LATVIJAS REPUBLIKA
VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000057259,
Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122
tālr.641 07279, fakss 64161969 vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv
DOMES SĒDES PROTOKOLS
Vecpiebalgas novada Inešu pagastā
2018.gada 28.jūnijā

Nr.11

Sēde sasaukta plkst.1500
Sēdi atklāj plkst.1500
Domes priekšsēdētājs rosina izņemt no domes sēdes darba kārtības lēmuma projektu “Par
Vecpiebalgas novada pašvaldības Sporta padomes nolikuma apstiprināšanu”, kā arī papildināt
domes sēdes darba kārtību ar lēmuma projektu “Par konkursa uz Vecpiebalgas vidusskolas
direktora amata vietu izsludināšanas termiņa pagarināšanu”.
Deputāti balso par domes sēdes darba kārtības papildināšanu, atklāti balsojot, PAR – I.Radziņa,
V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns,
I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.
Darba kārtībā:
1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 24.05.2018. domes sēdes lēmumu
izpildi.
2. Saistošo noteikumu Nr. 5/2018 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.4/2018 “Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”
apstiprināšana
3. Par finansiālu atbalstu Latvijas simtgadei veltītās grāmatas “Es esmu Latvija” izdošanai.
4. Par finansiālu atbalstu Vecpiebalgas jauniešu dalībai starptautiskā vides izglītības
nometnē.
5. Par papildus finansējuma piešķiršanu Vecpiebalgas vidusskolai profesionālās ievirzes
programmas realizēšanai.
6. Par nometnes “Piedzīvosim Piebalgā” organizēšanu.
7. Par Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekles Birutas Grunskas atbrīvošanu no amata.
8. Par Taurenes pamatskolas direktores atbrīvošanu no amata.
9. Par Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas direktores atbrīvošanu no
amata.
10. Par Vecpiebalgas novada pamatskolas direktora apstiprināšanu.
11. Par Vecpiebalgas novada pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
12. Par Amatnieku tirgus Vecpiebalgā nolikuma apstiprināšanu.
13. Par zeķu adīšanas konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt” nolikuma apstiprināšanu.
14. Par telpu un adreses noteikšanu Vecpiebalgas vēlēšanu iecirkņa Nr.388 darbībai.
15. Par telpu nedzīvojamā ēkā “Pils”, kadastra apz.4254 002 0312 001, Inešos, Inešu pagastā,
Vecpiebalgas novadā, nodošanu nomā.
16. Par telpu nedzīvojamā ēkā “Pils”, kadastra apz.4250 007 0176 001, Dzērbenē, Dzērbenes
pagastā, Vecpiebalgas novadā, nodošanu nomā.
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17. Par zemes nomas līguma precizēšanu.
18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
19. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Balgas Meirēni"
Vecpiebalgas pagastā.
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vidus Maisēļi”,
Kaives pagastā.
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Lejas Salnēni”,
“Salnēni” un “Kalna Salnēni”, Vecpiebalgas pagastā, robežu pārkārtošanai.
23. Par nekustamajā īpašuma "Jaunzemji", Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, atsavināšanu un
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma "Ābeles" Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai.
25. Par dzīvokļa atsavināšanu nekustamajā īpašumā "Dzelzceļa stacija Dzērbene" un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
26. Par nekustamo īpašumu "Kalves" un "Lielkalves" Vecpiebalgas pagastā robežu
pārkārtošanu.
27. L.G. iesnieguma izskatīšana.
28. Par cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
29. Par cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
30. Par cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
31. Par zemes vienības „Lejas Ceriņi” piekritību pašvaldībai.
32. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkursa “Dažādojam savu ikdienu”
rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.
33. Par konkursa uz Vecpiebalgas vidusskolas direktora amata vietu izsludināšanas termiņa
pagarināšanu.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ
Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE
Sēdē piedalās:
Deputāti – Arita ANDERSONE
Edgars BĒRZKALNS
Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA
Kristaps DRIĶIS
Edžus ĶAUKULIS
Viesturs MELBĀRDIS
Inese NAVRA
Indriķis PUTNIŅŠ
Ilona RADZIŅA
Izpilddirektore Lelde BURDAJA
Juriste Sandra STRAUPE
Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Girta UPENA
Nekustamā īpašuma speciāliste Daina SLAIDIŅA
Personāla speciāliste Sandra LAZDIŅA
Ekonomiste Gita JANŠEVICA
Pašvaldības izdevuma “Vecpiebalgas novada ziņas” redaktore Dzidra JEŠKINA
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
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1.
Pašvaldības izpilddirektores
L.Burdajas atskaite par 24.05.2018. domes sēdes lēmumu izpildi.
Izpilddirektore L.Burdaja sniedz deputātiem atskaiti par 2018.gada 24.maija domes sēdes
Nr.11 lēmumu izpildi. Atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,
A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 24.05.2018. domes lēmum izpildi.
2.
Saistošo noteikumu Nr.5/2018 “Grozījumi
Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par
pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām” apstiprināšana.
Ziņo S.Straupe
2018.gada 26. aprīlī Vecpiebalgas novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr. 4/2018
“Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām” (turpmāk tekstā saukti “Saistošie
noteikumi”).
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 24.05.2018. vēstulē Nr. 1-18/4658
pašvaldībai ir sniegtas norādes un nepieciešamību precizēt Saistošos noteikumus, pielāgojot tajā
ietverto punktu izkārtojumu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr. 108
“Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 115.punkta prasībām.
Pamatojoties uz Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu
sagatavošanas noteikumi”, finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu (protokols Nr.1), atklāti
balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis,
I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5/2018 “Grozījumi
Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par pašvaldības
pabalstu politiski represētajām personām””.
Saistošie noteikumi pielikumā uz 1 lapas.
3.
Par finansiālu atbalstu
Latvijas simtgadei veltītās grāmatas „Es esmu Latvija” izdošanai.
Ziņo G.Janševica
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām
ir autonomā funkcija- rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un
tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un
pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.) un "Es esmu Latvija" projekta
asistentes Kate Spilas iesniegumu, finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu (protokols Nr.1),
atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis,
K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Latvijas simtgadei veltītās grāmatas „Es esmu Latvija” izdošanu, no piedāvājuma
izvēloties „Bronzas plānu”, piešķirot finansējumu 300 euro, par to pašvaldības īpašumā
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saņemot trīs grāmatas. Izdevumus finansēt no pamatbudžetā Simtgades pasākumiem
plānotajiem līdzekļiem, struktūrvienība 1823.
4.
Par finansiālu atbalstu
Vecpiebalgas jauniešu dalībai starptautiskā vides izglītības nometnē.
Ziņo G.Janševica
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām
ir autonomā funkcija- gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.) un UNESCO
Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra p.i. Sarmītes Pulstes iesniegumu, finanšu
komitejas 21.06.2018.atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRETnav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apmaksāt dalību UNESCO vides izglītības projekta „Baltijas jūras projekts” nometnē
Dampā, Vācijā no 2018.gada 18.septembra līdz 21.septembrim Vecpiebalgas vidusskolas
9.klases skolniecei E.K.A. un 8.klases skolniecei M.P.apmaksājot dalības maksu,
uzturēšanās un ceļa izdevumus katrai dalībniecei 200,00 euro apmērā no Vecpiebalgas
vidusskolas budžeta.
5.
Par papildus finansējuma piešķiršanu Vecpiebalgas
Vidusskolai profesionālās ievirzes programmas realizēšanai.
Ziņo G.Janševica
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu, kas nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, 2011.gada
27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās
ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” 19.punktu, kas nosaka, Latvijas
Nacionālais kultūras centrs ir tiesīgs pārtraukt dotācijas izmaksu un vienpusēji izbeigt noslēgto
finansēšanas līgumu, ja ir beidzies izglītības iestādes akreditācijas termiņš vai ir anulēta izglītības
iestādes attiecīgās izglītības programmas īstenošanai izsniegtā licence vai beidzies tās derīguma
termiņš un pamatojoties uz Vecpiebalgas novada domes lēmumu Nr.1 “Par Inešu pamatskolas
pievienošanu Vecpiebalgas vidusskolai” (26.02.2018., protokols Nr.4), finanšu komitejas
21.06.2018.atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRETnav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Vecpiebalgas vidusskolā turpināt Inešu pamatskolā realizēto profesionālās ievirzes
programmu Vizuāli plastiskā māksla – kods 20V21100.
2. Piešķirt papildus finansējumu Vecpiebalgas vidusskolai no 2018.gada 1.septembra līdz
31.decembrim profesionālās ievirzes programmas Vizuāli plastiskā māksla realizēšanai
2610,44 euro (652,61 euro vienā mēnesī) pedagoģisko darbinieku atalgojumam un 628,85
euro valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
3. Uzdot ekonomistei kārtējos budžeta grozījumos veikt attiecīgas izmaiņas Vecpiebalgas
vidusskolas budžetā.
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6.
Par nometnes „Piedzīvosim Piebalgā” organizēšanu.
Ziņo I.Putniņš
Pamatojoties uz Jaunatnes nodaļas vadītājas L.Ķaukules ierosinājumu organizēt nometni
bērniem un jauniešiem no 2018.gada 16.jūlija līdz 20.jūlijam, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, kurā noteikta pašvaldības funkcija- gādāt par iedzīvotāju
izglītību, tai skaitā, organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm, finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu (protokols Nr.1),
atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis,
I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – E.Ķaukulis,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada bērnu un jauniešu nometnes “Piedzīvosim Piebalgā”
organizēšanas kārtības nolikumu.
2. Apstiprināt līdzmaksājumu katram nometnes dalībniekam 10,00 euro (desmit euro)
apmērā.
Nolikums pielikumā uz 2 lapām.
7.
Par Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekles Birutas Grunskas atbrīvošanu no amata.
Ziņo S.Straupe
2018.gada 29.maijā Vecpiebalgas novada pašvaldība ir saņēmusi bāriņtiesas locekles
Birutas Grunskas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no darba no 2018.gada 29.jūnija, pamatojoties
uz abpusēju vienošanos.
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, Darba likuma
114.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, finanšu komitejas
21.06.2018.atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRETnav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:

1. Atbrīvot no bāriņtiesas locekles amata Birutu Grunsku ar 2018.gada 29.jūniju (pēdējā
darba diena);
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam.
8.
Par Taurenes pamatskolas direktores atbrīvošanu no amata.
Ziņo S.Straupe
2018.gada 26. februārī Vecpiebalgas novada dome pieņēma lēmumu Nr. 2 “Par Dzērbenes
vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas reorganizāciju” (protokols
Nr.4). Atbilstoši 2018.gada 26. februāra lēmuma Nr. 2 punktā Nr.1 noteiktajam, uz
reorganizējamo izglītības iestāžu bāzes tiek izveidota jauna iestāde - Vecpiebalgas novada
pamatskola.
Saskaņā ar Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas
reorganizācijas komisijas 07.06.2018. sēdē nolemto, kā arī Vecpiebalgas novada pašvaldības
izpilddirektores L. Burdajas 2018.gada 13.jūnija rīkojumu Nr.3-2.1/41 “Par Dzērbenes
vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas reorganizāciju”, par abu
reorganizācijā iesaistīto izglītības iestāžu materiālo vērtību, tiesību un saistību pārejas dienu ir
noteikts 2018.gada 6.augusts.
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Pamatojoties uz Izglītības likuma 14.panta 12 2 punkta noteikumiem un MK 2014.gada
19.augusta noteikumiem Nr. 496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības
iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatu
pretendentu atlasei”, 2018.gada 16.martā tika izsludināts konkurss amata vienībai “Vecpiebalgas
novada pamatskolas direktors”, ar pieteikumu iesniegšanas termiņu 05.04.2018. plkst. 16.00.
Reorganizējamās Taurenes pamatskolas direktore konkursa atlasei savu dalību nepieteica.
Pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 2.punktu , likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.06.2018.atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot:
PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, I.Putniņš,
PRET- nav, ATTURAS – K.Driķis, E.Bērzkalns,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Atbrīvot no amata Taurenes pamatskolas direktori Lilitu Ozoliņu ar 2018.gada 6.augustu
(pēdējā darba diena);
2. Veikt saskaņojumu ar LR Izglītības un zinātnes ministriju normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam.
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Par Dzērbenes vispārizglītojošās
un mūzikas pamatskolas direktores atbrīvošanu no amata.
Ziņo S.Straupe
2018.gada 26. februārī Vecpiebalgas novada dome pieņēma lēmumu Nr. 2 “Par Dzērbenes
vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas reorganizāciju” (protokols
Nr.4). Atbilstoši 2018.gada 26. februāra lēmuma Nr. 2 punktā Nr.1 noteiktajam, uz
reorganizējamo izglītības iestāžu bāzes tiek izveidota jauna iestāde - Vecpiebalgas novada
pamatskola.
Saskaņā ar Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas
reorganizācijas komisijas 07.06.2018. sēdē nolemto, kā arī Vecpiebalgas novada pašvaldības
izpilddirektores L. Burdajas 2018.gada 13.jūnija rīkojumu Nr.3-2.1/41 “Par Dzērbenes
vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas reorganizāciju”, par abu
reorganizācijā iesaistīto izglītības iestāžu materiālo vērtību, tiesību un saistību pārejas dienu ir
noteikts 2018.gada 6.augusts.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 14.panta 12 2 punkta noteikumiem un MK 2014.gada
19.augusta noteikumiem Nr. 496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības
iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatu
pretendentu atlasei “, 2018.gada 16.martā tika izsludināts konkurss amata vienībai “Vecpiebalgas
novada pamatskolas direktors”, ar pieteikumu iesniegšanas termiņu 05.04.2018. plkst. 16.00.
Reorganizējamās skolas direktore Konkursa atlasei savu dalību nepieteica.
Pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 2.punktu , likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.06.2018.atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot:
PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, I.Navra, I.Putniņš,
PRET- nav, ATTURAS – K.Driķis, E.Bērzkalns,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Atbrīvot no amata Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas direktori Ēriku
Arāju ar 2018.gada 6.augustu (pēdējā darba diena);
2. Veikt saskaņojumu ar LR Izglītības un zinātnes ministriju normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam.
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10.
Par Vecpiebalgas novada pamatskolas direktora apstiprināšanu.
Ziņo S.Lazdiņa, debatēs piedalās I.Navra
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem
Nr.496 "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot
augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu
atlasei", Vecpiebalgas novada vispārējās izglītības iestādes direktora amata pretendentu atlases
konkursa komisijas sēdes no 27.04.2018. lēmumu (protokols Nr. 2), sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas 20.06.2018.atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa,
V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET- E.Ķaukulis, K.Driķis,
ATTURAS – E.Bērzkalns,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Iecelt Andri Saksu par Vecpiebalgas novada pamatskolas direktoru sākot ar dienu, kad
Vecpiebalgas novada pamatskola tiks reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā.
2. Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei L. Burdajai noslēgt darba līgumu ar
Andri Saksu, nosakot pārbaudes laiku 3 mēneši.
3. Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei L. Burdajai saskaņot ar Izglītības un
zinātnes ministriju Andra Saksa pieņemšanu darbā par Vecpiebalgas novada pamatskolas
direktoru.
4. Vecpiebalgas novada Domes priekšsēdētājam I. Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
11.
Par Vecpiebalgas novada pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo S.Straupe, debatēs piedalās K.Driķis, I.Radziņa, I.Putniņš
Pamatojoties uz Izglītības likuma 15.panta 12.punktu un 22.panta pirmo daļu, Vispārējās
izglītības likuma 9.pantu, Profesionālās izglītības likuma 17.pantu, sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas 20.06.2018.atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa,
V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS –
E.Ķaukulis, K.Driķis, E.Bērzkalns,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pamatskolas nolikumu.
Nolikums pielikumā uz 5 lapām.
12.
Par “Amatnieku tirgus Vecpiebalgā” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo I.Navra
Pamatojoties uz MK 12.05.2010.noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 13. un 14.punktu, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.06.2018.atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot:
PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra,
E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt “Amatnieku tirgus Vecpiebalgā” nolikumu.
Nolikums pielikumā uz 5 lapām.
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13.
Par zeķu adīšanas konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo I.Navra
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas 20.06.2018.atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot: PAR –
I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra,
E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zeķu adīšanas konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt” nolikumu.
Nolikums pielikumā uz 2 lapām.
14.
Par telpu un adreses noteikšanu Vecpiebalgas vēlēšanu iecirkņa Nr.388 darbībai.
S.Straupe
2018.gada 20.jūnijā Vecpiebalgas novada dome ir saņēmusi Vecpiebalgas novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja Andra Baloža iesniegumu. Iesniegumā lūgts noteikt Vecpiebalgas novada
vēlēšanu iecirkņa Nr. 388 darbībai citas telpas sakarā ar apstākli, ka Vecpiebalgas novada
pašvaldības administrācijas telpas Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā vairs nav piemērotas veiktās telpu
pārbūves dēļ.
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma (turpmāk tekstā saukts “Vēlēšanu komisiju likums”) 1.panta trešo daļu, likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 25.punktu, finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu
(protokols Nr.1), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.CaunīteBērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Noteikt Vecpiebalgas vēlēšanu iecirkņa Nr. 388 atrašanās vietu Vecpiebalgas kultūras
namā (adrese: Gaismas iela 1, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads,
LV-4122);
2. Nosūtīt lēmumu Centrālajai vēlēšanu komisijai Vēlēšanu komisiju likuma 1.panta trešajā
daļā minētā apstiprinājuma saņemšanai;
3. Kontroli pār lēmuma izpildi noteikt domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam.
15.
Par telpu nedzīvojamā ēkā „Pils”, kadastra
apz. 4254 002 0312 001, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā nodošanu nomā.
Ziņo D.Slaidiņa
Vecpiebalgas novada pašvaldībā 07.06.2018. saņemts SIA „ATG GOLD”, adrese
„Mazsviļi”, Inešu pag., Vecpiebalgas nov., iesniegums, kurā lūgts izskatīt iespēju iznomāt
pašvaldībai piederošās telpas nedzīvojamā ēkā „Pils”, kadastra apz. 4254 002 0312 001,
nekustamajā īpašumā „Pils Parks”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka,
lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums, racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 2018.gada 20.februāra Ministru
kabineta noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 12.punktu, kas
nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, 24.punktu, kas
nosaka, ka nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, 34.punktu,
kas nosaka, ka izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, kurā ir ne mazāk kā trīs locekļi, un
finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa,
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V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns,
I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas Nr.1.-8. 83,1 m2 kopplatībā, saskaņā ar būves
tehniskās inventarizācijas lietu, nedzīvojamā ēkā “Pils”, kadastra apz. 4254 002 0312 001,
kas atrodas nekustamajā īpašumā „Pils Parks”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas
novadā.
2. Apstiprināt nedzīvojamo telpu - nomas objektā “Pils”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas
novadā, 83,1 m² kopplatībā, kadastra apzīmējums 4254 002 0312 001, publicējamo
informāciju (1.pielikums), nomas tiesību izsoles noteikumus(2.pielikums) un nomas
līguma projektu (3.pielikums).
3. Uzdot nomas objekta izsoli organizēt komisijai sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: Sandra Straupe
Komisijas locekļi: Girta Upena, Benita Zvejniece
4. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei Leldei Burdajai pēc nomas tiesību
izsoles rezultātu paziņošanas un apstiprināšanas noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu.

16.
Par telpu nedzīvojamā ēkā „Pils”, kadastra apz.
4250 007 0176 001, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā nodošanu nomā
Ziņo D.Slaidiņa, debatēs piedalās E.Ķaukulis, V.Melbārdis, G.Upena
Vecpiebalgas novada pašvaldībā 19.06.2018. saņemts G.S., adrese: Vecpiebalgas nov.,
iesniegums, kurā lūgts izskatīt iespēju iznomāt pašvaldībai piederošās telpas nedzīvojamā ēkā
„Pils”, kadastra apz. 4250 007 0176 001, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka,
lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums, racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 2018.gada 20.februāra Ministru
kabineta noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 12.punktu, kas
nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, 24.punktu, kas
nosaka, ka nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, 34.punktu,
kas nosaka, ka izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, kurā ir ne mazāk kā trīs locekļi, un
finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa,
V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns,
I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas Nr.26.,27 20,1 m2 kopplatībā, saskaņā ar būves
tehniskās inventarizācijas lietu, nedzīvojamā ēkā „Pils” kadastra apz. 4250 007 0176 001,
nekustamajā īpašumā „Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes
pagastā, Vecpiebalgas novadā,
kadastra Nr. 4250 007 0312.
2. Apstiprināt nedzīvojamo telpu - nomas objektā “Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā,
Vecpiebalgas novadā, 20,1 m² kopplatībā, kadastra apzīmējums 4250 007 0176 001,
publicējamo informāciju (1.pielikums), nomas tiesību izsoles noteikumus(2.pielikums) un
nomas līguma projektu (3.pielikums).
3. Uzdot nomas objekta izsoli organizēt komisijai sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: Sandra Straupe
Komisijas locekļi: Girta Upena, Benita Zvejniece
4. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei Leldei Burdajai pēc nomas tiesību
izsoles rezultātu paziņošanas un apstiprināšanas noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
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17.
Par zemes nomas līguma precizēšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Izskatot A.Š., personas kods xxxxxxxx, adrese: Vecpiebalgas pag. Vecpiebalgas nov. LV4122, 28.05.2018. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Pie Smeiļu ielas”,
kadastra Nr. 4292 007 0503, lauksaimniecībā izmantojamās zemi 0.110 ha kopplatībā nomu,
konstatēts:
Zemes vienība „Pie Smeiļu ielas” kadastra Nr. 4292 007 0503 , Vecpiebalgas pagastā,
Vecpiebalgas novadā, platība 1,3 ha, ir piekrītoša Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar
pašvaldības 16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināma Zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu .
2016.gada 28.novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 7-15/429 ar kuru Vecpiebalgas
novada pašvaldība iznomājusi A.Š.zemes vienības „Pie Smeiļu ielas” lauksaimniecībā
izmantojamās zemes daļu 1,0 ha platībā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu , LR MK 30.10.2007.
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atbilstoši A.Š., personas
kods xxxxxxxxx, 28.05.2018. iesniegumam, finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu (protokols
Nr.1), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa,
E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Precizēt A.Š.iznomāto zemes vienības „Pie Smeiļu ielas”, Vecpiebalgas pagastā,
Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 007 0503, kadastra apzīmējums 4292 007 0503,
platību - 0,11 ha , nomas līguma termiņš- 5 gadi.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

18.
Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Izskatot J.C., personas kods xxxxxxx, adrese: Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov. LV4122, 28.05.2018. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Pie Smeiļu ielas”,
kadastra Nr. 4292 007 0503, lauksaimniecībā izmantojamās zemi 0,060 ha kopplatībā nomu,
konstatēts:
Zemes vienība „Pie Smeiļu ielas”, kadastra Nr. 4292 007 0503 , Vecpiebalgas pagastā,
Vecpiebalgas novadā, platība 1,3 ha, ir piekrītoša Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar
pašvaldības 16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināma Zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu .
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu , LR MK 30.10.2007.
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atbilstoši J.C., personas
kods xxxxxxx, 28.05.2018. iesniegumam, finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu (protokols
Nr.1), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa,
E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Iznomāt J.C. zemes vienības „Pie Smeiļu ielas”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas
novadā, kadastra Nr. 4292 007 0503, kadastra apzīmējums 4292 007 0503, lauksaimniecībā
izmantojamās zemes daļu 0,06 ha kopplatībā, nomas līguma termiņš- 5 gadi
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
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19.
Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Izskatot J.B., personas kods xxxxxxx, adrese: Vecpiebalgas pag. Vecpiebalgas nov. LV4122, 29.05.2018. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Pie Smeiļu ielas”,
kadastra Nr. 4292 007 0503, lauksaimniecībā izmantojamās zemi 0,030 ha kopplatībā nomu,
konstatēts:
Zemes vienība „Pie Smeiļu ielas”, kadastra Nr. 4292 007 0503 , Vecpiebalgas pagastā,
Vecpiebalgas novadā, platība 1,3 ha, ir piekrītoša Vecpiebalgas novada pašvaldībai saskaņā ar
pašvaldības 16.12.2009. lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināma Zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu .
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, LR MK 30.10.2007.
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atbilstoši J.B., personas
kods xxxxxxxxx, 29.05.2018. iesniegumam, finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu (protokols
Nr.1), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa,
E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Iznomāt J.B. zemes vienības „Pie Smeiļu ielas” Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā,
kadastra Nr. 4292 007 0503, kadastra apzīmējums 4292 007 0503, lauksaimniecībā
izmantojamās zemes daļu 0,03 ha kopplatībā, nomas līguma termiņš- 5 gadi
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

20.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Balgas Meirēni”, Vecpiebalgas pagastā.
Ziņo D.Slaidiņa
Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma
nodaļas 05.04.2017. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.9 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumi īpašuma “Balgas Meirēni”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr.
4292 007 0326, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0326 sadalīšanai” ir izstrādāts
zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Balgas Meirēni” (kadastra Nr. 4292 007 0326).
Izskatot SIA „Latīpašums-mērniecības birojs” zemes ierīkotāja Aivara Tinusa izstrādāto
zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, LR
likuma „Zemes ierīcības likums” 19. pantu, LR MK 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505.
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un LR MK 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu
(protokols Nr.1), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.CaunīteBērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Latīpašums- mērniecības birojs” zemes ierīkotāja Aivara Tinusa izstrādāto
zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Balgas Meirēni”, kadastra Nr.4292 007
0326, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4292 007 0326.
2. Saglabāt no īpašuma „Balgas Meirēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292
007 0326 atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4292 007 0382 2.821 ha kopplatībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā, un ēkām,
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kas atrodas uz šīs zemes vienības –nosaukumu un adresi “Balgas Meirēni”, Vecpiebalgas
pagasts, Vecpiebalgas novads, un
noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķirūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve kods 1001.
3. Piešķirt no īpašuma „Balgas Meirēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0326
atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0383
2,123 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) , nosaukumu “Madaras”,
Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, un noteikt zemes vienībai zemes lietošanas
mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Lūgt VZD Vidzemes reģionālo nodaļu piešķirt no īpašuma „Balgas Meirēni”, kadastra
Nr.4292 007 0326, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0326 atdalītajam
īpašumam „Madaras” kadastra numuru.

21.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Vidus Maisēļi”, Kaives pagastā.
Ziņo D.Slaidiņa
Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas 25.04.2018. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.7-29/28 “Zemes ierīcības projekta
izstrādes nosacījumi īpašuma „Vidus Maisēļi”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā kadastra Nr.
4258 001 0054, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 001 0054 sadalīšanai” ir izstrādāts
zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Vidus Maisēļi” (kadastra Nr. 4258 001 0054).
Izskatot zemes ierīkotājas Vitas Važas izstrādāto zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz
LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, LR likuma „Zemes ierīcības likums” 19. pantu,
LR MK 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” II.
daļas 26. un 28. punktiem, un LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot: PAR
– I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra,
E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīkotājas Vitas Važas izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam “Vidus Maisēļi”, kadastra Nr.4258 001 0054, Kaives pagasts,
Vecpiebalgas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4258 001 0054.
2. Saglabāt no īpašuma „Vidus Maisēļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258
001 0054 atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4258 001 0114 0,4 ha kopplatībā ,vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā, un ēkai,
kas atrodas uz šīs zemes vienības –nosaukumu un adresi “Vidus Maisēļi”, Kaives pagasts,
Vecpiebalgas novads, un noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3. Piešķirt no īpašuma „Vidus Maisēļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258
001 0054 atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4258 001 0113 0,6 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) un ēkām,
kas atrodas uz šīs zemes vienības , nosaukumu un adresi „Jaunie Maisēļi”, Kaives
pagasts, Vecpiebalgas novads, un noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Lūgt VZD Vidzemes reģionālo nodaļu piešķirt no īpašuma „Vidus Maisēļi”, kadastra
Nr.4258 001 0054, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 001 0054 atdalītajam
īpašumam „Jaunie Maisēļi” kadastra numuru.
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22.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Lejas Salnēni”,
“Salnēni” un „Kalna Salnēni”, Vecpiebalgas pagastā, robežu pārkārtošanai.
Ziņo D.Slaidiņa
Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma
nodaļas 02.02.2018. izsniegtajiem nosacījumiem Nr. 7-29/23 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumi īpašuma „Lejas Salnēni”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr.
4292 001 0002, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 001 0002 robežu pārkārtošanai”
ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamo īpašumu „Lejas Salnēni” , kadastra Nr. 4292 001
0002, “Salnēni”, kadastra Nr. 4292 001 0021, un “Kalna Salnēni”, kadastra Nr. 4292 001 0139
robežu pārkārtošanai. No nekustamā īpašuma “Lejas Salnēni” atdalītas 2 zemes vienības, viena
no tām pievienota nekustamā īpašuma “Salnēni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4292
001 0021, otra pievienota nekustamā īpašuma “Salnēni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4292 001 0139. Jauni nekustamie īpašumi netiek veidoti.
Izskatot SIA „Latīpašums-mērniecības birojs” zemes ierīkotāja Viktora Poškus izstrādāto
zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, LR
likuma „Zemes ierīcības likums” 19. pantu, LR MK 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505.
“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un LR MK 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
finanšu komitejas
21.06.2018.atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRETnav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Latīpašums- mērniecības birojs” zemes ierīkotāja Viktora Poškus izstrādāto
zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu “Lejas Salnēni”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4292 001 0002, „Salnēni”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 001
0021 un „Kalna Salnēni”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 001 0139,
Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, robežu pārkārtošanai.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lejas Salnēni”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 001 0002 platību pēc atdalīšanas 52,0
ha ,vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā, un noteikt zemes vienībai zemes lietošanas
mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Salnēni”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0021 platību pēc atdalītās zemes vienības
pievienošanas - 1,5 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā, un noteikt zemes
vienībai zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kalna Salnēni”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0139 platību pēc atdalītās zemes
vienības pievienošanas – 3,17 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā, un noteikt
zemes vienībai zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
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23.
Par nekustamā īpašuma „Jaunzemji”, Dzērbenē,
Dzērbenes pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Nekustamais īpašums „Jaunzemji”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,
kadastra Nr. 4250 007 0156, nostiprināts Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Dzērbenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000566692 kā Vecpiebalgas novada
pašvaldības īpašums. Īpašums sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250
007 0156 1,8 ha platībā. Saskaņā ar Vecpiebalgas novada Domes 2016.gada 27.oktobra lēmumu
Nr.14/20 par nomas līguma noslēgšanu, 2017.gada 5.jūnijā noslēgts zemes nomas līgums ar kuru
pašvaldība iznomājusi R.N., deklarētā dzīvesvieta: Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā ,
nomas lietošanā ar apbūves tiesībām galdnieku darbnīcas izveidošanai pašvaldības īpašumu
„Jaunzemji”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā. Nomas līgums 05.06.2018. reģistrēts Vecpiebalgas
novada pašvaldības nomas zemju reģistrā, reģ. Nr. 7-15/483. Zemes nomas tiesības nostiprinātas
Vidzemes rajona tiesas Dzērbenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000566692.
LR Atbilstoši LR likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.² panta 2.daļai - Šā
likuma 28.1 panta pirmajā daļā minētajai personai, kas ir lauksaimniecības zemes nomnieks, ir
pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemi, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts attiecīgajā
pašvaldībā, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 14.pantā teikts - Ja
izsludinātajā termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no personas, kurai
ir pirmpirkuma tiesības un kura nav minēta šā likuma 4.panta ceturtajā daļā, tā var iegūt publiskas
personas mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu. Šai personai 10 dienu laikā no izsoles rezultātu
apstiprināšanas jāpaziņo izsoles rīkotājam par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz
pirkuma līgums un jāsamaksā augstākā nosolītā cena, ja izsoles noteikumos nav paredzēta citāda
samaksas kārtība
Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunzemji”, Dzērbene, Dzērbenes
pagasts, Vecpiebalgas novads, kadastra Nr. 4250 007 0156 , pārdošanas brīvo cenu veido:
Mērniecības izdevumi EUR 732.05,
Zemesgrāmatas kancelejas nodeva EUR 32.73,
Tirgus vērtība EUR 1700,00, ko noteikusi sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ilze
Apeine ( Latvijas īpašumu Vērtētāju asociācijas sertifikāts Nr. 110) 27.06.2018. ,
Kopā EUR 2464,78.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta
2.daļu, 5.panta 5.daļu, 6.panta 3.daļu, 8.panta 3.daļu, 14.pantu, LR likuma „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 30.² panta 2.daļu, finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu (protokols Nr.1), atklāti
balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis,
I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Jaunzemji”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4250 007
0156, platība 1,8 ha.
2.
Noteikt nekustamā īpašuma „Jaunzemji”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas
novadā , kadastra Nr. 4250 007 0156, nosacīto cenu – EUR 2465,00 (divi tūkstoši četri
simti sešdesmit pieci euro)
3.
Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamā
īpašuma „Jaunzemji”
atsavināšanai.
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24.
Par nekustamā īpašuma „Ābeles”, Dzērbenes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai.
Ziņo D.Slaidiņa
Izskatot A.J.24.05.2018. iesniegumu par iespējām iegūt īpašumā pašvaldības nekustamā
īpašuma „Ābeles”, Dzērbenes pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0341,
konstatēts:
Nekustamais īpašums „Ābeles”, kadastra Nr. 4250 007 0341 , Dzērbenē, Dzērbenes
pagastā, Vecpiebalgas novadā, sastāv no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4250 007
0341 un 4250 007 0342, platība 1,58 ha. Īpašums 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 5.punktam,
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 14.panta 1.daļas
2.punktu, atbilstoši A.J. 24.05.2018. iesniegumam, finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu
(protokols Nr.1), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.CaunīteBērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Veikt nekustamā īpašuma „Ābeles”, kadastra Nr. 4250 007 0341, Dzērbenē, Dzērbenes
pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0341
sagatavošanu atsavināšanai –,zemes robežu iemērīšanu, īpašuma nostiprināšanu
Zemesgrāmatā, tirgus vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu.
25.
Par dzīvokļa atsavināšanu nekustamajā īpašumā
"Dzelzceļa stacija Dzērbene" un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu Vecpiebalgas
novada dome 28.01.2016. pieņēmusi lēmumu par dzīvokļa īpašuma „Dzelzceļa stacija Dzērbene”3, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, sagatavošanu atsavināšanai.
Nekustamais īpašums nostiprināts Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Dzērbenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000127587 kā Vecpiebalgas novada
pašvaldības īpašums. Dzīvojamā mājā ir 3 telpu grupas, īpašums nav sadalīts dzīvokļu īpašumos.
Telpu grupas Nr.3, kadastra apzīmējums 4250 007 0324 011 003 platība ir 58,9 m² .
Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzelzceļa stacija Dzērbene”,
Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novads, kadastra Nr. 4250 007 0366 , 589/1849 domājamo daļu
pārdošanas brīvo cenu veido:
Vērtēšanas pakalpojums EUR 85,00
Tirgus vērtība EUR 600,00, ko noteikusi sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ilze
Apeine ( Latvijas īpašumu Vērtētāju asociācijas sertifikāts Nr. 110) 28.03.2018. ,
Kopā EUR 685,00.
Pamatojoties uz LR likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta
2.daļu, 5.panta 5.daļu, 6.panta 3.daļu, 8.panta 3.daļu, finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu
(protokols Nr.1), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.CaunīteBērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Dzelzceļa
stacija Dzērbene” Dzērbenē,
Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4118,
kadastra Nr. 4250 007 0366 589/1849 domājamās daļas.
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2. Noteikt nekustamā īpašuma „Dzelzceļa stacija Dzērbene”, kadastra Nr. 4250 007 0366,
589/1849 domājamo daļu nosacīto cenu – EUR 685, - (seši simti astoņdesmit pieci euro)
3. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzelzceļa stacija
Dzērbene” 589/1849 domājamo daļu atsavināšanai
26.
Par nekustamo īpašumu “Kalves” un
“Lielkalves” Vecpiebalgas pagastā robežu pārkārtošanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Izskatot L.P., personas kods xxxxxxxx, adrese: Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas
novads, 24.05.2018. iesniegumu par zemes uzmērīšanu zem dzīvojamās mājas „Kalves”
Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, konstatēts:
VZD nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā reģistrēti nekustamie īpašumi
„Kalves” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 001 0235, platība 0,4 ha
un „Lielkalves” , kadastra Nr. 4292 001 0268, platība 9,35 ha. Uz zemes vienības „Kalves”
atrodas dzīvojamā māja ar 8 dzīvokļiem, kas privatizēti par pajām no paju sabiedrības „Alauksts”.
Daļa no dzīvojamās mājas „Kalves” koplietošanas pagalma un piebraucamā ceļa iekļauta zemes
vienībā „Lielkalves”.
Pamatojoties uz LR likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta 1.daļu
un 33.panta 2.daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 4.punktu, LR MK 10.04.12. noteikumu Nr. 263 „Kadastra objektu
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 46.1 un 47. punktu, LR MK 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atbilstoši Vecpiebalgas novada Teritorijas
plānojumam 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts ar Vecpiebalgas novada pašvaldības 2013.gada
13.februāra lēmumu Nr.3§1 un izdots kā saistošie noteikumi Nr. 4/2013 „Par Vecpiebalgas
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu.” , finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu (protokols Nr.1),
atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis,
K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lielkalves” Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā ,
kadastra Nr. 4292 001 0268 , zemes vienību aptuveni 0,2 ha platībā un pievienot to
nekustamā īpašuma „Kalves” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4292 001 0235,
noteikt lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
2. Kadastrālās uzmērīšanas laikā īpašuma platība var tikt precizēta.
3. Nekustamajam īpašumam pēc atdalīšanas saglabāt nosaukumu „Lielkalves” un lietošanas
mērķi - lauksaimniecības zeme – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
27.
L.G. iesnieguma izskatīšana.
Ziņo D.Slaidiņa
Izskatot L.G., personas kods xxxxxxxx, adrese: Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads,
27.03.2017. iesniegumu par iespējām iegādāties zemes gabala „Dzērbenes skola”, Dzērbenē,
Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā daļu – lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas robežojas
ar nekustamo īpašumu „Rozes”, konstatēts:
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Vecpiebalgas novada pašvaldība 16.12.2009. pieņēmusi lēmumu par zemes vienības
„Dzērbenes skola”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā piekritību pašvaldībai.
Īpašums „Dzērbenes skola”, kadastra Nr. 4250 007 0313, sastāv no 1 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4250 007 0313, kopplatība 3,29 ha, uz kuras atrodas 4 saimniecības ēkas.
Nekustamais īpašums atrodas teritorijā, kurā Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumā
paredzētais izmantošanas veids – jauktas centra apbūves teritorijas, kas paredzētas daudzveidīgai
izmantošanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta 1.daļu
un 33.panta 2.daļu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 4.punktu, LR MK 10.04.12. noteikumu Nr. 263 „Kadastra objektu
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 46.1 un 47. punktu, LR MK 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atbilstoši Vecpiebalgas novada Teritorijas
plānojumam 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts ar Vecpiebalgas novada pašvaldības 2013.gada
13.februāra lēmumu Nr.3§1 un izdots kā saistošie noteikumi Nr. 4/2013 „Par Vecpiebalgas
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu” , finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu (protokols Nr.1),
atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis,
K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Dzērbenes skola”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā,
Vecpiebalgas novadā , kadastra Nr. 4250 007 0313 , zemes vienību aptuveni 0,27 ha platībā
un izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
2. Kadastrālās uzmērīšanas laikā īpašuma platība var tikt precizēta.
3. Jaunradītajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Rozītes” un noteikt zemes vienības lietošanas
mērķi – lauksaimniecības zeme – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
4. Lūgt VZD Vidzemes reģionālo nodaļu piešķirt jaunradītajam īpašumam kadastra numuru
un zemes vienībai kadastra apzīmējumu.
5. Atzīt, ka nekustamais īpašums „Rozītes” ir piekritīgs pašvaldībai , jo šī zeme piešķirta pašvaldībai
personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas
Republikas lauku apvidos" 7.pantam un saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu to
paredzēts izmantot tikai šīm vajadzībām.
28.
Par cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2 .punktu un
15.pantu, LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 34.panta 2.daļu,
Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas apstiprināto 20.06.2018.
Izsoles protokolu Nr.1, finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot:
PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra,
E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības kustamās mantas- cirsmas izstrādes tiesību
izsoles rezultātus pašvaldības īpašumā „Silvas” Inešu pagastā Vecpiebalgas novadā,
kadastra Nr. 4254 002 0325, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0318,
Platī-ba (ha) Cirs
mas
koks Nr.

Nogabalu Nr.
Platība
(ha)

Pārdošana
s apjoms
(m³)

Lietko
ksne
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Sākum
cena
(EUR)

Nosolītā
cena
(EUR)

Nosolītājs

1

1;6

1,6

631

(m³)
597

26300,00

35150,00

SIA „L.P. JANA”

2. Pārdot pašvaldības kustamo mantu - cirsmas izstrādes tiesības pašvaldības īpašumā
„Silvas” augstākās cenas piedāvātājam- SIA „L.P.JANA”, vienotais reģ. Nr. 44103027692,
adrese: Beātes iela 21-16, Valmiera, LV-4201.
29.
Par cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2 .punktu un
15.pantu, LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 34.panta 2.daļu,
Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas apstiprināto 20.06.2018.
Izsoles protokolu Nr.2, finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot:
PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra,
E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības kustamās mantas - cirsmas izstrādes tiesību
izsoles rezultātus pašvaldības īpašumā „Pie Nedrebēm”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas
novadā, kadastra Nr. 4254 002 0014, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4254 002
0330
Platī-ba (ha) Cirs
mas
koks Nr.
1

Platība
(ha)

Pārdošana
s apjoms
(m³)

9.55

3243

Nogabalu Nr.

1;2;4;5;6;7;9;
11;14;15;20;
22;23

Lietko
ksne
(m³)
2952

Sākum
cena
(EUR)
131000.00

Nosolītā
cena
(EUR)
160200.00

Nosolītājs

SIA „L.P.
JANA”

2. Pārdot pašvaldības kustamo mantu - cirsmas izstrādes tiesības pašvaldības īpašumā „Pie
Nedrebēm” augstākās cenas piedāvātājam- SIA „L.P.JANA”, vienotais reģ. Nr.
44103027692, adrese: Beātes iela 21-16, Valmiera, LV-4201.
30.
Par cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo D.Slaidiņa
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2 .punktu un
15.pantu, LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 34.panta 2.daļu,
Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas apstiprināto 20.06.2018.
Izsoles protokolu Nr.3, finanšu komitejas 21.06.2018.atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot:
PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra,
E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības kustamās mantas - cirsmas izstrādes tiesību
izsoles rezultātus pašvaldības īpašumā „Mežalīņi”, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas
novadā, kadastra Nr. 4250 001 0087, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4250 001
0087
18

Platī-ba (ha) Cirs
mas
koks Nr.
1

Platība
(ha)

Pārdošana
s apjoms
(m³)

1,69

325

Nogabalu Nr.

1;2;3;4

Lietko
ksne
(m³)
240

Sākum
cena
(EUR)
10600,00

Nosolītā
cena
(EUR)
14600,00

Nosolītājs

SIA „R GRUPA”

2. Pārdot pašvaldības kustamo mantu - cirsmas izstrādes tiesības pašvaldības īpašumā
„Mežalīņi” augstākās cenas piedāvātājam- SIA „R GRUPA”, vienotais reģ. Nr.
50003603631, adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe , Mārupes novads, LV-2167.
31.
Par zemes vienības „Lejas Ceriņi” piekritību pašvaldībai.
Ziņo D.Slaidiņa
Vecpiebalgas novada dome 2009.gada 16.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.6 (Protokols
nr.19) par zemes vienības „Ceriņi” ., Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr
4292 007 0313, platība 0,4 ha, piekritību pašvaldībai, pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5.daļas
1.punktu, kas nosaka, ka Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta zemes vienība par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi. Ar Vecpiebalgas novada Domes 2010.gada
26.maija lēmumu apstiprināta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0313 kopplatība
– 1.8 ha un apstiprināts jaunais nosaukums “Lejas Ceriņi”.
Uz zemes vienības „Lejas Ceriņi” atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 4292
007 0313 001 un 1 saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0313 002.
Pamatojoties uz paju sabiedrības „Alauksts” 1993.gada 28.maija valdes sēdes lēmumu un
LR likuma „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”
19.pantu,1993.gada 7.jūnijā paju sabiedrības “Alauksts” likvidācijas komisija noslēgusi
vienošanās ar dzīvokļu īrniekiem par atsavināmās paju sabiedrības mantas - dzīvokļu un
saimniecības ēku nodošanu īpašumā par skaidru naudu.
Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 3 .punktu, Zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada
21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas
kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību
atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos ,ja uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās
esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu
"Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", atklāti balsojot: PAR –
I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra,
E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Precizēt Vecpiebalgas novada domes 16.12.2009. lēmuma Nr. 6 (protokols Nr. 19) daļu
par zemes vienības „Lejas Ceriņi” piekritību pašvaldībai un atzīt, ka Vecpiebalgas novada
pašvaldībai ir piekritīga apbūvēta zemes vienība ”Lejas Ceriņi”, Vecpiebalgas pagastā,
Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4292 007 0313 , 1,8 ha kopplatībā , jo uz šīs
zemes ir dzīvojamā māja “Lejas Ceriņi”, kurā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu
"Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju.
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32.
Par Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkursa
“Dažādojam savu ikdienu” rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.
Ziņo G.Upena
Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkursa “Dažādojam savu
ikdienu” nolikumu, kas apstiprināts ar Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu
Nr.13 (protokols Nr. 7), un Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkursa “Dažādojam savu
ikdienu” pieteikumu vērtēšanas komisijas 2018. gada 22. jūnija protokolu Nr. 1, atklāti balsojot:
PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns,
I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – A.Caunīte-Bērziņa,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkursa “Dažādojam savu
ikdienu” rezultātus, piešķirot finansiālu atbalstu šādiem projektiem un šādā apmērā:
Projekta
Projekta
Projekta mērķis
Finansiālā
nosaukums
iesniedzējs/koordinators
atbalsta
apmērs, EUR
Baltā galdauta Kaives audējas/ I.S.
Apgūt prasmes balto darbu 300
aušana Kaives
aušanā, radot paliekošu un
pagastā
simbolisku
vērtību
Kaives
pagastam un tā iedzīvotājiem –
austu lina galdautu.
Gudru
ņēmu Vecāki/ I.Ē.
Organizēt lekciju vecākiem par 120
padomiņu 2
bērnu audzināšanu, kuru vadītu
psiholoģe,
pasniedzēja,
emocionālās
labsajūtas
un
attiecību eksperte.
Daba
krāso Amatu mājas audējas/ Izpētīt un iemācīties senās vilnas 300
lakatus
D.Š.
pārstrādes un dabīgās krāsošanas
metodes, pielietot tās praksē, kā
galarezultātu radot lielos plecu
lakatus.
Audīsim kopā
Vecpiebalgas
audēju Uzlabot steļļu aušanas kvalitāti, 40
kopa/ D.K.
nodrošinot precīzāku Piebalgas
audumu ataušanu un saglabāšanu
RADI TE!
Sīkais prieks/ Ē.M.
Radoši attīstīt sevi un iepriecināt 240
un
nodarbināt
apkārtējos
apkārtnes iedzīvotājus un viesus
visās vecuma grupās

33.
Par konkursa uz Vecpiebalgas vidusskolas
direktora amata vietu izsludināšanas termiņa pagarināšanu.
Ziņo I.Putniņš
Pamatojoties uz 2018. gada 15. marta Vecpiebalgas novada vispārējās izglītības iestādes
direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikuma Nr. 1-4/04 8.1.2. punktu un konkursa
komisijas no 26.06.2018. lēmumu Nr. 1, (protokols Nr.3) atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa,
V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns,
I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
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Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Pagarināt pieteikšanos uz Vecpiebalgas vidusskolas direktora amata vietu līdz 2018. gada
10. jūlijam.
Sēdi slēdz plkst. 16:38
Sēdes ilgums 1 stunda un 38 minūtes.
Nākošā domes sēde sasaukta 2018.gada 26.jūlijā plkst.15:00

Sēdi vadīja:

I.PUTNIŅŠ

Sēdi protokolēja:

I.ĢĒRMANE
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