LATVIJAS REPUBLIKAS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr. LV90000957242
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts: amatasdome@and.lv,
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SĒDES PROTOKOLS
Nr.13
2011.gada 29.novembrī

Amatas novada Drabešu pagastā

Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi sāk plkst.15:00

Darba kārtība:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Par papildus valsts mērķdotācijas sadali Amatas novada Drabešu
internātskolai un Amatas novada Spāres speciālajai internātskolai uzturēšanas
izdevumiem.
Par nekustamā īpašuma „Pie Sviestiņiem” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par
grozījumiem
saistošajos
noteikumos
„Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi”.
Maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Amatas novadā
apstiprināšana.
Par komunālo pakalpojumu tarifa izmaiņām, saistībā ar sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.
Par nekustamā īpašuma „Mētras” pārņemšanu.
Par līguma starp Jāni Kalniņu un Skujenes pagasta padomi pārtraukšanu.
Par pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma platības precizēšanu.
Par ēku ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Par dzīvokļu īpašumu dzīvojamā mājā „Bille 2” reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Par dzīvokļa īpašuma dzīvojamā mājā „Bille 3” reģistrēšanu zemesgrāmatā.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Par nekustamā īpašuma nomas zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Par nekustamo īpašumu „Spāres speciālā skola”, Spārē, Amatas pagastā,
Amatas novadā.
Par nekustamā īpašuma adreses apstiprināšanu.
Par adrešu datu sakārtošanu.
Par zemes iznomāšanu.
Par zemes ierīcības projekta „Lejas Jaunputni” Amatas pagastā, Amatas
novadā apstiprināšanu.
Par zemes ierīcības projekta „ Putni”, Amatas pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu.
Par valsts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4268 003 0050 sadalīšanu
un platības precizēšanu ēku uzturēšanai.
Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 „Meijermuižā1” iegādi.
Par licenzētas lašveidīgo zivju makšķerēšanas ieviešanu Gaujas upē.

Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte.
Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure
Piedalās:
Deputāti: Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce,
Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Andris Jansons, Valdis Lācis.
Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis;
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenkova.
Nepiedalās deputāti: Laila Raiska, Tālis Šelengovs

Nr.1
Par papildu valsts mērķdotācijas sadali
Amatas novada Drabešu internātskolai un Amatas novada Spāres speciālajai
internātskolai uzturēšanas izdevumiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Eliat Eglīte
Izsakās deputāti: P.Sockis, I.Lāce
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 31.08.2010.
noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu
speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība” un saskaņā ar
Amatas novada domes 29.11.2011. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
• Apstiprināt papildus piešķirtās mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību
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speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, attīstības rehabilitācijas
centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem, uzturēšanas izdevumiem sadalījumu:

Nr.p.k
.

1.
2.
3.

•

•

Iestāde

AN Drabešu
internātpamatskola
AN Spāres speciālā
internātpamatskola
Kopā:

Izglītojamo skaits 01.09.2010.

Koeficients

%
sadalījums
no
uzturēšana
s izdevumu
normatīva,
piemērojot
koeficientu

Kopā
papildu
finansējums
2011.gada
decembrī
Ls

Kopā

Valsts
budžeta
mērķdotācija
s finansējums

Pašvaldības
vai
izglītojamā
vecāku
finansējums

114

105

9

1.00

40.56

15 346.28

114

114

0

1.35

59.44

22 489.72

228

219

9

x

100.00

37 836.00

Uzdot:
• Amatas novada Drabešu internātpamatskolai;
• Amatas novada Spāres speciālajai internātpamatskolai,
nodrošināt mērķdotācijas izlietojumu atbilstoši mērķim.
Finanšu nodaļai nodrošināt mērķdotāciju pašvaldībām un to izlietojumu
iekļaušanu Amatas novada pašvaldības 2011.gada budžetā.

Nr.2
Par nekustamā īpašuma ”Pie Sviestiņiem”, kad. Nr. 4278 001 0049
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: J.Sekste, E.Eglīte
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta
1.daļu, kurš nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, un Amatas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pie Sviestiņiem”, Skujenes pagasts, Amatas
novads, izsoles noteikumu, kuri apstiprināti 24.08.2011. (protokola Nr.9) 7.2.punktu,
kurš nosaka, ka izsoles rezultātus apstiprina Amatas novada dome tuvākajā sēdē,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pie Sviestiņiem”, Skujenes pagasts, Amatas
novads izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju, kas izsolē nosolījis augstāko
cenu Ls 2400 (divi tūkstoši četri simti latu).
2.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā
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Nr.3

Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: V.Lācis, E.Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
• Noraidīt sagatavoto saistošo noteikumu „Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi” projektu.
• Atstāt negrozītus Amatas novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošos
noteikumus Nr.28 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”.

Nr.4
Maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Amatas novadā apstiprināšana
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris imermanis
Izsakās deputāti: J.Sekste, V.Lācis, E.Eglīte
Izskatījusi SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas”
22.11.2011. vēstuli Nr. 5-4/283 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
apstiprināšanu”, un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39.pantu,likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. Un 2.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
• Apstiprināt maksu Ls.8,35 (astoņi lati 35 santīmi) par sadzīves atkritumu
viena kubikmetra apsaimniekošanu Amatas novada teritorijā (neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli).
• Noteikt, ka noteiktā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu stājas
spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Nr.5
Par komunālo pakalpojumu tarifu izmaiņām, saistībā ar sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: V.Lācis, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e)
apakšpunktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
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Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
• Noteikt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu
Amatas novada
teritorijā Ls.1,10 (viena lats desmit santīmi) bez PVN personā, kurām nav
iespējams aprēķināt faktiskās izmaksas, t.i.:
1.1. juridiskām personām;
• fiziskām personām, kuras sadzīves atkritumu konteinerus
izmanto kopēji ar juridiskajām personām;
• fiziskām personām, kuras izmanto publiskās pieejamības
sadzīves atkritumu konteinerus.
• Noteikt, ka komunālā pakalpojuma tarifa izmaiņas stājas spēkā ar 2012.gada
1.janvāri.

Nr.6
Par nekustamā īpašuma „Mētras”pārņemšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: M.Veitners, P.Sockis
Izskatījusi Valsts meža dienesta 2011.gada 15.novembra vēstuli Nr.6-1/1101
„Par nekustamā īpašuma pārņemšanu” ar priekšlikumu Amatas novada pašvaldībai
pārņemt bez atlīdzības savā īpašumā nekustamo īpašumu „Mētras”, Bille, Drabešu
pagasts, Amatas novads, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4246
008 0046, kura platība 2,439 ha. Uz zemesgabala atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu
4246 008 0046 001) un palīgēka ar kadastra apzīmējumu 4246 008 0046 002).
Nekustamais īpašums „Mētra”, Bille, Drabešu pagasts, Amatas novads ar
kadastra apzīmējumu 4246 008 0046 nepieciešams Amatas novada pašvaldību
funkciju nodrošināšanai – palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā Amatas
novada iedzīvotājiem.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, un Amatas novada domes Finanšu
komitejas 29.11.2011. atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
• Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Amatas novada
pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu „Mētras”, Bille,
Drabešu pagasts, Amatas novads, kas sastāv no zemesgabala ar platību
2,439 ha (kadastra numurs 4246 008 0046) un uz tā esošas ēkas (kadastra
apzīmējums 4246 008 0046 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 4246
008 0046 002).
• Noteikt, ka nekustamais īpašums „Mētras”, Bille, Drabešu pagasts, Amatas
novads, nepieciešama sekojošu pašvaldības funkciju nodrošināšanai:
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
• Segt izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma „Mētras”, Bille,
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•

Drabešu pagasts, Amatas novads, pārņemšanu un ierakstīšanu
zemesgrāmatā.
Izveidot nekustamā īpašuma „Mētras”, Bille, Drabešu pagasts, Amatas
novads, pārņemšanas komisiju.

Nr.7
Par vienošanās starp personu J.K. un Skujenes pagasta pārvaldi pārtraukšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: M.A.Cīrulis, J.Sekste
Amatas novada pašvaldība 2011.gada 2.oktobrī elektroniskā formātā ( bez
elektroniskā paraksts) ir saņēmusi personas J.K. vēstuli par nekustamā īpašuma, kas
atrodas Skujenes pagastā, Amatas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojuma – brīdinājuma apstrīdēšanu.
Pamatojoties uz personas J.K. 2011.gada 2.oktobra iesniegumu (elektroniskā
formā, bez elektroniskā paraksta), Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 2.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Starp personu J.K. un Skujenes pagasta padomi 2002.gada 5.jūnijā
noslēgtās vienošanās darbība tiek uzskatīta par pārtrauktu ar 2012.gada 1.janvāri.
2. Ar 2012.gadu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums par
nekustamo īpašumu nosūtīt tā īpašniekam un maksātājam.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13a,Valmierā, LV-4201

Nr.8
Par pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāts V.Lācis
Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
60.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Apstiprināt Amatas novada dzīvojamo māju privatizācijas komisiju.
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Nr.9
Par nekustamā īpašuma platības precizēšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: Ā.Kazerovskis, M.Veitners
Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamo īpašumu Skujenes pagastā „Pie
Spilvām” ar kadastra apzīmējumu 42780120049 nostiprināšanu zemesgrāmatās, ir
konstatēts:
Skujenes pagasta padome ar 2008.gada 8.septembra sēdes Nr.11 lēmumu „Par
lauku apvidus zemes piekritību Skujenes pašvaldībai un lauku apvidus zemes
nodošanu zemes reformas pabeigšanai” nolēma, ka zemes vienība „Pie Spilvām” 17,8
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4278012049 piekrīt pašvaldībai.
Veicot robežu uzmērīšanu, pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 42780120049 kopplatība uzmērīta 19,08 ha. Nesaiste platībās
radusies pēc robežu saskaņošanas ar blakus esošajām saimniecībām, pamatojoties uz
“Nolikuma “Par Latvijas Republikas lauku apvidos realizējamās zemes reformas
pirmās kārtas īstenošanu”” 35.punktu, kā arī likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
• Apstiprināt nekustamā īpašuma Skujenes pagasta „Pie Spilvām” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42780120049 kopplatību 19,08 ha.
• Amatas novada dome apliecina, ka zemes lietotājs reāli apsaimnieko
Amatas novada Skujenes pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42780120049 un 19,08 ha kopplatību.

Nr.10
Par ēku ierakstīšanu zemesgrāmatā
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts A.Zvaigzne
Izskatot iesniegumu, kurā lūdz noteikt zemes platību ēku ierakstīšanai
zemesgrāmatā uz nekustamā īpašuma Skujenes pagasta „Draudzības iela 7” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42780070113, konstatēts:
Saskaņā ar "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma" 25.panta ceturto daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
7

1.Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42780070113 kopplatību
0,25 ha.
2.Noteikt zemi ar kadastra apzīmējumu 42780070113 platībā 0,25 ha ēku
uzturēšanai un apsaimniekošanai.
3.Atļaut ierakstīt zemesgrāmatā ēkas, kuras atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 42780070113.
4.Zemes vienību Amatas novada Skujenes pagasta „Draudzības iela 7” ar
kadastra apzīmējumu 42780070113 un 0,25 ha platību ierakstīt zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda.

Nr.11
Par dzīvokļu īpašumu dzīvojamā mājā „Bille 2 ” reģistrēšanu zemesgrāmatā
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: P.Sockis, E.Eglīte
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju
privatizāciju” 1999.gada 9.februāra (lēmums nr.11) Drabešu pagasta padome pieņēma
lēmumu par tai piederošās dzīvojamās mājas „Bille 2” nodošanu vispārējai
privatizācijai.
Saskaņā ar tā paša likuma 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas
pieteikuma iesniegšanu 1 mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas
dienas, 32.panta otrās daļas par atbildes nesniegšanu uzskatīšanu par atteikumu
privatizēt piedāvāto objektu, 34. panta trešo daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu
tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz
2006.gada 31.augustam, Amatas novada dzīvojamo māju privatizācijas komisija par
dzīvokļiem Nr.2., Nr. 5., Nr.6., Nr.7.,Nr 12., Nr.13 dzīvojamā mājā Drabešu pagasta
„Bille 2” nav saņēmusi privatizācijas pieteikumus.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju
privatizāciju” 32.panta pirmo daļu un 34.pantu, un lai pabeigtu Amatas novada
pāsvaldībai piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumus Nr.2., Nr. 5., Nr.6., Nr.7., Nr 12.,
Nr.13
dzīvojamā mājā „BILLE 2” , Bille, Drabešu pagasts, Amatas novads, kā
atsevišķus dzīvokļu īpašumus.

Nr.12
Par dzīvokļu īpašumu dzīvojamā mājā „BILLE 3” reģistrēšanu zemesgrāmatā
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: I.Lāce, E.Eglīte
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju
privatizāciju” 1999.gada 2.septembrī ( protokols nr.11) Drabešu pagasta padome
pieņēma lēmumu par tai piederošās
dzīvojamās mājas „BILLE 3” nodošanu
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vispārējai privatizācijai.
Saskaņā ar tā paša likuma 32. panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas
pieteikuma iesniegšanu 1 mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas
dienas, 32.panta otrās daļas par atbildes nesniegšanu uzskatīšanu par atteikumu
privatizēt piedāvāto objektu, 34. panta trešo daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu
tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz
2006.gada 31.augustam ,
Amatas novada dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.2
„Bille 3”, Bille, Drabešu pagasts, Amatas novads,
nav saņēmusi privatizācijas
pieteikumu.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju
privatizāciju” 32.panta pirmo daļu un 34.pantu, un lai pabeigtu Amatas novada
pašvaldībai piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju ,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu nr.2 dzīvojamā mājā „BILLE 3” ,
Bille, Drabešu pagasts, Amatas novads kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu.

Nr.13
Par nekustamā īpašuma nomas zemes lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: M.Ontužāne, E.Eglīte
Amatas novada dome ir izskatījusi iesniegumu ar lūgumu noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi iznomātajai zemes vienības daļai 2380 m2, kura atrodas uz
Amatas novada Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Katrīnkalns” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 42460020122.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”, LR MK 23.02.2010 noteikumu Nr.193 “Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 2.2.daļas 33.punktu ,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Noteikt nekustamā īpašuma “Katrīnkalns” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4240020122 iznomātajai daļai, kuras platība 2380 m2,
sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods-1001) 2380 m2
platībā,
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Nr.14
Par nekustamo īpašumu “Spāres Speciālā skola”, Spāre, Amatas pagastā,
Amatas novadā
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: P.Sockis, I.Lāce
Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Amatas pagasta nekustamā
īpašuma “Spāres Speciālā skola” (NĪ kadastra Nr.42420010033) zemi un konstatēja,
ka Spāres Speciālās skolas ēkas atrodas Amatas novada pašvaldības bilancē, bet
zemes īpašuma tiesības nostiprinātas Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Amatas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.117 uz Latvijas Republikas valsts vārda Izglītības un
zinātnes ministrijas personā. Nekustamā īpašuma “Spāres Speciālā skola” zemes
kopplatība ir 82,7 ha, kura sastāv no trīs atsevišķām zemes vienībām (zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 42420010033 un 20,4 ha platību, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 42420010034 un 56,2 ha platību, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
42420010035 un 6,1 ha platību).
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta
pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Piekrist pārņemt no Izglītības un Zinātnes ministrijas valsts nekustamo
īpašumu “Spāres Speciālā skola” (NĪ kadastra Nr.42420010033), kurš sastāv no trīs
atsevišķām zemes vienībām ar 82,7 ha kopplatību (zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 42420010033 un 20,4 ha platību, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
42420010034 un 56,2 ha platību, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
42420010035 un 6,1 ha platību), pašvaldības funkciju veikšanai.

Nr.15
Par nekustamā īpašuma adreses apstiprināšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: M.Veitners, J.Sekste
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi iesniegumu ar lūgumu apstiprināt jaunu
adresi viņa nekustamā īpašuma Drabešu pagasta “Doņi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42460090209 un jaunbūvei, kas atrodas uz šīs zemes vienības.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
• Apstiprināt adresi: “Doņi”, Drabešu pagasts, Amatas novads zemes
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•

vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090209 un jaunbūvei, kas
atrodas uz šīs zemes vienības.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090209 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.16
Par adrešu datu sakārtošanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: P.Sockis, M.A.Cīrulis
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta (VZD)
Vidzemes reģionālās nodaļas 14.11.2011. vēstuli Nr.10-03/88475-1/1 – “Par NĪ
Mālpils iela 11 adresi”, kurā norādīts, ka adrese , Mālpils iela 11, Nītaure, Nītaures
pagasts, Amatas novads neatbilst Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu
Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 19.1.apakšpunkta prasībām.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”
19.1.apakšpunktu, uz Administratīvā procesa likuma 83.pantu un Valsts zemes
dienesta (VZD) Vidzemes reģionālās nodaļas 14.11.2011. vēstuli Nr. 10-03/884751/1,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
• Atcelt Amatas novada domes 2010.gada 20.janvāra sēdes Nr.2
lēmumu “Par adreses apstiprināšanu”, ar kuru tika noteikta
pašvaldības NĪ “Attīrīšanas iekārtas” adrese - Mālpils iela 11,
Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads.
• Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Attīrīšanas
iekārtas” zemes vienībai arkadastra apzīmējumu 42680060361
jaunu adresi: Mālpils iela 26, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas
novads.

Nr.17
Par zemes iznomāšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: I.Lāce, M.Veitners
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”,
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Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Iznomāt zemes platības lauksaimniecības vajadzībām.

Nr.18
Par zemes ierīcības projekta „Lejas Jaunputni”, Amatas pagastā, Amatas
novadā apstiprināšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts M.A.Cīrulis
Amatas novada dome 26.10.2011. sēdē Nr.12 pieņēma lēmumu ”Par zemes
ierīcības projekta „Lejas Jaunputni”, Amatas pagasts, Amatas novads uzsākšanu un
darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta
izstrāde, sadalot zemes gabalu divos atsevišķos zemes gabalos ar platībām 1,4 ha un
10,7 ha. Zemes ierīcības projekts saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašnieku, esošo
inženierkomunikāciju turētājiem.
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-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Amatas pagasta
„Lejas Jaunputni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4242 005
0119.
•

Saglabāt nosaukumu un adresi „Lejas Jaunputni” zemes vienībai Nr.1 ar
platību 1,4 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Zemes vienībai saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

•

Piešķirt nosaukumu „Putnu lauki” atdalītajai zemes vienībai Nr.2, kuras
platība 10,7 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta
pie precīzās uzmērīšanas.

•

Atdalītajai zemes vienībai „Putnu lauki” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

•

Nr.19
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Par zemes ierīcības projekta „Putni”, Amatas pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts P.Sockis
Amatas novada dome 21.09.2011. sēdē Nr.10 pieņēma lēmumu ”Par zemes
ierīcības projekta „Putni”, Amatas pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba
uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde,
sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42420050044 trijos atsevišķos zemes
gabalos ar platībām 1,6 ha, 8,7 ha un 6,1 ha, un sadalot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 42420050045 divos atsevišķos zemes gabalos ar platībām 10,5 ha un 9,2
ha. Zemes ierīcības projekts saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašnieku, esošo
inženierkomunikāciju turētājiem.
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-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
•

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
Amatas pagasta „Putni” zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 4242 005 0044 un 4242 005 0045.

•

Saglabāt nosaukumu un adresi „Putni” zemes vienībai Nr.1 ar
platību 1,6 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Zemes
vienībai saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi.

•

Piešķirt nosaukumu „Putni 1” atdalītajai zemes vienībai Nr.2,
kuras platība 8,7 ha un atdalītajai zemes vienībai Nr.4, kuras
platība 10,5 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platības
var tikt precizētas pie precīzās uzmērīšanas.

•

Piešķirt nosaukumu „Putni 2” atdalītajai zemes vienībai Nr.3,
kuras platība 6,1 ha un atdalītajai zemes vienībai Nr.5, kuras
platība 9,2 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platības var
tikt precizētas pie precīzās uzmērīšanas.

5.Atdalītajām zemes vienībām „Putni 1” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
•

•

Atdalītajām zemes vienībām „Putni 2” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201).
Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
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Nr.20
Par valsts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680030050 sadalīšanu un
platības izdalīšanu ēku uzturēšanai
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts Ā.Kazerovskis
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi AS “Latvijas valsts meži” (reģ.nr.
LV40003466281) 2011.gada 28.novembrī reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.1120112770)
ar lūgumu piekrist valsts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680030050
sadalīšanai un platības izdalīšanai ēku uzturēšanai, kā arī apstiprināt atdalītajai zemes
vienībai jaunu nosaukumu “Peilēni”.
Izpētot lietas materiālus, ir konstatēts:
AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienība LVM Nekustamie īpašumi ir
uzsākusi kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbus valsts zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 42680030050, kas izvietota Peilēnu masīvā, Nītaures pagastā.
Veicot valsts zemes gabalu ārējo robežu savstarpēju digitālu precizēšanu un
saskaņošanu, tika konstatēts, ka valsts zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
42680030050 atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas. Pašvaldības nekustamo
īpašumu uzskaites un nodokļu administrēšanas datorprogrammas datos ir informācija,
kurā redzams, ka uz valsts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680030050
atrodas ēku un būvju īpašums “Peilēni” (NĪ kadastra Nr.42685030001), kurš sastāv no
dzīvojamās mājas (kad.apz.42680030050001) un šķūņa (kad.apz.42680030050002).
Šī nekustamā īpašuma (NĪ) tiesiskais valdītājs ir Ināra Ratniece (p.k.280260-13120).
NĪ nav ierakstīts zemesgrāmatā un pašvaldības rīcībā nav tiešu dokumentu par ēku
piederību.
Pamatojoties uz “Zemes ierīcības likuma” pārejas noteikumu 4. un 5.punktu ,
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī AS “Latvijas valsts
meži” 2011.gada 28.novembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
• Piekrist nodalīt no valsts nekustamā īpašuma “Peilēnu masīvs” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 42680030050 atsevišķu zemes vienību ēku un būvju
uzturēšanai aptuveni 0,5 ha platībā. Platība var tikt precizēta pie kadastrālās
uzmērīšanas.
• Apstiprināt atdalītajai zemes vienībai jaunu nosaukumu “Peilēni”.
• Atdalītajai zemes vienībai apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods – 0601).

Nr.21
Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 „Meijermuiža1”, Meijermuiža, Drabešu pagasts, Amatas
novads, iegādi
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
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Izsakās deputāti: M.Ontužāne, E.Eglīte

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
kas nosaka, ka pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un augstāk minētā
likuma 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī
par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
• Slēgt līgumu par dzīvokļa iegādi pašvaldības īpašumā.
• Segt visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatā.
• Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Elitu Eglīti parakstīt pirkuma
līgumu.

Nr.22
Par licenzētas lašveidīgo zivju makšķerēšanas ieviešanu Gaujas upē
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: A.Jansons, Ā.Kazerovskis, M.A.Cīrulis
Iepazīstoties ar Amatas , Inčukalna, Līgatnes, Pārgaujas, un Siguldas novadu
kurā pašvaldību pārstāvji
Domju pārstāvju 03.11.2011. sanāksmes rezultātiem,
apsprieda iespēju organizēt licencētās lašveidīgo zivju makšķerēšanas ieviešanu
Gaujas upē minēto novadu teritorijās, un vadoties pēc Siguldas novada domei
adresēto Dabas aizsardzības pārvaldes 28.01.2011. vēstuli Nr.D 1,7/6 uzstādītiem
noteikumiem kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95. panta pirmo,
otro, trešo, ceturto un piekto daļu, kas nosaka, ka
„Lai risinātu uzdevumus, kuros ir ieinteresētas visas vai vairākas pašvaldības,
tām ir tiesības sadarboties, kā arī dibināt pašvaldību biedrības vai iestāties šādās
biedrībās.
Pašvaldību sadarbības līgumi slēdzami pašvaldības budžeta ietvaros, ja ir pieņemts
attiecīgs domes lēmums vai arī to noslēgšanas kārtība paredzēta pašvaldības
nolikumā.
Pašvaldības var veidot biedrības, kuru dibināšanas, reģistrācijas, darbības un
likvidēšanas noteikumus nosaka šis likums un Biedrību un nodibinājumu likums.
Lēmumu par pašvaldību biedrības dibināšanu vai iestāšanos tajā, kā arī par
izstāšanos no pašvaldību sabiedriskās organizācijas pieņem attiecīgās pašvaldības
dome.
Pašvaldības to dibinātajās biedrībās pārstāv attiecīgās domes priekšsēdētājs vai viņa
pilnvarota persona.”,
Uz LR Ministru Kabineta 14.10.2003. noteikumu Nr. 574 „ Licencētās
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amatierzvejas - makšķerēšanas kārtība” 4.punktu „licencēto makšķerēšanu organizē
vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe, vai
šādas pašvaldības pilnvarota juridiskā persona” un uz Amatas novada domes
Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas 2011.gada 29. novembra
atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Andris
Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
• Atbalstīt vairāku pašvaldību kopējas biedrības, kuras mērķis ir organizēt
licencēto makšķerēšanu Gaujā, dibināšanas sagatavošanu.
• Pilnvarot Amatas novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības
pastāvīgās komitejas priekšsēdētāju Valdi Lāci pārstāvēt Amatas novada
pašvaldību jaundibināmās biedrības statūtu un pašvaldību sadarbības līguma
izstrādāšanai.
•

Pēc sadarbības līguma un biedrības Statūtu projektu izskatīšanas un
saskaņošanas lemt par pašvaldību biedrības dibināšanu.

Sēdi slēdz plkst. 16:55

Sēdes vadītāja,
domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure
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