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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Ar videokonferences starpniecību
2021.gada 25.februārī

Nr.5

Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.15:00
Sēdē piedalās attālināti:
Deputāti – Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA
Arita ANDERSONE
Edžus ĶAUKULIS
Inese NAVRA
Ilona RADZIŅA
Indriķis PUTNIŅŠ
Pašvaldības izpilddirektore Lelde BURDAJA
Jurists Dzintars JUKĒVICS
Nekustamā īpašuma speciāliste Daina SLAIDIŅA
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze POGULE
Sēdē nepiedalās:
Deputāti – Edgars BĒRZKALNS, attaisnojošu iemeslu dēļ
Kristaps DRIĶIS, attaisnojošu iemeslu dēļ
Viesturs MELBĀRDIS, attaisnojošu iemeslu dēļ
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ
Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE
Domes priekšsēdētājs I.Putniņš rosina darba kārtības papildjautājumu Par klātienes mācību
procesa apturēšanu Vecpiebalgas vidusskolas 1.-4.klasēs izskatīt kā trešo un jautājumu Par Cēsu
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu kā pēdējo.
Deputāti balso par domes sēdes darba kārtību ar papildjautājumiem, atklāti balsojot, PAR –
I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa,I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav,
ATTURAS – nav, domes sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.
Darba kārtībā:
1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 28.01.2021. un 19.02.2021. domes
sēdes lēmumu izpildi.
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2. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2020.gada 23.decembra
līdz 2021.gada 25.februārim.
3. Par klātienes mācību procesa apturēšanu Vecpiebalgas vidusskolas 1.-4.klasēs.
4. Par I.Sirmās atbrīvošanu no Vecpiebalgas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas amata.
5. Par Vecpiebalgas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja ievēlēšanu.
6. Par Saistošo noteikumu “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības” apstiprināšanu.
7. Par saistošo noteikumu “Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu”
apstiprināšanu.
8. Par Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizētā Rīcības
plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu.
9. Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu.
10. Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma
apstiprināšanu.
11. Par precizējumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 4/2019 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā".
12. Par atkāpšanos no dāvinājuma līguma.
13. Par atbalsta pasākumiem attālinātā mācību procesa laikā - ēdināšanas nodrošināšanai
Vecpiebalgas novada pašvaldībā.
14. Par piemaksu tehniskajam un medicīnas personālam pirmsskolas izglītības iestādēs
COVID-19 pandēmijas laikā.
15. Par nekustamā īpašuma „Apaļais šķūnis" Taurenes pagastā izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma „Pie Butlēriem" Vecpiebalgas pagastā izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma „Mazmeļļi” Dzērbenes pagastā atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma “Kalnozoli”, Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai.
19. Par nekustamo īpašumu „Dainas” un "Kalna Dainas"Dzērbenes pagastā sagatavošanu
atsavināšanai.
20. Par nekustamā īpašuma „Pie Vistiņām” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu
atsavināšanai.
21. Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Gavari”
Dzērbenes pagastā sadalīšanai.
22. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vecdauguņi”
Inešu pagastā.
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Anderi” Kaives
pagastā
26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vecsinepes”
Kaives pagastā.
27. Par nekustamā īpašuma „Jāņzemji”, Dzērbenes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai.
28. Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu.
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
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1.
Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas
atskaite par 28.01.2021. un 19.02.2021. domes sēdes lēmumu izpildi.
Pašvaldības izpilddirektore L. Burdaja sniedz atskaiti par 28.01.2021.un 19.02.2021.
domes sēžu lēmumu izpildi. Atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.CaunīteBērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 28.01.2021. un 19.02.2021. domes lēmumu
izpildi.
2.
Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite
par darbu no 2020.gada 23.decembra līdz 2021.gada 25.februārim.
Pašvaldības izpilddirektore L. Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par darbu no 2020. gada
23.decembra līdz 2021.gada 25.februārim. Atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone,
A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai L. Burdajas atskaiti par darbu no 2020. gada 23.decembra līdz
2021.gada 25.februārim.
3.
Par klātienes mācību procesa apturēšanu Vecpiebalgas vidusskolas 1.-4.klasēs.
Ziņo I.Putniņš
Ņemot vērā, ka Vecpiebalgas pagastā konstatēts Covid-19 izplatības pieaugums, pašvaldība
ir tiesīga pieņemt lēmumu par klātienes mācību procesa apturēšanu skolā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 23.februāra rīkojumu Grozījumi Ministru kabineta
2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.1
apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR –
I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Ar 2021.gada 26.februāri Vecpiebalgas vidusskolas 1.-4.klasēs apturēt klātienes mācību
procesu.
2. Par pieņemto lēmumu informēt Izglītības un zinātnes ministriju, izglītības iestādi,
izglītības iestādes izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus.
3. Publicēt informāciju Vecpiebalgas novada pašvaldības tīmekļvietnē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei
Leldei Burdajai.
4.
Par I.Sirmās atbrīvošanu no Vecpiebalgas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas amata.
Ziņo I.Putniņš
Vecpiebalgas novada pašvaldība 2020.gada 3. februārī ir saņēmusi Vecpiebalgas novada
bāriņtiesas priekšsēdētājas Iritas Sirmās iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 2021/6-11/69) par
atbrīvošanu no amata pēc pašas vēlēšanās. Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās
daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 26.punktu, kas nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un
atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus, ievērojot apvienotās finanšu komitejas un
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sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18. 02.2021. atzinumu, atklāti balsojot, PAR
– I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atbrīvot Vecpiebalgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Iritu Sirmo, personas kods [..],
no amata ar 2021.gada 17.martu (pēdējā darba diena).
2. Nozīmēt kontroli par lēmuma izpildi Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam.
5.
Par Vecpiebalgas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja ievēlēšanu.
Ziņo I.Putniņš
Ņemot vērā 2021.gada 25.februāra Vecpiebalgas novada domes lēmumu Nr.4 “Par
Vecpiebalgas novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas Iritas Sirmās atbrīvošanu no amata”,
lai nodrošinātu iestādes darba nepārtrauktību un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās 26.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un
locekļus, ievērojot apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas 18. 02. 2021. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.CaunīteBērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ievēlēt Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekli Ilzi Cīruli, personas kods [..], par
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju uz laiku līdz
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas iekļaušanai jaunizveidojamā Cēsu novada iestāžu sastāvā.
2. Noteikt, ka Ilze Cīrule uzsāk Vecpiebalgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu
izpildītājas amata pildīšanu 2021.gada 18.martā.
3. Nozīmēt kontroli par lēmuma izpildi Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam.
6.
Par saistošo noteikumu Nr.2/2021 “Par dzīvokļa pabalstu
bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu.
Ziņo Dz.Jukēvics
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 43.panta trešo daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu, apvienotās finanšu
komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.02.2021. atzinumu, atklāti
balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš,
PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2021.gada 25.februāra saistošos noteikumus
Nr.2/2021 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības” (turpmāk – Saistošie noteikumi).
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības 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.
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7.
Par saistošo noteikumu Nr.3/2021 “Par trūcīgas
un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu” apstiprināšanu.
Ziņo Dz.Jukēvics
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta
pirmās daļas 13.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. un 36.pantu,
apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.02.2021.
atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra,
E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2021.gada 25.februāra saistošos noteikumus
Nr.3/2021 “Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu” (turpmāk –
Saistošie noteikumi).
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības 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 Vecpiebalgas novada attīstības programmas
2013.-2020.gadam aktualizētā Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu.
Ziņo L.Burdaja
Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu, 14.10.2014. MK
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
73.punktu, 08.07.2014. MK noteikumu Nr.392 „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmas noteikumi” 18.punktu, Vecpiebalgas novada attīstības programmu 2013.-2020.gadam,
ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 7.janvāra Metodiskos
ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, apvienotās finanšu un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.02.2021 sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt “Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam” aktualizētu
Rīcības plānu 2021.-2022.gadam (1.pielikumā).
2. Apstiprināt “Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam” aktualizēto
Investīciju plānu 2021.-2022.gadam” (2.pielikumā).
3. Aktualizētais Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.- 2020.gadam „Investīciju
plāns” un “Rīcības plāns” stājas spēkā ar šā lēmuma pieņemšanas brīdi.
4. Publicēt aktualizēto investīciju plānu un rīcības plānu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.vecpiebalga.lv sadaļā “Attīstības plānošanas dokumenti”.
5. Lēmumu par “Vecpiebalgas novada programmas 2013.-2020.gadam aktualizētā Rīcības
plāna un Investīciju plāna 2021.-2022.gadam apstiprināšanu” nosūtīt Vidzemes plānošanas
reģionam.
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6. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļai ievietot aktualizēto Rīcības plānu un Investīciju plānu Teritorijas attīstības
plānošanas sistēmā (TAPIS).
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei Leldei Burdajai.
Lēmumu nosūtīt: Vidzemes plānošanas reģionam, e-pasts: vidzeme@vidzeme.lv
9.
Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu.
Ziņo L.Burdaja
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 671
"Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo
teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 671), 8.punktu,
apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18. 02. 2021.
atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra,
E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo daļu.
2. Piecu darbdienu laikā par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un iegūstošo pašvaldību (Cēsu novada pašvaldības domi).
3. Publicēt informāciju Vecpiebalgas novada pašvaldības tīmekļvietnē.
Lēmuma pielikumā:
- "Vecpiebalgas novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu
grozīšana vai sadalīšana" , 1.pielikums Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 671;
- "Vecpiebalgas novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana
vai sadalīšana" (I Būves, II Dzīvokļa īpašumi, III Zemes vienības, IV Kustamie īpašumi) ,
2.pielikums Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 671;
- "Vecpiebalgas novada pašvaldība saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu
grozīšanu vai sadalīšanu." (I Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības, II Eiropas
Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projekti), 3.pielikums Ministru Kabineta
noteikumiem Nr. 671.
10.
Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo Dz.Jukēvics
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas18.punktu pašvaldības autonomā
funkcija ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu organizēšanā, savukārt Civilās aizsardzības
un katastrofas pārvaldīšanas likuma 8.panta otrās daļas 2.punkts noteic, ka Ministru kabinets
nosaka civilās aizsardzības komisijas izveidošanas kārtību, uzdevumus, tiesības, darba
organizāciju un civilās aizsardzības komisijā esošo pašvaldību sadarbības teritoriju. Atbilstoši
Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” pielikuma 24.punktam ir izveidota Cēsu
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, kurā ietilpst Cēsu novads, Jaunpiebalgas
novads, Vecpiebalgas novads, Amatas novads, Priekuļu novads, Pārgaujas novads, Līgatnes
novads un Raunas novads.
Pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas 11.panta pirmās daļas otro
punktu, kas noteic, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu, atbilstoši apvienotās finanšu, sociālo, izglītības un
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kultūras jautājumu komitejas 18.02.2021. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Elita Eglīte (Amatas novads);
Komisijas priekšsēdētaja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda
komisijas priekšsēdētāja pienākumus: Jānis Rozenbergs (Cēsu novads);
Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
Hardijs Vents (Pārgaujas novads);
Kaspars Dravants (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests), prombūtnes laikā
aizvieto – Līga Ratniece (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests);
Laimis Šāvējs (Jaunpiebalgas novads);
Ainārs Šteins (Līgatnes novads)
Elīna Stapulone (Priekuļu novads)
Evija Zurģe (Raunas novads)
Indriķis Putniņš (Vecpiebalgas novads)
Komisijas locekļi:
Druvis Melderis (Valsts meža dienests);
Inga Zviedrāne (Valsts vides dienests);
Guntis Lošins (a/s “Sadales tīkls”);
Dzintars Suts (a/s “Augstsprieguma tīkls”);
Guntars Norbuts (Cēsu novada pašvaldība);
Guntars Rekmanis (Raunas novada dome);
Ieva Ozola (Raunas novada dome);
Aivars Damroze (Raunas novada dome);
Dzīlis Tamanis (Priekuļu novada pašvaldība);
Santa Rogoča (Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests);
Areta Vītola (Slimību profilakses un kontroles centrs);
Aina Muskova (Slimību profilakses un kontroles centrs) (komisijas locekles aizvietotāja);
Dina Līte-Zaķe (Veselības inspekcija);
Mārcis Ulmanis (Pārtikas un veterinārais dienests);
Aldis Pāže (Valsts policija);
Raitis Briedis (Valsts robežsardze);
Normunds Zaviļeiskis (Nacionālie bruņotie spēki);
Juris Suseklis (Amatas novada pašvaldība);
Viesturis Burjots (Vecpiebalgas novada pašvaldība).
Komisijas sekretāre: Ella Frīdvalde-Andersone (Amatas novada pašvaldība).
2. Apstiprināt Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.

11.
Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 25.04.2019. saistošo
noteikumu Nr. 4/2019 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā” precizēšanu.
Ziņo Dz.Jukēvics
Izskatot Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 10.11.2020.
atzinumu (turpmāk tekstā – atzinums) par Vecpiebalgas novada pašvaldības 25.04.2019.
noteikumiem Nr.4/2019 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Vecpiebalgas novadā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi), kurā izteikts lūgums
precizēt saistošos noteikumus, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18. 02. 2021.
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atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra,
E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Precizēt 11.2. apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
"11.2. ja zemes vienībā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst normatīvajos aktos
un tehniskajā dokumentācijā attiecīgajai sistēmai izvirzītajām prasībām, kā rezultātā var tikt
radīts ekoloģisks kaitējums apkārtējai videi. Šajā apakšpunktā noteiktais pienākums
piemērojams, sākot ar 2022.gada 1.janvāri."

2. Precizēt 21.punktu, aizstājot vārdus "komercuzskaites mēraparāts" ar vārdiem "patēriņa
skaitītājs".
3. Precizēt 28.punktu, papildinot Noteikumus ar 28. punktu un izsakot to šādā redakcijā:
"28.1 Noteikumu 28.punkta prasības attiecināmas uz ražošanas notekūdeņiem atbilstoši
Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 6.punktam. Noteikumu
28.punkta prasības netiek attiecinātas uz sadzīves notekūdeņiem."

4. Precizēt 65. un 66.punktu atbilstoši Administratīvās atbildības likumam, izsakot šādā
redakcijā
"65. Noteikumu izpildi kontrolēt savas kompetences robežās ir tiesīgas amatpersonas, kurām
pašvaldība ir deleģējusi veikt pašvaldības policijas funkciju izpildi vai Pakalpojumu
sniedzēja amatpersonas, ja šādas tiesības viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos
normatīvajos aktos.
66. Administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem izskata Administratīvā
komisija."
5. Precizēt 30. punktā atsauci, aizstājot skaitli "29"ar skaitli "28".
6. Precizēt 60.3. apakšpunktā atsauci, aizstājot skaitli "62"ar skaitli "61".
7. Precizēt 33.4.apakšpunktu, papildinot to ar teikumu:
" Izņēmuma tiesības ir Pakalpojumu sniedzēja pilnvarotām personām vai pašvaldības
saimniecības nodaļas darbiniekiem."

8. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.4/2019 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā” precizētajā redakcijā.
9. Atcelt domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumu „Par saistošo noteikumu „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā”
apstiprināšanu” (protokols Nr.4,2.§).
10. Noteikt, ka:
10.1.saistošie noteikumi Nr.4/2019 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā” ar precizējumiem un spēkā esošajiem
grozījumiem, stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Vecpiebalgas
novada ziņas";
10.2.lai nodrošinātu saistošo noteikumu Nr.4/2019 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā” publisko
pieejamību, noteikumu pilns teksts tiek ievietots pašvaldības tīmekļvietnē –
www.vecpiebalga.lv, kā arī pieejams Vecpiebalgas novada pašvaldības pārvaldēs.
11. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā "Vecpiebalgas novada ziņas" un triju darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
12.
Par atkāpšanos no dāvinājuma līguma.
Ziņo D.Slaidiņa
Vecpiebalgas novada pašvaldība ar 2014.gada 26.jūnija lēmumu (protokols Nr. 7, lēm. Nr.
16) un 2014.gada 3.jūlijā noslēgtu Dāvinājuma līgumu ir pieņēmusi no V.Z.D., personas kods: (...)
(turpmāk - Dāvinātāja) dāvinājumu - nekustamo īpašumu "Lejas", Kaives pagastā, Vecpiebalgas
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novadā, kadastra Nr. 42580060137, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 7,5605
ha un kas reģistrēts Kaives pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000430233 uz dāvinātājas
vārda.
Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 77.panta otrajai daļai, Pašvaldības īpašums
izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan
nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības
kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus
(pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 4.panta pirmajā daļā
noteikts, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Proti, lai nodrošinātu
nekustamo īpašumu labas pārvaldības principus, sekmētu Vecpiebalgas novada teritorijas
sakārtošanu, apbūves racionālāku un efektīvāku izmantošanu, pašvaldībai ir pastāvīgi jāvērtē tās
īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu izmantošana un jālemj par racionālāko
izmantošanas veidu, kas var ietvert nekustamo īpašumu nodošanu nomai vai atsavināšanai.
Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas atzinumam:
1) nekustamais īpašums netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai;
2) saskaņā ar Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumu to nav plānots izmantot pašvaldības
funkciju nodrošināšanai;
3) nav paredzams, ka tas varētu tikt izmantots pašvaldības funkcijas nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome ir tiesīga lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ievērojot apvienotās
finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18. 02. 2021. atzinumu,
atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis,
I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atkāpties no 2014.gada 3.jūlijā noslēgtā dāvinājuma līguma starp Vecpiebalgas novada
pašvaldību un V.Z.D., personas kods (...);
2. Informēt V.Z.D., personas kods (...) mantiniekus par pieņemto lēmumu;
3. Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt saistību atcēlēju līgumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veic Vecpiebalgas novada domes izpilddirektore.
13.
Par atbalsta pasākumiem attālinātā
mācību procesa laikā - ēdināšanas nodrošināšanai Vecpiebalgas novada pašvaldībā.
Ziņo I.Putniņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 2020.gada
6.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un
2020.gada 27.augusta domes sēdes lēmumu Nr. 5, protokols 7 “Par brīvpusdienu piešķiršanu
izglītojamajiem Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadam”,
atbilstoši apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.02.2021.
atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra,
E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt sociālo palīdzību - pārtikas piegādi pārtikas pakas veidā (viena pārtikas paka
katram bērnam 30,00 eiro vērtībā) – Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu audzēkņiem
un Vecpiebalgas novada pašvaldībā deklarēto ģimeņu bērniem: 1.-9.klašu skolēniem.
2. Piešķirt sociālo palīdzību - pārtikas piegādi pārtikas pakas veidā (viena pārtikas paka
katram bērnam 30,00 eiro vērtībā) audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem
Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu 1.-9.klašu izglītojamajiem un 10.–12.klašu
izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm.
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3. Piešķirt sociālo palīdzību - pārtikas piegādi pārtikas pakas veidā (viena pārtikas paka
katram bērnam 30,00 eiro vērtībā) tiem Vecpiebalgas novada pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem, kuri ir obligātajā izglītības vecumā un nevar apmeklēt pirmsskolu, sakarā ar
pašvaldības skolēnu autobusa nekursēšanu un Covid 19 situācijas radīto ierobežojumu
dēļ veselu mēnesi.
4. Lēmumā minētos izdevumus apmaksāt no Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālā
dienesta budžeta - ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem - un Valsts mērķdotācijas skolēnu
pusdienām.
5. Lēmums stājas spēkā no 2021.gada 25.februāri un ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei.
6. Lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei
Leldei Burdajai.
14.
Par piemaksu tehniskajam un medicīnas
personālam pirmsskolas izglītības iestādēs COVID-19 pandēmijas laikā.
Ziņo I.Pogule
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 21.panta pirmo daļu – dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības 2021.gada 25.janvāra vēstuli Nr.11 “Par piemaksu tehniskajam un
medicīnas personālam pirmsskolas un speciālajās izglītības iestādēs COVID-19 pandēmijas
laikā”, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.02.2021.
atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra,
E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Par darbu Covid-19 pandēmijas laikā Vecpiebalgas novada pašvaldības pirmsskolas
iestādēs nodarbinātajam tehniskajam un medicīnas personālam veikt piemaksas 7,35
likmēm ar kopējām izmaksām EUR 2 205 (divi tūkstoši divi simti pieci eiro), kas ir EUR
300 (trīs simti eiro) par likmi, ar iekļautu darba devēja sociālo nodokli, sekojošām likmēm:
1.1.Vecpiebalgas novada pamatskolā:
1.1.1. Apkopējs 2 likmes
1.1.2. Tehniskais strādnieks 1 likme
1.1.3. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 0.5 likmes
1.1.4. Sporta pedagogs 0.45 likmes
1.1.5. Angļu valodas pedagogs 0.1 likme
1.2.Vecpiebalgas vidusskolā:
1.2.1. Apkopējs 1 likme
1.2.2. Sētnieks 1 likme
1.2.3. Dežurants 0.3 likmes
1.2.4. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 0.5 likmes
1.2.5. Sporta pedagogs 0.5 likmes
2. Piemaksas veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei
Leldei Burdajai.
15.
Par nekustamā īpašuma „Apaļais šķūnis”,
Taurenes pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
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Ziņo D.Slaidiņa
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumu”, Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumu privatizācijas
komisijas 12.02.2021. apstiprināto Izsoles protokolu Nr.1, atbilstoši apvienotās finanšu un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.02.2021. atzinumam, atklāti balsojot, PAR –
I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Apaļais šķūnis”, Taurenes pagastā,
Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4286 005 0032, izsoles rezultātus – izsolē piedāvātā
augstākā cena EUR 1450.00 (viens tūkstotis četri simti piecdesmit euro).
2. Pārdot nekustamo īpašumu „Apaļais šķūnis”, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,
kadastra Nr. 4286 005 0032, izsoles augstākās cenas piedāvātājam N.S., personas kods
“dzēsts”, adrese: Taurenes pagasts Vecpiebalgas novads LV-4119.
16.
Par nekustamā īpašuma „Pie Butlēriem”,
Vecpiebalgas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumu”, Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumu privatizācijas
komisijas 12.02.2021. apstiprināto Izsoles protokolu Nr.2, atbilstoši apvienotās finanšu un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.02.2021. atzinumam, atklāti balsojot, PAR –
I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Pie Butlēriem”, Vecpiebalgas pagastā,
Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 007 0028, izsoles rezultātus – izsolē piedāvātā
augstākā cena EUR 7120,00 (septiņi tūkstoši viens simts divdesmit euro).
2. Pārdot nekustamo īpašumu „Pie Butlēriem”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā,
kadastra Nr. 4292 007 0028, izsoles augstākās cenas piedāvātājam SIA „Timber Way”,
reģistrācijas Nr. 45403052838, adrese „Ūdri”, Liezēres pagasts, Madonas novads LV4884.
17.
Par nekustamā īpašuma „Mazmeļļi”, Dzērbenes
pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Vecpiebalgas novada dome 28.01.2021. pieņēmusi lēmumu par nekustamā īpašuma
„Mazmeļļi”, Dzērbenes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai.
Vidzemes rajona tiesas Dzērbenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.324 reģistrētas
Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Mazmeļļi”, Dzērbenes
pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4250 002 0122, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4250 002 0122 0,41 ha platībā.
Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazmeļļi”, Dzērbenes pagastā,
Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4250 002 0122 , pārdošanas brīvo cenu veido:
tirgus vērtība EUR 600,00 ko noteikusi sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ilze Apeine
(Latvijas īpašumu Vērtētāju asociācijas sertifikāts Nr. 110)15.02.2021.
vērtēšanas pakalpojums EUR 205,70
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Kopā EUR 805,70.
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 un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas 18.02.2021. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone,
A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Mazmeļļi”, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4250 002 0122,
zemes vienības kadastra apzīmējums 4250 002 0122, platība 0,41 ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma „Mazmeļļi”, kadastra Nr. 4250 002 0122, zemes vienības
kadastra apzīmējums 4250 002 0122, nosacīto cenu – EUR 806,00 (astoņi simti seši euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazmeļļi” atsavināšanai.
18.
Par nekustamā īpašuma „Kalnozoli”, Dzērbenes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai.
Ziņo D.Slaidiņa
Izskatot R.A. personas kods “dzēsts”, adrese: Jelgava, 08.02.2021. iesniegumu par
iespējām iegūt īpašumā pašvaldības nekustamo īpašumu Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas
novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4250 005 0082, konstatēts:
Nekustamais īpašums “Kalnozoli”, kadastra Nr. 4250 005 0059, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 005 0082 1,35 ha platībā, Dzērbenes pagastā Vecpiebalgas
novadā, ir piekrītošs Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar pašvaldības 15.06.2011. lēmumu
par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4250 005 0059 ir starpgabals, kura platība ir
mazāka par teritorijas plānojumā paredzēto minimālo platību. Vecpiebalgas novada teritorijas
plānojumā 2013.-2025.gadam lauku zemēs zemes vienības minimālā platība noteikta 2 ha. Zemes
vienība atrodas pie valsts vietējā autoceļa V310 „Dzērbene-Zvirguļi”.
Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, apvienotās
finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.02.2021. atzinumu, atklāti
balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš,
PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā
īpašuma „Kalnozoli”, kadastra Nr. 4250 005 0059, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4250 005 0082, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, sagatavošanu
atsavināšanai – zemes robežu uzmērīšanu, īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā, tirgus
vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu.

19.
Par nekustamo īpašumu „Dainas” un
„Kalna Dainas”, Dzērbenes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai.
Ziņo D.Slaidiņa
Izskatot R.P., personas kods “dzēsts”, adrese: Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas
nov., 02.02.2021. iesniegumu par iespējām iegūt īpašumā nomātās zemes vienības „Dainas” un
„Kalna Dainas” Dzērbenes pagastā, konstatēts:
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Ar Dzērbenes pagasta padomes 2008.gada 30.oktobra lēmumu R. P. tika piešķirtas
lietošanā zemes vienības „Dainas”, kadastra apzīmējums 4250 007 0105 3,3 ha platībā un „Kalna
Dainas” 4250 006 0048, 20,5 ha platībā Dzērbenes pagastā Vecpiebalgas novadā. Pamatojoties uz
LR likuma “Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums“ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 2. un 2.1 daļām, ar Vecpiebalgas novada
domes 15.08.2012. lēmumu R.P. tika izbeigtas lietošanas tiesības uz lietošanā piešķirto zemi un
piedāvātas zemes nomas pirmtiesības. 2013.gada 2.janvārī tika noslēgts zemes nomas līgums par
zemes vienību „Dainas” un „Kalna Dainas” iznomāšanu R.P. Uz iznomātās zemes vienības
„Dainas” atrodas dzīvojamā māja un saimniecības ēkas, kas pieder R.P. pamatojoties uz
1999.gada 20.decembra dāvinājuma līgumu.
Zemes vienības „Dainas” un „Kalna Dainas” ir piekrītošas Vecpiebalgas novada
pašvaldībai saskaņā ar pašvaldības 16.01.2013. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un
nostiprināmas Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un 1.daļas
2.punktu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.02.2021.
atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra,
E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt nekustamo īpašumu „Dainas”, kadastra Nr. 4250 007 0105 un „Kalna Dainas”,
kadastra Nr. 4250 006 0048, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, sagatavošanu
atsavināšanai - īpašumu nostiprināšanu Zemesgrāmatā, mežaudzes novērtēšanu, tirgus
vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu.
20.
Par nekustamā īpašuma „Pie Vistiņām”,
Vecpiebalgas pagastā, sagatavošanu atsavināšanai.
Ziņo D.Slaidiņa
Izskatot I.L., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag.,
Vecpiebalgas nov., 25.01.2021. iesniegumu par iespējām iegūt īpašumā pašvaldības nekustamo
īpašumu „Pie Vistiņām”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 001
0020, kas robežojas ar I.L. piederošo nekustamo īpašumu „Vistiņas”, konstatēts:
Nekustamais īpašums “Pie Vistiņām”, kadastra Nr. 4292 001 0020, kas sastāv no
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 001 0259 0,5 ha platībā, Vecpiebalgas
pagastā Vecpiebalgas novadā, ir piekrītošs Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar
pašvaldības 16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināms Zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4292 001 0259 ir starpgabals, kura platība ir
mazāka par teritorijas plānojumā paredzēto minimālo platību. Vecpiebalgas novada teritorijas
plānojumā 2013.-2025.gadam lauku zemēs zemes vienības minimālā platība noteikta 2 ha. Zemes
vienība atrodas pie pašvaldības autoceļa „Nākotne-Baltaci-Kagaiņi”.
Nekustamais īpašums ”Pie Vistiņām” nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, apvienotās
finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.02.2021. atzinumu, atklāti
balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš,
PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā
īpašuma „Pie Vistiņām”, kadastra Nr. 4292 001 0020, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4292 001 0259, Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā, sagatavošanu
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atsavināšanai – zemes robežu uzmērīšanu, īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā,
mežaudzes novērtēšanu, tirgus vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu.
21.
Par zemes ierīcības projekta grozījumu
apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Gavari”, Dzērbenes pagastā, sadalīšanai.
Ziņo D.Slaidiņa
Vecpiebalgas novada pašvaldībā 29.01.2021. saņemts SIA “Apriņķa mērnieks” zemes
ierīkotājas Colmontujas Džamjansurenas iesniegums par zemes ierīcības projekta grozījumu
apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Gavari”, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 004 0034 sadalīšanai.
Zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma “Gavari”, kadastra Nr. 4250 004 0034
sadalīšanai apstiprināts ar Vecpiebalgas novada Domes 22.10.2020. lēmumu Nr.21 (protokols
Nr.11).
Uzmērot projektētās zemes vienības un veicot robežu izspraušanu apvidū pēc izstrādātā
zemes ierīcības projekta, mērnieks konstatējis, ka projektētā robeža neatbilst pasūtītāja vēlmēm un
nepieciešams mainīt jaunveidojamo zemes vienību Nr.1 un Nr.2 savstarpējo robežu.
Izskatot SIA „Apriņķa mērnieks” zemes ierīkotājas izstrādātos zemes ierīcības projekta
grozījumus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma
„Zemes ierīcības likums” 8.1 pantu un 19. pantu, MK 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505.
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas 18.02.2021. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Apriņķa mērnieks” izstrādātos zemes ierīcības projekta grozījumus
nekustamā īpašuma “Gavari”, kadastra Nr. 4250 004 0034 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4250 004 0034 sadalīšanai.
2. Saglabāt īpašuma „Gavari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 004 0034 daļai,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 004 0101 1,18 ha kopplatībā
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) un ēkām, kas atrodas uz šīs zemes vienības,
nosaukumu un adresi “Gavari”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes
vienībai zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
3. Piešķirt no īpašuma „Gavari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 004 0034
atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 004 0102
14,22 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu
“Jaungavari”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes
lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
0101.
22.
Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Izskatot A.M. personas kods “dzēsts”, adrese: Kaive, Kaives pagasts, Vecpiebalgas
novads, 09.02.2021. iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ceļmala”, kadastra Nr. 4258 003 0122,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0122 lauksaimniecībā izmantojamās zemes 0,1
ha kopplatībā, nomu palīgsaimniecības vajadzībām, konstatēts:
Nekustamais īpašums “Ceļmala”, kadastra Nr. 4258 003 0122, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0122 0,1 ha platībā, Kaives pagastā Vecpiebalgas
novadā, ir piekrītošs Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar pašvaldības 27.11.2014. lēmumu
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par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu.
19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi”, 29.2.punkts nosaka, ka iznomājot neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek
izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas
Republikas lauku apvidos" 7. pantam var nepiemērot šo Noteikumu 32.punktu, kas paredz, ka
Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.
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., 29.2.,
31. un 32.punktiem, Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2019, 2.punktu,
atbilstoši apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 18.02.2021.
atzinumam, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra,
E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A.M. par nekustamā īpašuma „Ceļmala”, Kaivē, Kaives
pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 003 0122, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4258 003 0122, lauksaimniecībā izmantojamās zemes 0,1 ha platībā nomu
lauksaimnieciskai izmantošanai personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līguma
termiņš - 5 gadi.
2. Zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabalu 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 līgumu un
mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas izpilddirektorei noslēgt zemes nomas līgumu.
23.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Izskatot z/s „Circeņi”, reģistrācijas Nr. 44101032044, adrese „Vīksnas”, Dzērbene,
Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov., LV-4118 , īpašnieka A.S. 26.01.2021. iesniegumu par
nekustamo īpašumu „Ielejas”, kadastra Nr. 4250 007 0320, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4250 007 0320 lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas 2,9 ha kopplatībā,
„Sabiedriskais centrs”, kadastra Nr. 4250 007 0306, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250
007 0382 lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas 3,8 ha kopplatībā un „Liepas”, kadastra
Nr. 4250 007 0100, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0100 lauksaimniecībā
izmantojamās zemes daļas 2,4 ha kopplatībā zemes nomas līguma pagarināšanu, konstatēts:
Nekustamais īpašums “Ielejas”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,
kadastra Nr. 4250 007 0320, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0320
3,07 ha platībā, ir reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Dzērbenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000460152, “Sabiedriskais centrs”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,
kadastra Nr. 4250 007 0306, kas sastāv no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4250 007
0306 un 4250 007 0382 7,169 ha platībā, ir reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Dzērbenes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000208893 kā Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumi.
Nekustamais īpašums “Liepas”, kadastra Nr. 4250 007 0100, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0100 2,5 ha platībā, Dzērbenes pagastā Vecpiebalgas novadā,
ir piekrītošs Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar pašvaldības 16.12.2009. lēmumu par
zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda pamatojoties uz
likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
2.daļas 4.punktu.
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19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi”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 z/s “Circeņi” par nekustamo īpašumu “Ielejas”, “Sabiedriskais centrs” un
“Liepas” nomu noslēgts 01.01.2016., 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.
Līguma darbības laikā Nomnieks apzinīgi pildījis noslēgtajos līgumos noteiktos nomnieka
pienākumus, Nomniekam nav zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļu , 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.,53.,56. punktiem, atbilstoši apvienotās finanšu un sociālo un kultūras komitejas 18.02.2021.
atzinumam, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra,
E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar z/s „Circeņi” par nekustamo īpašumu „Ielejas”, kadastra
Nr. 4250 007 0320, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0320 lauksaimniecībā
izmantojamās zemes daļas 2,9 ha kopplatībā, „Sabiedriskais centrs”, kadastra Nr. 4250
007 0306, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0382 lauksaimniecībā
izmantojamās zemes daļas 3,8 ha kopplatībā un „Liepas”, kadastra Nr. 4250 007 0100,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0100 lauksaimniecībā izmantojamās
zemes daļas 2,4 ha kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš - 5
gadi.
2. Zemesgabalu nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabalu kadastrālās vērtības ,bet ne
mazāka par minimālo zemesgabalu nomas maksu - 28 euro.
3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos
nodokļus .
4. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai sagatavot nomas līgumu un
mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas izpilddirektorei noslēgt zemes nomas līgumu ar z/s
„Circeņi”.
24.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Vecdauguņi”, Inešu pagastā.
Ziņo D.Slaidiņa
Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas 03.12.2020. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2020/7-29/1515 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Vecdauguņi” Inešu pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra
Nr. 4254 001 0009, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 001 0009 sadalīšanai” ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Vecdauguņi” (kadastra Nr. 4254 001
0009).
Izskatot SIA „Ametrs” sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes 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
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kultūras jautājumu komitejas 18.02.2021. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Ammetrs” sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vecdauguņi”, kadastra Nr.4254 001 0009, Inešu
pagasts, Vecpiebalgas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 001 0009
sadalīšanai.
2. Saglabāt no īpašuma „ Vecdauguņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 001 0009
atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 001 0208
14,7 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) un ēkām, kas atrodas uz
šīs zemes vienības, nosaukumu un adresi “Vecdauguņi” Inešu pagasts, Vecpiebalgas
novads un
noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3. Piešķirt no īpašuma „ Vecdauguņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 001 0009
atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 001 0197
2,0 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Andruguņi”,
Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķizeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Piešķirt no īpašuma „ Vecdauguņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 001 0009
atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 001 0206
2,3 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Reiņuguņi”,
Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķizeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
25.
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Anderi”, Kaives pagastā.
Ziņo D.Slaidiņa
Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas 27.08.2020. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2020/7-29/1070 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Anderi” Kaives pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra
Nr. 4258 003 0080, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0192 sadalīšanai” ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Anderi” (kadastra Nr. 4258 003
0080).
Izskatot SIA „Apriņķa mērnieks” sertificētas zemes ierīkotājas Colmontujas
Džamjansurenas izstrādāto zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” 19. pantu, MK 2016.gada
2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28.
punktiem, un MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis,
I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Apriņķa mērnieks” sertificētas zemes ierīkotājas Colmontujas
Džamjansurenas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Anderi”, kadastra
Nr.4258 003 0080, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4258 003 0192 sadalīšanai.
2. Saglabāt no īpašuma „ Anderi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0192
atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0199
9,34 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Anderi”
Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķizeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
17

3. Piešķirt no īpašuma „ Anderi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0192
atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0200
9,86 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Mazanderi”,
Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķizeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.
26.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Vecsinepes”, Kaives pagastā.
Ziņo D.Slaidiņa
Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas 04.08.2020. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2020/7-29/968 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Vecsinepes” Kaives pagastā Vecpiebalgas novadā,
kadastra Nr. 4258 004 0038, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 004 0038 sadalīšanai”
ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Vecsinepes” (kadastra Nr. 4258
004 0038).
Izskatot SIA „Novadmērnieks” sertificētas zemes ierīkotājas Māras Marheles izstrādāto
zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
13.punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” 19. pantu, MK 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un MK 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Novadmērnieks” sertificētas zemes ierīkotājas Māras Marheles izstrādāto
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vecsinepes”, kadastra Nr.4258 004 0038,
Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 004
0038 sadalīšanai.
2. Saglabāt no īpašuma „ Vecsinepes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 004 0038
atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 004 0087
4,5 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Vecsinepes”
Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķizeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.
3. Piešķirt no īpašuma „ Vecsinepes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 004 0038
atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 004 0088
10,1 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu un adresi
“Sinepes”, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes
lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
0101. Saglabāt ēkām, kas atrodas uz šīs zemes vienības, adresi “Sinepes”, Kaives pagasts,
Vecpiebalgas novads.
27.
Par nekustamā īpašuma „Jāņzemji”, Dzērbenes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai.
Ziņo D.Slaidiņa
Izskatot A.S., personas kods “dzēsts”, adrese: Jelgava, LV-3002, 19.02.2021. iesniegumu
par iespējām iegūt īpašumā pašvaldības nekustamo īpašumu „Jāņzemji”, Dzērbenes pagastā,
Vecpiebalgas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4250 007 0372, konstatēts:
Nekustamais īpašums “Jāņzemji”, kadastra Nr. 4250 007 0372, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0372 0,47 ha platībā, Dzērbenes pagastā Vecpiebalgas
novadā, ir piekrītošs Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar pašvaldības 16.12.2009. lēmumu
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par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināms Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 5.punktu.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0372 ir starpgabals, kura platība ir
mazāka par teritorijas plānojumā paredzēto minimālo platību. Vecpiebalgas novada teritorijas
plānojumā 2013.-2025.gadam lauku zemēs zemes vienības minimālā platība noteikta 2 ha.
Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot,
PAR – I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā
īpašuma „Jāņzemji” ,kadastra Nr. 4250 007 0372, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4250 007 0372, Dzērbenes pagastā Vecpiebalgas novadā, sagatavošanu atsavināšanai –
zemes robežu uzmērīšanu, īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā, tirgus vērtības un
atsavināšanas vērtības noteikšanu.

28.
Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu.
Ziņo I.Putniņš
Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas
3.punktam pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
plānu.
Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumi Nr.658 “Noteikumi par civilās aizsardzības
plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” nosaka valsts civilās aizsardzības plāna,
paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plāna un objekta civilās aizsardzības plāna
struktūru un tajā iekļaujamo informāciju. Saskaņā ar minēto noteikumu 4.2.apakšpunktu
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā iekļauj informāciju par pašvaldības teritorijā
iespējamiem riskiem (zemi, vidēji, augsti un ļoti augsti), ņemot vērā valsts civilās aizsardzības
plānā norādīto informāciju.
Pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2017.gada 7.novembra noteikumi Nr.658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un
tajos iekļaujamo informāciju” 4., 5.punktu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa, A.Andersone,
A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Vecpiebalgas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
Indriķim Putniņam.
Sēdi slēdz plkst. 16:30
Sēdes ilgums 1 stunda un 30 minūtes.
Sēdi vadīja:

I.PUTNIŅŠ

Sēdi protokolēja:

I.ĢĒRMANE

Sēdē piedalījās:

A.CAUNĪTE-BĒRZIŅA
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A.ANDERSONE
E.ĶAUKULIS

I.NAVRA
I.RADZIŅA
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