cīrulis,R.Glāzers,
A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa, M.Supe,J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1
Atzīt, kaneapbūvētas zemes vienības -starpgabali, uz kuriem atrodas AS „Latvenergo”
valdījumā esošieenergoapgādes objekti, ir piekritīgas valstij, saskaņā ar sarakstu.
2
Sarakstāiekļautas 23 zemes vienības arkopējo platību 5.97ha.Veicot zemes vienību
kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tiktprecizēta.
17.
Par zemes vienību piekritību valstij
Ziņo A.Balodis
Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos datus par zemesgrāmatāneierakstītajām neapbūvētajām
zemes vienībām, kas kadastra informācijas sistēmāatzīmētas kā valstij piekritīgas, un pamatojoties
uz LR likuma „Par valsts unpašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta2.daļas 4.punktu un 8.panta 4. punktu, LR likuma „Valsts un pašvaldību
mantasatsavināšanas likums” 1.panta 11. punktu, LR MK noteikumiem Nr. 996 „Kārtība,kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi , kura turpmākizmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošoun piekrītošo zemi”, atbilstoši
Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiemnoteikumiem Nr. 4 „Par Vecpiebalgas
novada teritorijas plānojumiem”, finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.15;09.12.2009.),
Vecpiebalgas novada Dome, atklāti balsojot PAR – A.Avens,V.Cīrulis, R.Glāzers, A.Kamerāde,
L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa,M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav, ATTURAS –
nav, nolemj:

1

Atzīt, ka neapbūvētaszemes vienības, kas saskaņā ar LVVA izziņu Nr. 5 - JP –8591
(30.01.2008 )par nekustamā īpašuma piederību bija valsts valdījumā, ir piekritīgasvalstij.
2
Sarakstāiekļautas 1 zemes vienības arkopējo platību
25.8ha.Veicot zemes vienību
kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tiktprecizēta.
18.
Par zemes vienību izmantošanu zemes reformas pabeigšanai
Ziņo A.Balodis; debatēs piedalās A.Kamerāde,J.Vīlips, L.Ozoliņa, V.Cīrulis
Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos datus par zemesgrāmatāneierakstītajām neapbūvētajām
un apbūvētajām zemes vienībām, kas kadastrainformācijas sistēmā atzīmētas kā pašvaldībai un
valstij piekrītošas un Valstszemes dienesta informācijas sistēmas datus par zemēm, kas paredzētas
zemesreformas pabeigšanai un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, LRlikuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanuzemesgrāmatās” 3. panta
2.un 5. daļu, 41 .panta 2.un 3. daļu ,6.panta2.daļu LR MK noteikumiem Nr. 996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībāmpiekrītošo lauku apvidu zemi , kura turpmāk izmantojama zemes
reformaspabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” , atbilstoši
Vecpiebalgas novada pašvaldībassaistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par Vecpiebalgas novada
teritorijas plānojumiem”, finanšu komitejas atzinumu (protokolsNr.15; 09.12.2009.), Vecpiebalgas
novada Dome, atklāti balsojot PAR –A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers, A.Kamerāde, L.Ozoliņa,
I.Radziņa, I.Sakss,D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav, ATTURAS –nav, nolemj:
1
Atzīt, kazemes reformas pabeigšanai ir izmantojamas zemes vienības, kas navierakstāmas
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nav nepieciešamaspašvaldības funkciju īstenošanai
saskaņā ar sarakstu.
2
Sarakstāiekļautas 16 zemes vienības arkopējo platību 66,8
ha. Veicot zemes vienību
kadastrālouzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
19.
Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
Ziņo A.Balodis
Izvērtējot Vecpiebalgas novada pašvaldībai irpiekritīgās apbūvētās zemes vienības, finanšu
komitejas atzinumu (protokols Nr.15; 09.12.2009.), Vecpiebalgasnovada Dome, atklāti balsojot
PAR – A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers,A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa,
M.Supe, J.Vīlips,A.Zālīte, PRET- nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1
Veiktnepieciešamos sagatavošanas darbus šādu apbūvētu zemes vienībureģistrācijai
zemesgrāmatā uzpašvaldības vārda saskaņā ar sarakstu Nr.15.
20.
Par zemes nomu
Ziņo A.Balodis
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 3.punktu, LR MK noteikumiem
Nr.735 “Noteikumi par valstsvai pašvaldības zemes nomu”, finanšu komitejas atzinumu (protokols
Nr.15; 09.12.2009.), Vecpiebalgasnovada Dome, atklāti balsojot PAR – A.Avens, V.Cīrulis,
R.Glāzers,A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips,A.Zālīte,
PRET- nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1
Iznomāt Edmundam Jansonam daļu noneapbūvētas zemes vienības “Aiz Ceriņiem”,
Vecpiebalgas pagasts,Vecpiebalgas novads, kadastra Nr.42920070520, 0,9 ha
kopplatībāmazdārziņa ierīkošanai.
2
Noteikt nomas maksu 0,5 % apmērā nozemes kadastrālās vērtības.
21.
Par maksas samazināšanu izpērkamajai zemei
Ziņo A.Balodis
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumu “Par normatīvoaktu apstiprināšanu
zemes privatizācijai lauku apvidos’’ un saskaņā ar MāraRuņģa, iesniegumu, finanšu komitejas
atzinumu (protokols Nr.15; 09.12.2009.),Vecpiebalgas novada Dome, atklāti balsojot PAR –

A.Avens, V.Cīrulis,R.Glāzers, A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa,
M.Supe,J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav, ATTURAS – nav, nolemj:
SamazinātMāra Ruņģa samaksu par izpērkamo „Puriņu” zemi, kadastra numurs 4250 007 0158,par
zemes izmantošanas laiku - 20%, par darbulauksaimniecībā - 25%. Kopējais samazinājums - 45%.
22.
Par maksas samazināšanu izpērkamajai zemei
Ziņo A.Balodis
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumu “Par normatīvoaktu apstiprināšanu
zemes privatizācijai lauku apvidos’’ un sakarā ar MāraRuņģa iesniegumu, finanšu komitejas.
atzinumu (protokols Nr.15; 09.12.2009),Vecpiebalgas novada Dome, atklāti balsojot PAR –
A.Avens, V.Cīrulis,R.Glāzers, A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa,
M.Supe,J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Samazināt Māra Ruņģa samaksu par izpērkamo„Vecpuriņu” zemi, kadastra numurs 4250 007 0345,
par zemes izmantošanas laiku -20%, par darbu lauksaimniecībā - 25%. Kopējais samazinājums 45%.
23.
Par īres līguma laušanu
Ziņo A.Caunīte
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,15.panta 9.punktu,
Vēsmas Gobiņas iesniegumu, finanšu komitejas atzinumu(protokols Nr.15; 09.12.2009.),
Vecpiebalgas novada Dome, atklāti balsojot PAR– A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers, A.Kamerāde,
L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss,D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
no 2010.gada1.janvāra lauzt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp Inešu pagastapadomi
un Vēsmu Gobiņu par dzīvojamās telpas Inešu pagasta “Kļavās” īri.

24.
Par projektu vadītāja štata vietu
Ziņo A.Caunīte
Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām”, finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.
15;09.12.2009.), Vecpiebalgas novada Dome, atklāti balsojot PAR – A.Avens,V.Cīrulis, R.Glāzers,
A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa,M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1
no 2010.gada 1.janvāra apstiprinātjaunu štata vietu – projektu vadītājs.

25.
Pardalību projektā “Vecpiebalgas pagasta „Veļķu skolas” un
„Norkalnu” kopmītņu energoefektivitātes paaugstināšana”
Ziņo A.Caunīte; debatēs piedalās L.Ozoliņa,A.Avens, V.Cīrulis
LR Vides ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnijanoteikumiem Nr.645
„Klimatapārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa"Energoefektivitātes
paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu iespējamai
līdzfinansēšanai noKlimata pārmaiņu finanšu instrumenta, kur minimālais pieejamais finansējums ir
50000 lati, maksimālais finansējums – 2000000 latu. Maksimālā attiecināmoizmaksu summa ir 140
000 latu.Atbalsta intensitāte – ne vairāk kā 85 % apmērā no projekta kopējās attiecināmoizmaksu
summas.
Vecpiebalgasnovada pašvaldība ir iniciators projekta „Vecpiebalgas pagasta „Veļķu skolas”un
„Norkalnu” kopmītņu energoefektivitātes paaugstināšana” sagatavošanailīdzfinansējuma
saņemšanai no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta.
Projektaiesniedzējs: Vecpiebalgas novada pašvaldība
Paredzamaisrealizācijas laiks: 01.05.2010. – 01.09.2010.

Pamatojoties uz augstāk minēto, finanšu komitejas atzinumu(protokols Nr.15; 09.12.2009.),
Vecpiebalgas novada Dome, atklāti balsojot PAR– A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers, A.Kamerāde,
L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss,D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
Piedalīties projektā„Vecpiebalgas pagasta „Veļķu skolas” un „Norkalnu” kopmītņu
energoefektivitātespaaugstināšana” kā projekta realizētājam.
Noteikt pašvaldībasizpilddirektoru Hugo Duksi par atbildīgo personu projekta koordinēšanā
unieviešanā.

26.
Par ūdenssaimniecības projektu
Ziņo A.Caunīte; debatēspiedalās A.Kamerāde, A.Avens, V.Cīrulis
Pamatojoties uz LR likuma “Parpašvaldībām” 15.panta 1.punktu, finanšu komitejas atzinumu
(protokols Nr.15;09.12.2009.), Vecpiebalgas novada Dome, atklāti balsojot P A R –
A.Avens,V.Cīrulis, R.Glāzers, A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa,M.Supe,
J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1
Sagatavot atkārtotai iesniegšanai LRVides ministrijā ūdenssaimniecības attīstības projektu
Vecpiebalgaspagasta ciematā.

27.
Par dalību ELFLA pasākumā “Pakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem”
Ziņo A.Caunīte; debatēs piedalās V.Cīrulis
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.525 “Kārtība, kādā piešķir valsts un EiropasSavienības atbalstu
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam“Pakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem”” 6.punktu, finanšu komitejas atzinumu(protokols Nr.15; 09.12.2009.), Vecpiebalgas
novada Dome, atklāti balsojot PAR– A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers, A.Kamerāde, L.Ozoliņa,
I.Radziņa, I.Sakss,D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav, ATTURAS –nav, nolemj:
Sagatavotun iesniegt projekta pieteikumu “Vecpiebalgas pagasta kultūras namarekonstrukcija”.
28.
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Priedulāji”, Kaives pagasts, Vecpiebalgas
novads
Ziņo A.Balodis; debatēs piedalās A.Zālīte,V.Cīrulis
Pamatojoties uz LR likuma “Parpašvaldībām” 21.panta 18.punktu, 78.pantu, Vecpiebalgas novada
Dome, atklāti balsojot PAR– A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers, A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa,
I.Sakss,D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav, ATTURAS –nav, nolemj:
1
Neizmantot pirmpirkuma tiesības uznekustamo īpašumu “Priedulāji”, kadastra Nr.
42580020013, Kaives pagasts,Vecpiebalgas novads, jo īpašums nav nepieciešams
pašvaldībai noteiktofunkciju veikšanai.
29.
Par zemes robežu un platības precizēšanu
Ziņo A.Balodis; debatēs piedalās I.Sakss,V.Cīrulis
Pamatojoties uz LR likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” unnolikumu „Par
Latvijas Republikas lauku apvidos realizējamās zemes reformaspirmās kārtas īstenošanu” ,LR
MKnoteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija unnekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atbilstoši SIA „Mērnieks MMR”
izgatavotajam zemesvienības „Skujenieki” zemes robežu plānam, Vecpiebalgas novada Dome,
atklātibalsojot PAR – A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers,A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss,
D.Skrastiņa, M.Supe, J.Vīlips,A.Zālīte, PRET- nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1
Apstiprinātzemes vienības „Skujenieki”, kadastra Nr. 4250 001 0040, zemes robežuplānu
un noteikto zemes platību - 6,33 ha.

2

Noteikt nekustamam īpašumam “Skujenieki”lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme
(zeme, uz kuras galvenāsaimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
Lēmums protokola pielikumā uz 1 lapas.
30.
Par nosaukuma un adreses piešķiršanu
Ziņo A.Balodis; debatēs piedalās V.Cīrulis
Pamatojoties uz LR likuma “ParLatvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un
apdzīvoto vietustatusa noteikšanu” 19.pantu, Vecpiebalgas novada Dome, atklāti balsojot, PAR–
A.Avens, V.Cīrulis, R.Glāzers, A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss,D.Skrastiņa, M.Supe,
J.Vīlips, A.Zālīte, PRET- nav, ATTURAS –nav, nolemj:
Piešķirt Daiņa Jonīša jaunbūveiDzērbenes pagasta nekustamajā īpašumā “Lejas Elki”, kadastra Nr.
4250 002 0065,jaunu nosaukumu “Jaunelki”.
Piešķirt jaunu adresi: “Jaunelki”,Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads.

