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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.12
Amatas novadā

2010.gada 22.septembrī

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

Darba kārtība:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Par valsts mērķdotācijas sadali novada izglītības iestādēm 2010.gada
septembra mēnesim.
Par Amatas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (grupu)
pedagogu darba algas likmi
Par Amatas novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vadītāju
mēnešalgām.
Par Amatas novada pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu
realizācijai Amatas novada Spāres speciālajā internātpamatskolā.
Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 10.03.2010. lēmumā Nr.1
„Par Nītaures vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Taurīte”
apvienošanu” .
Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 26.05.2010. lēmumā Nr.2
„Par Nītaures vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Taurīte”
apvienošanas kārtību” .
Par nekustamā īpašuma „Jaunzosuļi” (Nītaures pansionāts) novērtēšanu
pārdošanu izsolē.
Par dāvinājuma pieņemšanu.
Par Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas rezultātā Amatas novada
pašvaldībai nodotās kustamās mantas bez atlīdzības nodošanu Priekuļu
novada pašvaldībai
Par personu dzīvesvietas deklarēšanas anulēšanu.
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•
•
•

Informācija par sadzīves atkritumu tarifiem Amatas novada teritorijā
2011.gadā.
Informācija par Amatas novada teritorijā esošo valsts vietējo autoceļu
pārvaldīšanu un uzturēšanu.
Iesniegumu izskatīšana.
• Par nekustamā īpašuma un adreses apstiprināšanu;
• Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Vecgribuļi” zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu.
• Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Amatas pagasta nekustamo
īpašumu „Apsītes” un „Āboli” robežu pārkārtošanai.
• Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Skujenes pagasta
saimniecībai „Lejas Anckiņas”,
• Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Pienenītes” platības
precizēšanu,
• Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu,
• Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

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.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Dzīvesvietas deklarēšanas komisijas priekšsēdētājs Juris Suseklis

Nepiedalās deputāte Laila Puncule.

Nr.1
Par valsts mērķdotācijas sadali novada izglītības iestādēm 2010.gada septembra
mēnesim
Ziņo pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: Ā.Kazerovskis, T.Šelengovs, P.Sockis, I.Lāce, A.Zvaigzne,
M.Ontužāne, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, likumu „Par valsts
budžetu 2010.gadam”, LR Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr.382
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„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”,
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 Amatas novada domes priekšsēdētāju apstiprināt „Valsts budžeta
mērķdotācijas izglītībai sadales kārtība”.
• Apstiprināt:
• 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 septembra mēnesim;
• 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 septembra mēnesim;
• mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, aprēķinu
(5.pielikums) un sadalījumu (6.pielikums) 2010.gada septembra mēnesim;
• 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 septembra mēnesim.
•

•

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.
Finanšu nodaļai (vadītāja A.Bičuka) nodrošināt mērķdotāciju pašvaldībām
unto izlietojumu iekļaušanu Amatas novada pašvaldības šī gada pamatbudžeta
grozījumos.

Nr.2
Par Amatas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (grupu) pedagogu darba
algas likmi
Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: A.Zvaigzne, T.Šelengovs, E.Eglīte
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, LR Ministru
kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
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:
•

No 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim apstiprināt
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (grupu) metodiķim un pedagogiem
sekojošas zemākās mēneša darba algas likmes:
• LVL 245.00 – pedagogam ar pedagoģiskā darba stāžu mazāku par 5
gadiem;
• LVL 250.00 – pedagogam ar darba stāžu no 5 līdz 10 gadiem;
• LVL 255.00 – pedagogam ar darba stāžu lielāku par 10 gadiem.

•

Piemaksu par papildus pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītības iestādē
piešķir izglītības iestādes vadītājs attiecīgās izglītības iestādes darba samaksas
fonda ietvaros līdz 20 procentu apmērā no mēneša darba algas likmes.

Nr.3
Par Amatas novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vadītāju mēnešalgām
Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: M.Ontužāne, V.Lācis, T.Šelengovs
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”,
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:
• Amatas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem
šādas mēnešalgas, kuras tiek finansētas no Amatas novada pašvaldības
pamatbudžeta:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

4

Izglītojamo
skaits

Mēneša darba
algas likme Ls

1.1.1.
1.1.2.

1.3.4
.
1.3.5
.

32

447.00

•

Amatas novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu
direktoriem šādas mēnešalgas:
Izglītojamo skaits

Izglītības iestāde

Mēneša
darba
algas
likme Ls

Finansējuma avots Ls
valsts budž.
pašvald.
mērķdotācij
pamatbudž
a
.

pirmssk.
izgl.progr.

vispārizgl.
izgl.progr.

59

50

109

457.00

396.00

61.00

0

99

99

535.00

447.00

88.00

20

53

73

447.00

421.00

26.00

23

48

71

447.00

384.00

63.00

0

116

116

457.00

457.00

0.00

Amatas novada Drabešu
sākumskolas direktorei
Amatas novada Amatas
pamatskolas direktorei
Amatas
novada
Sērmūkšu pamatskolas
direktorei
Amatas novada Zaubes
pamatskolas direktorei
Amatas novada Nītaures
vidusskolas direktoram

kopā

Amatas novada pašvaldības internātskolu un speciālo izglītības iestāžu
direktoriem šādas mēnešalgas:

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.4.1.

Amatas
novada
Drabešu
internātpamatskolas direktorei
Amatas
novada
Spāres
speciālās
internātpamatskolas direktoram

•

•
•

535.00

ar 2010.gada 1.oktobri Amatas novada Nītaures pirmsskolas izglītības
iestādes „Taurīte” vadītājas amata likmi 0.75;

•

1.4.2.

86

•

Nr.p.k
.

1.3.1
.
1.3.2
.
1.3.3
.

Amatas novada pirmsskolas izglītības iestādes
„Kastanītis” vadītājai
Amatas
novada
Nītaures
pirmsskolas
izglītības iestādes „Taurīte” vadītājai

Izglītojamo
skaits

Mēneša
darba algas
likme Ls

Finansējuma avots Ls
valsts budž.
Pašvaldības
mērķdotācij
pamatbudžet
a
s

112

486.00

486.00

0.00

119

583.00

486.00

97.00

Amatas novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu direktoriem
šādas mēnešalgas, kuras tiek finansētas no valsts budžeta
mērķdotācijas:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.5.1.

Amatas novada Nītaures mūzikas un mākslas
skolas direktorei

Izglītojamo
skaits

90

Mēneša darba
algas likme Ls

447.00

Lēmums ir spēkā no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim.
Finanšu nodaļai (vadītāja A.Bičuka) nodrošināt apstiprināto mēnešalgu iekļaušanu
Amatas novada pašvaldības šī gada pamatbudžeta grozījumos.

Nr.4
Par Amatas novada pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu
realizācijai Amatas novada Spāres speciālajā internātpamatskolā
Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
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Izsakās deputāti: P.Sockis, T.Šelengovs, A.Jansons
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 21.panta
2.punktu, Amatas novada Spāres speciālās internātpamatskolas direktora P.Socka
22.09.2010. iesniegumu Nr.1-03/209,

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:
•

•
•

No Amatas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem piešķirt Amatas
novada Spāres speciālajai internātpamatskolai finansējumu 1 (vienai)
pedagoģiskai slodzei LVL 316.00 (Trīs simti sešpadsmit lati, 00 santīmi)
mēnesī:
• LVL 255.00 darba algas likme;
• LVL 61.00 darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas,
interešu izglītības programmu realizācijai par laika posmu no 2010.gada
1.oktobra līdz 2010.gada 31.decembrim.
Amatas novada Spāres speciālajai internātpamatskolai (direktors P.Sockis)
piešķirto finansējumu izlietot atbilstoši mērķim.
Finanšu nodaļai (vadītāja A.Bičuka) nodrošināt piešķirtā finansējuma un tā
izlietojuma iekļaušanu Amatas novada pašvaldības šī gada pamatbudžeta
grozījumos.

Nr.5
Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 10.03.2010. lēmumā Nr.1 „Par Nītaures
vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Taurīte” apvienošanu”
Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, P.Sockis, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 8.punktu un ņemot vērā iestāžu apvienošanās procesa realizācijas gaitu,
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 10.03.2010. lēmumā Nr.1 „Par Nītaures
vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Taurīte” apvienošanu” (sēdes
protokols Nr.4) šādus grozījumus:
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•

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apvienot vienā izglītības iestādē Amatas novada Nītaures vidusskolu
un Amatas novada Nītaures pirmsskolas izglītības iestādi „Taurīte” ar
2011.gada 1.janvāri.”

Nr.6
Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 26.05.2010. lēmumā Nr.2 „Par Nītaures
vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Taurīte” apvienošanas kārtību”
Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, P.Sockis, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 8.punktu un ņemot vērā iestāžu apvienošanās procesa realizācijas gaitu,
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:
•

Izdarīt Amatas novada domes 26.05.2010. lēmumā Nr.2 „Par Nītaures
vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Taurīte” apvienošanās kārtību”
(sēdes protokols Nr.7) šādus grozījumus:
• Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Noteikt, ka apvienotajai iestādei ar nosaukumu „Amatas novada
Nītaures vidusskola” ar 2011.gada 1.janvāri ir viens kopīgs iestādes
budžets.”
• Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Uzdot Finanšu nodaļai ar 2011.gada 1.janvāri veikt iestāžu
grāmatvedības uzskaites un budžetu apvienošanu un iekļaušanu Amatas
novada pašvaldības 2011.gada budžetā .”

Nr.7
Par nekustamā īpašuma „Jaunzosuļi” (Nītaures pansionāts) novērtēšanu pārdošanu
izsolē.
Ziņo pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: P.Sockis, E.Eglīte
Saskaņā ar Amatas novada domes Finanšu komitejas 15.09.2010. lēmumu
par nekustamā īpašuma „Jaunzosuļi”, kadastra numurs 42680060058, novērtējumu
un nodošanu izsolē un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
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:
•

Rīkot Amatas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Jaunzosuļi”,
Nītaures pagasts, Amatas novads, kadastra numurs 42680060058 izsoli ar
augšupejošu soli, ar soļa apmēru Ls 50.
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•
•

Apstiprināt nekustamā īpašuma noteikto cenu (sākuma cenu) Ls 40 900 (
četrdesmit tūkstoši deviņi simti latu 00 santīmi).
Uzdot domes izpilddirektoram līdz 2010. gada 4.oktobrim sagatavot izsoles
nolikuma projektu un iesniegt apstiprināšanai domei.

Nr.8
Par dāvinājuma pieņemšanu
Ziņo pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: I.Lāce, M.Ontužāne, E.Eglīte
Saskaņā ar Amatas novada domes Finanšu komitejas 15.09. 2010 lēmumu
par dāvinājuma - ēkas - zemnīcas pie Amatas pamatskolas pieņemšanu, saskaņā ar
represēto personu iesniegumu, kas saņemts Amatas novada domē 07.09.2010.,
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 Amatas novada domes valdījumā ēku - zemnīcu pie Amatas
pamatskolas.
Veikt ēkas inventarizāciju un kadastrālo novērtēšanu bilances vērtības
noteikšanai.
•

•

Nr.9
Par Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas rezultātā Amatas novada pašvaldībai
nodotās kustamās mantas bez atlīdzības nodošanu Priekuļu novada pašvaldībai
Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, J.Sekste, 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, 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, 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
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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
3.punktu:”Valsts un pašvaldību kustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts,
pašvaldību, kā arī citu publisko tiesību subjektu īpašumā.” un 15.09.2010. Priekuļu
novada pašvaldības vēstuli Nr.3-3/2410 „Par kustamās mantas bezatlīdzības
pieņemšanu”,
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 Priekuļu novada pašvaldībai:
• pamatlīdzekli ar atrašanās vietu pie Raunas upes tilta Priekuļu pagasta
Priekuļu novadā:
Nr.p.k.
Pamatlīdzekļa nosaukums, apraksts
Inventāra Nr.
Antīkie un citi mākslas priekšmeti – konts Nr.1236
1.
Piemiņas akmens kritušajiem karavīriem
/P093601
Latvijas atbrīvošanas cīņās 1919.gadā

•

slēpošanas – biatlona kompleksa
nepieciešamo kustamo mantu:

„”Priekuļi”

•

gab.

apsaimniekošanai

Nr.p.k.
Pamatlīdzekļa nosaukums, apraksts
Inventāra Nr.
Inženierbūves – konts Nr.1218
1.
Modulis sūkņu mājai 3500x4000x2900mm
/P091801
Tehnoloģiskās iekārtas – konts Nr.1224
1.
Augstspiediena sūknis ar papildaprīkojumu
/P092004
2.
Spiediena paaugstinošā sūkņa vadības
/P092005
skapis ar frekfrenču pārveidotāju
3.
Sniega ģenerators SMI SUPER POLECAT
/P092006
4.
Sniega ģenerators SMI VIKING
/P092007
5.
Sniega ģenerators SMI VIKING
/P092008
6.
Sniega ģenerators SMI VIKING
/P092009
7.
Sniega ģenerators SMI VIKING
/P092010
Transportlīdzekļi – konts Nr.1231
1.
Sniega traktors (lietots) PRINTOH T4S
/P093107
2.
Velosipēds Focus Cypress
/P093108
Saimniecības pamatlīdzekļi – konts Nr.1232
1.
Digitālā IP kamera
/P093227
2.
Vendenes ūdens aparāts EXTRA
/P093229
3.
Videokamera Sony DCR-DVD205E
/P093239
4.
Zāles pļāvējs Partner
/P093244
5.
Motorzāģis Husqvarna 359G
/P093246
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika – konts 1238
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Daudzums

Daudzums
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.
Navigācijas iekārta Tom Tom Go720 GPS
Pārējie pamatlīdzekļi – konts Nr.1239
1.
Galds slēpju smērēšanai SWIX T0076
2.
Sacensību rezultātu elektroniskās fiksēšanas
un apstrādes iekārta SKI SCAN OOO
Marafon-Elektro

/P093828

1 gab.

/P093906

1 gab.

/P093907

1 gab.

Nr.10
Par personu dzīvesvietas deklarēšanas anulēšanu
Ziņo komisijas priekšsēdētājs Juris Suseklis
Izsakās deputāts A.Jansons
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, Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne,
Tālis Šelengovs , Āris Kazerovskis, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Lejiņas”, Meijermuiža, Drabešu
pagastā, Amatas novadā, deklarētajām personām VELTAI BIRŠAI
(personas kods 080949-11282) un LIENEI BIRŠAI (personas kods
080949-11282).
• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Robežkalni”, Zaubes pag.,
Amatas novadā, deklarētajām personām ARNOLDAM INCIM
(personas kods 090568-12317) un PĒTERIM PAVLOVIČAM
(personas kods 170392-11296).
• Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt
Iedzīvotāju reģistrā.
Pilns lēmumu teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.11
Informācija par sadzīves atkritumu tarifiem Amatas novada teritorijā
2011.gadā
Ziņo pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, V.Lācis, M.A.Cīrulis
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:
• Dabas resursu nodokļa pieaugumu nākamajos gados.
• Par gaidāmo sadzīves atkritumu tarifu pieaugumu 2011.gadā Amatas
novadā.
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•

Par Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas veikto
darbību 2010.gadā.

Nr.12
Informācija par Amatas novada teritorijā esošo valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanu un
uzturēšanu
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 Amatas novada teritorijā esošo
valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanu un uzturēšanu.

Nr.13
Iesniegumu izskatīšana

Nr.13.1
Par nekustamā īpašuma un adreses apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: V.Lācis, M.A.Cīrulis
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:
• Piešķirt jaunu nosaukumu „Zemdegas-2” nekustamā īpašuma „Kasparēni”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4278 003 0029 Skujenes pagastā
Amatas novadā.
• Piešķirt jaunu nosaukumu „Pērles”,
zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4296 007 0080 Zaubes pagastā Amatas novadā.
• Piešķirt jaunu nosaukumu „Zuši”, nekustamā īpašuma „Tunči” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4296 007 0001 Zaubes pagastā Amatas
novadā.
• Piešķirt jaunu nosaukumu „Bērza Tunči” nekustamā īpašuma „Tunči”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4296 009 0087 Zaubes pagastā
Amatas novadā.
• Piešķirt jaunu nosaukumu „Meža Vībēni” nekustamā īpašuma „Lejas
Vībēni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4278010 0103 Skujenes
pagastā Amatas novadā.
• Apstiprināt adresi: Krasta iela 18, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads
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zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4246 007 0213.
• Piešķirt būvei – mobilo telefonu bāzes stacijai, kas atrodas uz Nītaures
pagasta nekustamā īpašuma „Zvaigznītes” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4268 006 0055 adresi: „Bites Zvaigznītes”, Nītaures pagasts,
Amatas novads un pastiprināt nosaukumu „Bites Zvaigznītes”.
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.13.2
Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Vecgribuļi” zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: M.Veitners, I.Lāce
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 2007.gada
11.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Amatas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumu”,
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:
• Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vecgribuļi” ,
Amatas pagasts, Amatas novads , zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4242 004 0022.
• Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar zemes ierīcības projekta
darba uzdevumu.
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.
Nr.13.3
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Amatas pagasta nekustamo īpašumu
„Apsītes” un „Āboli” robežu pārkārtošanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāts M.Veitners
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 2007.gada
11.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Amatas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumu”,
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 zemes ierīcības projektu „Apsītes, Āboli”, Amatas pagasts,
Amatas novads.
• Saglabāt nosaukumu „Apsītes” un kadastra apzīmējumu 4242 002 0014
zemes vienībai Nr.1 atbilstoši zemes ierīcības projektam.
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Saglabāt nosaukumu „Āboli” un kadastra apzīmējumu 4242 002 0112
zemes vienībai Nr.2 atbilstoši zemes ierīcības projektam.
• Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4242 002 0014 un 4242 002
0112 saglabāt iepriekšējos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
• Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.
•

Nr.13.4
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Skujenes pagasta saimniecībai „Lejas
Anckiņas”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāts J.Sekste
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 2007.gada
11.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Amatas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumu”,
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 zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Skujenes pagasta
„Lejas Anckiņas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4278 004 0029.
• Saglabāt nosaukumu „Lejas Anckiņas”, kā arī saglabāt adresi: „lejas
Anckiņas”, Skujenes pagasts, Amatas novads, un kadastra apzīmējumu
4278004 0029 zemes vienībai Nr. 1 ar platību 3,20 ha atbilstoši zemes
ierīcības projektam.
• Piešķirt nosaukumu „Mantiņas” atdalītajai zemes vienībai Nr.2, platība
15,82 ha, atbilstoši zemes ierīcības projektam.
• Atdalītajām zemes vienībām sagabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
• Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.13.5
Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Pienenītes” platības precizēšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāts V.Lācis
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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Apstiprināt nekustamā īpašuma Nītaures pagasta saimniecības „Pienenītes”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4268 006 0366 kopplatību 0,2455 ha.
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.13.6
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāts M.Veitners
Pamatojoties uz LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
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:
• Noteikt nekustamā īpašuma „Amatas stacija” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4246 009 0419 nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
• Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – 0,82 ha platībā (kods
0501);
• Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves teritorija – 0,37 ha
platībā (kods 0701).
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.13.7
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, J.Sekste, T.Šelengovs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.110 „Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto
nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”,
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:
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ozolrūķi”, kas
atrodas Amatas novada Drabešu pagastā, kadastra apzīmējums 4246 009 0167,
un sastāv no zemes gabala 1,1539 ha platībā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Rīti”, kas atrodas
Amatas novada Drabešu pagastā, kadastra apzīmējums 4246 009 0050, un
sastāv no zemes gabala 7,6 ha platībā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Vigali”, kas atrodas
Amatas novada Drabešu pagastā un sastāv no zemes gabala 1,0 ha platībā.
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•

•

Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Darījumkalns”, kas
atrodas Amatas novada Skujenes pagastā un sastāv no diviem zemes gabaliem
30,6 ha kopplatībā.
Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Kalna Drapmaņi”,
kas atrodas Amatas novada Skujenes pagastā, kadastra apzīmējums 4278 001
0027, un sastāv no diviem zemes gabaliem 37,4 ha kopplatībā un trīs ēkām.

Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.

Sēdi slēdz plkst. 16:30
Sēdes vadītājs

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure

Pielikums
Amatas novada domes
22.09.2010. sēdes
protokolam Nr.12

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”

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Amatas novadā
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2010.gada 22.septembrī

Sēde Nr.12

Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana
Amatas novada dome ir saņēmusi un izskatījusi SIA „QESS” (turpmāk tekstāSIA) reģ. Nr.44103057610, juridiskā adrese, „Vecbrandeļi”, Brandeļi, Kocēnu
pagastā, Kocēnu novadā, valdes priekšsēdētāja Venta Ozoliņa, iesniegumu, kurā viņš
lūdz anulēt ziņas SIA nekustamajā īpašumā “Lejiņas”, Meijermuiža, Drabešu pagastā
Amatas novadā, deklarētajām personām VELTAI BIRŠAI (personas kods 08094911282) un LIENEI BIRŠAI (personas kods 080949-11282), 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
“Lejiņas”, Meijermuiža, Drabešu pagastā, Amatas novadā deklarētajām personām,
konstatēja, ka minētais nekustāmais īpašums ir 13.07.2010 ierakstīts zemesgrāmatā uz
SIA vārda. 2010. gada 2. jūnijā VELTAI BIRŠAI, pamatojoties uz Vidzemes
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas lēmumu, īpašuma tiesības ir izbeigtas.
VELTA BIRŠA un LIENE BIRŠA tika uzaicinātas uz pašvaldību izteikt savu
viedokli, uzrādīt nepieciešamos dokumentus par tiesībām dzīvot “Lejiņas”,
Meijermuiža, Drabešu pagastā Amatas novadā, bet viņas pašvaldībā nav ieradušās.
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 n o l e m j :
• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Lejiņas”, Meijermuiža, Drabešu
pagastā, Amatas novadā, deklarētajām personām VELTAI BIRŠAI
(personas kods 080949-11282) un LIENEI BIRŠAI (personas kods
080949-11282).
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•

Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt
Iedzīvotāju reģistrā.

Lēmums stājas spēkā piecu dienu laikā pēc tā pieņemšanas.
Lēmumu pēc tā stāšanās spēkā var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvas rajona tiesas
Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13 a, Valmierā.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Pielikums
Amatas novada domes
22.09.2010. sēdes
protokolam Nr.12

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”

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Amatas novadā

2010.gada 22.septembrī

Sēde Nr.12

Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana
Amatas novada dome ir saņēmusi un izskatījusi Līgas Lūses, dzīv. Silciema
ielā 15/2-49, Rīgā, LV-1024, iesniegumu, kurā viņa lūdz anulēt ziņas par viņai
piederošā īpašumā „Robežkalni”, Zaubes pag., Amatas novads deklarētajām
personām ARNOLDAM INCIM (personas kods 090568-12317) un PĒTERIM
PAVLOVIČAM (personas kods 170392-11296), jo minētajām personām nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā adresē.
Amatas novada dome ir izveidojusi komisiju, kas izskata iesniegumus par ziņu
17

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
„Robežkalni”, Zaubes pag., Amatas novadā deklarētajām personām, konstatēja, ka
minētais nekustāmais īpašums ir 2008. 16. jūlijā ierakstīts zemesgrāmatā uz LĪGAS
LŪSES vārda, pamatojoties uz 2008. gada 18. jūnija Pirkuma līgumu. Pirkuma līguma
10. punktā ir noteikts, ka īpašuma „Robežkalni”, Zaubes pag., Amatas novadā
PĀRDEVĒJS REGĪNA PAVLOVIČA (personas kods 100751-11303), apņemas līdz
2008. gada 7. jūlijam nodrošināt savas un pārējo personu dzīvesvietu deklarēšanu citā
adresē. ARNOLDS INCIS un PĒTERIS PAVLOVIČS tika uzaicināti uz pašvaldību
izteikt savu viedokli, uzrādīt nepieciešamos dokumentus par tiesībām dzīvot
„Robežkalni”, Zaubes pag., Amatas novadā. ARNOLDS INCIS ieradās pašvaldībā un
paskaidroja, ka viņš nedzīvo „Robežkalni”, Zaubes pag., Amatas novadā un viņa
rīcībā nav dokumentu, kas apliecinātu tiesisku pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
PĒTERIS PAVLOVIČS pašvaldībā nav ieradies. Ierakstītā vēstule tika atgriezta
atpakaļ pašvaldībā ar atzīmi par to, ka minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo.
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 n o l e m j :
• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Robežkalni”, Zaubes pag.,
Amatas novadā, deklarētajām personām ARNOLDAM INCIM
(personas kods 090568-12317) un PĒTERIM PAVLOVIČAM
(personas kods 170392-11296).
• Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt
Iedzīvotāju reģistrā.

Lēmums stājas spēkā piecu dienu laikā pēc tā pieņemšanas.
Lēmumu pēc tā stāšanās spēkā var pārsūdzēt viena mēneša laikā
Administratīvas rajona tiesas Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13 a,
Valmierā.
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