
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

11.08.2022.                           Nr.494 
Par nekustamā  īpašuma “Zaļumi”,  

Kaives pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības atsavināšanu 
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

 
Ar Cēsu novada domes 19.05.2022. lēmumu Nr.279 “Par nekustamā īpašuma “Zaļumi”, Kaives 

pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 10) atsavināšanai tika 
nodota nekustamā īpašuma “Zaļumi”, Kaives pagastā, kadastra numurs 4258 003 0002, zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 4258 003 0123, kurai Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts 
zemes lietošanas mērķis– zeme, uz kuras  galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, platība 0.6432 
ha, turpmāk – Nekustamais īpašums, tika noteikta Nekustamā īpašuma pārdošanas cena – EUR 1 300,00. 

Atbilstoši Vecpiebalgas novada Domes 16.12.2009. lēmumam nekustamā īpašuma “Zaļumi”, 
kadastra numurs 4258 003 0002, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0123 ir zemes 
starpgabals, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemes 
gabala platību. 

Nekustamo īpašumu “Kauliņi”, “Palejas” un “Laidari”, Kaives  pagastā, kas robežojas ar Nekustamo 
īpašumu, īpašniekiem 02.06.2022. tika nosūtīts atsavināšanas paziņojums ar piedāvājumu iegādāties 
Nekustamo īpašumu par apstiprināto pārdošanas cenu  EUR 1 300,00. 2022.gada 05.jūlijā Vecpiebalgas 
apvienības pārvaldē tika saņemts nekustamā īpašuma „Kauliņi” īpašnieces D.L., personas kods “dzēsts”, 
adrese Kaives pag., Cēsu nov., LV-4144, iesniegums par Nekustamā īpašuma iegādi par apstiprināto 
pārdošanas cenu.  
 Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 37. 
panta pirmās daļas 4.punktu, ” 44.panta astotās daļas 1.punktu, Attīstības un teritorijas plānošanas 
komisijas 02.08.2022. atzinumu (protokols Nr.29), Finanšu komitejas 2022.gada 4.augusta lēmumu 
(protokols Nr.9), Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, 
Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs 
VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis 
Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Pārdot nekustamā īpašuma ”Zaļumi”, Kaives pagastā, kadastra numurs 4258 003 0002, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0123 0.6432 ha platībā, D.L., personas kods “dzēsts”, 
adrese Kaives pag., Cēsu nov., LV-4144, par apstiprināto pārdošanas cenu EUR 1 300,00. 

2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldei. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 
 


