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Par nekustamā īpašuma „Galdnieki”,  
Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā atsavināšanas vērtības pārskatīšanu 

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 
  Cēsu novada Dome 2022.gada 19.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.281, protokols Nr.10, protokola 
punkts 51, “Par nekustamā īpašuma „Galdnieki”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu”. Ar 
šo lēmumu tika apstiprināta nekustamā īpašuma “Galdnieki” nosacītā (brīvā) pārdošanas cena – 11 800.00 
EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti euro) un nolemts piedāvāt I.Š., personas kods “dzēsts”, dzīvesvietas 
adrese Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads,  izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu 
„Galdnieki”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā,  kadastra Nr. 4292 006 0068, jo uz zemes vienības 
atrodas viņai piederošs ēku īpašums „Galdnieki”, kadastra Nr.4292 506 0002,  kas nostiprināts Vidzemes 
rajona tiesas Vecpiebalgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 100000606602. 

Cēsu novada pašvaldības Vecpiebalgas apvienības pārvaldē 08.06.2022. saņemts I.Š. iesniegums, 
reģ. Nr.1-4/2022/594, par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu "Galdnieki", 
Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā,  kadastra Nr. 4292 006 0068. 

2022.gada 10.jūnijā Vecpiebalgas pagastā plosījās vētra, kas skāra daudzus īpašumus, arī īpašumā 
“Galdnieki” ir vētras postījumi – vējlauzē un vējgāzē cietušas apses, kas īpašuma vērtību pazemina, jo nav 
izmantojamas kā lietkoksne. 

Cēsu novada pašvaldības Vecpiebalgas apvienības pārvaldē 14.06.2022. saņemts I.Š. iesniegums, 
reģ. Nr.1-4/2022/637, par nekustamā īpašuma "Galdnieki", Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā,  kadastra 
Nr. 4292 006 0068, vērtības pārskatīšanu, jo mežaudze cietusi vējlauzē un vējgāzē. 

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 77. panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības un 
teritorijas plānošanas komisijas 05.07.2022, atzinumu (protokols Nr.25), Cēsu novada Finanšu komitejas 
07.07.2022.  atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris 
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, 
Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, 
Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Veikt Cēsu novada pašvaldības nekustamā  īpašuma “Galdnieki”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu 
novadā, kadastra numurs 4292 006 0068, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4292 006 0068 4.24 ha platībā, no tās 1.33 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2.52 ha mežs, 
0.29 ha krūmāji, 0.05 ha zeme zem ūdeņiem,0.01 ha zeme zem ēkām, 0.04 ha citas zemes, 
atkārtotu novērtēšanu un atsavināšanas vērtības pārskatīšanu. 

2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldei. 
 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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