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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.4
Amatas novada Drabešu pagastā

2012.gada 18.aprīlī

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi sāk plkst.14:00
Darba kārtība:
• Par Amatas novada pašvaldības 2011.gada pārskata apstiprināšanu.
• Par Amatas novada pirmskolas izglītības iestādes Kastanītis 2011.gada
pārskata apstiprināšanu.
• Par Amatas novada Drabešu sākumskolas 2011.gada pārskata
apstiprināšanu.
• Par Amatas novada Amatas pamatskolass 2011.gada pārskata
apstiprināšanu.
• Par Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas 2011.gada pārskata
apstiprināšanu.
• Par Amatas novada Zaubes pamatskolas 2011.gada pārskata apstiprināšanu.
• Par Amatas novada Drabešu internātpamatskolas 2011.gada pārskata
apstiprināšanu.
• Par Amatas novada Spāres speciālās internātpamatskolas 2011.gada pārskata
apstiprināšanu.
• Par Amatas novada Nītaures vidusskolas 2011.gada pārskata apstiprināšanu.
• Par Amatas novada Nītaures mūzikas un mākslas skolas 2011.gada pārskata
apstiprināšanu.
• Par Amatas novada pašvaldības konsolidētā 2011.gada pārskata
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apstiprināšanu.
Par Amatas novada pašvaldības finansēto nevalstisko organizāciju projekta
konkursa rezultātu apstiprināšanu.
Par Amatas novada domes 2011.gada 29.novembra sēdes lēmuma “Par
vienošanos starp J.Kalniņu un Skujenes pagasta padomi pārtraukšanu”
atcelšanu.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Drabešu pagasta
“Vilnīšos”
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Drabešu pagasta
“Kalna Smīdēs”.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu objektam “P32 Zaubes pagasts,
Amatas novads”.
Par adrešu datu sakārtošanu.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu.
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.

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, Tālis Šelengovs, Valdis
Lācis.
Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis;
Novada pašvaldības Finanšu ndaļas vadītāja Agita Bičuka.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenkova.
Nepiedalās deputāte: Laila Raiska, Jānis Sekste, Sarmīte Sviderska, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Andris Jansons.

Nr.1
Par Amatas novada pašvaldības
2011.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: P.Sockis. T.Šelengovs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.” un saskaņā ar 11.04.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte,
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Māra

Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Apstiprināt Amatas novada pašvaldības 2011.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2011.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

8 737 678
-145 525

Nr.2
Par Amatas novada pirmsskolas izglītības iestādes Kastanītis
2011.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāts P.Sockis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.” un saskaņā ar 11.04.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Apstiprināt Amatas novada pirmsskolas izglītības iestādes Kastanītis 2011.gada
pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2011.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

17 313
6 412

Nr.3
Par Amatas novada Drabešu sākumskolas
2011.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: V.Lācis, T.Šelengovs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.” un saskaņā ar 11.04.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
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ATTURAS-nav), n o l e m j :
Apstiprināt Amatas novada Drabešu sākumskolas 2011.gada pārskatu ar šādiem
rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2011.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

28 783
3 105

Nr.4
Par Amatas novada Amatas pamatskolas
2011.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: I.Lāce,A.Zvaigzne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.” un saskaņā ar 11.04.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Apstiprināt Amatas novada Amatas pamatskolas 2011.gada pārskatu ar šādiem
rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2011.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

37 024
-5 040

Nr.5
Par Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas
2011.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: A.Zvaigzne, Ā.Kazerovskis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.” un saskaņā ar 11.04.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
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Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Apstiprināt Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas 2011.gada pārskatu ar šādiem
rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2011.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

30 513
3 731

Nr.6
Par Amatas novada Zaubes pamatskolas
2011.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, V.Lācis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.” un saskaņā ar 11.04.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Apstiprināt Amatas novada Zaubes pamatskolas 2011.gada pārskatu ar šādiem
rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2011.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

15 000
-914

Nr.7
Par Amatas novada Drabešu internātpamatskolas
2011.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: P.Sockis, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.” un saskaņā ar 11.04.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
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Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Apstiprināt Amatas novada Drabešu internātpamatskolas 2011.gada pārskatu ar
šādiem rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2011.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

63 838
-6 539

Nr.8
Par Amatas novada Spāres speciālās internātpamatskolas
2011.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: P.Sockis,M.Ontužāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.” un saskaņā ar 11.04.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Apstiprināt Amatas novada Spāres speciālās internātpamatskolas 2011.gada pārskatu
ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2011.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

403 878
134 956

Nr.9
Par Amatas novada Nītaures vidusskolas
2011.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: V.Lācis, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
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beidzas 31.decembrī.” un saskaņā ar 11.04.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Apstiprināt Amatas novada Nītaures vidusskolas 2011.gada pārskatu ar šādiem
rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2011.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

51 635
9 094

Nr.10
Par Amatas novada Nītaures mūzikas un mākslas skolas
2011.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: E.Eglīte, T.Šelengovs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.” un saskaņā ar 11.04.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Apstiprināt Amatas novada Nītaures mūzikas un mākslas skolas 2011.gada pārskatu
ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2011.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

1 962
32

Nr.11
Par Amatas novada pašvaldības
konsolidētā 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: E.Eglīte, T.Šelengovs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
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par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.” un saskaņā ar 11.04.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto 2011.gada pārskatu ar šādiem
rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2011.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

9 386 407
-688

Nr.12
Par Amatas novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju
projekta konkursa rezultātu apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, P.Sockis
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
1.Apstiprināt nevalstisko organizāciju projektu konkursa komisijas 2012.gada
13.aprīļa lēmumu ( Protokols Nr. 1) un piešķirt finansējumu projektu realizācijai
sekojošām nevalstiskajām organizācijām:
1.1.

Nodibinājums „Āraišu
ezerpils fonds”

„Āraišu arheoloģiskā muzejparka 500,00 Ls
informatīvo stendu atjaunošana”

1.2.

Biedrība „ANNO
1852”
Biedrība „Nītaureņi”Biedrība
„Nītaures
pagasta
sabiedrības
integrācijai”

„Jēkabi – jaunrudzu maizes 500,00 Ls
diena Āraišu dzirnavās”
„Jaunieši Amatas novadam”
500,00 Ls
Nītauriešu kalendārs
71,50 Ls

Tradicionālās kultūras
iniciatīvu centrs
„KasTe” biedrība
Biedrība Amatas
novada attīstības fonds

„Baltaitiņa sprogainīte
bērniņam´i zeķi ada”

400,00 Ls

„M.Vanagas muzeja
paplašināšana – padomju klasi
raksturojošas ekspozīcijas
izveidošana”

500,00Ls

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
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1.7.

Biedrība Amatas
„Brīvais laiks kopā ar mums”
novada attīstības fonds
Summa kopā:

452,00 Ls
2923,5 Ls

2.Konkursa rezultātus publicēt Amatas novada pašvaldības mājas lapā
www.amatasnovads.lv

Nr.13
Par Amatas novada domes 2011. gada 29. novembra sēdes lēmuma „Par
Vienošanos starp J. Kalniņu un Skujenes pagasta padomi pārtraukšanu”
atcelšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, Ā.Kazerovskis
Amatas novada domes finansu komiteja, atkārtoti izskatot jautājumu par
noslēgtās Vienošanos starp J.K un Skujenes pagasta padomi pārtraukšanu, un
izvērtējot vienošanās pārtraukšanas juridiskās sekas, kā arī ņemot vērā to, ka ir
iespējams rast risinājumu vienošanās normu izpildei, ja tam persona J.K., ir sniegusi
atzinumu Amatas novada domei.
Ņemot vērā novada domes Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Atcelt 2011. gada 29. novembra (protokols nr. 13.) sēdes lēmumu par
2002. gada 5. jūnija vienošanos starp personu J.K. un Skujenes pagasta
padomi pārtraukšanu.

Nr.14
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Drabešu pagasta
“Vilnīšos”
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts T.Šelengovs
Amatas novada pašvaldības dome ir izskatījusi
iesniegumu (reģ.
Nr.0320120232) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
individuālo dzīvojamo māju apbūves uz lauksaimniecības zemi nekustamā īpašuma
Drabešu pagasta “Vilnīši” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 42460020448 un
42460020629.
Pamatojoties uz 20.06.2006 MK noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” ,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
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Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Noteikt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Vilnīši” zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu42460020448 un 42460020629 sekojošu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi:
1) lauksaimniecības zeme – 3,73 ha kopplatībā (kods-0101) zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 42460020448
2) lauksaimniecības zeme – 1,35 ha kopplatībā (kods-0101) zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 42460020629

Nr.15
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Drabešu pagasta „Kalna
Smīdēs”
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts P.Sockis
Amatas novada dome ir izskatījusi iesniegumu ar lūgumu noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi divām iznomātajām zemes vienības daļām, kuras atrodas uz
Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Kalna Smīdes” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 42460050006.
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- 10- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Noteikt nekustamā īpašuma “Kalna Smīdes” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 42460050006 iznomātajām daļām, kur katras zemes vienības
daļas platības ir aptuveni 0,4 ha liela un kadastra apzīmējumi
424600500068001 un 424600500068002, sekojošu nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi:
lauksaimniecība (kods-0101).

Nr.16
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāte M.Ontužāne
Amatas novada dome ir saņēmusi
iesniegumu (reģ.Nr.0320120266) par
atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “A.
Andrupa s-ba” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060304.
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Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta
1.punktu un 33.panta 1.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
•

•

Ar 2012.gada 18.aprīli izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības personai
A.A. uz Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “A. Andrupa s-ba” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 42680060304 un 8,3 ha platību.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā
lietošanā bijušo zemi.

Nr.17
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu objektam „P32 Zaubes pagasts
Amatas novads”
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, M.Veitners
Izskatot SIA „METRUM” (reģ.nr.40003388748) 2012.gada 16.aprīļa
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu objektam „P32 Zaubes
pagasts, Amatas novads”, konstatēts, ka zemes ierīcības projekts izstrādāts
pamatojoties uz autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri būvprojektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru
kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumiem”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu objektam „P32 Zaubes pagasts, Amatas
novads”.
2. Saglabāt nosaukumu „Virpuļi” zemes vienībai Nr.1 ar atlikušo platību pēc
atdalīšanas 1,5 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
3. Piešķirt nosaukumu „Virpuļi A” atdalītajai zemes vienībai Nr.2, kuras platība 0,1
ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
4. Saglabāt nosaukumu „Krustiņi” zemes vienībai Nr.3 ar atlikušo platību pēc
atdalīšanas 11,7 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
5. Piešķirt nosaukumu „Krustiņi A” atdalītajai zemes vienībai Nr.4, kuras platība 0,6
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ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
6. Piešķirt nosaukumu „Krustiņi A” atdalītajai zemes vienībai Nr.5, kuras platība 0,1
ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
7. Saglabāt nosaukumu „Krūčēni” zemes vienībai Nr.6 ar atlikušo platību pēc
atdalīšanas 30,3 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
8. Piešķirt nosaukumu „Krūčēni A” atdalītajai zemes vienībai Nr.7, kuras platība 0,02
ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
9. Saglabāt nosaukumu „Pīvas” zemes vienībai Nr.8 ar atlikušo platību pēc atdalīšanas
12,0 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
10. Piešķirt nosaukumu „Pīvas A” atdalītajai zemes vienībai Nr.9, kuras platība 0,1 ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
11. Saglabāt nosaukumu „Klētnieki” zemes vienībai Nr.10 ar atlikušo platību pēc
atdalīšanas 6,9 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
12. Piešķirt nosaukumu „Klētnieki A” atdalītajai zemes vienībai Nr.11, kuras platība
0,04 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
13. Saglabāt nosaukumu „Brēmaņi” zemes vienībai Nr.12 ar atlikušo platību pēc
atdalīšanas 25,2 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
14. Piešķirt nosaukumu „Brēmaņi A” atdalītajai zemes vienībai Nr.13, kuras platība
0,1 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
15. Saglabāt nosaukumu „Cīruļi” zemes vienībai Nr.14 ar atlikušo platību pēc
atdalīšanas 14,3 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
16. Piešķirt nosaukumu „Cīruļi A” atdalītajai zemes vienībai Nr.15, kuras platība 0,1
ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
17. Piešķirt nosaukumu „Cīruļi A” atdalītajai zemes vienībai Nr.16, kuras platība 0,03
ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
18. Saglabāt nosaukumu „Ezerēni” zemes vienībai Nr.17 ar atlikušo platību pēc
atdalīšanas 29,1 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
19. Piešķirt nosaukumu „Ezerēni A” atdalītajai zemes vienībai Nr.18, kuras platība
0,01 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
20. Zemes ierīcības rojects īstenojams 4 gadu laikā.

Nr.18
Par adrešu datu sakārtošanu
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Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: E.Eglīte, M.Ontužāne, T.Šelengovs
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu (reģ.Nr.0420120083) ar
lūgumu mainīt viņa nekustamā īpašuma Drabešu pagasta “Austrumi” (NĪ
kad.Nr.42460060018) adresi no “Austrumi”, Drabešu pagasts, Amatas novads uz
“Austrumi 3”, Drabešu pagasts, Amatas novads, lai tiktu izpildītas Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas sistēmas noteikumi”
6.1.apakšpunkta prasības, kuras nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties.
Izpētot esošo situāciju, ir konstatēts, ka Amatas novada Drabešu pagasta
teritorijā ir divi nekustamie īpašumi “Austrumi”, kuru adreses atkārtojas un ir
vienādas.
Atbilstoši “Adresācijas sistēmas noteikumiem”, adrese ir hierarhiski sakārtotu
nosaukumu un numuru – adreses elementu kopa, kas nodrošina nepārprotamu
adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu valstī. Atsevišķu adrešu piešķiršana
ēkām ievērojami atvieglotu pakalpojumu sniedzēju (Lattelecom, Latvenergo, Latvijas
Gāze u.c.), kā arī operatīvo dienestu (neatliekamā medicīniskā palīdzība,
ugunsdzēsības un glābšanas dienests u.c.) darbu, ļaujot ātri un nekļūdīgi identificēt
nepieciešamo objektu. Tādejādi tiktu arī atrisinātas iedzīvotājiem radušās problēmas,
kas saistītas ar dzīves vietas deklarēšanu un komersantu reģistrēšanu. Tāpēc
pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 17.panta
ceturto prim daļu, 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 6.1.apakšpunktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Mainīt adresi no “Austrumi”, Drabešu pagasts, Amatas novads
uz “Austrumi 3”, Drabešu pagasts, Amatas novads
nekustamajam īpašumam “Austrumi” ar kadastra
Nr.42460060018.

Nr.19
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: Ā.Kazerovskis, P.Sockis

Amatas novada dome, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumu,
atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Solvita Krastiņa,
Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs,
Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e m j :
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•

•

Piešķirt jaunu nosaukumu “Elkulauks” pašvaldības zemes
vienības „Elkukalns” ar kadastra apzīmējumu 42780100069 daļai
aptuveni 6,3 ha platībā.
Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).

Nr.20
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts T.Šelengovs
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 10- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lācis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis; PRET-nav;
ATTURAS-nav), n o l e m j :
•

Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus:

Sēdi slēdz plkst. 16:05.

Sēdes vadītāja, domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure
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