LATVIJAS REPUBLIKAS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr. LV90000957242
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts: amatasdome@and.lv,
A/S „SEB banka” konta Nr. LV52 UNLA 0050 0000 1330 1, A/S SWEDBANK konta Nr. LV 41 HABA 0551 0002 8950 3

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.6
Amatas novada Amatas pagastā

2012.gada 20.jūnijā

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi sāk plkst.14:00
Darba kārtība:
1. Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr.11-09-L 32100-000235 “Amatas
novada autoceļa Pētera iela – Meijermuiža- Vāļi 3 km ceļa seguma maiņa posmā
no Pētera ielas līdz Cēsu pilsētas robežai.
2. Par saistošo noteikumu “personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība
dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas
kārtība” projektu.
3. Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu.
4. Par projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2012.” projektu līdzfinansējumu.
5. Par Amatas pamatskolas ūdensapgādes sistēmas pārņemšanu.
6. Par dalību neksuatmā īpašuma “Enzeliņi” izsolē.
7. Informācija par ELFLA projektu
“Rotaļu laukumu izveide Amatas novada
pagastos” un “Stāvlaukuma izveide Iriķu tūrisma un servisa centra darbības
pilnveidošanai”.
8. Par novada pašvaldības izpilddirektora atvaļinājumu.
9. Par pašvaldības atbalstu tūrisma kartes izdošanai.
10. Par nekustamā īpašuma “jaundzērves 1” ieraksts dzēšanu zemesgrāmatā.
11. Par nekustamā īpašuma “Bille 3” ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā.
12. Par zemes vienības izvērtēšanu.
13. Par nekustamā īpašuma nosaukuma “Cēburi” apstiprināšanu un atdalīšanu.
14. Par nekustamā īpašuma nosaukuma “Brūklenes” apstiprināšanu un atdalīšanu.
15. Par nekustamā īpašuma “Aizupji” lietošanas mērķu noteikšanu.
16. Par nekustamā īpašuma “Dubulti” adreses apstiprināšanu
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17. Par neksutamā īpašuma “Ekonams” adreses apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma nosaukuma “Kurzemnieki” apstiprināšanu un atdalīšanu.
19. Par nekustamā īpašuma nosaukuma “Kadiķi” apstiprināšanu un atdalīšanu.
20. Par nekustamā īpašuma “Zīpari” adreses grozīšanu.
21. Par nekustamā īpašuma “Jaunzīpari” adreses grozīšanu.
22. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
23. Par nekustamā īpašuma “Valentīnas” lietošanas mērķu noteikšanu.
24. Par nekustamā īpašuma “Pipari” zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.
25. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
26. Par zemes vienības piekritību.
27. Par Amatas novada Nītaures pagasta pašvaldības zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4268 006 0369 platības precizēšanu.
28. Par novada domes Finanšu komitejas lēmumiem.
29. Par novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas lēmumiem.

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, Laila Raiska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis, Modris
Veitners.
Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Amatas pagasta pārvaldes vadītāja Līga Jauniete,
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.

Nr.1
Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr.11-09-L32100-000235
„Amatas novada autoceļa Pētera iela-Meijermuiža-Vāļi 3km ceļa seguma maiņa,
posmā no Pētera ielas līdz Cēsu pilsētas robežai”
realizācijas nodrošināšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: V.Lācis, J.Sekste
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, „Par
pašvaldību budžetiem” 22., 22.1, 24.pantiem, LR Ministru kabineta 25.03.2008.
noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
15.1.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
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1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut
Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 135925.77
(Viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci lati, 77 santīmi)
vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes
fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ELFLA projekta Nr.11-09-L32100-000235
„Amatas novada autoceļa Pētera iela-Meijermuiža-Vāļi 3km ceļa seguma maiņa,
posmā no Pētera ielas līdz Cēsu pilsētas robežai” realizācijas nodrošināšanai
2012.gadā.
2. Aizņēmumu izņemt sākot no 2012.gada augusta mēneša pēc pieprasījuma.
3. Aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem.
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2012.gada decembri saskaņā ar
aizņēmuma atmaksas grafiku.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada domes priekšsēdētājai
E.Eglītei.

Nr.2
Par saistošo noteikumu „Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība
dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas
kārtība” projektu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: L.Raiska, A.Jansons

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1.Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama
pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības
palīdzības sniegšanas kārtība” projektu.
2.Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā
saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
3.Saistošie noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu
vai atzinumu pašvaldība no ministrijas mēneša laikā nav saņēmusi, publicējami Amatas
novada informatīvajā izdevumā “Amatas avīze” un izliekami redzamā vietā Amatas
novada pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc saistošo noteikumu pilna
teksta publicēšanas Amatas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Amatas Avīze”.
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Nr.3
Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: P.Sockis, A.Jansons, T.Šelengovs, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.daļu, kurš nosaka
pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, 21.panta
pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka dome var apstiprināt pārvaldes struktūru, 21.panta
pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka dome var noteikt pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzību, 2010.gada 30.novembra MK noteikumu Nr.1075 "Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs" 9. un 21. punktu par amatu klasificēšanas kārtību,
un saskaņā ar Amatas novada 13.06.2012. Finanšu komitejas atzinumu, izvērtējot
darbiniekiem noteiktos profesionālās darbības pamatuzdevumus un atbildību,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:

1.Sākot ar 2012.gada 1.jūniju izdarīt izmaiņas novada pašvaldības amata vienību
sarakstā:
Izveidot 1(vienu) jaunu amata vienību Sociālajā dienestā - dienas aprūpes
centra vadītājs (ambulatorā dienesta ārsta palīgs) Nītaurē, profesijas kods 2240 02.
Amatam noteikta 5.1 amatu saime, IA amatu saimes līmenis, 8. mēnešalgu grupa.
2.Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amatu sarakstu pēc stāvokļa uz 01.06.2012.
3.Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 21.03.2012. sēdē Nr.3 apstiprināto
amata vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.04.2012.

Nr.4
Par projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2012” projektu līdzfinansējumu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: M.Ontužāne, I.Lāce

Iepazinusies ar biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” informāciju par
apstiprinātajiem 6 projektiem, kas izstrādāti Amatas novadā un lūgumu finansiāli atbalstīt
izstrādātos projektus ar pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī Amatas
novada
domes
Finanšu komitejas 13.06.2012. atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
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Finansiāli atbalstīt projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2012”, piešķirot
kopējam projektu konkursa budžetam Ls. 1282,39 Amatas novada teritorijas projektu
finansēšanai.

Nr.5
Par Amatas pamatskolas ūdens apgādes sistēmas pārņemšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: V.Lācis, J.Sekste
Iepazinusies ar Amatas pamatskolas 08.06.2012. iesniegumu un Amatas novada
domes Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Pārņemt Amatas pamatskolas ūdens apgādes sistēmu, sākot ar 2012.gada
1.jūliju.
2. Sagatavot nodošanas-pieņemšanas aktu par Amatas novada Amatas
pamatskolas ūdensapgādes sistēmas bezatlīdzības nodošanu Amatas novada
pašvaldībai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības Finanšu
nodaļai (vadītāja Agita Bičuka).

Nr.6
Par dalību nekustamā īpašuma “Enzeliņi” izsolē
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, A.Jansons
Iepazinusies ar Vidzemes apgaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Zanes Filatovas
paziņojumu par nekustamā īpašuma “Endzeliņi”, Drabešu pagasts, Amatas novads, izsoli,
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piedalīties nekustamā īpašuma – zemesgabala 1 ha platībā, divas pamatceltnes
un četras palīgceltnes “Endzeliņos”, Drabešu pagastā, Amatas novadā,
kadastra numurs 4246 007 0049, izsolē 2012.gada 11.jūlijā zvērināta tiesu
izpildītāja Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3.
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2. Līdz izsoles dienai iemaksāt nodrošinājumu 10% apmērā (Ls.900,-) zvērināta
tiesu izpildītāja Zanes Filatovas, reģistrācijas numurs 27058211418, kontā
Nr.LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22.
3. Noteikt, ka Amatas novada pašvaldība piedalās izsolē ar naudas līdzekļiem
līdz Ls.12000,-.
4. Pilnvarot Amatas novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Timermani izsolē
pārstāvēt novada pašvaldību.

Nr.7
Informācija par ELFLA projektu iesniegšanu „Rotaļu laukumu izveide Amatas
novada pagastos” un „ Stāvlaukuma izveide Ieriķu tūrisma servisa centra darbības
pilnveidošanai”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: V.Lācis, J.Sekste
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par ELFLA projektiem „Rotaļu laukumu
izveide Amatas novada pagastos” un „Stāvlaukuma izveide Ieriķu tūrisma servisa centra
darbības pilnveidošanai”.

Nr.8
Par novada pašvaldības izpilddirektora atvaļinājumu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāte M.Ontužāne
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Piešķirt kārtējo atvaļinājumu Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram Mārim
Timermanim laika posmā no 2012.gada 25.jūnija līdz 22.jūlijam.

Nr.9
Par pašvaldības atbalstu tūrisma kartes izdošanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti; L.Raiska, M.Ontužāne
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Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Sniegt finansiālu atbalstu tūrisma kartes „Daudz skaistu vietu abpus Gaujai”
izdošanai, piešķirot šim nolūkam Ls.190.- (vien simts deviņdesmit lati),
noslēdzot sadarbības līgumu ar uzņēmēju Juri Leimani.
2. Minēto summu Ls. 190,- pārskaitīt pēc rēķina saņemšanas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada Tūrisma informācijas
centra vadītājai Lienei Kiršteinei-Priedītei.

Nr.10
Par nekustamā īpašuma „Jaundzērves 1”ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, E.Eglīte

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
nekustamais īpašums Amatas pagasta „Jaundzērves 1” (NĪ kadastra Nr. 4242 006 0062),
kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42420060062, kuras platība
0,6 ha, un vienas dzīvojamās mājas ar diviem dzīvokļu īpašumiem, un vienas palīgceltnes
ir nodots dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 32.panta pirmo daļu, 341.pantu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Amatas pagasta
„Jaundzērves 1”.
2. Dzēst nekustamā īpašuma Amatas pagasts, „Jaundzērves 1”, ( kadastra Nr.
4242 006 0062) ierakstu uz Amatas pagasta pašvaldības vārda.

Nr.11
Par nekustamā īpašuma „Bille 3”ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, E.Eglīte
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Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju”
1999.gada 2.septemmbra lēmumu (protokols nr.2) Drabešu pagasta padome pieņēma
lēmumu par dzīvojamās mājas „Bille 3” nodošanu vispārējai privatizācijai.
Nekustamais īpašums ( kadastra apzīmējums 4246 005 0215), kas sastāv no
zemes gabala, kura platība 0,137 ha, un vienas dzīvojamās mājas ar 5 dzīvokļa
īpašumiem un nedzīvojamās ēkas, nodots dzīvokļa īpašniekiem, tiek izslēgts no
pašvaldības bilances.
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-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības bilances nekustamu īpašumu Drabešu pagasta „Bille 3
2. Dzēst nekustamā īpašuma Drabešu pagasts, „Bille 3” , apzīmējums kadastrā
4246-005 0215, ierakstu uz Amatas novada pašvaldības vārda.
Nr.12
Par zemes vienības izvērtēšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, P.Sockis

Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas (turpmāk VZD) 30.05.2012 vēstuli Nr.2-04.1-V/2473 Par kadastra
datu sakārtošanu reģistrētu 30.05.2012 ar reģ.Nr.0520120300. Šajā vēstulē norādīts
sekojošais, veicot kadastra informācijas datu sakārtošanu, konstatēts, ka starp Zaubes
pagasta īpašuma „Grīvi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42960020030 un
īpašuma „Kalna Ļūkāni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42960020015
izveidojies starpgabals 5,8 ha platībā. VZD ir piešķīrusi šai zemes vienībai kadastra
apzīmējumu 42960020073 un piešķīrusi īpašuma kadastra numuru 42960020022. VZD
lūdz Amatas novada domi pieņemt lēmumu par īpašuma piekritību, noteikt lietošanas
mērķi un piešķirt nosaukumu.
Amatas novada teritorijas plānojumā šī teritorija noteikta kā dabas pamatnes meža
teritorija (ZM), kurā iespējama ir parku, skvēru un zaļo zonu veidošana (Amatas novada
saistošie noteikumi Nr.17 „Par Amatas novada teritorijas plānojumiem” (17.09.2009.
protokols nr.16,1.§)), kas sasaucas ar pašvaldības funkciju parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana (likums „Par pašvaldībām” 15.pants 2.punkts). Zemes vienība
atrodas pašvaldībai piederošā Ļūkānu ezera tuvumā.
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
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Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, piešķirt jaunu nosaukumu
“Ļūkāni” nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 42960020022.
2. Pamatojoties uz LR MK 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība,
kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 3.2.punktu, kā arī ņemot vērā Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas 2012.gada 30.maija vēstuli, veica Amatas novada Zaubes pagasta
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42960020073 izvērtēšanu un saskaņā ar likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 2.punktu zemes vienība „Ļūkāni” 5,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 42960020073 piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Amatas
novada domes vārda un nav izmantojama zemes reformas pabeigšanai.
3. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42960020073 un platību
5,8 ha nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme (kods 0201).

Nr.13
Par nekustamā īpašuma nosaukuma „Cēburi”apstiprināšanu un atdalīšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: Ā.Kazerovskis, P.Sockis

Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Nītaures pagasta “Kalna
Pļavsēļi” (NĪ kadastra nr.42680120015) īpašnieka A.B. 2012.gada 21.maijā reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.0520120176) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu
nosaukumu “Cēburi” nekustamā īpašuma “Kalna Pļavsēļi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42680050024.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī A.B.
2012.gada 21.maijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Kalna Pļavsēļi” (NĪ kadastra
Nr.42680120015) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42680050024 un piešķirt jaunu nosaukumu “Cēburi”.
2. Zemes vienībai “Cēburi” saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
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Nr.14
Par nekustamā īpašuma nosaukuma „Brūklenes”apstiprināšanu un atdalīšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: J.Sekste, T.Šelengovs
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Nītaures pagasta “Kalna
Sinepēni” (NĪ kadastra nr.426800070041) īpašnieka I.G. 2012.gada 14.jūnijā reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.0620120212) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu
nosaukumu “Brūklenes” nekustamā īpašuma “Kalna Sinepēni” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 42680070041.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī I.G.
2012.gada 14.jūnijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Kalna Sinepēni” (NĪ kadastra
Nr.42680070041) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42680070041 un piešķirt jaunu nosaukumu “Brūklenes”.
2. Zemes vienībai “Brūklenes” saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.

Nr.15
Par nekustamā īpašuma „Aizupji”lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: M.A.Cīrulis, T.Šelengovs
Amatas novada dome ir izskatījusi A.K. 2012.gada 28.maijā reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.0520120266) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
zemes vienības daļai no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz meža zemi Zaubes
pagasta nekustamā īpašuma “Aizupji” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
42960010028 platībā 3,8 ha.
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” 3.1.daļas 83.5.punktu un A.K. 2011.gada
28.maijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
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1. Noteikt nekustamā īpašuma “Aizupji” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 42960010028 daļai (atbilstoši pievienotajai shēmai), kuras
platība 3,8 ha, sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – 3,8 ha
(kods-0201).

Nr.16
Par nekustamā īpašuma “Dubulti”adreses apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: J.Sekste, T.Šelengovs
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi M.N.D. pilnvarotās personas D.D.
2012.gada 4.jūnijā reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0620120019) ar lūgumu apstiprināt
jaunu
adresi
nekustamā
īpašuma
Drabešu
pagasta
“Dubulti”(NĪ
kadastraNr.42460050293) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460050293 un
ēkām, kas atrodas uz šīs zemes vienības.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu
un
pilnvarotās personas D.D. 2012.gada 4.jūnijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt vienotu adresi: “Dubulti”, Drabešu pagasts, Amatas
novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460050293 un ēkām
ar kadastra apzīmējumiem 42460050112004, 42460050112002, kas
atrodas uz šīs zemes vienības.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460050293 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.17
Par nekustamā īpašuma adreses “Ekonams”apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: M.Ontužāne, E.Eglīte

Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi Drabešu pagasta nekustamā īpašuma (NĪ)
“Eglaines” īpašnieces E.K. un uz šī NĪ būvētās jaunbūves īpašnieka SIA “GG
FACTORY” (reģ.Nr.44103067233) valdes priekšsēdētāja G.K. 2012.gada 13.jūnijā
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0620120205) ar lūgumu apstiprināt jaunu adresi:
“Ekonams”, Drabešu pagasts, Amatas novads jaunbūvei, kura atrodas uz nekustamā
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īpašuma Drabešu pagasta “Eglaines”(NĪ kadastra Nr.42460040085) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 42460040085.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, E.K. un
SIA “GG FACTORY” (reģ.Nr.44103067233) valdes priekšsēdētāja G.K. 2012.gada
13.jūnijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt adresi: “Ekonams”, Drabešu pagasts, Amatas novads
jaunbūvei, kura atrodas uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
“Eglaines”(NĪ kadastra Nr.42460040085) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 42460040085.

Nr.18
Par nekustamā īpašuma nosaukuma “Kurzemnieki”apstiprināšanu un atdalīšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: P.Sockis, E.Eglīte

Amatas novada dome ir izskatījusi Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Pipari”
(NĪ kadastra Nr.42960030045) īpašnieka SIA “RTRK” (reģ.nr.58503015061) 2012.gada
18.jūnijā reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0620120229) ar lūgumu piekrist atdalīt un
apstiprināt jaunu nosaukumu “Kurzemnieki” nekustamā īpašuma “Pipari” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 42960030045.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī SIA
“RTRK” 2012.gada 18.jūnijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamās īpašuma “Pipari” (NĪ kadastra
Nr.42960030045) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42960030045 un piešķirt jaunu nosaukumu “Kurzemnieki”.
2. Zemes vienībai “Kurzemnieki” saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Nr.19
Par nekustamā īpašuma nosaukuma “Kadiķi”apstiprināšanu un atdalīšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: M.A.Cīrulis, E.Eglīte
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Amatas novada dome ir izskatījusi Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Griķīši”
(NĪ kadastra Nr.42960040006) īpašnieka K.P. 2012.gada 18.jūnijā reģistrēto iesniegumu
(reģ.Nr.0620120233) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu nosaukumu “Kadiķi”
nekustamā īpašuma “Griķīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42960040006
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
K.P. 2012.gada 18.jūnijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamās īpašuma “Griķīši” (NĪ kadastra
Nr.42960040006) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42960040009 un piešķirt jaunu nosaukumu “Kadiķi”.
2. Zemes vienībai “Kadiķi” saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.

Nr.20
Par nekustamā īpašuma “Zīpari”adreses grozīšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: E.Eglīte, T.Šelengovs
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi L.K. 2012.gada 15.jūnijā reģistrēto
iesniegumu (reģ. Nr.0620120224) ar lūgumu mainīt adresi viņas nekustamā īpašuma
Drabešu pagasta “Zīpari” (NĪ kadastra Nr.42460020441) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42460020441 un jaunbūvei, kas atrodas uz šīs zemes vienības.
Ir konstatēts, ka Amatas novada pašvaldība ar 2011.gada 26.oktobra sēdes Nr.12
lēmumu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta “Zīpari” (NĪ kadastra Nr.42460020441)
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460020441 un jaunbūvei, kas atrodas uz šīs
zemes vienības apstiprinājusi vienotu adresi – “Zīpari”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 83.pantu, Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likumu, MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”
2.punkta 2.8. apakšpunktu un L.K. 2012.gada 15.jūnijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Atcelt Amatas novada domes 2011.gada 26.oktobra sēdes Nr.12
lēmumu “Par adresu apstiprināšanu Drabešu pagastā”, ar kuru
nekustamā īpašuma Drabešu pagasta “Zīpari” (NĪ kadastra
Nr.42460020441) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
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42460020441 un jaunbūvei, kas atrodas uz šīs zemes vienības
apstiprināta vienota adrese – “Zīpari”, Drabešu pagasts, Amatas
novads
2. Apstiprināt vienotu adresi: “Zīparpirts”, Drabešu pagasts, Amatas
novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460020441 un
jaunbūvei, kas atrodas uz šīs zemes vienības.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460020441 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.21
Par nekustamā īpašuma “Jaunzīpari”adreses grozīšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: E.Eglīte, J.Sekste
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi V.P. 2012.gada 11.maijā reģistrēto
iesniegumu (reģ. Nr.0520120104) ar lūgumu mainīt adresi viņas nekustamā īpašuma
Drabešu pagasta “Jaunzīpari” (NĪ kadastra Nr.42460020438) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42460020438 un būvei ar kadastra apzīmējumu 42460020438001, kas
atrodas uz šīs zemes vienības.
Ir konstatēts, ka Amatas novada pašvaldība ar 2011.gada 26.oktobra sēdes Nr.12
lēmumu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta “Jaunzīpari” (NĪ kadastra
Nr.42460020441) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460020438 un būvei ar
kadastra apzīmējumu 42460020438001, kas atrodas uz šīs zemes vienības apstiprinājusi
vienotu adresi – “Jaunzīpari”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 83.pantu, Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likumu, MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”
2.punkta 2.8. apakšpunktu un V.P. 2012.gada 11.maijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Atcelt Amatas novada domes 2011.gada 26.oktobra sēdes Nr.12
lēmumu “Par adresu apstiprināšanu Drabešu pagastā”, ar kuru
nekustamā īpašuma Drabešu pagasta “Jaunzīpari” (NĪ kadastra
Nr.42460020438) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42460020438 un būvei ar kadastra apzīmējumu 42460020438001, kas
atrodas uz šīs zemes vienības apstiprināta vienota adrese –
“Jaunzīpari”, Drabešu pagasts, Amatas novads
2. Apstiprināt vienotu adresi: “Zīpari”, Drabešu pagasts, Amatas
novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460020438 un būvei
ar kadastra apzīmējumu 42460020438001, kas atrodas uz šīs zemes
vienības.
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3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460020438 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.22
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: M.A.Cīrulis, J.Sekste
Amatas novada dome ir izskatījusi VAS „Latvijas Valsts ceļi” (reģ.
Nr.40003344207) 2012.gada 28.maija iesniegumu Nr.3.2/1565 reģistrētu 2012.gada
1.jūnijā (reģ. Nr.0620120004) ar lūgumu noteikt autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri km
28,1-36,54 būvprojekta ietvaros izstrādātā zemes ierīcības projektā atdalītajām zemes
vienībām lietošanas mērķi.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” un VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2012.gada 1.jūnijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Noteikt no Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Virpuļi” atdalītajai zemes
vienībai Nr.2 (“Virpuļi A”) 0,1 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: “Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā” (kods 1101).
2. Noteikt no Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Krustiņi” atdalītajai zemes
vienībai Nr.4 (“Krustiņi A”) 0,6 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: “Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā” (kods 1101).
3. Noteikt no Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Krūčēni” atdalītajai zemes
vienībai Nr.7 (“Krūčēni A”) 0,02 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: “Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā” (kods 1101).
4. Noteikt no Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Pīvas” atdalītajai zemes
vienībai Nr.9 (“Pīvas A”) 0,1 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
“Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā” (kods 1101).
5. Noteikt no Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Klētnieki” atdalītajai
zemes vienībai Nr.11 (“Klētnieki A”) 0,04 ha platībā nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: “Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā” (kods 1101).
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6. Noteikt no Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Brēmaņi” atdalītajai zemes
vienībai Nr.13 (“Brēmaņi A”) 0,01 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: “Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā” (kods 1101).
7. Noteikt no Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Cīruļi” atdalītajai zemes
vienībai Nr.15 (“Cīruļi A”) 0,1 ha platībā un Nr.16 (“Cīruļi A”) 0,03 ha
platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: “Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (kods 1101).
8. Noteikt no Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Ezerēni” atdalītajai zemes
vienībai Nr.18 (“Ezerēni A”) 0,01 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: “Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā” (kods 1101).

Nr.23
Par nekustamā īpašuma “Valentīnas”lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: E.Eglīte, J.Sekste
Amatas novada dome ir izskatījusi G.U. 2012.gada 8.jūnijā reģistrēto iesniegumu
(reģ.Nr.0620120163) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes
vienības daļai no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz meža zemi Zaubes pagasta
nekustamā īpašuma “Valentīnas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42960050147
platībā 2,5 ha.
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” 3.1.daļas 83.5.punktu un G.U. 2012.gada
8.jūnijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Valentīnas” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 42960050147 daļai (atbilstoši pievienotajai shēmai), kuras
platība 2,5 ha, sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – 3,8 ha
(kods-0201).

Nr.24
Par nekustamā īpašuma „Pipari” zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
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Izsakās deputāti: Ā.Kazerovskis, T.Šelengovs
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Skujenes pagasta „Pipari”
(NĪ kadastra Nr.42780080059) īpašnieka SIA „RTRK” (reģ.nr.58503015061) 2012.gada
18.jūnijā reģistrēto iesniegumu (reģ. Nr.06201210230) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma Skujenes pagasta “Pipari” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 42780080059 sadalīšanai.
Saskaņā ar Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. projekts nr.16,1.§) grafiskās daļas noteikto
teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu nekustamā īpašuma “Pipari” atļautā teritorijas
izmantošana noteikta kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas (L) un dabas pamatnes
teritorija ar mežsaimniecībā izmantojamo teritoriju (ZM) (L, ZM – apzīmējumi teritorijas
plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna izveidojamā nekustamā īpašuma zemes
vienības platība ir noteikta 0,5 ha.
Amatas novada domes teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala sadalīšanu,
pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam īpašumam
jāizstrādā zemes ierīcības 17rojects.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo daļu,
29.04.2011 MK noteikumiem Nr.288. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.
Punktu, Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17. „Par Amatas novada teritorijas
plānojumiem” un, saskaņā ar ierosinātāju B.M. un A.P. iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pipari” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 42780080059, atbilstoši pievienotajai zemes robežu plānā
attēlotajai skicei.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes ierīcības
projekta darba uzdevumu

Nr.25
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: M.Veitners, E.Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus:
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Nr.26
Par zemes vienības piekritību
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: S.Krastiņa, T.Šelengovs

Amatas novada pašvaldība ar 2012.gada 18.aprīļa sēdes Nr.4 lēmumu “Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” izbeidza zemes pastāvīgās lietošanas tiesības A.A. uz
Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “A Andrupa s-ba” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 42680060304.
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,
A.A. ir noslēdzis zemes nomas līgumu ar pašvaldību.
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
otro punktu, kurš nosaka, ka pašvaldībai piekrīt zemes lietotājiem
pastāvīgā lietošanā bijusī neapbūvētā lauku apvidu zeme, uz kuru
bijušais zemes lietotājs ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības un
noteiktajā termiņā ir noslēdzis zemes nomas līgumu, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 42680060304 un platību 8,3 ha piekrīt
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Amatas novada domes
vārda.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42680060304 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.27
Par Amatas novada Nītaures pagasta pašvaldības zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 42680060369 platības precizēšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: S.Krastiņa, T.Šelengovs

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mālpils iela 6” ar
kadastra apzīmējumu 42680060369 nostiprināšanu zemesgrāmatās, ir konstatēts:
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Amatas novada dome ar 2010.gada 24.novembra sēdes Nr.14 lēmumu „Par zemes
vienību piekritību pašvaldībai” nolēma, ka zemes vienība „Gateris” 0,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 42680060369 piekrīt pašvaldībai.
Amatas novada dome ar 2011.gada 26.oktobra sēdes Nr.12 lēmumu „Par adreses
un nosaukuma apstiprināšanu Nītaures pagastā” nekustamajam īpašumam „Gateris”
apstiprināja jaunu nosaukumu „Mālpils iela 6”.
Veicot robežu uzmērīšanu, pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 42680060369 kopplatība uzmērīta 3,1645 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-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1) Apstiprināt nekustamā īpašuma Nītaures pagasta „Mālpils iela 6” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060369 kopplatību 3,1645 ha.
2) Amatas novada dome apliecina, ka zemes lietotājs reāli apsaimnieko Amatas
novada Nītaures pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42680060369
un 3,1645 ha kopplatību.

Nr.28
Par novada domes Finanšu komitejas sēdes lēmumiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Pieņemt zināšanai informāciju par domes Finanšu pastāvīgās komitejas
pieņemtajiem lēmumiem.

Nr.29
Par novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
lēmumiem
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: Ā.Kazerovskis, M.A.Cīrulis
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Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-15- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Pieņemt zināšanai informāciju par domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības
pastāvīgās komitejas lēmumiem.

Sēdi slēdz plkst. 15:35.
Sēdes vadītāja,
domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure
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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, A/S „SEB banka” konta Nr. LV52 UNLA 0050 0000 1330 1, A/S SWEDBANK konta Nr. LV 41 HABA
0551 0002 8950 3

Amatas novadā

2012.gada 20.jūnijā
Nr.6

Saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTS
Amatas novada domes
20.06.2012. sēdē Nr.6
(protokola Nr.6)

“Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība”

Izdoti saskaņā likuma „Par pašvaldībām " 43.panta
pirmās daļas 13.punktu, likuma "Par dzīvojamo telpu īri"
36.1 pantu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā" 6. panta otro daļu, 7.panta sesto daļu, 9. panta
pirmās daļas 4. punktu, 15.pantu un 17.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka:
1.1. personas kas ir tiesīgas reģistrēties pašvaldības palīdzības reģistrā, (turpmāk
tekstā –Palīdzības reģistrs); lai saņemtu pašvaldībai piederošo vai tās nomātu
dzīvojamo telpu īrē (turpmāk tekstā - Palīdzība);
1.2. kārtību, kādā reģistrējamas un izslēdzamas personas no Palīdzības reģistra;
1.3. dzīvojamo telpu piedāvāšanas un izīrēšanas kārtību.

21

2. Persona, kura atbilstoši tiesiskajam pamatojumam ir deklarējusi dzīvesvietu Amatas
novada administratīvajā teritorijā, izņemot 15.1.,15.2. apakšpunktā minētas personas,
iesniedz iesniegumu un šo noteikumu 17.punktā minētos dokumentus, kas apliecina, ka
persona ir tiesīga saņemt Palīdzību. Iesniegumā norādāmi iespējamie personai vēlamie
Palīdzības veidi. Ja iesniegumu iesniedz ģimene, to paraksta visi pilngadīgie ģimenes
locekļi.
3. Amatas novada domes Sociālo jautājumu komiteja izskata personas iesniegumu un šo
Noteikumu 17. punktā minētos dokumentus, kuri iesniegti Amatas novada pašvaldībā
(turpmāk - pašvaldība), un sniedz atzinumu. Lēmumu par Palīdzības sniegšanu, kā arī
lēmumu par personas izslēgšanu no Palīdzības reģistra vai pārreģistrāciju pieņem novada
pašvaldības sociālais dienests pēc Sociālo jautājumu komitejas atzinuma saņemšanas, ja
ar Domes lēmumu nav noteikts citādi.
4. Personai nav tiesību tikt reģistrētai Palīdzības reģistrā Palīdzības saņemšanai:
4.1. ja personai vai tās ģimenes locekļiem īpašumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā
telpa;
4.2. piecus gadus pēc tam, kad attiecīga persona devusi piekrišanu privatizēt tās
īrēto valsts vai pašvaldības dzīvojamo telpu citai personai un noslēgusi ar to
vienošanos par dzīvojamas telpas lietošanas tiesību izbeigšanu;
4.3. piecus gadus pēc tam, kad ar attiecīgas personas piekrišanu tai piederoša
dzīvojama telpa pārdota vai citadi atsavināta un darījuma rezultatā šī persona
zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvojamo telpu;
4.4.persona apmainījusi tās īrēto dzīvojamo telpu pret mazāku, iemitinājusi tajā
personas, kuru iemitināšanai nepieciešama izīrētaja piekrišana, un šo darbību
rezultatā ir radusies iespēja prasīt Palīdzību dzīvokļa jautajumu risinašana.
5. Šo Noteikumu 4.punkta minētie nosacījumi neattiecas uz šo Noteikumu 11. punkta
minētām personām.
6. Personas, kuras saskaņā ar pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu ir atzītas par tiesīgam
saņemt palīdzību un iekļaujamas Palīdzības reģistrā, pašvaldības Saimnieciskā nodaļa
reģistrē tādā secībā, kādā tās iesniegušas iesniegumu pašvaldībai Palīdzības saņemšanai.
7. Palīdzības reģistrā iekļaujamās ziņas:
7.1. reģistrējamās personas vārds un uzvārds;
7.2. personas dzīves vieta;
7.3. datums, kad reģistrēts iesniegums par Palīdzības saņemšanu;
7.4. personas kārtas numurs Palīdzības reģistrā.
8. Ja spēku zaudējis kāds no šo Noteikumu 17. punktā uzskaitītajiem dokumentiem, kas
apliecinaja personas tiesības saņemt Palīdzību, tad Palīdzības reģistrā iekļautajai
personai ir pienākums 1 (viena) mēneša laikā iesniegt pašvaldības Saimnieciskajai
nodaļai spēkā esošu dokumenta oriģinalu.
9. Pašvaldības saimnieciskā nodaļa aktualizē Palīdzības reģistru, katra gada 1.janvarī.
Palīdzības reģistrā iekļautās personas rakstiski tiek informētas par izmaiņām.
10. Nepieciešamības gadījumā dome var iesniedzējam, kā arī valsts vai pašvaldības
institūcijām pieprasīt papildus dokumentus informacijas precizēšanai.
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II. Personas, kurām ir tiesības reģistrēties Palīdzības reģistrā
11. Personām sniedzama neatliekama Palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu vai
nodrošinot to ar pagaidu dzīvojamo telpu, ja stihiskas nelaimes vai avarijas rezultātā
personas īrētā vai īpašumā esoša dzīvojama telpa, kurā tā deklarējusi savu dzīvesvietu, ir
gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un nav atjaunojama un ja tam nepieder cita dzīvošanai
derīga dzīvojama telpa.
12. Iesniegumu un dokumentu, kas apliecina stihiskas nelaimes vai avārijas esamību,
Palīdzības saņemšanai persona iesniedz Amatas novada pašvaldībā ne vēlāk kā viena
mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas.
13. Personas Palīdzības saņemšanai reģistrējamas divās grupās:
13.1. personas, kuras ar Palīdzību nodrošināmas pirmām kārtām;
13.2. personas, kuras ar Palīdzību nodrošināmas vispārējā kārtībā.
14. Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas:
14.1. personas, kurām saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo telpu īri" sniedzama palīdzība
gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas ar tiesas spriedumu un ja tās ir:
14.1.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai personas
ar invaliditāti;
14.1.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz
viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas
vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona ar invaliditāti;
14.1.3. pašvaldības teritorijā dzīvojošas citas personas, kuras noteiktas šajos
noteikumos.
14.2. personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir
vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem un ja tās ir:
14.2.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir
personas ar invaliditāti;
14.2.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz
viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas
vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta personas ar invaliditāti;
14.2.3. politiski represētās personas, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas;
14.3. bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes
un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja beigusies viņu uzturēšanās
bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa vai arī, ja viņi
beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā
iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;
14.4. repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas laikā līdz 1990.gada 4.maijam un kuriem
nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas
aizņemtajā dzīvojamā telpā, vai repatrianti, kuri dzimuši ārvalstīs vai izceļojuši no
Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un izceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi;
14.5. maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma
vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja Amatas novadā un ja tām nav iespējams likumā
noteiktā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.
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14.5.1. šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu
privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo
personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanos;
14.5.2. ar šo personu piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un
darījuma rezultātā persona ir zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;
14.6. Maznodrošinātas personas, kuru ģimenēs ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni, kuras
audzina bērnu ar invaliditāti, kuru ģimenēs visi ģimenes locekļi ir pensijas vecuma
personas;
14.7. Maznodrošinātas politiski represētās personas.
15. Vispārējā kārtība ar dzīvojamo telpu nodrošināmas:
15.1. personas, kuras dzīvo denacionalizētajās mājās vai likumīgajiem īpašniekiem
atdotajās mājās un ir reģistrētas dzīvojamās telpas piešķiršanas reģistrā pirms šo
noteikumu spēka stāšanās;
15.2. personas, kuras reģistrētas dzīvojamās telpas piešķiršanas reģistrā vairak kā 25
gadus.
15.3. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai personas ar
invaliditāti;
15.4. maznodrošinātās personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošinātā pensijas vecumu
sasniegusī persona vai maznodrošināta persona, personas ar invaliditāti.
16. Saskaņā ar pašvaldības institūciju lēmumiem ar dzīvojamo telpu var tikt
nodrošinatas:
16.1. personas (ģimenes), kurām ierāda citu dzīvojamo telpu sakarā ar dzīvojamās mājas
nojaukšanu vai mājas (dzīvojamās telpas) kapitalo remontu vai rekonstrukciju, un ja
persona ir reģistrēta Palīdzības reģistrā;
16.2. personas (ģimenes), kuru īrētā dzīvojamā telpa tiek apmainīta pret līdzvērtīgu
dzīvojamo telpu 1.stāvā saskaņā ar ārstu komisijas slēdzienu.

III. Kārtība, kādā reģistrējamas un izslēdzamas personas no Palīdzības reģistra
17. Tiesības saņemt Palīdzību persona apliecina uzrādot pasi un pievienojot
iesniegumam šadus dokumentus:
17.1. 1.izziņu par radniecību;
17.1.2.Sociālā dienesta izsniegtu izziņu par maznodrošinatas personas statusu;
17.1.3. dzīvojamas telpas īres vai apakšīres līguma kopiju, uzradot oriģinalu (ja
tads ir), izņemot ja ir izīrēts pašvaldības dzīvoklis;
17.2. personas, kuras tiek izliktas no dzīvokļa - spēka stājušos tiesas sprieduma par
izlikšanu no dzīvokļa, kopiju, uzradot oriģinalu;
17.3. personas ar nepilngadīgiem bērniem - arī bērnu dzimšanas apliecības kopijas vai
bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopiju vai
bariņtiesas lēmuma par aizgādņa iecelšanu kopiju, uzrādot oriģinālus;
17.4. pensionāri - pensionāra apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
17.5. politiski represētas personas - politiski represētās personas apliecības kopiju,
uzrādot oriģinalu;
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17.6. personas ar invaliditāti - invalīda apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
17.9. repatrianti - repatrianta izziņu, uzrādot oriģinālu un arhīva izziņu par repatrianta,
viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastavīgo pierakstu pirms izceļošanas no Latvijas;
17.10. bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības - lēmumu par aprūpes
tiesību atņemšanu vecākiem, tiesas spriedumu par aizgādību tiesību atņemšanu
vecākiem, lēmumu par bērna bāreņa ievietošanu aprūpes un audzināšanas iestādēs,
audžuģimenē vai pie aizbildņa,
17.10.1. izziņu par bērna bareņa atrašanos aprūpes un audzinašanas iestādēs;
17.10.2. dzimšanas apliecības kopiju, uzradot oriģinalu;
17.11.avārijas stāvoklī esoša dzīvokļa īrnieki - slēdzienu par dzīvojamas ēkas stavokli
kopiju.
17.12.personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas - atbrīvojuma
izziņas kopiju, uzradot oriģinālu.
17.13. Persona tiek izslēgta no Palīdzības reģistra, ja:
17.14. persona atsakās no Palīdzības, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu;
17.15. tā sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu tās reģistrēšanai
Palīdzības reģistrā;
17.16. zuduši apstākļi, kuri bija par pamatu personas reģistrēšanai Palīdzības saņemšanai;
17.17. persona atkārtoti nav iesniegusi 9.un 10.punkta noteiktajā kārtībā dokumentus, kas
apliecina tiesības saņemt Palīdzību;
17.18. persona saņēmusi iesniegumā norādīto Palīdzību;
17.19. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms lēmuma pieņemšanas par personas izslēgšanu no
Palīdzības reģistra tai nosūtāms rakstveida paziņojums.
IV. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas un izīrēšanas kārtība
18.1. Neizīrēto dzīvojamo telpu uzskaiti veic pašvaldības Saimnieciskā nodaļa.
18.2. Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt šo
Noteikumu 12.punktā minētajām personām, ja tādas ir.
18.3. Ja šo Noteikumu 12.punktā minēto personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās
īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, vispirms to piedāvā īrēt Noteikumu 14.1. punktā minētām
personām reģistrācijas secībā.
18.4. Ja šo Noteikumu 14.1.punktā minēto personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās
īrēt dzīvojamo telpu, telpu īri piedāvā pārējām šo Noteikumu 15. punktā minētām
personām reģistrācijas secībā.
18.5. Ja šo Noteikumu 15. punktā minēto personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās
īrēt dzīvojamo telpu, telpu īri piedāvā šo Noteikumu 16. punktā minētām personām
reģistrācijas secībā.
18.6. Piedāvājot īrēt dzīvojamo telpu personai, kura reģistrēta Palīdzības reģistrā vai
kurai neatliekami sniedzama Palīdzība, tiek piedāvātas pašvaldības neizīrēto dzīvojamo
telpu piedāvājuma izteikšanas dienā sarakstā iekļautās telpas, ievērojot likuma "Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 18.pantā noteikto kārtību.
18.7. Reģistrā reģistrētajām personām piedāvājot īrēt dzīvokli, pēc iespējas ievērojami
šādi kritēriji:
18.7.1. vienistabas dzīvokli - ģimenei, kurā ir 1 līdz 3 cilvēki;
18.7.2. divistabu dzīvokli - ģimenei, kurā ir 3 līdz 4 cilvēki;
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18.7.3. trīsistabu dzīvokli vai lielāku dzīvokli - ģimenei, kurā ir 5 vai vairāk cilvēki;
18.8. saskaņā ar personas iesniegumu var tikt izīrēts dzīvoklis ar mazāku istabu skaitu
un dzīvojamo platību.
18.9. Ja persona nepamatoti atteikusies no diviem dažādiem dzīvošanai derīgiem
dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem vai arī nav sniegusi Saimnieciskajai nodaļai atbildi
uz saņemtajiem piedāvājumiem, šī persona attiecīgā veida Palīdzības reģistrā
pārreģistrējama ar pēdējo kārtas numuru.
V. Pārsūdzēšanas kārtība
19. Par pieņemto lēmumu pašvaldības Sociālais dienests personai rakstveidā paziņo
likumā noteiktajā kārtībā un izskaidro lēmuma pārsūdzēšanas kārtību. Pieņemto lēmumu
noteiktā kārtībā var pārsūdzēt Amatas novada domei, iesniedzot atttiecīgu iesniegumu.
VI. Noslēguma jautājumi
20. Noteikumi publicējami likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un izliekami
redzamā vietā pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
21. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Amatas vēstis”.

Domes priekšsēdētaja

E.Eglīte
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Paskaidrojuma raksts
Amatas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr .6
Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība
1.Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa nosaka, ka novada dome var
pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo funkciju izpildi.
2.Šie saistošie noteikumi sagatavoti, lai sekmīgi pildītu pašvaldības funkciju sniegt
palīdzību pašvaldības iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā
3.Amatas novada teritorijā līdz šim ar saistošajiem noteikumiem nav reglamentēta
kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību tās teritorijā dzīves vietu deklarējušām
personām dzīvokļa jautājumu risināšanā.
4.Saistošo noteikumu īstenošanā neparedzam nekādu ietekmi uz pašvaldība
budžetu;
5. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nebūs nepieciešams veidot jaunas
Institūcijas vai darba vietas.
6.Saistošie noteikumi būs attiecināmi tikai uz Amatas novadā dzīves vietu
deklarējušām personām.
7.Saistošo noteikumu izstrādes procesā notika konsultācijas ar Amatas novada
pašvaldības sociālo dienestu un saimniecisko nodaļu, kā arī tika izskatīts Amatas novada
pašvaldības Sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē.
8. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots interneta mājas
lapā www.amatasnovads.lv un ar to var iepazīties novada domes ēkā un pagastu
pārvaldēs.
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Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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