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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.7
Amatas novada Drabešu pagastā

2011.gada 22.jūnijā

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi sāk plkst.14:00
Darba kārtība:
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2011.gada budžetā.
Par
ilgtermiņa
aizņēmumu
ERAF
projekta
Nr.3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/049/038
„Satiksmes
drošības
uzlabojumi Amatas novada Ieriķu ciemā” realizācijas nodrošināšanai.
Par
ilgtermiņa
aizņēmumu
ERAF
projekta
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/080/103 „Ūdenssaimniecības attīstība
Amatas novada Līvu ciemā” realizācijas nodrošināšanai.
Par
ilgtermiņa
aizņēmumu
ERAF
projekta
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/081/104
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Amatas novada Ģikšu ciemā” realizācijas
nodrošināšanai.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vītoli”-7 izsludinātās izsoles
nerīkošanu un nekustamā īpašuma pārdošanu par nosacīto cenu.
Par Drabešu internātskolas direktora vietas izpildītājas Sarmītes Čemmes
darba līguma pagarināšanu.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un atdalīšanu.
Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Slimpi” zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu.
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Vidus Apogi” zemes ierīcības
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•
•
•
•
•
•

projekta apstiprināšanu.
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma „Silpurenes” meža zemes
transformācijā.
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma „Smilškalni”
meža zemes
transformācijā.
Par zemes iznomāšanu.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Par sauso sadzīves atkritumu tarifiem Amatas novadā.
Par patvaļīgo būvniecību nekustamajā īpašumā „Akmeņkalni”, Drabešu
pagasts, Amatas novads.

Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure
Piedalās:
Deputāti:
Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons.
Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs.
Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļas ekonomiste Silvija Girucka.
Pašvaldības speciālists Juris Suseklis.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenkova.
Nepiedalās
Deputāti Laila Puncule, Pēteris Sockis, Modris Veitners, Valdis Lācis

Nr.1
Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2011.gada budžetā
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas ekonomiste Silvija Girucka
Izsakās deputāti: J.Sekste, 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 triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā
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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 16.06..2011. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-11- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
• Pieņemt saistošo noteikumu Nr.8 “Par grozījumiem Amatas novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Amatas novada pašvaldības
budžets 2011.gadam” projektu.
• Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā
saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
• Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma rakstu
ir pieejams
pašvaldības domes ēkā un Amatas, Skujenes, Nītaures un Zaubes pagastu
pārvaldēs, tie publicējami Amatas novada pašvaldības mājaslapā internetā.
• Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
Nr.2
Par
ilgtermiņa
aizņēmumu
ERAF
projekta
Nr.3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/049/038 „Satiksmes drošības uzlabojumi
Amatas novada Ieriķu ciemā” realizācijas nodrošināšanai
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas ekonomiste Silvija Girucka
Izsakās deputāti: M.A.Cīrulis, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.1, 24.pantiem, LR
Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-11- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
•

•
•
•

Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei
atļaut Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL
74 227.00 (Septiņdesmit četri tūkstoši divi simti divdesmit septiņi lati, 00
santīmi) vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto gada procentu
likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ERAF projekta
Nr.3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/049/038 „Spāres speciālās internātskolas
pieejamības un sasniedzamības infrastruktūras uzlabošana” realizācijas
nodrošināšanai 2011.gadā.
Aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2011.gada oktobri saskaņā ar
aizņēmuma atmaksas grafiku.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
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Nr.3
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/080/103
„Ūdenssaimniecības attīstība Amatas novada Līvu ciemā”
realizācijas nodrošināšanai
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas ekonomiste Silvija Girucka
Izsakās deputāte E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.1, 24.pantiem, LR
Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-11- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
• Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei
atļaut Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL
186 627,17 (Viens simts astoņdesmit seši tūkstoši seši simti divdesmit septiņi
lati 17 santīmi) vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto gada
procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ERAF projekta
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/080/103
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Amatas novada Līvu ciemā” realizācijas nodrošināšanai 2011.gadā.
• Aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem.
• Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2012.gada janvāri saskaņā ar
aizņēmuma atmaksas grafiku.
• Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
Nr.4
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/081/104
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Amatas novada Ģikšu ciemā”
realizācijas nodrošināšanai
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas ekonomiste Silvija Girucka
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.1, 24.pantiem, LR
Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-11- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
• Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei
atļaut Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL
216 702,34 (divi simti sešpadsmit tūkstoši septiņi simti divi lati, 34 santīmi)
vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes
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•
•
•

fiksēšanas
periodu
ik
pēc
1
gada
ERAF
projekta
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/081/104 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Amatas novada Ģikšu ciemā” realizācijas nodrošināšanai 2011.gadā.
Aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2012.gada janvāri saskaņā ar
aizņēmuma atmaksas grafiku.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

Nr.5
„Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vītoli – 7, kadastra Nr. 4268 006 0225 001
007, Nītaures pagasts, Amatas novads, 2011.gada 18.maijā izsludinātās izsoles
nerīkošanu un nekustamā īpašuma pārdošanu par nosacīto cenu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: I.Lāce, M.Ontužāne, E.Eglīte
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA NIMECE 2011.gada 7.jūnija
iesniegumu par iespēju privatizēt prakses telpas Vītoli – 7, Nītaures pagasts, Amatas
novads, izmantojot pirmpirkuma tiesības.
Izskatījusi iesniegumu, Amatas novada pašvaldība konstatēja:
[1].2011.gada 8. jūnijā Amatas novada domē saņemts SIA NIMECE
priekšlikums nekustamā īpašuma Vītoli – 7 , Nītaures pagasts, Amatas novads,
privatizācijai.
[2].2010.gada 21.augustā starp Amatas novada pašvaldību un SIA NIMECE
noslēgts Līgums Nr. 2 „Par nedzīvojamo telpu nomu”.
[3] Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju" Pārejas noteikumu 30.punkts nosaka, ka no 2006.gada 1.septembra
valsts vai pašvaldības dzīvojamās mājas, to domājamās daļas, ja dzīvojamā māja ir
valsts vai pašvaldības un kādas citas personas kopīpašumā, kā arī dzīvojamās mājās
esoši dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas tiek atsavinātas
saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu.
[4]Saskaņā ar 21.10.2010. likumu "Grozījumi Valsts un pašvaldību
mantas atsavināšanas likumā", likuma nosaukums izteikts šādā redakcijā: „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums" un spēku zaudē likums „Par valsts un
pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”
[5].Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 5.panta pirmo daļu, atļauju atsavināt publiskai personai
piederošu nekustamo īpašumu dod publiskās personas lēmējinstitūcija.
[6].2011.gada 20.aprīlī ( protokols Nr. 5, § 23), Amatas novada dome nolēma
saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums” prasībām veikt pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Vītoli 7’, Nītaures ciems
Amatas novads atsavināšanu (kad. Nr. 4268 006 0225 001 007, ēkas 1.stāvā, - istaba
Nr.1, 9,6 m2 , istaba Nr.2 – 20,1 m2, istaba Nr.3 – 11,8 m2, istaba Nr.4 – 8,3 2, istaba
Nr.5 6,8 m2 , kā arī koplietošanas telpas Nr.10; Nr .8, Nr.9Nr.12, Nr.13, Nr.6; Nr.11;
Nr.7, ar kopējo platību 86,10 m2, nosakot dzīvokļa īpašuma atsavināšanas sākuma
cenu Ls 3401 (trīs tūkstoši četri simti viens lats).
[7].Ar 2011.gada 18.maija ( protokols Nr. 6, § 8 ) Amatas novada domes
lēmumu apstiprināti nekustamā īpašuma Vītoli – 7, Nītaures pagasts, Amatas novads,
izsoles noteikumi un izsole izsludināta likumā „Publisku personu mantas
atsavināšanas likums” kārtībā.
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[8].2011.gada 7.jūnijā Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA NIMECE
iesniegumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nekustamam īpašumam Vītoli – 7,
Nītaures pagasts, Amatas novads.
[9].Saskaņā ar likuma „Publisku personu mantas atsavināšanas likums”
14.panta otro daļu, ja izsludinātajā termiņā saņemts iesniegums par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto
cenu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās
daļas 17.punktu un Latvijas Republikas likuma „Publiskās personas mantas
atsavināšanas likums”14.panta otro daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-11- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1.Amatas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vītoli – 7, kadastra
Nr. 4268 006 0225 001 007, Nītaures pagasts, Amatas novads, nerīkot.
2.Noslēgt nekustamā īpašuma Vītoli – 7, kadastra Nr. 4268 006 0225 001 007,
Nītaures pagasts, Amatas novads, pirkuma līgumu par nosacīto cenu Ls 3401.00 ( trīs
tūkstoši četri simti viens lats) ar pirmpirkuma tiesību izmantotāju SIA NIMECE, Reģ.
Nr.40103324086, juridiskā adrese: Ozolciema iela 16/7, 92

Nr.6
Par Drabešu internātskolas direktora v.i. S. Čemmes darba līguma
pagarināšanu.
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: A.Jansons, E.Eglīte

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 9.punktu, Darba likuma
39., 40. un 97 pantiem un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-11- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
• Pagarināt esošo darba līgumu ar Sarmīti Čemmi Drabešu
internātpamatskolas direktora amatā uz nenoteiktu laiku.
• Uzdot domes izpilddirektoram M. Timermanim noslēgt vienošanos par
grozījumiem Sarmītes Čemmes darba līgumā.

Nr.7
Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, I.Lāce, E.Eglīte
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi SIA „IDZ” (reģ.nr.40003999234)
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2011.gada 14.jūnijā reģistrēto iesniegumu (reģ. Nr.0620111345) ar lūgumu apstiprināt
jaunu nosaukumu un adresi “Sidrabi” nekustamajam īpašumam Zaubes pagastā ar
patreizējo nosaukumu “Zaubes kooperatīvs” un kadastra Nr.42960050243.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” un SIA
„IDZ” 2011.gada 14.jūnijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-11- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
Piešķirt jaunu nosaukumu “Sidrabi” nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr.42960050243 un apstiprināt adresi: ”Sidrabi”, Zaubes
pagasts, Amatas novads.
1.1.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42960050243 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
2. Apstiprināt Aivaram Zvirbulim piederošā nekustamā īpašuma
Drabešu pagasta „Rūķi” (NĪ kadastra Nr.42460090043) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 42460090189 un ēkām ar kadastra apzīmējumiem
42460090043093, 42460090043094, kuras atrodas uz šīs zemes vienības,
adresi: “Amatciems”, Amata, Drabešu pagasts, Amatas novads.
2.1.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090189 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
•

Nr.8
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un atdalīšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāti: I.Lāce, T.Šelengovs, E.Eglīte
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-11- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
• Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Lejas Vecģikši” (NĪ
kadastra Nr.42420050208) atsevišķu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 42420050256 un piešķirt jaunu nosaukumu „Ikši”.
1.1.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42420050256 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
2.Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Melturi” (NĪ kadastra
Nr.42460080015) atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 42460080016,
42460080017 un piešķirt tām jaunu nosaukumu „Kalna Melturi”.
• Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 42460080016 un
42460080017 saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi.
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Nr.9
Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Slimpi” zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāte E.Eglīte
Amatas novada pašvaldība izskatījusi Intas Gribes (p.k. 310345-11282)
2011.gada 10.jūnijā reģistrēto iesniegumu (reģ. Nr.0620111302) ar lūgumu atļaut
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Nītaures pagasta „Slimpi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680070007 sadalīšanai.
Saskaņā ar Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas
novada teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. protokols nr.16,1.§) grafiskās daļas
noteikto teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu iesniegumā minētajiem īpašumiem
atļautā teritorijas izmantošana noteikta kā lauksaimniecības teritorija (L), meža
teritorija (ZM), dabīgo pļavu un palieņu teritorija (ZS) (L;ZM;ZS - apzīmējumi
teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna izveidojamā nekustamā
īpašuma zemes vienības platība ir noteikta 2,0 ha.
Amatas novada domes teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
vadītājs A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala
sadalīšanu, pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam
īpašumam jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo
daļu, 11.12.2007 MK noteikumiem Nr.867. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
10.3. punktu, Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17. „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem” un, saskaņā ar ierosinātāja Intas Gribes iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-11- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
•

•

Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu Nītaures pagasta nekustamā īpašuma
„Slimpi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 42680070007, atbilstoši
pievienotajai zemes robežu plānā attēlotajai skicei.
Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta darba uzdevumu – pielikums Nr.1.

Nr.10
Par zemes ierīcības projekta „Vidus Apogi”, Skujenes pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāti: J.Sekste, E.Eglīte
Amatas novada dome 20.04.2011. sēdē Nr.5 pieņēma lēmumu ”Par zemes
ierīcības projekta „Vidus Apogi”, Skujenes pagasts, Amatas novads uzsākšanu un
darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta
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izstrāde, sadalot zemes gabalu divos atsevišķos zemes gabalos ar platībām 3,6 ha un
10,6 ha. Zemes ierīcības projekts saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašnieku, esošo
inženierkomunikāciju turētājiem.
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Ilzes Dragones (sertifikāta
Nr.AA000000033) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības
likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 29.04.2011.
noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu,
Amatas novada pašvaldības 17.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 17 ”Amatas novada
teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-11- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Skujenes pagasta
„Vidus Apogi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4278 005 0037.
• Saglabāt nosaukumu un adresi „Vidus Apogi” zemes vienībai Nr.1 ar platību
3,6 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Zemes vienībai saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
• Piešķirt nosaukumu „Apogi” atdalītajai zemes vienībai Nr.2, kuras platība
10,6 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
• Atdalītajai zemes vienībai „Apogi” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201).
• Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

Nr.11
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma „Silpurenes” meža zemes transformācijā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāti: I.Lāce, J.Sekste, T.Šelengovs, E.Eglīte

Amatas novada pašvaldībā saņemts Agra Kļaviņa, Ģirta Kalniņa un Jāņa Pļāvēja
17.06.2011. iesniegums, reģistrēts ar Nr.10-2/0520111061/I727, kurā izteikts lūgums
piedalīties nekustamā īpašuma „Silpurenes” kadastra Nr.42680030026 meža zemes
transformācijas procesā ar līdzfinansējumu.
Izskatot Amatas novada pašvaldības (turpmāk tekstā Pašvaldība) rīcībā esošo
informāciju, konstatēts:
• Nekustamais īpašums „Silpurenes” reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas
Nītaures pagasta zemegrāmatas nodalījumā Nr. 100000167827 uz Agra
Kļaviņa, Ģirta Kalniņa un Jāņa Pļāvēja vārda.
• Nekustamais īpašums „Silpurenes” sastāv no viena zemes gabala ar kopējo
platību 19,9 ha.
• Meža zemes transformācijas rezultātā nekustamajā īpašumā „Silpurenes”
9

paredzēts izveidot derīgo izrakteņu ieguves teritoriju, kas arī atbilst teritorijas
plānojumā paredzētajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Lauras Zvirbules 16.05.2011. iesniegumu, Ministru kabineta
28.09.2004. noteikumu Nr.806 “Meža zemes transformācijas noteikumi” 23.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-11- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
Piedalīties Agra Kļaviņa, Ģirta Kalniņa un Jāņa Pļāvēja meža zemes
transformācijas projekta īstenošanā, nekustamajā īpašumā „Silpurenes”
Nītaures pagastā, (kadastra nr. 42680030026) ar līdzfinansējumu Ls. 200,00
(divi simti latu) apmērā.

Nr.12
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma „Smilškalni” meža zemes transformācijā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, J.Sekste, I.Lāce, E.Eglīte
Amatas novada pašvaldībā saņemts Ineses Aizupietes 17.06.2011. iesniegums,
reģistrēts ar Nr. 3-12/ 0620111376/A1000, kurā izteikts lūgums piedalīties nekustamā
īpašuma „Smilškalni” kadastra Nr.42960080021 meža zemes transformācijas procesā
ar līdzfinansējumu.
Izskatot Amatas novada pašvaldības (turpmāk tekstā Pašvaldība) rīcībā esošo
informāciju, konstatēts:
• Nekustamais īpašums „Smilškalni” reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas
Zaubes pagasta zemegrāmatas nodalījumā Nr. 100000082184 uz Ineses
Aizupietes vārda.
• Nekustamais īpašums „Smilškalni” sastāv no viena zemes gabala ar kopējo
platību 32,3 ha un uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra
apzīmējumu 42960080021001 un nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu
42960080021002.
• Meža zemes transformācijas rezultātā nekustamajā īpašumā „Smilškalni”
paredzēts izveidot derīgo izrakteņu ieguves teritoriju, kas arī atbilst teritorijas
plānojumā paredzētajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ineses Aizupietes 17.06.2011. iesniegumu, Ministru kabineta
28.09.2004. noteikumu Nr.806 “Meža zemes transformācijas noteikumi” 23.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-11- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
Piedalīties Ineses Aizupietes meža zemes transformācijas projekta īstenošanā,
nekustamajā īpašumā „Smilškalni” Zaubes pagastā, (kadastra nr.
42960080021) ar līdzfinansējumu Ls.200,00 (divi simti latu) apmērā.
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Nr.13
Par zemes iznomāšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, E.Eglīte
Amatas novada pašvaldība, izskatot iedzīvotāju iesniegumus par zemes
iznomāšanu, pamatojoties uz Latvijas republikas 30.10.2007 Ministru kabineta
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-11- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
• Iznomāt Maijai Žīgurei (p.k.010654-11287) daļu no nekustamā īpašuma
„Ausmas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460050167
lauksaimniecības vajadzībām.
• Iznomāt SIA „IDZ” (reģ.Nr.40003999234) nekustamā īpašuma „Ozolzīles”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42960050341 un 0,39 ha platību
lauksaimniecības vajadzībām.
• Iznomāt Litai Kronei (p.k.221183-11304) daļu no nekustamā īpašuma
„Krāces” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460090120
lauksaimniecības vajadzībām.
• Iznomāt Agrim Pētersonam (p.k.230564-11303) nekustamā īpašuma „Veišāri
1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460020509 un 42460020588 ēku
uzturēšanai.
• Iznomāt Svetlanai Libānei (p.k.200861-11316) daļu no nekustamā īpašuma
„Dārziņi Saktas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 un
0,1114 ha platību lauksaimniecības vajadzībām.
• Iznomāt Ārijai Rubenei daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības vajadzībām.
• Iznomāt Mirdzai Grahoļskai daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības
vajadzībām.
• Iznomāt Rutai Mazpolei daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības vajadzībām.
• Iznomāt Rutai Balaško daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības vajadzībām.
• Iznomāt Ausmai Rimšai daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības vajadzībām.
• Iznomāt Daigai Rimšai daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības vajadzībām.
• Iznomāt Aivaram Rozītim daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības vajadzībām.
• Iznomāt Inesei Varekojai daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības vajadzībām.
• Iznomāt Vijai Bērziņai daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības vajadzībām.
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Iznomāt Rudītei Auziņai daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Annai Smiltiņai daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Vilnim Mencim daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Initai Apalītei daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Ludmilai Naumčikai daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības
vajadzībām.
Iznomāt Ingrīdai Vītiņai daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Pēterim Grugulim daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības
vajadzībām.
Iznomāt Vinetai Pētersonei daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības
vajadzībām.
Iznomāt Intai Timmai daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Vinetai Ziemelei daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Līvijai Ķauķītei daļu no nekustamā īpašuma „Dārziņi Saktas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060358 lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Veltai Dombrovskai daļu no nekustamā īpašuma „Skolas dārziņi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060365 lauksaimniecības
vajadzībām.
Iznomāt Ingrīdai Andžai daļu no nekustamā īpašuma „Skolas dārziņi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060365 lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Antai Paulai daļu no nekustamā īpašuma „Skolas dārziņi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060365 lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Rutai Riekstiņai daļu no nekustamā īpašuma „Skolas dārziņi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060365 lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Guntim Rozītim daļu no nekustamā īpašuma „Skolas dārziņi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060365 lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Mārītei Mačai daļu no nekustamā īpašuma „Skolas dārziņi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060365 lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Gunāram Erelim daļu no nekustamā īpašuma „Skolas dārziņi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060365 lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Vallijai Kaminskai daļu no nekustamā īpašuma „Skolas dārziņi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060370 lauksaimniecības
vajadzībām.
Iznomāt Skaidrītei Līkumai daļu no nekustamā īpašuma „Skolas dārziņi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060370 lauksaimniecības
vajadzībām.
Iznomāt Dzidrai Cipulei daļu no nekustamā īpašuma „Skolas dārziņi” zemes
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vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060370 lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Ādamam Lemešonokam daļu no nekustamā īpašuma „Skolas dārziņi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060370 lauksaimniecības
vajadzībām.
Iznomāt Vijai Viblo daļu no nekustamā īpašuma „Skolas dārziņi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060370 lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Vizbulītei Blīgznai daļu no nekustamā īpašuma „Niedru ielas dārziņi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060332 lauksaimniecības
vajadzībām.
Iznomāt Sandrim Graudiņam daļu no nekustamā īpašuma „Niedru ielas
dārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060332
lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Jānim Medvedjevam daļu no nekustamā īpašuma „Niedru ielas
dārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060332
lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāt Dzidrai Medvedjevai daļu no nekustamā īpašuma „Niedru ielas
dārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060332 lauksaimniecības
vajadzībām.

Nr.14
Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana
Ziņo novada pašvaldības speciālists Juris Suseklis
Izsakās deputāts A.Jansons
Amatas novada dome ir saņēmusi un izskatījusi IRĒNAS LAPSAS dzīv.
„Skaras-1”, Līvi, Drabešu pag., Amatas novads, LV-4101 iesniegumu, kurā viņa lūdz
anulēt ziņas par viņai piederošā īpašumā „Skaras-1”, Līvi, Drabešu pag., Amatas
novads, LV-4101 deklarētajai personai LĪGAI SAKŠAI (personas kods 06069211285), jo minētajai personai 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
„Skaras-1”, Līvi, Drabešu pag., Amatas novadā, deklarētajām personām, konstatēja,
ka minētais nekustāmais īpašums pieder IRĒNAI LAPSAI saskaņā ar 1993. gada
23.februārī noslēgto Līgumu-vienošanos starp Paju sabiedrības-agrofirmas „Āraiši”
un IRĒNU LAPSU.
LĪGA SAKŠA tika uzaicināta uz pašvaldību izteikt savu viedokli, uzrādīt
nepieciešamos dokumentus par tiesībām dzīvot „Skaras-1”, Līvi, Drabešu pag.,
Amatas novadā, bet viņa pašvaldībā nav ieradusiess un apliecinājumu par tiesībām
dzīvot „Skaras-1”, Līvi, Drabešu pag., Amatas novadā, nav iesniegusi. 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
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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-11- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Skaras-1”, Līvi, Drabešu pag.,
Amatas novadā, deklarētajai personai LĪGAI SAKŠAI (personas kods
060692-11285). Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas,
aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā.

Nr.15
Par sauso sadzīves atkritumu tarifiem Amatas novadā
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: M.Ontužāne, T.Šelengovs, E.Eglīte
Amatasnovada pašvaldība ir izskatījusi Amatas novada domes saimnieciskās
nodaļas sniegto informāciju par stāvokli domes apsaimniekoto sauso sadzīves
atkritumu apsaimniekošanā un finanšu rādītājos atkritumu apsaimniekošanā, kā arī
ņemot vērā, ka no 2011. gada 1. janvāra ir pieaudzis atkritumu apsaimniekotāja SIA
ZAAO tarifs ( 1.1. m3 Ls 8.75)
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-11- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
•

Noteikt, ka sākot ar 01.09.2011. atkritumu savākšanas samaksa no iedzīvotājiem par
tiem sniegtajiem pakalpojumiem tiek aprēķināts pēc faktiskajām izmaksām uz
noteikto adresi un tajā reģistrēto pakalpojuma saņēmēju skaitu.

•

Atļaut ne mazāk kā 4 mājsaimniecībām daudzdzīvokļu mājās un māju pilnvarotajām
personām - māju apsaimniekotājiem slēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar SIA
ZAAO bez novada domes starpniecības, sākot ar 2011.gada 1.septembri.

•

Lēmuma kontroli uzdot veikt pašvaldības izpilddirektoram Mārim Timermanim.
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Nr.16
Par patvaļīgo būvniecību nekustamajā īpašumā „Akmeņkalni”, Drabešu
pagastā, Amatas novadā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, J.Sekste, E.Eglīte
Amatas novada pašvaldība 09.06.2011. saņēmusi būvvaldes atzinumu (reģ. Nr.
59) par būves pārbaudi zemes gabalā „Akmeņkalni”, Drabešu pagastā, Amatas
novadā.
Izvērtējot Amatas novada pašvaldības (turpmāk tekstā Pašvaldība) rīcībā
esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
• Nekustamais īpašums „Akmeņkalni”, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas
sastāv no 1,15 ha liela zemes gabala (kadastra Nr. 42460050279) un
mājīpašuma, turpmāk tekstā „Akmeņkalni”, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu
nodaļas Drabešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000140322 uz
Gunta Akmeņkalna vārda.
• Nekustamajā īpašumā „Akmeņkalni” uzstādīts rūpnieciski ražots kiosks un
izbūvēts stāvlaukums. Kioska uzstādīšanas vieta un uzstādīšana un
stāvlaukuma izbūve nav saskaņota būvvaldē, nav izstrādāts arī projekts.
• Saskaņā ar LR Būvniecības likuma 13. panta pirmo un piekto daļu pasūtītājam
vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos
būvnoteikumos paredzētajā kārtībā, būvdarbu uzsākšana vai veikšana bez
būvatļaujas klasificējama kā patvaļīga būvniecība.
• Pašvaldībā saņemts Amatas novada apvienotās būvvaldes 30.05.2011.
atzinums Nr.59, kurā konstatētas nelikumīgas būvniecības pazīmes, kā arī
fiksēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152. panta otrās daļas
nosacījumu pārkāpumi par būvju patvaļīgu būvniecību.
• Amatas novada Apvienotā būvvalde ar 30.05.2011. atzinumu Nr.59 uzdevusi
nekustamā īpašuma „Akmeņkalni” īpašniekam Guntim Akmeņkalnam
atbilstoši Būvniecības likuma 30.panta ceturtajai daļai, nekavējoties līdz
Amatas novada domes pieņemtā lēmuma izpildei pārtraukt būvniecības
darbus, līdz Amatas novada dome šajā jautājumā būs pieņēmusi lēmumu.
Pamatojoties uz Amatas novada Apvienotās būvvaldes atzinumu, Amatas
novada dome, atklāti balsojot (PAR-11- Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Ingrīda Lāce,
Sarmīte Sviderska,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav;
ATTURAS-nav), nolemj:
Uzdot nekustamā īpašuma „Akmeņkalni” īpašniekam Guntim Akmeņkalnam
sakārtot nepieciešamo dokumentāciju kioska uzstādīšanai un stāvlaukuma izveidei un
veikt atbilstoši saskaņošanas procedūru Amatas novada apvienotajā būvvaldē.

15

Sēdi slēdz plkst. 16:15

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure

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”

Amatas novadā

2011.gada 22.jūnijā
Nr. 8

Saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTI
ar Amatas novada domes
2011.gada 22.jūnija
sēdes lēmumu
(protokola Nr.7)

„Grozījumi Amatas novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.1
„Amatas novada pašvaldības budžets 2011.gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu
un 46.pantu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu

Izdarīt Amatas novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 „Amatas
novada pašvaldības budžets 2011.gadam” šādus grozījumus:
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•

•

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu
2011.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.1:
1.1. ieņēmumos 4 017 503 latu apmērā;
1.2. izdevumos 5 174 304 latu apmērā.”
Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par grozījumiem Amatas novada domes
16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 „Amatas novada pašvaldības budžets
2011.gadam” saskaņā ar pielikumu Nr.6.”

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Amatas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Amatas
novada pašvaldības budžets 2011.gadam”
1. Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums Ls 76402 t.sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumi palielinājums Ls 9306 t.sk.:
1.1.1. NĪN par ēkām kārtējā saimnieciskā gada maksājumi Ls 9306.
1.2. Nenodokļu ieņēmumu palielinājums Ls 4366 t.sk.:
1.2.1. Ieņēmumi no privatizācijas Ls 4015,
1.2.2. Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi Ls 351.
1.3. Transfertu ieņēmumu palielinājums Ls 44919 t.sk.
1.3.1. Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu
Finanšu palīdzības īstenošanai no valsts budžeta iestādēm Ls 14919
(projektam ELFLA 10-09-L32100-000269 Rotaļu, atpūtas laukumu
izbūve Ieriķos, Skujenē, Ģikšos, Zaubē ),
1.3.2. Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti ES struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai (NVA finansējums-bezdarbnieku iesaistīšana nodarbinātības pasākumos) Ls 30000.
1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 17811 t.sk.:
1.4.1. Ieņēmumi no citu ES politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas Ls 9180 t.sk.( ES HEPROGRESS pr. – Nodarbinātības un Sociālās solidaritātes PROGRESS (2007-2013)) Ls 6930, ( ES progr.”Eiropa pilsoņiem
projekts „Aktīva iedz.dalība soc.politikas veidošanā”)Ls 2250,
1.4.2. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem palielinājums Ls 898,
1.4.3. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi Ls 7733.
2. Pamatbudžeta izdevumu palielinājums Ls 76402 t.sk.
2.1. Vispārējie valdības dienesti palielinājums Ls 9555 (pašvaldības deputātu ataljumam) ,
2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība samazinājums Ls 400,
2.3. Ekonomiskā darbība palielinājums Ls 25400 (bezdarbnieku iesaistīšana nodarbinātības pasākumos, darba aizsardzības un ugunsdrošības nodaļai),
2.4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielinājums Ls 11000
(ūdensapgādei Nītaures pagastā, saimnieciskajai nodaļai ēku kapitālam remontam un rekonstrukcijai),
2.5. Veselība palielinājums Ls 6930 (ES HEPROGRESS pr. – Nodarbinātības un
Sociālās solidaritātes PROGRESS (2007-2013)),
2.6. Atpūta, kultūra un reliģija palielinājums Ls 9173 (projektam ELFLA 10-0917

L32100-000269Rotaļu,atpūtas laukumu izbūve Ieriķos,Skujenē,Ģikšos,Zaubē),
2.7. Izglītība palielinājums Ls 12494 (Latvijas - Šveices projekts – pašvaldības aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu, interešu izglītībai –
finansējums akreditētās prof.ievirzes izglītības programmas īstenošanai,
PII Kastanītis 25 gadu jubilejas pasākuma norisei Ls 265, Nītaures vidusskolai izlaidumu pasākumu mūzikas apmaksai, transporta izdevumiem Ls 560 ),
2.8. Sociālai aizsardzībai palielinājums Ls 2250 ( ES progr. „Eiropa pilsoņiem
projekts „Aktīva iedz.dalība soc.politikas veidošanā).

Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja:

E.Eglīte

Pielikums Nr.1
Amatas novada domes sēdes
22.06.2011. lēmumam (sēde Nr.7).

DARBA UZDEVUMS
Amatas novada zemes ierīcības projekta izstrādei Nītaures pagasta nekustamajam
īpašumam „Slimpi”.
1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: : Zemes ierīcības likums, stājies
spēkā 2007. gada 1. janvārī, Amatas novada saistošie noteikumiem Nr.17 "Par
Amatas novada teritorijas plānojumiem" (17.09.2009.protokols nr.16,1.§.
2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:
Zemes ierīcības projekts izstrādājams Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Slimpi”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42680070007:
• zemes gabala robežu pārkārtošanai, sadalīšanai;
• apgrūtinājumu konkretizēšanai;
• zemes lietošanas veidu aktualizācijai;
• nosaukuma maiņa.
2. Izejas materiāli:
• no 2009.gada 17.septembra spēkā esošais Amatas novada teritorijas
plānojums (pieejams arī internetā - www.amatasdome.lv);
• īpašnieka priekšlikumi;
• inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes
komunikāciju izvietojumu vai neesamību;
• dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta
nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.
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3. Izstrādes nosacījumi:
Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.
• projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz
informāciju, par aptvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka
iesnieguma dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai
servitūtu nodibināšanu, dokumenti par esošajām inženierkomunikācijām,
īpašnieka apliecinājums par kredītsaistībām, zemes ierīkotajā informācija
par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības
lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;
• projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošās zemes vienības robežas,
būves kontūras, projektētās zemes vienības robežas, norādot zemes vienības
kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas

•
•

iespējas katram zemes gabalam(vienībai),apgrūtinājumus ar kodiem,
robežām un platībām.
projektu izstrādā 3 eksemplāros;
projektam nosacījumu pieprasīšanu un saskaņošanu veic ar VAS
„Latvenergo”, SIA „Lattelecom” un Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālo nodaļu.

4.Izpilde:
• izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu spēkā stāšanos;
• zemes ierīcības projekts īstenojams 4.gadu laikā;
• zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali reģistrēti
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti
zemesgrāmatā.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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