LATVIJAS REPUBLIKAS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts:
amatasdome@and.lv, Reģ. Nr. LV 90000957242, konts: LV52 UNLA 0050000013301, A/S „SEB banka”

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.13
Amatas novadā

2010.gada 20.oktobrī

Sēde sasaukta plkst. 14:00
Sēdi atklāj plkst. 14:00

Darba kārtība:
1. Par valsts mērķdotācijas sadali novada izglītības iestādēm 2010.gada oktobradecembra mēnešos.
2. Par grozījumiem Amatas novada domes 2010.gada 22.septembra lēmumā „Par
Amatas novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vadītāju
mēnešalgām”.
3. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Amatas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.5 „Amatas novada pašvaldības budžets 2010.gadam””
apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem Amatas novada domes 2010.gada 22.septembra lēmumā „Par
Cēsu rajona pašvaldības pašvaldības reorganizācijas rezultātā Amatas novada
pašvaldībai nodotās kustamās mantas bez atlīdzības nodošanu Priekuļu
novada pašvaldībai”.
5. Par Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas rezultātā Amatas novada
pašvaldībai nodotā nekustamā īpašuma un kustamās mantas bez atlīdzības
nodošanu Cēsu novada pašvaldībai.
6. Par atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
7. Par saistošo noteikumu izstrādāšanu.
8. Par pilnvarojumu sagatavot un izsniegt izziņas par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu.
9. Par nekustamā īpašuma „Jaunzosuļi” privatizācijas projekta apstiprināšanu.
10. Par apkures pakalpojumu soda procentu aprēķināšanas kārtību.
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11. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
12. Par nekustamā īpašuma nodošanu Amatas novada pašvaldībai.
13. Par zemnīcas pie Amatas novada Amatas pamatskolas izveidošanu un
uzturēšanu.
14. Par dalību nevalstiskajā organizācijā „Vidzemes inovāciju un
uzņēmējdarbības centrs”.
15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Nītaures pagasta saimniecībai
„Bērzkalni”.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Amatas pagasta saimniecībai
„Vecgribuļi”.
18. Par zemes ierīcības projekta „Ignati”, Drabešu pagasts, Amatas novads ,
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
19. Par zemes ierīcības projekta „Kauliņi”, Drabešu pagasts, Amatas novads,
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma nosaukuma uz adreses apstiprināšanu.
21. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
22. Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes atkārtotu izvērtēšanu.
23. Informācija par Nītaures jauniešu centra izveidi un telpu nomu.
24. Informācija par valsts svētku pasākumiem Amatas novadā.

Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure
Piedalās:
Deputāti:
Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris
Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis
Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs , Āris Kazerovskis, Andris Jansons.
Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītaja Agita Bičuka.
Novada pašvaldības Finanšu nodaļas ekonomiste Silvija Girucka.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenkova.
Dzīvesvietas deklarēšanas komisijas priekšsēdētājs Juris Suseklis.
Pašvaldības zemes ierīkotājs Gints Bauers.

Nepiedalās deputāte Laila Puncule.

Nr.1
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Par valsts mērķdotācijas sadali novada izglītības iestādēm 2010.gada oktobra-decembra
mēnešos
Ziņo novada Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: A.Zvaigzne, P.Sockis, S.Krastiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, likumu „Par valsts
budžetu 2010.gadam”, LR Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr.382 „Interešu
izglītības programmu finansēšanas kārtība”, 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi”, 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina
un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu
no piecu gadu vecuma izglītošanās nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai” un 31.08.2010. noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības
iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu
finansēšanas kārtība”, 29.09.2010. Ministru kabineta rīkojumu Nr.583 „Par līdzekļu
pārdali starp valsts budžeta resoriem un mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības
iestādēm” un saskaņā ar Amatas novada domes 13.10.2010. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1.

Apstiprināt:
1.1. mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, aprēķinu (1.pielikums) un sadalījumu (2.pielikums)
2010.gada oktobra – decembra mēnešiem;
1.2. mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta skolu
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, aprēķinu (3.pielikums) un sadalījumu (4.pielikums)
2010.gada oktobra – decembra mēnešiem;
1.3. mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, aprēķinu (5.pielikums)
un sadalījumu (6.pielikums) 2010.gada oktobra – decembra mēnešiem;
1.4. mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības
iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām
internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem,
uzturēšanas izdevumu aprēķinu (7. un 8.pielikums) un sadalījumu
(9.pielikums) 2010.gada oktobra – decembra mēnešiem.

2. Saskaņā ar Izglītības likuma 30.panta 2.punkta nosacījumiem, izglītības iestādes
vadītājs iestādei piešķirtās dotācijas ietvaros nosaka pedagogu mēneša darba algas
likmi, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto darba samaksu.
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3. Finanšu nodaļai (vadītāja A.Bičuka) nodrošināt mērķdotāciju pašvaldībām un to
izlietojumu iekļaušanu Amatas novada pašvaldības šī gada pamatbudžeta
grozījumos.
Nr.2
Par grozījumiem Amatas novada domes 2010.gada 22.septembra lēmumā „Par Amatas
novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vadītāju mēnešalgām”
Ziņo novada Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: M.Ontužāne, A.Zvaigzne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, likumu
„Par valsts budžetu 2010.gadam”, 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi”, 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanās nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai”, 29.09.2010.Ministru kabineta rīkojumu Nr.583 „Par līdzekļu
pārdali starp valsts budžeta resoriem un mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības
iestādēm”, 18.10.2010. Amatas novada Spāres speciālās internātpamatskolas vēstuli
Nr.1-13/222 un saskaņā ar Amatas novada domes 13.10.2010. Finanšu komitejas
atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Izdarīt Amatas novada domes 22.09.2010. lēmumā Nr.3 „Par Amatas novada
pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vadītāju mēnešalgām” (sēdes protokols
Nr.12) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 1.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
Izglītojamo skaits
Nr.p.k.

1.3.3.

Izglītības iestāde

Amatas
Sērmūkšu
direktorei

pirmssk.
Izgl.progr.

vispārizgl.
Izgl.progr
.

20

49

novada
pamatskolas

Mēneša
darba
algas
likme
Ls

kopā

69

447.00

Finansējuma avots Ls
valsts budž.
pašvald.
Mērķdotācij
Pamatbudž
a
.

400.00

47.00

2. Izteikt 1.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.4.2.

Amatas
novada
Spāres
speciālās
internātpamatskolas direktoram

Izglītojamo
skaits

Mēneša
darba algas
likme Ls

119

605.00

Finansējuma avots Ls
valsts budž.
pašvald.
Mērķdotācija
Pamatbudž.

508.00

97.00

3. Noteikt, ka grozījumi ir spēkā no 2010.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim.
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Nr.3
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Amatas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.5 „Amatas novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo novada Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: P.Sockis, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu „Lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums:...
2)izstrādāt un apstiprināt pašvaldības budžetu”, 21.panta pirmās daļas 2.punktu „Dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var:... 2)apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu „Pašvaldība patstāvīgi
izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta
apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas,
ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības
domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs. Saistošos noteikumus par pašvaldības
budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā rakstveidā
vai elektroniskā veidā nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai
zināšanai.”, ievērojot likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, un saskaņā ar Amatas novada domes 13.10.2010. Finanšu komitejas
atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Amatas novada pašvaldības
18.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.5 „Amatas novada pašvaldības budžets
2010.gadam”” saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Nr.4
Par grozījumiem Amatas novada domes 2010.gada 22.septembra lēmumā „Par Cēsu
rajona pašvaldības pašvaldības reorganizācijas rezultātā Amatas novada pašvaldībai
nodotās kustamās mantas bez atlīdzības nodošanu Priekuļu novada pašvaldībai”
Ziņo novada Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: P.Sockis, T.Šelengovs, E.Eglīte

Saskaņā ar Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plāna (apstiprināts Cēsu rajona
padomes sēdē 23.12.2008., protokols Nr.13., 17.punkts) 1.pielikuma „Rajona pašvaldības
institūcijas” 13.punktu, Cēsu rajona padome, reģistrācijas Nr.90000083139, Bērzaines
iela 5, Cēsis, Cēsu novads, 30.12.2009. pamatojoties uz LR Ministru kabineta
02.09.2008. noteikumu Nr.713 „Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība” 10.1.punktu,
5

kurš nosaka, ka iestādes kustamo mantu pārņem tā pašvaldība, kurai, saskaņā ar
reorganizācijas plānu, iestādi nodod, Amatas novada pašvaldībai tika nodota un Amatas
novada pašvaldība pieņēma savā īpašumā Cēsu rajona padomes, kā iestādes, nekustamo
un kustamo mantu, t.sk. piemiņas akmeni kritušajiem karavīriem ar atrašanās vietu pie
Raunas upes tilta Priekuļu novadā un arī slēpošanas – biatlona kompleksa ”Priekuļi”
darbībai nepieciešamos pamatlīdzekļus un kustamo mantu.
Saskaņā ar Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plāna (apstiprināts Cēsu rajona
padomes sēdē 23.12.2008., protokols Nr.13., 17.punkts) 1.pielikuma „Rajona pašvaldības
institūcijas” 12.punktu, Cēsu rajona padomei piederošās SIA „Cēsu olimpiskais centrs”,
vienotais reģistrācijas Nt.44103026682, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, 20 000
kapitāla daļas 21.10.2010. tika nodotas Priekuļu novada pašvaldībai, reģistrācijas
Nr.90000057511, Cēsu prospekts 5, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads.
Tā kā slēpošanas – biatlona kompleksa „Priekuļi” apsaimniekotāji ir SIA „Cēsu
olimpiskais centrs”, kurā kapitāldaļu turētāji ir arī Priekuļu novada pašvaldība, kā arī
pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 3.panta
pirmās daļas 6.punktu: ”Valsts vai pašvaldības nekustamo un kustamo mantu var
atsavināt: ... 6) nododot bez atlīdzības.”, 6.panta 2.punktu: „Atļauju atsavināt
pašvaldības kustamo mantu dod attiecīgā dome vai tās noteikta institūcija.”, 42.panta
2.punktu: „Pašvaldības nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas pašvaldības
vai valsts īpašumā.”, 42.panta 3.punktu: ”Valsts un pašvaldību kustamo mantu var nodot
bez atlīdzības valsts, pašvaldību, kā arī citu publisko tiesību subjektu īpašumā.” un
11.10.2010. Priekuļu novada domes priekšsēdētājas M.Juzupas parakstītu vēstuli Nr.33/2656 „Par Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas rezultātā Amatas novada pašvaldībai
nodotās mantas bezatlīdzības nodošanu Cēsu novada un Priekuļu novada pašvaldībām”
un saskaņā ar Amatas novada domes 13.10.2010. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Atcelt Amatas novada domes 22.09.2010. lēmumu Nr.9 „Par Cēsu rajona
pašvaldības reorganizācijas rezultātā Amatas novada pašvaldībai nodotās
kustamās mantas bez atlīdzības nodošanu Priekuļu novada pašvaldībai” (sēdes
protokols Nr.12).
2. Nodot bez atlīdzības Priekuļu novada pašvaldībai:
2.1.
pamatlīdzekli ar atrašanās vietu pie Raunas upes tilta Priekuļu pagasta
Priekuļu novadā:
Nr.p.k.
Pamatlīdzekļa nosaukums, apraksts
Antīkie un citi mākslas priekšmeti – konts Nr.1236
1.
Piemiņas akmens kritušajiem karavīriem
Latvijas atbrīvošanas cīņās 1919.gadā

Inventāra Nr.
CRP-/P511
ANP-/P093601

Daudzums

1 gab.

2.2. slēpošanas – biatlona kompleksa „Priekuļi” apsaimniekošanai nepieciešamo mantu:
Nr.p.k.
Pamatlīdzekļa nosaukums, apraksts
Inženierbūves – konts Nr.1218

Inventāra Nr.

Daudzums
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1.

Ūdens apgādes sistēma mākslīgā sniega CRP-/P0845
ražošanai slēpošanas – biatlona kompleksā ANP-/P091804
„Priekuļi”
Tehnoloģiskās iekārtas – konts Nr.1220
1.
Sniega ģenerators SMI SUPER POLECAT CRP-/P0906
slēpošanas – biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP-/P092006
2.
Sniega ģenerators SMI VIKING slēpošanas CRP-/P0907
– biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP-/P092007
3.
Sniega ģenerators SMI VIKING slēpošanas CRP-/P0908
– biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP-/P092008
4.
Sniega ģenerators SMI VIKING slēpošanas CRP-/P0909
– biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP-/P092009
5.
Sniega ģenerators SMI VIKING slēpošanas CRP-/P0910
– biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP-/P092010
Transportlīdzekļi – konts Nr.1231
1.
Sniega traktors (lietots) PRINTOH T4S CRP-/P0911
slēpošanas – biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP-/P093107
2.
Velosipēds Focus Cypress slēpošanas – CRP-/P0917
biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP-/P093108
Saimniecības pamatlīdzekļi – konts Nr.1232
1.
Digitālā IP kamera slēpošanas – biatlona CRP-/P0919
kompleksā „Priekuļi”
ANP-/P093227
2.
Vendenes ūdens aparāts EXTRA slēpošanas CRP-/P372
– biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP-/P093229
3.
Videokamera
Sony
DCR-DVD205E CRP-/P06076
slēpošanas – biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP-/P093239
4.
Zāles pļāvējs Partner slēpošanas – biatlona CRP-/P0825
kompleksā „Priekuļi”
ANP-/P093244
5.
Motorzāģis Husqvarna 359G slēpošanas – CRP-/P0821
biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP-/P093246
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika – konts 1238
1.
Navigācijas iekārta Tom Tom Go720 GPS CRP-/P0826
slēpošanas – biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP-/P093828
Pārējie pamatlīdzekļi – konts Nr.1239
1.
Galds slēpju smērēšanai SWIX T0076 CRP-/P529
slēpošanas – biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP-/P093906
2.
Sacensību rezultātu elektroniskās fiksēšanas
un apstrādes iekārta SKI SCAN OOO
Marafon-Elektro slēpošanas – biatlona CRP-/P0901
kompleksā „Priekuļi”
ANP-/P093907

1 gab.

1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.

1 gab.
1 gab.

1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.

1 gab.

1 gab.

1 gab.

Nr.5
Par Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas rezultātā Amatas novada pašvaldībai nodotā
nekustamā īpašuma un kustamās mantas bez atlīdzības nodošanu Cēsu novada
pašvaldībai
Ziņo novada Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, P.Sockis, E.Eglīte
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Saskaņā ar Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plāna (apstiprināts Cēsu rajona
padomes sēdē 23.12.2008., protokols Nr.13., 17.punkts) 1.pielikuma „Rajona pašvaldības
institūcijas” 13.punktu, Cēsu rajona padome, reģistrācijas Nr.90000083139, Bērzaines
iela 5, Cēsis, Cēsu novads, 30.12.2009. pamatojoties uz LR Ministru kabineta
02.09.2008. noteikumu Nr.713 „Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība” 10.1.punktu,
kurš nosaka, ka iestādes kustamo mantu pārņem tā pašvaldība, kurai, saskaņā ar
reorganizācijas plānu, iestādi nodod, Amatas novada pašvaldībai tika nodota un Amatas
novada pašvaldība pieņēma savā īpašumā Cēsu rajona padomes, kā iestādes, nekustamo
un kustamo mantu, t.sk. slēpošanas – biatlona kompleksa ”Priekuļi” darbībai
nepieciešamos pamatlīdzekļus un kustamo mantu.
Tā kā slēpošanas – biatlona kompleksa „Priekuļi” apsaimniekotāji ir SIA „Cēsu
olimpiskais centrs”, kurā kapitāldaļu turētāji ir arī Cēsu novada pašvaldība, kā arī
pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 3.panta
pirmās daļas 6.punktu: ”Valsts vai pašvaldības nekustamo un kustamo mantu var
atsavināt: ... 6) nododot bez atlīdzības.”, 6.panta 2.punktu: „Atļauju atsavināt
pašvaldības kustamo mantu dod attiecīgā dome vai tās noteikta institūcija.”, 42.panta
2.punktu: „Pašvaldības nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas pašvaldības
vai valsts īpašumā.”, 42.panta 3.punktu: ”Valsts un pašvaldību kustamo mantu var nodot
bez atlīdzības valsts, pašvaldību, kā arī citu publisko tiesību subjektu īpašumā.” Un
07.10.2010. Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera parakstītu vēstuli Nr.125/1636 „Par Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas rezultātā Amatas novada
pašvaldībai nodotās mantas bezatlīdzības nodošanu Cēsu novada un Priekuļu novada
pašvaldībām” (reģistrēts Amatas novada pašvaldībā 08.10.2010. ar Nr.744/3-14) un
saskaņā ar Amatas novada domes 13.10.2010. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:

Nodot bez atlīdzības Cēsu novada pašvaldībai slēpošanas – biatlona kompleksa
„Priekuļi” apsaimniekošanai nepieciešamo mantu:
Daudzu
Pamatlīdzekļa nosaukums, apraksts
Inventāra Nr.
Nr.p.k.
ms
1. Transporta būves – konts Nr.1213
1.1.
Asfaltbetona segums šautuvē slēpošanas – CRP-/P0841
1 gab.
biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP/P091301
1.2.
Tiltiņš pār Vaives upi slēpošanas – biatlona CRP-/P0843
1 gab.
kompleksā „Priekuļi”
ANP/P091302
1.3.
Tilts koka pār Vaives upi slēpošanas – biatlona CRP-/P0903
1 gab.
kompleksā „Priekuļi”
ANP/P091303
1.4.
Autostāvlaukums slēpošanas – biatlona CRP-/P0905
1 gab.
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kompleksā „Priekuļi”

ANP/P091304

2. Inženierbūves – konts Nr.1218
2.1.
Modulis sūkņu mājai 3500x4000x2900mm CRP-/P0838
slēpošanas – biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP/P091801
2.2.
Trases apgaismojuma līnija slēpošanas – CRP-/P0839
biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP/P091802
2.3.
Ūdenskrātuve mākslīgā sniega ražošanai CRP-/P0840
slēpošanas – biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP/P091803
3. Pārējais nekustamais īpašums – konts Nr.1219
3.1.
Tualete 2 vietīga slēpošanas – biatlona CRP-/P15
kompleksā „Priekuļi”
ANP/P091901
4. Tehnoloģiskās iekārtas – konts Nr.1220
4.1.
Augstspiediena sūknis ar papildaprīkojumu CRP-/P0842
slēpošanas – biatlona kompleksā „Priekuļi”
ANP/P092004
4.2.
Spiediena paaugstinošā sūkņa vadības skapis ar CRP-/P0844
frekfrenču pārveidotāju slēpošanas – biatlona ANP/P092005
kompleksā „Priekuļi”

1 gab.

1 gab.

1 gab.

1 gab.

1 gab.

1 gab.

Nr.6
Par atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: ZAAO pārstāve Ieva Tabūne
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, P.Sockis, V.Lācis, I.Lāce, E.Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Noraidīt izstrādāto atkritumu apsaimniekošanas maksas projektu.
Nr.7
Par saistošo noteikumu izstrādāšanu
Ziņo novada Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs
Izsakās deputāti: V.Lācis, P.Sockis
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un
43.1 panta pirmo un ceturto daļu un Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta 1.3 daļu
un 8.panta otro daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis
Šelengovs , Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1.Uzdot novada Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
A.Lukjanovs) līdz 2011.gada 1.jūlijam izstrādāt saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā
komersants saņem atļauju vīna, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Amatas novada pašvaldības teritorijā” projektu un iesniegt to domes
Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejai atzinuma saņemšanai.
2. Saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu publicēt
pašvaldības mājaslapā internetā un nodrošināt tā pieejamību pašvaldības domes ēkā un
pagastu pārvaldēs.
3. Pēc Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas atzinuma saņemšanas,
izskatīt saistošo noteikumu projektu domes sēdē un to apstiprināt.

Nr.8
Par pilnvarojumu sagatavot un izsniegt izziņas par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo novada Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, V.Lācis, P.Sockis, E.Eglīte

Pamatojoties uz LR Ministru Kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem
Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un
termiņiem” 2. punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Pilnvarot Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju Arvīdu
Lukjanovu (personas kods: 090576-12579), atbilstoši 28.09.2010. Ministru Kabineta
noteikumiem Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību
izmantošanas kārtību un termiņiem” prasībām, izsniegt izziņas par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu, izvērtējot nekustamā īpašuma atsavināšanas nepieciešamību pašvaldības
noteikto funkciju pildīšanai, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas
izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas
pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.
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Nr.9
Par nekustamā īpašuma „Jaunzosuļi” privatizācijas projekta apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: M.Ontužāne, J.Sekste, P.Sockis, E.Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Aptiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Jaunzosuļi”, Nītaures
pagasts, Amatas novads izsoles noteikumus .
(Izsoles noteikumi pielikumā)

Nr.10
Par apkures pakalpojumu soda procentu aprēķināšanas kārtību
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, V.Lācis, E.Eglīte
Amatas novada dome, saskaņā ar Likumu „Par pašvaldībām” 15. Panta 1. Punktu,
21. Panta 14.punkta (d) apakšpunktu, kā arī 2009. Gadā 14. Oktobrī pieņemtā lēmuma
„Par apkures tarifiem centralizētajai siltumapgādei 2009/.2010. gada sezonā” 2. Punktu,
kas nosaka kavējuma naudas apmēru par kavēto dienu, un saskaņā ar noslēgtajiem
pārjaunojuma līgumiem ar pakalpojuma saņēmējiem Amatas novada pašvaldības vārdā,
kuros, saskaņā ar līguma 11. Punktu noteikta kavējuma naudas par sniegtajiem
pakalpojumiem piemērošana,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Piemērot kavējuma naudu siltumapgādes pakalpojumiem 0,01% par dienu
kavētajiem maksājumiem, sākot ar 2011. gada 1. Janvāri.
2. Rakstiski informēt siltumapgādes pakalpojuma saņēmējus 2010. Gada novembra
mēnesī, par soda naudas aprēķināšanas uzsākšanu, saskaņā ar pakalpojuma
līguma 11. Punktu, sākot ar 2011. Gada 1. Janvāri.
3. Uzdot domes izpilddirektoram M. Timermanim kontroli par lēmuma izpildi.

Nr.11
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
Ziņo komisijas priekšsēdētājs Juris Suseklis
11

Izsakās deputāti: T.Šelengovs, E.Eglīte

Amatas novada dome ir saņēmusi un izskatījusi ANDA POIKĀNA dzīv. Agra-1,
(Puķuzirņu ielā 26, Līvi), Drabešu pag., Amatas novads, LV-4101 iesniegumu, kas
reģistrēts 2010.gada 20.septembrī ar Nr. 305/3-13, kurā viņš lūdz anulēt ziņas par viņam
piederošā īpašumā Agra-1, (Puķuzirņu ielā 26, Līvi), Drabešu pag., Amatas novads
deklarētajām personām ANITAI ŠTOSAI (personas kods 060266-12257), MIĶELIM
ŠTOSAM (personas kods 080890-12266), MĀRTIŅAM ŠTOSAM (030393-12268) un
JĀNIM ĶEPĪTIM (personas kods 140478-11327), jo minētajām personām nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā adresē.
Amatas novada dome ir izveidojusi komisiju, kas izskata iesniegumus par ziņu
anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu personām, kurām nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas.
Komisija, pārbaudot ziņas un izvērtējot komisijas rīcībā esošo informāciju par
Agra-1, (Puķuzirņu ielā 26, Līvi), Drabešu pag., Amatas novadā deklarētajām personām,
konstatēja, ka minētais nekustāmais īpašums ir 2010. 30. Jūlijā ierakstīts zemesgrāmatā
uz ANDA POIKĀNA (personas kods 170880-11303) vārda, pamatojoties uz 2010. Gada
5. Jūlijā noslēgto Uztura līgumu ar VIDVUDU ĶEPĪTI (personas kods 110837-11290).
ANITA ŠTOSA, MIĶELIS ŠTOSS, MĀRTIŅŠ ŠTOSS un JĀNIS ĶEPĪTIS tika
uzaicināti uz pašvaldību izteikt savu viedokli, uzrādīt nepieciešamos dokumentus par
tiesībām dzīvot Agra-1, (Puķuzirņu ielā 26, Līvi), Drabešu pag., Amatas novadā. ANITA
ŠTOSA ieradās pašvaldībā un paskaidroja, ka viņas rīcībā nav dokumentu, kas
apliecinātu tiesisku pamatu ANITAI ŠTOSAI un viņas dēliem, dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā. JĀNIS KĒPĪTIS pašvaldībā nav ieradies.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. Panta pirmā daļa uzliek personai par
pienākumu dzīvesvietas maiņas gadījumā mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Dzīvesvietas deklarēšanas mērķis ir panākt, lai ikviena persona deklarētajā
dzīvesvietā būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi
izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi
apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks
pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar
valsti un pašvaldību (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma trešā panta pirmā daļa).
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka ziņas
par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā. Pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ziņas par
deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc
šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, kā to nosaka Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punkts.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. Panta pirmās daļas 2.
Punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
12

Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Agra-1, (Puķuzirņu ielā 26, Līvi),
Drabešu pag., Amatas novadā, deklarētajām personām ANITAI ŠTOSAI
(personas kods 060266-12257), MIĶELIM ŠTOSAM (personas kods
080890-12266), MĀRTIŅAM ŠTOSAM (030393-12268) un JĀNIM
ĶEPĪTIM (personas kods 140478-11327).
2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt Iedzīvotāju
reģistrā.

Nr.12
Par nekustamā īpašuma nodošanu Amatas novada pašvaldībai
Ziņo novada Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: P.Sockis, E.Eglīte
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, 21.10.2003. LR Ministru
kabineta noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”,
15.12.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” un, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma pilnīgu un patiesu
uzskaiti Amatas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldības) bilancē, kā arī ņemot
vērā, ka Amatas novada pašvaldība veic ilgtermiņa ieguldījumus pašvaldības
nekustamajos īpašumos,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Pēc stāvokļa uz 2010.gada 31.oktobri:
1.1. Amatas novada pirmsskolas izglītības iestādei „Kastanītis”;
1.2. Amatas novada Drabešu sākumskolai;
1.3. Amatas novada Amatas pamatskolai;
1.4. Amatas novada Sērmūkšu pamatskolai;
1.5. Amatas novada Zaubes pamatskolai;
1.6. Amatas novada Drabešu internātpamatskolai;
1.7. Amatas novada Nītaures vidusskolai (turpmāk tekstā – iestādes)
ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodot bez atlīdzības Amatas novada
pašvaldībai iestāžu bilancē uzskaitīto nekustamo īpašumu – zemi, ēkas un
būves, aktam pievienojot īpašumu tiesības apliecinošo dokumentu
oriģināleksemplārus.
2. Ar nekustamā īpašuma nodošanas brīdi:
2.1. netiek mainīta īpašuma izmantošanas funkcija – izglītības nodrošināšana
pašvaldības teritorijā;
2.2. iestādes, apstiprinātā budžeta ietvaros, turpina nodrošināt nekustamā
īpašuma apsaimniekošanu un uzturēšanu.
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Nr.13
Par zemnīcas pie Amatas novada Amatas pamatskolas izveidošanu un uzturēšanu
Ziņo novada Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: I.Lāce, P.Sockis
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktam, 15.12.2009. LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” un saskaņā ar Amatas novada pašvaldībā 07.09.2010. saņemto
(reģ.Nr.282/3-13) 1941.gada 14.jūnijā no Latvijas izraidīto, bet savā zemē atgriezušos
Sibīrijas Tjuhtjetas bērnu 04.09.2010. vēstuli,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Atcelt Amatas novada domes 22.09.2010. lēmumu Nr.8 „Par dāvinājuma
pieņemšanu” (sēdes protokols Nr.12).
2. Izveidot pamatlīdzekli „Zemnīca pie Amatas novada Amatas pamatskolas”
LVL 3 808.96 (Trīs tūkstoši astoņi simti astoņi lati, 96 santīmi) vērtībā.
3. Izveidotā pamatlīdzekļa apsaimniekošanu un uzturēšanu veikt Amatas novada
pašvaldības struktūrvienībai – M.Vanagas muzejam, veicot nepieciešamos
grozījumus Amatas novada pašvaldības pamatbudžetā.

Nr.14
Par dalību nevalstiskajā organizācijā „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”
Ziņo Cēsu novada deputāte Inese Suija-Markova
Izsakās deputāti: I.Lāce, P.Sockis, T.Šelengovs
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Iesaistīties biedrībā „Vidzemes Inovāciju un Uzņēmējdarbības centrs” kā
biedrības dibinātājiem un biedriem.
2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Elitu Eglīti pārstāvēt Amatas novada
pašvaldību biedrībā „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”.

Nr.15
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Ziņo novada pašvaldības zemes ierīkotājs Gints Bauers
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, P.Sockis
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Pamatojoties uz likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.pantu un Valsts
zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2010.gada 30.augusta vēstuli Nr.2-04V/665,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Dainim
Grasim uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Kalna iela 9” zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4246 002 0331 un platību 0,2062 ha.
1.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
1.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
2. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Olafam
Bubindusam uz Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Mazdreimaņi” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4296 007 0049 un platību 1,71 ha.
2.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
2.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
3. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Uldim
Voldemāram Zeltiņam uz Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „ Andri”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4278 007 0140 un platību 0,8 ha.
3.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
3.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.

15

4. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Uldim
Kleinšmitam uz Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Birzlejas” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4268 006 0295 un platību 0,4118 ha.
4.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
4.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
5. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Verai
Ķauķītei uz Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Vecslīpe” zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumu 428 010 0047 un platību 1,5 ha un 4268 010 0048 ar
platību 3,1 ha.
5.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
5.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
6. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Jānim
Ķauķītim uz Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Kastaņi ” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4268 006 0170 un platību 1,04 ha.
6.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
6.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
7. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Guntim
Grosbergam uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Ozolkalni” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4246 004 0122 un platību 2,8 ha.
7.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
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7.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
8. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Rasmai
Skaliņai uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Rūķīši” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4246 001 0043 un platību 3,5 ha.
8.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
8.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
9. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Andrim
Sudmalim uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Alejas” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4246 004 0070 un platību 0,7 ha.
9.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
9.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
10. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Viktoram
Volkovam uz Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Ķempji ” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4296 009 0053 un platību 5,0 ha.
10.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
10.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
11. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Ustinijai
Dzenei uz Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Mergas” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4296 007 0041 un platību 3,9 ha.
11.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
17

lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
11.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
12. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Kārlim
Kernem uz Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Ceriņi” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4296 005 0155 un platību 1,4 ha.
12.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
12.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
13. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības KS Cēsu
RPB (reģ. Nr. 49503001069) uz Skujenes pagasta nekustamā īpašuma
„Sērmūkšu veikals” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4278 007 0132 un
platību 0,3778 ha.
13.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
13.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
14. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Modrim
Kazerovskim uz Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Druvas” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4278 007 0037 un platību 0,7 ha.
14.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
14.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
15. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Jāzepam
Stivriņam uz Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Taurupi” zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4278 010 0050 un platību 7,3 ha.
18

15.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
15.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
16. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Viktoram
Felkeram uz Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Rudzu iela 6” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4278 006 0059 un platību 0.1448ha.
16.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
16.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
17. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Kasparam
Dimiteram uz Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Soklēni” zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4278 001 0056 un platību 2,2 ha.
17.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
17.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
18. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Laimdotai
Spriņģei uz Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Rudzu iela 4” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4278 006 0077 un platību 0,178 ha.
18.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
18.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
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19. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Jurim
Šveidem uz Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Draudzības iela 5” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4278 007 0152 un platību 0,2658 ha.
19.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
19.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
20. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Andrejam
Sončikam uz Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Priežu iela 1” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4278 006 0076 un platību 0,1857 ha.
20.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
20.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
21. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Mudītei
Reinsonei uz Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Grantiņi” zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4278 008 0055 un platību 12,1 ha.
21.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
21.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
22. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Anitai
Austvikai uz Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Liepas” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4268 006 0125 un platību 0,361 ha.
22.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
22.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
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persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
23. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas Agrim Pētersonam
uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Veišāri 1” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4246 002 0509 un platību 2,7545 ha.
23.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
23.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
24. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Jānim
Ratniekam uz Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Lejas Īsveri” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4296 008 0022 un platību 16,8 ha.
24.1.
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda;
24.2.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
25. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Rudītei
Kramzakai uz Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Jaunkausuļi” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4296 009 0062 un platību 17,42ha.
25.1.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona,
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
26. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Inesei
Čingulei uz Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Druviņas” zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4268 007 0081 un platību 1,39 ha un zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4268 007 0082 ar platību 11,53 ha.
26.1.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona,
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
27. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Jurim
Ganševskim uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Dzilnas- 2”” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4246 007 0074 un platību 0,28 ha un
kadastra apzīmējumu 4246 007 0075 ar platību 0,1 ha.
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27.1.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona,
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
28. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Jānim
Kaņepam uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Dzirnavas” zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4246 007 0334 un platību 0,0709 ha.
28.1.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona,
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
29. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Nikolajam
Ļistunovam uz Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Jaunbanderi” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4296 008 0040 un platību 2,0 ha.
29.1.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona,
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
30. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Valentīnai
Bebrei uz Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Arumi” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4296 009 0049 un platību 14,6 ha.
30.1.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona,
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
31. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Mārim
Mellēnam uz Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Airas” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4296 005 0169 un platību 1,0 ha un zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4296 011 0036 ar platību 1,1 ha.
31.1.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona,
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
32. Ar 2010.ga88da 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
Gastonam Bundiņam uz Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Artūri” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4296 002 0044 un platību 2,92 ha.
32.1.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona,
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
33. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Vitai
Cīrulei uz Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Cālīši” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4296 009 0094 un platību 7,31 ha.
33.1.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona,
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kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
34. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Mārim
Maskavam uz Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Vecvētras” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 5268 012 0040 un platību 12,2 ha.
34.1.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona,
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
35. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Andrejam
Neibergam uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Apsītes” zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4246 003 0025 un platību 2,734 ha.
35.1.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona,
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
36. Ar 2010.gada 1.jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Jānim
Bērziņam uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Pērsieša iela 5” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4246 007 0321 un platību 0,3135.
36.1.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmatošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona,
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
Pilns lēmumu teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.16
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Nītaures pagasta saimniecībai „Bērzkalni”
Ziņo novada pašvaldības zemes ierīkotājs Gints Bauers
Izsakās deputāti: V.Lācis, T.Šelengovs

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panata
otrās daļas 1.punktu, 15.panta 13.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Amatas novada
pašvaldības 2009. gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Amatas novada
teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Nītaures pagasta
„Bērzkalni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4268 007 0020.
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2. Apstiprināt nosaukumu „Vāveres” atdalītajai zemes vienībai ar platību 9,0 ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam.
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.17
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Amatas pagasta saimniecībai „Vecgribuļi”
Ziņo novada pašvaldības zemes ierīkotājs Gints Bauers
Izsakās deputāti: M.Veitners, E.Eglīte
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panata
otrās daļas 1.punktu, 15.panta 13.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Amatas novada
pašvaldības 2009. gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Amatas novada
teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Amatas
pagasta
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4242 004 0022.
2. Saglabāt nosaukumu „Vecgribuļi” un kadastra apzīmējumu 4242 004 0022
zemes vienībai ar platību 87,8 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam.
3. Piešķirt nosaukumu „Bebri 2”atdalāmajai zemes vienībai ar platību 7,5 ha.
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.18
Par zemes ierīcības projekta „Ignati”, Drabešu pagasts, Amatas novads , uzsākšanu un
darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības zemes ierīkotājs Gints Bauers
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, M.Veitners
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panata
otrās daļas 1.punktu, 15.panta 13.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Amatas novada
pašvaldības 2009. gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Amatas novada
teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
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1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Ignati”, Drabešu
pagasts, Amatas novads (kadastra apzīmējums 4246 002 0291) sadalīšanai.
2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes vienības „Ignati”, Drabešu pagasts,
Amatas novads (kadastra apzīmējums 4246 002 0291) sadalīšanai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes Tautsaimniecības un teritorijas
attīstības komitejai (priekšsēdētājs V.Lācis).
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.19
Par zemes ierīcības projekta „Kauliņi”, Drabešu pagasts, Amatas novads , uzsākšanu un
darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības zemes ierīkotājs Gints Bauers
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, M.Veitners
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panata
otrās daļas 1.punktu, 15.panta 13.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Amatas novada
pašvaldības 2009. Gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Amatas novada
teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Kauliņi”,
Drabešu pagasta, Amatas novads (kadastra apzīmējums 4246 001
0028) sadalīšanai.
2. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Kauliņi 10”,
Drabešu pagasts, Amatas novads (kadastra apzīmējums 4246 001
0146) sadalīšanai.
3. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Kauliņi 11”,
Drabešu pagasts, Amatas novads (kadastra apzīmējums 4246 001
0147) sadalīšanai.
4. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Kauliņi 12”,
Drabešu pagasta, Amatas novads (kadastra apzīmējums 4246 001
0148) sadalīšanai.
5. Apstiprināt darba uzdevumus zemes vienību „Kauliņi”, „Kauliņi 10”,
„Kauliņi 11”, „Kauliņi 12” sadalīšanai.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes Tautsaimniecības un
teritorijas attīstības komitejai (priekšsēdētājs V.Lācis).
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.
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Nr.20
Par nekustamā īpašuma nosaukuma uz adreses apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības zemes ierīkotājs Gints Bauers
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, E.Eglīte
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Drabešu pagasta „Arāji” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4246 009 0349 adresi: ”Arāji”, Amata, Drabešu pagasts,
Amatas novads.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Arumi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4246 002 0350 adresi: „Arumi”, Līvi, Drabešu pagasts, Amatas
novads.
3. Piešķirt jaunu nosaukumu „Kalnāji”, nekustamā īpašuma „Eloro” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4296 011 0041, saglabājot iepriekšējo
nekustamā īpašuma lietošanas.
4. Piešķirt jaunu nosaukumu „Upmalas” nekustamā īpašuma Skujenes pagasta
„Upītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4278 004 0010.
5. Piešķirt jaunu nosaukumu „Dzeņi” nekustamajam īpašumam Skujenes pagasta
„Upītes”, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4278 005
0077.
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.21
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības zemes ierīkotājs Gints Bauers
Izsakās deputāti: J.Sekste, T.Šelengovs
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus:
1. Amatas novada pašvaldība iznomā zemi 8,7 ha platībā Drabešu pagastā
Sarmītei Malnačai.
2. Amatas novada pašvaldība iznomā zemi 1500 kv.m. platībā Skujenes pagastā
SIA „Nerikai”.
3. Uzdot pašvaldības zemes ierīkotājam Gintam Baueram reģistrēt noslēgtos
zemes nomas līgumus Amatas novada nomas zemju reģistrā.
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Nr.22
Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes atkārtotu izvērtēšanu
Ziņo novada pašvaldības zemes ierīkotājs Gints Bauers
Izsakās deputāti: V.Lācis, J.Sekste
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punktu un LR Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Zemes vienība „Pērkoņkalns A” ar platību 0,7 ha, kadastra apzīmējums 4278
008 0101 piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Amatas novada
domes vārda, saglabājot iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un
nav izmantojama zemes reformas pabeigšanai.
2. Zemes vienība „Pīlādži 1” ar platību 0,4 ha, kadastra apzīmējums 4278 007
0145 piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Amatas novada
domes vārda, saglabājot iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un
nav izmantojama zemes reformas pabeigšanai.
3. Zemes vienība „Māļi” ar platību 0,5 ha, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Amatas novada domes vārda, nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi : individuālā dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) un nav
izmantojama zemes reformas pabeigšanai.
4. Zemes vienība „Vidusķonēni” ar platību 0,6 ha piekrīt pašvaldībai un
ierakstāma zemesgrāmatā uz Amatas novada domes vārda,
un nav
izmantojama zemes reformas pabeigšanai.
5. Zemes vienība „Smeņģu ferma” ar platību 1,05 ha piekrīt pašvaldībai un
ierakstāma zemesgrāmatā uz Amatas novada domes vārda, nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi : zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un nav izmantojama zemes reformas
pabeigšanai.
6. Piešķirt jaunu nosaukumu „Smeņģi” un saglabāt kadastra apzīmējumu 4278
011 0021 un iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības
atlikušajai daļai, kas iepriekš tika nodota zemes reformas pabeigšanai.
7. Piešķirt jaunu nosaukumu „Ķēniņi” un saglabāt kadastra apzīmējumu 4278
008 0105 zemes vienībai ar platību 16,6 ha, kas iepriekš tika nodota zemes
reformas pabeigšanai.
8. Piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunmāļi” un saglabāt kadastra apzīmējumu 4278
010 0112 zemes vienības atlikušajai daļai, kas iepriekš tika nodota zemes
reformas pabeigšanai.
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.
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Nr.23
Informācija par Nītaures jauniešu centra izveidi un telpu nomu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par Nītaures jauniešu centra izveidi un
telpu nomu.
Nr.24
Informācija par valsts svētku pasākumiem Amatas novadā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Tālis Šelengovs ,
Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Pieņemt zināšanai informāciju par valsts svētku pasākumiem novembra mēnesī.

Sēdi slēdz plkst. 16:45.
Sēdes vadītājs domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure
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Pielikums Nr.5
Apstiprināts ar Amatas novada domes
2010.gada 20.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13)

Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 18.02.2010.
Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Amatas novada pašvaldības budžets 2010.gadam”
1.

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums Ls 692 296, t.sk.:
1.1. Nenodokļu ieņēmumu palielinājums Ls 1 765, t.sk.:
1.1.1. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas Ls 1 000;
1.1.2. Naudas sodi un sankcijas Ls 25;
1.1.3. Pārējie nenodokļu ieņēmumi Ls 640;
1.1.4. Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, pārdošanas Ls 100.
1.2. Transfertu ieņēmumu palielinājums Ls 651 653, t.sk.:
1.2.1. Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI no 01.09.10.31.12.10. palielinājums Ls 110 972;
1.2.2. Mērķdotācijas pašvaldībām – 5-6 gad.bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un VSAOI no 01.09.10.- 31.12.10. palielinājums
Ls 11 396;
1.2.3. Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu
daļējai darba samaksai un VSAOI no 01.09.10.-31.12.10. palielinājums Ls
5 418;
1.2.4. Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību internātskolām, speciālajām
internātskolām no 01.09.10.-31.12.10. palielinājums Ls 317 626;
1.2.5. Mērķdotācijas pašvaldībām GMI un dzīvokļa pabalsta atmaksas
palielinājums Ls 7 600;
1.2.6. Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta dotācijas palielinājums Ls
120;
1.2.7. Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu
finanšu palīdzības projektu īstenošanai palielinājums Ls 16 944, t.sk.:
1.2.7.1.projekts Amatas novada Sērmūkšu pamatskolā Ls 11 807;
1.2.7.2.projekts ELFLA Nr.09-09-L32100-000148 Nītaures pagasta publiskās
teritorijas labiekārtošana Ls 5 137.
1.2.8. Pārējo pašvaldību budžetā saņemto valsts budžeta iestāžu uzturēšanas
izdevevumu transfertu samazinājums Ls 3 097, t.sk.:
1.2.8.1.finansējuma bezdarbnieku iesaistīšanai nodarbinātības pasākumos
palielinājums Ls 2 040;
1.2.8.2.ELFLA projekts Nr.09-09-L32100-000148 Nītaures pagasta publiskās
teritorijas labiekārtošana samazinājums Ls 5 137.
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1.2.9. Pašvaldību budžetā saņemto valsts budžeta transfertu ES struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai palielinājums Ls 184 674, t.sk.:
1.2.9.1.IZM ESF projekts Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001,
līg.Nr.01-07.2-5/17 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos Ls 40 000;
1.2.9.2.NVA
ESF
projekts
Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001,
līg.Nr.5DPPN-1200-2009
Darba
praktizēšanas
pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai Ls
13 567;
1.2.9.3.ERAF
projekts
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/080/103
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Amatas novada Līvu ciemā
Ls 41 499;
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/081/104
1.2.9.4.ERAF
projekts
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Amatas novada Ģikšu
ciemā Ls 89 608.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no maksas pakalpojumiem Ls 38 878,
t.sk.:
1.3.1. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem Ls 5 313;
1.3.2. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi Ls 33 585, t.sk.:
1.3.2.1.CRP projektam Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju Ls 27 886;
1.3.2.2.debitoru iemaksas Ls 33;
1.3.2.3.par izglītojamo aprūpi Amatas novada Drabešu internātpamatskolā Ls 5
666.

1.3.

2. Pamatbudžeta izdevumu palielinājums Ls 616 452, t.sk.:
2.1.Vispārējiem valdības dienestiem palielinājums Ls 2 152 (pamatlīdzekļi);
2.2.Ekonomiskajai darbībai palielinājums Ls 25 880 (projektu pieteikumu izstrāde,
NVA stipendijas, darba samaksa, inventārs, transports, u.c. izdevumi);
2.3.Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielinājums Ls 14 529, t.sk.:
2.3.1. ERAF
projekts
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/080/103
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Amatas novada Līvu ciemā Ls
3 412;
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/081/104
2.3.2. ERAF
projekts
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Amatas novada Ģikšu ciemā Ls
3 412;
2.3.3. pamatlīdzekļu izveidošanai un nepabeigtajai būvniecībai katlu mājai
Ģikšos Ls 1 500;
2.3.4. kārtējiem izdevumiem Ls 6 205.
2.4.Atpūtai, kultūrai, reliģijai palielinājums Ls 9 124, t.sk.:
2.4.1. Nītaures kultūras nama remontmateriāliem Ls 2 500;
2.4.2. Skujenes tautas nama remontmateriāliem Ls 4 500;
2.4.3. kārtējiem izdevumiem Ls 2 124.
2.5.Izglītībai palielinājums Ls 530 309, t.sk.:
2.5.1. Amatas novada Drabešu sākumskola Ls 20 346;
2.5.2. Amatas novada Amatas pamatskola Ls 33 100;
30

