
 

LATVIJAS REPUBLIKA  

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
  Reģ. Nr. 90000057259,  

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122 

 tālr.641 07279, vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Vecpiebalgas novada Inešu pagastā un ar videokonferences starpniecību 

 

2020.gada 22.oktobrī               Nr.21  

         

Sēde sasaukta plkst.1500 

Sēdi atklāj plkst.1500 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks V.Melbārdis rosina balsot par izsludināto domes sēdes darba 

kārtību. 

Deputāti balso par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot, PAR –   A,Andersone, A.Caunīte-

Bērziņa, I.Navra, K.Driķis, E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET – nav, ATTURAS – nav, domes 

sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 24.09.2020. un 08.10.2020. domes 

sēdes lēmumu izpildi. 

2. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2020.gada 27.augusta līdz 

22.oktobrim. 

3. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2020. gada 22.oktobra saistošo noteikumu 

Nr. 6/2020 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 8/2019 ““Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas 

izdevumu kompensēšanas kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā”” apstiprināšanu. 

4. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2020.gada 22.oktobra saistošo noteikumu 

Nr.7/2020 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Vecpiebalgas novadā” apstiprināšanu. 

5. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm. 

6. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības akcijas “Vecpiebalga, mirdzi!” nolikuma 

apstiprināšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma “Silmalas”, Inešu pagastā atsavināšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu.  

8. Par nekustamā īpašuma “Līdumi”, Dzērbenes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai.  

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Egļupes”, 

Taurenes  pagastā. 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vecrauši”, 

Kaives  pagastā. 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gavari”, 

Dzērbenes  pagastā.  

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunbrekti”, 

Vecpiebalgas  pagastā.  

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Raskumi”, 

Vecpiebalgas pagastā.  



14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.  

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

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Cīruļpļavas” 

Vecpiebalgas  pagastā.  

17. Par nedzīvojamo telpu   nomas tiesību līguma izbeigšanu īpašumā  “Gaismas iela 4”,  

Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā. 

18. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada 

jaunietis”.  

19. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva 

sportā”. 

20. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva 

kultūrā”.  

21. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva 

uzņēmējdarbībā”. 

22. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva 

apkalpojošā sfērā”. 

23. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „No sirds uz 

sirdi”. 

24. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada 

skolotājs”. 

25. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada 

pirmsskolas izglītības darbinieks”. 

26. Par nominācijas „Vecpiebalgas novada lepnums” piešķiršanu. 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs MELBĀRDIS 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE 

                  Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                  Edžus ĶAUKULIS 

                  Kristaps DRIĶIS 

                  Inese NAVRA 

                  Viesturs MELBĀRDIS 

                                                                         

Izpilddirektore Lelde BURDAJA 

Nekustamā īpašuma speciāliste Daina SLAIDIŅA 

Saimniecības nodaļas vadītājs Viesturis BURJOTS 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti– Edgars BĒRZKALNS, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                 Indriķis PUTNIŅŠ, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                 Ilona RADZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ. 

                                  

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 

Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par  

24.09.2020. un 08.10.2020. domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

Pašvaldības izpilddirektore L. Burdaja sniedz atskaiti par 24.09.2020. un 08.10.2020. 

domes sēžu lēmumu izpildi. Atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, 

K.Driķis, E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 24.09.2020. un 08.10.2020. domes lēmumu 

izpildi. 

 

2. 

Pašvaldības izpilddirektores  

L.Burdajas atskaite par darbu no 2020.gada 27.augusta līdz 22.oktobrim. 

Debatēs piedalās I.Navra, K.Driķis, V.Melbārdis 

 

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

27.augusta līdz 22.oktobrim. Atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, 

K.Driķis, E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai L. Burdajas atskaiti par darbu no 2020. gada 27.augusta līdz 

22.oktobrim. 

 

 

3. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības domes  

2020. gada 22.oktobra saistošo noteikumu Nr. 6/2020 “Grozījumi  

Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 

8/2019 ““Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas 

kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu. 

Ziņo L.Burdaja 

 

Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 16.punktā noteiktā, ka dome ir tiesīga apstiprināt saistošus noteikumus 

(attiecīgi arī apstiprināt saistošo noteikumu grozījumus).  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta ceturto, piekto, sesto, septīto daļu, kā arī 

apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.10.2020. 

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

E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības  domes 2020. gada 22.oktobra saistošos 

noteikumus Nr.6/2020 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019.gada 

25.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8/2019 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas 

izdevumu kompensēšanas kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā”” (turpmāk – Saistošie noteikumi). 

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

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

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Saistošie noteikumi stājas spēka nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā 

“Vecpiebalgas novada ziņas”. 



4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā 

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

pagastu pārvaldēs. 

 

 

4. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2020.gada  

22.oktobra saistošo noteikumu Nr.7/2020  “Par decentralizēto kanalizācijas  

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Vecpiebalgas novadā” apstiprināšanu. 

Ziņo L.Burdaja 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija 

noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 

reģistrēšanu” 6.punktu, apvienotās finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 15.10.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

I.Navra, K.Driķis, E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020.gada 22.oktobra saistošos noteikumu 

Nr.7/2020 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Vecpiebalgas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi). 

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

parakstīšanas elektroniskā veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika 

zīmogu, nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

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

izdevumā “Vecpiebalgas novada ziņas”. 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā 

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

pagastu pārvaldēs. 

 

 

5. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm. 

Ziņo V.Burjots 

 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli 4.2.punktu, kurš nosaka, 

ka autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases  ziemas sezonai 

(no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai  (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim), apstiprina 

attiecīgā pašvaldība, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

15.10.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, 

K.Driķis, E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu sarakstu ar ikdienas uzturēšanas 

klasēm ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) 2020./2021.gadā Vecpiebalgas 

novada administratīvajā teritorijā atbilstoši pielikumam. 

 

 

 

 

 

 

 

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


6. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

akcijas “Vecpiebalga, mirdzi!” nolikuma apstiprināšanu. 

Ziņo L.Burdaja, debatēs piedalās K.Driķis, V.Melbārdis 

 

 Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 41.panta 2.punktu, apvienotās 

finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.10.2020. atzinumu, atklāti 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības akcijas “Vecpiebalga, mirdzi!” nolikumu. 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Silmalas”,  

Inešu pagastā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

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

daļas 3. punktu Vecpiebalgas novada dome 23.07.2020. pieņēmusi lēmumu par nekustamā 

īpašuma “Silmalas”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā sagatavošanu atsavināšanai. 

            Nekustamais īpašums “Silmalas”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra numurs 

4254 002 0293, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0293 2.3 

ha platībā, kas nostiprināts Vidzemes rajona tiesas Inešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000117292 kā Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašums. 

           Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Silmalas”, Inešu pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, kadastra numurs 4254 002 0293, pārdošanas brīvo cenu veido: 

Vērtēšanas pakalpojums – EUR 180,00 

Tirgus vērtība EUR 3600,00, ko noteicis sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Andris Pūtelis 

(Latvijas īpašumu Vērtētāju asociācijas sertifikāts Nr. 130) 13.06.2017., 

Kopā EUR 3780,00 

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

daļas 3. punktu , “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma”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 15.10.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-

Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS – K.Driķis, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošu īpašumu “Silmalas”, Inešu 

pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra numurs 4254 002 0293. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma “Silmalas” kadastra numurs 4254 002 0293 nosacīto cenu - 

EUR 3780,00. 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma ”Silmalas” atsavināšanai. 

 

8. 

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

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot A.A., personas kods “dzēsts”, adrese: Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, 

09.10.2020. iesniegumu  par iespējām iegūt īpašumā pašvaldības nekustamo īpašumu “Līdumi” 

Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, konstatēts 

Nekustamais īpašums “Līdumi” Dzērbenē Dzērbenes pagastā Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4250 007 0132, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0132 

1,4 ha platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā māja , šķūnis un ēkas pamati, nostiprināts Vidzemes 

rajona tiesas Dzērbenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000188749 kā Vecpiebalgas 

novada pašvaldības īpašums. Zemes vienības daļa 0,1 ha platībā un saimniecības ēka  līdz 



31.03.2023.  ir iznomāta „Mednieku klubam “Dzērbene”. Zemes vienības daļa 1,2 ha platībā līdz 

31.03.2023.  ir iznomāta z/s „Circeņi”. 

2020.gada 24.aprīlī noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums par dzīvojamās mājas „Līdumi” 

izīrēšanu AA., 2020.gada 15.jūnijā noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības „Līdumi” 

daļas 0,1 ha platībā iznomāšanu A.A. 

Atbilstoši likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 4.daļas 

5.punktam-Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, 

tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Likuma 45.panta  4.daļā  noteikts - Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto 

viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli 

apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai 

dzīvokļa īpašumu;2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

daļas 3. punktu , atbilstoši A.A,, personas kods “dzēsts”, adrese: Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas 

novads 09.10.2020. iesniegumam, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 15.10.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

I.Navra, K.Driķis, E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā 

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

0132, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0132 sagatavošanu atsavināšanai- 

tirgus vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu. 

 

9. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Egļupes”, Taurenes  pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta nodaļas 18.08.2020. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2020/7-29/1044 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Egļupes”, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4286 006 0001,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  42586 006 0001   

sadalīšanai” ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Egļupes” (kadastra Nr. 

4286 006 0001). 

Izskatot SIA „Mērnieks MMR” zemes ierīkotājas Māras Kājiņas izstrādāto zemes ierīcības 

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

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

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

Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 15.10.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-

Bērziņa, I.Navra, K.Driķis, E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA „Mērnieks MMR” zemes ierīkotājas Māras Kājiņas izstrādāto zemes 

ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Egļupes”, kadastra Nr.4286 006 0001, Taurenes 

pagasts, Vecpiebalgas  novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 006 0001 

sadalīšanai. 

2. Saglabāt no īpašuma „Egļupes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 006 0001 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 006 0164  

2,8  ha kopplatībā  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) un ēkām, kas atrodas uz šīs 

zemes vienības, nosaukumu un adresi  “Egļupes”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, 

un   noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p45


3. Piešķirt no īpašuma „Egļupes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 006 0001 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 006 0165 

7.6 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Brežģa mežs”, 

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

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

 

10. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Vecrauši”, Kaives  pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta  nodaļas 01.09.2020. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2020/3-10.2/1092 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumi īpašuma „Vecrauši”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 

Nr. 4258 008 0003,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4258 008 0003  sadalīšanai” ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam  „Vecrauši” (kadastra Nr. 4258 008 

0003). 

Izskatot sertificēta mērnieka Edgara Ūdra izstrādāto zemes ierīcības projektu, pamatojoties 

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

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

II. daļas 26. un 28. punktiem, un MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

15.10.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, 

K.Driķis, E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt sertificēta mērnieka Edgara Ūdra izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma “Vecrauši”, kadastra Nr.4258 008 0003, Kaives pagasts, Vecpiebalgas  novads, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 008 0003 sadalīšanai. 

2. Saglabāt īpašuma „ Vecrauši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 008 0003   daļai, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 008 0039  2,3  ha kopplatībā  

(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) un ēkām, kas atrodas uz šīs zemes vienības, 

nosaukumu un adresi “Vecrauši” 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 „ Vecrauši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 008 0003 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 008 0041 

15,3 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Stropi”, 

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

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

 

11. 

Par zemes ierīcības projekta  

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gavari”, Dzērbenes  pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta  nodaļas 07.09.2020. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2020/7-29/1111 “Zemes ierīcības 

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

Nr. 4250 004 0034,  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu  4250 004 0034 un 4250 004 0035  

sadalīšanai” ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam  „Gavari” (kadastra Nr. 

4250 004 0034). 

Izskatot SIA “Apriņķa mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” 19. 



pantu, MK 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” II. 

daļas 26. un 28. punktiem, un MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”,  apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 15.10.2020. 

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

E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA “Apriņķa mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

“Gavari”, kadastra Nr.4250 004 0034, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas  novads, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 4250 004 0034 un 4250 004 0035 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  2,45  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 

12,95 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. 

4.  Piešķirt no īpašuma „Gavari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 004 0035 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 004 0103 

13,00 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. 

5.  Piešķirt no īpašuma „Gavari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 004 0035 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 004 0105 

22,80 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Gavaru 

mežs”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes  

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

 
12. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam “Jaunbrekti”, Vecpiebalgas  pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības  

atbalsta  nodaļas 03.07.2020. izsniegtajiem nosacījumiem Nr. 2020/7-29/822 “Zemes ierīcības 

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

kadastra Nr. 4292 006 0029,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4292 006 0130 sadalīšanai” 

ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Jaunbrekti” (kadastra Nr. 4292 006 

0029). 

Izskatot SIA „TopoHaus” zemes ierīkotāja Didža Ozoliņa 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”,  atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, K.Driķis, E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 



1. Apstiprināt SIA „TopoHaus” zemes ierīkotāja Didža Ozoliņa izstrādāto zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam “Jaunbrekti”, kadastra Nr.4292 006 0029, Vecpiebalgas 

pagasts, Vecpiebalgas  novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4292 006 0130. 

2. Saglabāt īpašuma „Jaunbrekti” sastāvā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4292 006 

0137 4,0 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) un ēkas, kas atrodas uz 

šīs zemes vienības, zemes vienības nosaukums un adrese “Jaunbrekti”, Vecpiebalgas 

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

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

3. Saglabāt īpašuma „Jaunbrekti” sastāvā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4292 006 

0139 5,65 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) ko aizņem meža zeme, 

un  noteikt zemes vienībai zemes  lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība, kods 0201. 

4. Noteikt no īpašuma „Jaunbrekti” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 006 0130 

atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4292 006 0138 5,60 ha kopplatībā (vairāk 

vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā), kuru  pēc atdalīšanas  paredzēts pievienot 

nekustamam īpašumam „Spilvas”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, kadastra 

Nr. 4292 006 0135, zemes  lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, kods 0101. 

 

13. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Raskumi”, Vecpiebalgas  pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa, debatēs piedalās K.Driķis, I.Navra, V.Melbārdis 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 

atbalsta  nodaļas 18.09.2017. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.17 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes nosacījumi īpašuma „Raskumi” Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 

4292 004 0031,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4292 004 0031  sadalīšanai”  2018.gada 

janvārī tika izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam  „Raskumi”, kurš tika 

apstiprināts ar Vecpiebalgas novada Domes 25.01.2018.lēmumu Nr. 23 , protokols Nr.1. Veicot 

robežu uzmērīšanu , konstatētas projektēto zemes vienību konfigurācijas izmaiņas. Izstrādāts jauns 

zemes ierīcības projekts.  

Izskatot SIA “Latīpašums – mērniecības birojs” zemes ierīkotāja Viktora Poškus izstrādāto 

zemes ierīcības projektu un 12.10.2020. iesniegumu par izmaiņām zemes robežu konfigurācijā 

atsaucot 25.01.2018. domes lēmumu Nr. 23, protokols Nr.1, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” 19. pantu, MK 

2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 

28. punktiem, un MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

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

PRET - nav, ATTURAS – K.Driķis, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atcelt 25.01.2018. Vecpiebalgas novada domes lēmumu Nr.23, protokols Nr.1 “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Raskumi”, Vecpiebalgas 

pagastā, Vecpiebalgas novadā”. 

2. Apstiprināt zemes ierīkotāja Viktora Poškus izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma “Raskumi”, kadastra Nr.4292 004 0031, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas  

novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0031 sadalīšanai. 

3. Saglabāt no īpašuma „ Raskumi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0031   

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0210  

14,13  ha kopplatībā  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) un ēkām, kas atrodas uz 

šīs zemes vienības nosaukumu un adresi “Raskumi” Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas 

novads un   noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 



4. Piešķirt no īpašuma „ Raskumi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0031 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0211 

3,07 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Alauksta 

krasts”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai zemes  

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 

0101. 

14. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

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

Vecpiebalgas nov., 23.09.2020. iesniegumu par 06.06.2017. noslēgtā Zemes nomas līguma 

izbeigšanu, konstatēts: 

 2017.gada 6.jūnijā noslēgts zemes nomas līgums, kurā Vecpiebalgas novada pašvaldība   

iznomājusi īpašuma „Aiz Radziņiem”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, 

kadastra Nr. 4292 007 0059, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0527 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu  0,02 ha kopplatībā  J.D. 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, LR MK  30.10.2007. 

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

J.D., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalga novads, 

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

15.10.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, 

K.Driķis, E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izbeigt 06.06.2017. noslēgto zemes nomas līgumu par īpašuma „Aiz Radziņiem”, 

Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 007 0059, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0527 lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes daļas  0,02 ha kopplatībā iznomāšanu J.D. ar 22.10.2020. 

 

15. 

Par medību tiesību nodošanu Mednieku klubam “Veselava”. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

Vecpiebalgas novada domē 14.10.2020.saņemts mednieku kluba „Veselava” iesniegums, kurā tā 

lūgusi tai nodot lietošanā medību tiesības īpašumam “Apši’ kadastra apzīmējums 4250 001 0051 

un 4250 001 0061. 

Minētā nekustamā īpašumu īpašnieks ir Vecpiebalgas novada pašvaldība. 

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

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

noteikumi” 13.punktu, apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

15.10.2020. atzinumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, 

K.Driķis, E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot medību tiesības biedrībai „Mednieku klubs Veselava” , reģ. Nr. 40008012898, 

juridiskā adrese „Jaunķēsas”, Vaives pagasts, Cēsu novads,  pašvaldības valdījumā 

esošajās zemes vienībās Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā  

Īpašuma 

nosaukums 

Kadastra apzīmējums Mežs, krūmāji, 

purvi (ha) 

Kopējā platība 

(ha) 

Apši 42500010061 0 3,1319 

Apši 42500010086 0 7,5137 

 

2. Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei noslēgt līgumu par medību tiesību 

nodošanu mednieku klubam „Veselava”, nosakot medību tiesību lietošanas termiņu piecus 



gadus no līguma noslēgšanas dienas, kā arī nosakot, ka medību organizēšanai tās 

saskaņojamas ar zemju nomniekiem, kuriem pašvaldība iznomājusi zemes gabalus. 

 

16. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

 nekustamajam īpašumam „Cīruļpļavas”, Vecpiebalgas  pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Atbilstoši Vecpiebalgas  novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības  

atbalsta  nodaļas 16.09.2020. izsniegtajiem nosacījumiem Nr. 2020/7-29/1148 “Zemes ierīcības 

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

kadastra Nr. 4292 004 0005,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4292 004 0005 un  4292 

004 0137 sadalīšanai” ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Cīruļpļavas” 

(kadastra Nr. 4292 004 0005). 

Izskatot SIA „Latīpašums- mērniecības birojs” zemes ierīkotājas Kristas Kokinas 

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”,  atklāti 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt „Latīpašums- mērniecības birojs” zemes ierīkotājas Kristas Kokinas izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Cīruļpļavas”, kadastra Nr.4292 004 

0005, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas  novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

4292 004 0005. 

2. Piešķirt no īpašuma „Cīruļpļavas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0005 

atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no meža zemes, zemes vienības kadastra apzīmējums 

4292 004 0233 11,9 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā), nosaukumu  

“Kalna meži”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes vienībai 

zemes  lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

kods 0201. 

3. Saglabāt īpašuma „Cīruļpļavas” sastāvā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4292 004 

0234 17,0  ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā), ko aizņem 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, un noteikt zemes vienībai zemes  lietošanas mērķi- 

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

4. Noteikt no īpašuma „Cīruļpļavas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0005 

atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0235 0.2 ha kopplatībā (vairāk 

vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā), kas  paredzēta pašvaldības autoceļa “Kleivas - 

Tašķēni” uzturēšanai, zemes  lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101. 

 

17. 

Par nedzīvojamo telpu   nomas tiesību līguma  

izbeigšanu īpašumā  “Gaismas iela 4”,  Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā. 

Ziņo D.Slaidiņa 

 

 Izskatot  A.G., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-

4122., 19.10.2020. iesniegumu par 08.09.2020. noslēgtā telpu nomas tiesību  līgumu izbeigšanu, 

konstatēts: 

 2020.gada 8.septembrī Vecpiebalgas novada pašvaldība noslēgusi  nedzīvojamo telpu 

nomas tiesību līgumu par nedzīvojamās telpas 28,8 m² kopplatībā ēkā „Gaismas iela 4”, 



Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, iznomāšanu A.G. saimnieciskās 

darbības veikšanai. 

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

daļas 3.punktu , atbilstoši A.G., personas kods “dzēsts”, adrese: Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas 

nov., LV-4122., 19.10.2020.iesniegumam, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, A.Caunīte-

Bērziņa, I.Navra, K.Driķis, E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izbeigt 08.09.2020. noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu par nedzīvojamo telpu 

28,8 m² kopplatībā īpašumā “Gaismas iela 4”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, ēkas kadastra apzīmējums 4292 007 0450 005, iznomāšanu  A.G. 

ar 31.10.2020. 

 

18. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada jaunietis”. 

Ziņo A.Caunīte-Bērziņa 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu 

piešķiršanu”, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.10.2020. atzinumu, atklāti 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada jaunietis”  

Mariju Gabrāni 

 

19. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva sportā”. 

Ziņo A.Caunīte-Bērziņa 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu 

piešķiršanu”, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.10.2020. atzinumu, atklāti 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada balva sportā”  

Helviju Babri 

 

20. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva kultūrā”. 

Ziņo A.Caunīte-Bērziņa 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu 

piešķiršanu”, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.10.2020. atzinumu, atklāti 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada balva 

kultūrā”  

Ausmu Krūmiņu 

 

 

 



21. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva uzņēmējdarbībā”. 

Ziņo A.Caunīte-Bērziņa, debatēs piedalās E.Ķaukulis, I.Navra 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu 

piešķiršanu”, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.10.2020. atzinumu, atklāti 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada balva 

uzņēmējdarbībā”  

SIA “ApiMI” (Madara Radziņa, Ieva Boginska) 

 

22. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva apkalpojošā sfērā”. 

Ziņo A.Caunīte-Bērziņa 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu 

piešķiršanu”, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.10.2020. atzinumu, atklāti 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada balva 

apkalpojošā sfērā”  

Līgu Pujiņu 

 

23. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „No sirds uz sirdi”. 

Ziņo A.Caunīte-Bērziņa 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu „Par apbalvojumu 

piešķiršanu”, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.10.2020. atzinumu, atklāti 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „No sirds uz sirdi”  

Sarmīti Lielo 

 

24. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības  

apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada skolotājs”. 

Ziņo A.Caunīte-Bērziņa 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas „Gada skolotājs” un “Gada 

pirmsskolas izglītības darbinieks” piešķiršanas nolikumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, K.Driķis, E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada skolotājs” 

sekojošas personas: 

Baibu Krūmiņu (Vecpiebalgas vidusskola) 

Ilvu Jeromāni (Vecpiebalgas novada pamatskola) 



 

 

25. 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma  

piešķiršanu nominācijā „Gada pirmsskolas izglītības darbinieks”. 

Ziņo A.Caunīte-Bērziņa 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas „Gada skolotājs” un “Gada 

pirmsskolas izglītības darbinieks” piešķiršanas nolikumu, atklāti balsojot, PAR – A.Andersone, 

A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, K.Driķis, E.Ķaukulis, V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izvirzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumam nominācijā „Gada pirmsskolas 

izglītības darbinieks” sekojošas personas: 

Raimondu Kazāku (Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde) 

Viju Ābelnieci (Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde)  

 

 

26. 

Par nominācijas “Vecpiebalgas novada lepnums” piešķiršanu. 

Ziņo A.Caunīte-Bērziņa 

 

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada domes nominācijas “Vecpiebalgas novada lepnums” 

piešķiršanas nolikumu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.10.2020. atzinumu, 

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

V.Melbārdis, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienu, apbalvot ar nomināciju 

“Vecpiebalgas novada lepnums” – DACI POTAŠU 

 

 

Sēdi slēdz plkst.16:20 

Sēdes ilgums 1 stunda un 20 minūtes. 

 

 

Sēdi vadīja:        V.MELBĀRDIS 

 

  

Sēdi protokolēja:       I.ĢĒRMANE 


