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IZBRAUKUMA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.9
Amatas novada Nītaures pagastā

2016.gada 21.jūnijā

Domes sēde sasaukta un atklāta plkst.15:15
Komiteju sēdi vada: Domes priekšsēdētāja ir ceļā no Latvijas Pašvaldību Savienības
sanāksmes. Domes sēdi uzsāk priekšsēdētājas vietniece Guna Kalniņa-Priede.
Piedalās deputāti: Elita Eglīte, Andris Jansons, Ingrīda Lāce, Jānis Kārkliņš, Inese
Varekoja, Sarmīte Sviderska, Guna Kalniņa Priede, Solvita Krastiņa, Olita Elmere,
Āris Kazerovskis, Valdis Lācis, Arnis Lemešonoks, Pēteris Grugulis.
Nepiedalās deputāti: Modris Veitners, Pēteris Ontužāns (darba noslogotības dēļ).
Piedalās pašvaldības darbinieki: Zemes lietu specialists Gints Bauers, Nītaures
pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Uz sēdi ieradušies SIA “Forest Fox” pārstāvji – valdes loceklis Kaspars Bokta un
advokāte Agnija Granžē, kuru jautājums šajā domes sēdē nav paredzēts izskatīt, jo
SIA „Forest FOX”, reģistrācijas numurs 40103411400, iesniegtā atbilde un iebildumipapildinājumi nomas līgumu grozījumu projektiem ir reģistrēti Amatas novada
pašvaldības dokumentu elektroniskajā uzskaites sistēmā ONE 2016.gada 20.jūnijā,
tomēr, lai ievērotu likuma „Par pašvaldībām” 30.panta prasības, kas nosaka, ka
„domes lēmumu projektiem, atzinumiem par tiem un izziņas materiāliem jābūt
pieejamiem visiem domes deputātiem ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms kārtējās sēdes
un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes”.
Guna Kalniņa-Priede vienojas ar deputātiem, ka par SIA „Forest Fox” jautājuma
skatīšanu vienosies, kad sēdē pievienosies domes priekšsēdētāja Elita Eglīte.
Protokolē: juriste Inguna Zirne
G.Kalniņa-Priede iepazīstina ar sēdē izskatāmiem jautājumiem un dod vārdu
izpilddirektoram Mārim Timermanim.
Darba kārtība:
1. Par naudas balvu piešķiršanu par teicamiem un izciliem sasniegumiem
sportā.
2. Par aizņēmumu procentu likmes maiņu.

3. Par Amatas novada Skujenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
4. Par Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādi.
5. Par Amatas novada pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas
darbības izbeigšanu.
6. Par Amatas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
9. Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Liepu-6” sadalīšanu un
nosaukuma apstiprināšanu.
10. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Annas mežs” nosaukuma
apstiprināšanu.
11. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Baložu mežs” nosaukuma
apstiprināšanu.
12. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Bērza mežs” nosaukuma
apstiprināšanu.
13. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Dambu kalna mežs” nosaukuma
apstiprināšanu.
14. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Kaļķu gravas mežs” nosaukuma
apstiprināšanu.
15. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Kazupītes mežs” nosaukuma
apstiprināšanu.
16. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Zaubes sils” nosaukuma
apstiprināšanu.
17. Par Amatas novada domes 2015.gada 17.jūnija sēdes Nr.7 lēmuma “Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (18§) atcelšanu.
18. Par Amatas novada domes 2015.gada 17.jūnija sēdes Nr.7 lēmuma “Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (17§) atcelšanu.
19. Par nekustamā īpašuma “Kārļukrogs”, Drabešu pagastā, Amatas novadā,
ar kadastra apzīmējumu 42460040149 nodošanu atsavināšanai, lēmuma
atcelšanu.
20. Par nekustamā īpašuma “Jaunmālnieki”, Drabešu pagastā, Amatas
novadā, ar kadastra apzīmējumu 42460020296 nodošanu atsavināšanai,
lēmuma atcelšanu.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
22. Par nekustamā īpašuma “Luksti”, Amatas pagastā, Amatas novadā, ar
kadastra apzīmējumu 42420070049, nodošanu atsavināšanai.
23. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana L.Jansonei.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz
papildināt sēdes kārtību ar 5 (pieciem) papildjautājumiem, atklāti balsojot (PAR-12:
Olita Elmere, Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis,
Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis
Lācis, Inese Varekoja, PRET-nav; ATTURAS-nav), dome n o l e m j :

Papildināt sēdes darba kārtību

24. Par daļas no zemesgabala „Doktorāts”, Skujenes pagastā, Amatas
novadā, zemes nomas līguma slēgšanu.
25. Par daļas no zemesgabala „Pie attīrītavas”, Skujenes pagastā, Amatas
novadā, zemes nomas līguma slēgšanu.
26. Par daļas no zemesgabala „Pie Druviņām”, Skujenes pagastā, Amatas
novadā, zemes nomas līguma slēgšanu.
27. Par ielas nosaukumu “Līgatnes iela” Nītaures pagastā.
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem daudzbērnu ģimenei.
1.§
Par naudas balvu piešķiršanu
par teicamiem un izciliem sasniegumiem sportā
Ziņo: Izpilddirektors M.Timermanis
Izsakās: V.Lācis, G.Kalniņa-Priede
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 6.punktu, kurš pašvaldībai nosaka autonomās funkcijas pildīšanu –
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
ievērojot Latvijas Republikas likuma “Sporta likums” 7.pantā noteikto, ka pašvaldības,
veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā,
sportistu fizisko attīstību augstāku mērķu sasniegšanā un talantu izkopšanu sportā,
novērtējot sasniegtos rezultātus, un Apvienoto komiteju 2016.gada 15.jūnija sēdes
lēmumu (prot. Nr.6 §1) atklāti balsojot (PAR-12: Olita Elmere, Guna Kalniņa-Priede,
Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda
Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja,
PRET-nav; ATTURAS-nav) dome n o l e m j :
1. Piešķirt naudas apbalvojumu sportistiem, kuriem:
1.1.
pēdējā gada laikā deklarētā dzīvesvieta ir Amatas novada
pašvaldība, vai
1.2.
pārstāv Amatas novada teritorijā reģistrētu sporta klubu,
biedrību vai Amatas novada komandu.
2. Naudas apbalvojumu piešķirt sākot ar U-14 vecuma grupām vai
sportistiem, kuri kalendārajā gadā ir vismaz 12 gadus veci.
3. Naudas apbalvojumu piešķirt sportistiem/komandai, kuri izcīnījuši 1. –
3.vietu:
3.1.
Latvijas čempionātos:
Naudas apbalvojuma
apmērs individuālā
Naudas apbalvojuma
Nr.p.k.
Vieta
sporta veida
apmērs komandai
sportistam
3.1.1.

1.vieta

EUR 150

EUR 300

3.1.2.

2.vieta

EUR 100

EUR 200

3.1.3.

3.vieta

EUR 50

EUR 100

Baltijas čempionātos:
Naudas apbalvojuma
apmērs individuālā
Nr.p.k.
Vieta
sporta veida
sportistam

3.2.

Naudas apbalvojuma
apmērs komandai

3.2.1.

1.vieta

EUR 200

EUR 400

3.2.2.

2.vieta

EUR 150

EUR 300

3.2.3.

3.vieta

EUR 100

EUR 200

Latvijas Olimpiādē, Latvijas Jaunatnes Olimpiādē:
Naudas apbalvojuma
apmērs individuālā
Naudas apbalvojuma
Nr.p.k.
Vieta
sporta veida
apmērs komandai
sportistam

3.3.

3.2.1.

1.vieta

EUR 300

EUR 600

3.2.2.

2.vieta

EUR 200

EUR 400

3.2.3.

3.vieta

EUR 100

EUR 200

4. Naudas apbalvojumu nepiešķirt par sasniegumiem dažādos federāciju
kausu posmos, kopvērtējumos un citās posmu sacensībās.
5. Naudas apbalvojumu piešķir, pamatojoties uz sportista, kluba, komandas
vai to likumīgo pārstāvju iesniegto iesniegumu, kuram pievienots sporta
veida federācijas čempionāta/Olimpiādes nolikums un sacensību oficiālais
protokols.
6. Naudas apbalvojums tiek piešķirts no Amatas novada pašvaldības
pamatbudžeta struktūrvienības “110833 Sporta pasākumi” paredzētajiem
līdzekļiem.
7. Pilnvarot domes priekšsēdētāju, saskaņā ar saņemto pieteikumu
apbalvojuma saņemšanai, atbilstoši šajā lēmumā apstiprinātajiem
apbalvojuma apmēriem, ar rīkojumu apstiprināt naudas balvas piešķiršanu
sportistiem vai komandai.
2.§
Par aizņēmumu procentu likmes maiņu
Ziņo: Izpilddirektors M.Timermanis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
LR Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.363 „Kārtība, kādā ministrijas un
citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts
aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”
13.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 2.pielikumu, saskaņā ar

kuru Amatas novada teritoriālajā vienībā ietilpst novada pagasti – Amatas pagasts,
Drabešu pagasts, Nītaures pagasts, Skujenes pagasts un Zaubes pagasts, kā arī
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu un Apvienoto komiteju 2016.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §2)
atklāti balsojot (PAR-12: Olita Elmere, Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris
Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRETnav; ATTURAS-nav) dome n o l e m j :
1. Lūgt Valsts kasei izskatīt jautājumu par:
1.1. procentu likmes maiņu, mainot Aizdevuma līgumā noteikto gada likmes
finansēšanas periodu uz Valsts kases noteikto procentu likmes finansēšanas
periodu ik pēc 1 gada sekojošiem Aizdevuma līgumiem:
1.1.1. 02.11.2006. Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/06/587 trančes Nr.P259/2006;
1.1.2. 11.04.2007. Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/07/116 trančes Nr.P66/2007;
1.2. procentu likmes samazināšanu atbilstoši Valsts kases noteiktajam procentu
likmes finansēšanas periodam ik pēc 1 gada sekojošiem Aizdevuma līgumiem:
1.2.1. 02.10.2009. Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/09/525 trančes Nr.P223/2009;
1.2.2. 27.10.2009. Pārjaunojuma līgumam Nr.A2/1/09/594 trančes Nr.PE8/2009;
1.2.3. 27.10.2009. Pārjaunojuma līgumam Nr.A2/1/09/595 trančes Nr.PE9/2009;
1.2.4. 27.10.2009. Pārjaunojuma līgumam Nr.A2/1/09/597 trančes Nr.PE11/2009;
1.2.5. 27.10.2009. Pārjaunojuma līgumam Nr.A2/1/09/599 trančes Nr.PE13/2009;
1.2.6. 06.11.2009. Pārjaunojuma līgumam Nr.A2/1/09/642 trančes Nr.PE14/2009;
1.2.7. 12.02.2010. Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/10/156 trančes Nr.P16/2010.
2. Uzdot Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļai (nodaļas vadītāja – galvenā
grāmatvede A.Bičuka) sagatavot un iesniegt Valsts kasē nepieciešamos
dokumentus aizņēmumu procentu likmes maiņai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada domes priekšsēdētājai E.Eglītei.
Domes sēdē ierodas pašvaldības priekšsēdētāja Elita Eglīte, kura pārņem sēdes vadību.
3.§
Par Amatas novada Skujenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Izpilddirektors M. Timermanis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu,
saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu,
ievērojot Amatas novada domes 17.02.2016. sēdes lēmumu „Par izglītības iestāžu
reorganizācijas uzsākšanu Skujenes pagastā, izveidojot Amatas novada Skujenes
pamatskolu” (prot. Nr.3 § 6), Amatas novada domes 20.04.2016. sēdes lēmumu ,,Par
grozījumu Amatas novada pašvaldības 2016. gada 17. februāra sēdes lēmumā ,, Par
izglītības iestāžu reorganizācijas uzsākšanu Skujenes pagastā, izveidojot Amatas
novada Skujenes pamatskolu” (prot. Nr.3 § 6) apstiprināšanu (prot. Nr.6 § 11) un
Apvienoto komiteju 2016.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §3) atklāti balsojot

(PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte
Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis
Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- 1: Āris Kazerovskis),
dome n o l e m j :
1. Apstiprināt Amatas novada Skujenes pamatskolas nolikumu, kurš stājas spēkā ar
01.09.2016 (nolikums pielikumā)
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada Skujenes pamatskolas direktorei
A.Lukstiņai.
4.§
Par Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādi
Ziņo: Domes priekšsēdētāja E.Eglīte
2016.gada septembra mēnesī plānots uzsākt Eiropas Savienības programmas
“ERASMUS+ Jaunatne darbībā” projektu “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” un
Apvienoto komiteju 2016.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §4) atklāti balsojot
(PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris
Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis
Lācis, Inese Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- 1: Guna Kalniņa-Priede), dome
nolemj:
1. deleģēt no pašvaldības 4 cilvēkus dalībai projektā:
1.1.
atbildīgā persona par darbu ar jaunatni pašvaldībā - apvienotās
Izglītības iestādes metodiķe Diāna Briede,
1.2.
pašvaldības pārstāvis, kurš darbojas izglītības, jaunatnes,
sociālajā utml. jomā un kuram ir izpratne par jaunatnes lietām novada
kontekstā – tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību speciāliste Indra
Paseka,
1.3.
domes pārstāvis (deputāts) – priekšsēdētājas vietniece Guna
Kalniņa Priede,
1.4.
aktīvs jaunietis-līderis.

5.§
Par Amatas novada pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas darbības
izbeigšanu
Ziņo: Izpilddirektors M.Timermanis
Ar Amatas novada pašvaldības 2013. gada 26.jūnija lēmumu (prot.Nr.7 §4)
„Par Amatas novada pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas apstiprināšanu” tika
nolemts apstiprināt komisijas sastāvu.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
pārejas noteikumu 26. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome lēmumu par attiecīgās
pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības izbeigšanu var pieņemt,
ja privatizācijai šajā likumā noteiktajā kārtībā piedāvātas visas attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošās privatizācijai nododamās pašvaldības dzīvojamās
mājas un Apvienoto komiteju 2016.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §5)
atklāti balsojot (PAR-13: Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte
Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis
Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav) dome
n o l e m j:

1. Izbeigt Amatas novada pašvaldības izveidotās pašvaldības īpašumu privatizācijas
komisijas darbību ar 2016. gada 30.jūniju.
2. Atbrīvot ar 2016.gada 30.jūniju Amatas novada pašvaldības īpašumu privatizācijas
komisijas locekļus – Māri Timermani (komisijas priekšsēdētājs), Vēsmu Ķesu,
Margitu Karlsbergu, Gintu Baueru, Egonu Veidemani no pienākumu pildīšanas
Amatas novada privatizācijas komisijā.

6.§
Par Amatas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas
un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: Izpilddirektors M.Timermanis
Lai nodrošinātu pilnvērtīgāku un racionālāku pašvaldības funkciju izpildi,
nepieciešams izveidot jaunu komisiju, kas izskatītu jautājumus un pieņemtu lēmumus
par pašvaldības nekustamā īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas uz nomas
tiesību izsoļu procesu Amatas novada pašvaldības teritorijā, sagatavotu dzīvojamo
māju (to daļu), nedzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcu privatizācijai
nepieciešamos dokumentus, pieņemtu lēmumus par dzīvojamo māju privatizējamo
objektu pirkuma līgumu slēgšanu,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu,
61. panta pirmo daļu un Apvienoto komiteju 2016.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (prot.
Nr.6 §6) atklāti balsojot (PAR-13: Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav) dome
n o l e m j:
1. Izveidot Amatas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju
privatizācijas komisiju.
2. Iecelt ar 2016.gada 1.jūliju Amatas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un
dzīvojamo māju privatizācijas komisiju šādā sastāvā:
2.1.komisijas priekšsēdētājs – Māris Timermanis, domes izpilddirektors;
2.2.komisijas loceklis – Guntars Pīpkalējs, komunālās nodaļas vadītājs;
2.3.komisijas loceklis – Gints Bauers, zemes lietu speciālists;
2.4.komisijas loceklis – Rūdīte Stūrīte, nodokļu administratore;
2.5.komisijas locekle, sekretāre – Inguna Zirne, juriste.
3. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas nolikumu (pielikumā).
4. Noteikt, ka Amatas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas nolikums stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

7.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo: Izpilddirektors M.Timermanis
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām”20.panta pirmās daļas
3.punktu Amatas novada pašvaldība veic Amatas novada pašvaldībai piekrītošo
nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai daļai,
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Minētā likuma 25.panta pirmās daļas 3.punkts
nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami fiziskai personai – nodokļu maksātājam - viņa
nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar
tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
A. Z., (mirusi) mantojamās mantas parāds pašvaldības budžetam ir 335,60
EUR (trīs simti trīsdesmit pieci euro un 60 centi) un nokavējuma nauda uz
07.06.2016. sastāda 179,07 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro septiņi centi).
Amatas novada pašvaldība 11.05.2011. pēc zvērinātas tiesu izpildītājas
V.Ampermanes 19.04.2011. pieprasījuma ir iesniegusi lēmumu par nokavēto nodokļa
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Nr. 3-8/052011911/A795.
17.02.2016. pamatojoties uz Notariāta likuma 259 3 pantu, Amatas novada
pašvaldība ir nosūtījusi zvērinātai notārei Līgai Eglītei pieteikumu par informācijas
sniegšanu mantojuma atstājējas A. Z. lietā.
09.03.2016. saņemts un iereģistrēts Nr. 0320160069 Rīgas apgabaltiesas
zvērinātas notāres Līgas Eglītes 08.03.2016. notariālais Akts par mantojuma lietas
izbeigšanu ar reģistra Nr. 2435, kurš ir par pamatu mirušās A. Z. mantas reģistrācijai
uz valsts vārda, mantojamā manta - “X”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra nr. 4246
002 0281, atzīstama par bezmantinieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu
piekrīt valstij. Amatas novada pašvaldība kreditora prasījumu nav pieteikusi.
13.06.2016. saņemts un iereģistrēts ar Nr. 0620160125 zvērinātas tiesu
izpildītājas V.Ampermanes lēmums par izpildu lietvedības izbeigšanu lietā par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A. Z. par labu Amatas novada
pašvaldībai, jo tiesu izpildītāja rīcībā nav dokumentu, kas apliecinātu, ka parādnieka
pienākums pārietu tiesību pārņēmējam pēc viņa nāves.
Gadījumā, kad šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu parādu, nodokļa maksājumu parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir
pieaudzis atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, kas nosaka,
ka par nodokļu samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma
nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0.05% par katru nokavēto dienu, dzēst
nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un Apvienoto komiteju 2016.gada
15.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §7) atklāti balsojot (PAR-13: Elita Eglīte, Olita
Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks,
Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRETnav; ATTURAS- nav), dome n o l e m j :

1. Dzēst A. Z, mantojamās mantas pamatparādu 335,60 EUR (trīs simti
trīsdesmit pieci euro un 60 centi) un nokavējuma naudu 179,07 EUR
(viens simts septiņdesmit deviņi euro septiņi centi (uz 07.06.2016)), kas
kopā sastāda 514,67 EUR (pieci simti četrpadsmit euro un sešdesmit
septiņi centi), kā arī izveidojušos nokavējuma naudas pieaugumu uz
faktisko parāda dzēšanas brīdi pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļu.
2. Publicēt Amatas novada mājas lapā informāciju par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu dzēšanu.
8.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo: Izpilddirektors M.Timermanis
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām”20.panta pirmās daļas
3.punktu Amatas novada pašvaldība veic Amatas novada pašvaldībai piekrītošo
nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai daļai,
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Minētā likuma 25.panta pirmās daļas 3.punkts
nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami fiziskai personai – nodokļu maksātājam - viņa
nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar
tiem saistītās nokavējuma naudas.
G. S., (miris) mantojamās mantas parāds pašvaldības budžetam ir 314,58 EUR
(trīs simti četrpadsmit euro un 58 centi) un nokavējuma nauda uz 07.06.16. sastāda
199,27 EUR (viens simts deviņdesmit deviņi euro un 27 centi).
Amatas novada pašvaldība 2011.17.11. iesniegusi zvērinātam tiesu izpildītājam
A.Tunnimi lēmumu par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Nr.
10-1/1120112625/A389.
25.05.2015. saņemts un Nr. 0520150243/3-8 Rīgas apgabaltiesas zvērinātas
notāres Kristīnes Višinskas 16.04.2015, Akts par mantojuma lietas izbeigšanu ar
reģistra Nr. 3709, kurš ir par pamatu mirušā G. S. mantas reģistrācijai uz valsts vārda,
mantojamā manta – īpašums “X”, Zaubes pag., Amatas nov., kadastra nr. 4296 007
0021, atzīstama par bezmantinieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt
valstij. Amatas novada pašvaldība kreditora prasījumu nav pieteikusi.
Gadījumā, kad šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu parādu, nodokļa maksājumu parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir
pieaudzis atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, kas nosaka,
ka par nodokļu samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma
nauda no laikā nenomaksātā pamatparāda 0.05% par katru nokavēto dienu, dzēst
nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un Apvienoto komiteju 2016.gada
15.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §8) atklāti balsojot (PAR-13: Elita Eglīte, Olita
Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks,
Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRETnav; ATTURAS- nav), dome n o l e m j :

1. Dzēst G. S., mantojamās mantas pamatparādu 314,58 EUR (trīs simti
četrpadsmit euro un 58 centi) un nokavējuma naudu 199,27 EUR (viens
simts deviņdesmit deviņi euro un 27 centi (uz 07.06.2016)), kas kopā
sastāda 513,85 EUR (pieci simti trīspadsmit euro un 85 centi). kā arī
izveidojušos nokavējuma naudas pieaugumu uz faktisko parāda
dzēšanas brīdi pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām”
29.panta 2.daļu.
2. Publicēt Amatas novada mājas lapā informāciju par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu dzēšanu.
9.§
Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Liepu-6” sadalīšanu un nosaukuma
apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: Zemes lietu speciālists G.Bauers
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Amatas pagasta “Liepu6” (NĪ kadastra Nr.42420050078) īpašnieces E. J. 2016.gada 3.jūnijā reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.0620160056) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu
nosaukumu “Meža iela 4” nekustamā īpašuma “Liepu-6” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42420050080.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
E. J. iesniegumu un Apvienoto komiteju 2016.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.6
§9) atklāti balsojot (PAR-13: Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte
Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis
Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav), dome
nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamās īpašuma “Liepu-6” (NĪ kadastra
Nr.42420050078) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42420050080 un piešķirt jaunu nosaukumu “Meža iela 4”.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42420050080 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona
tiesas tiesu namā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV – 4201) viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.§
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Annas mežs” nosaukuma
apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: Zemes lietu speciālists G.Bauers
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi AS “Latvijas valsts meži” (reģ.nr.
LV40003466281) 2016.gada 25.maijā reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0520160295) ar
lūgumu apstiprināt uzmērāmajām valsts zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
42960030066, 42960030068 Zaubes pagasta Amatas novada teritorijā nosaukumu
“Annas mežs”.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
AS “Latvijas valsts meži” 2016.gada 25.maijā reģistrēto iesniegumu un Apvienoto

komiteju 2016.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §10) atklāti balsojot (PAR13: Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis,
Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese
Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav), dome n o l e m j :
1. Apstiprināt jaunu nosaukumu “Annas mežs” AS “Latvijas valsts meži” valdījumā
esošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no 2 (divām) zemes vienībām:
1.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960030066 un 140,6 ha
kopplatību,
1.2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960030068 un 206,0 ha
kopplatību.
Platības var tikt precizētas pie kadastrālās uzmērīšanas.
2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 42960030066 un 42960030068 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona tiesas
tiesu namā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV – 4201) viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
11.§
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Baložu mežs” nosaukuma
apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: Zemes lietu speciālists G.Bauers
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi AS “Latvijas valsts meži” (reģ.nr.
LV40003466281) 2016.gada 25.maijā reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0520160295) ar
lūgumu apstiprināt uzmērāmajai valsts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42960070035 Zaubes pagasta Amatas novada teritorijā nosaukumu “Baložu mežs”.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
AS “Latvijas valsts meži” 2016.gada 25.maijā reģistrēto iesniegumu un Apvienoto
komiteju 2016.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §11) atklāti balsojot (PAR13: Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis,
Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese
Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav), dome n o l e m j :
1.Apstiprināt jaunu nosaukumu “Baložu mežs” AS “Latvijas valsts meži” valdījumā
esošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 42960070035 un 76,7 ha kopplatību.
Platības var tikt precizētas pie kadastrālās uzmērīšanas.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42960070035 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona
tiesas tiesu namā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV – 4201) viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

12.§
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Bērza mežs” nosaukuma
apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: Zemes lietu speciālists G.Bauers
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi AS “Latvijas valsts meži” (reģ.nr.
LV40003466281) 2016.gada 25.maijā reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0520160295) ar
lūgumu apstiprināt uzmērāmajām valsts zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
42960090039,
42960090043,
42960090044,
42960090045,
42960090046,
42960090064, 42960090121, 42960100030 Zaubes pagasta Amatas novada teritorijā
nosaukumu “Bērza mežs”.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
AS “Latvijas valsts meži” 2016.gada 25.maijā reģistrēto iesniegumu un Apvienoto
komiteju 2016.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §12) atklāti balsojot (PAR-13:
Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese
Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav), dome n o l e m j :
1.Apstiprināt jaunu nosaukumu “Bērza mežs” AS “Latvijas valsts meži” valdījumā
esošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no 8 (astoņām) zemes vienībām:
1.1.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960090039 un 208,6
ha kopplatību,
1.2.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960090043 un 51,4 ha
kopplatību,
1.3.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960090044 un 50,0 ha
kopplatību,
1.4.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960090045 un 344,6
ha kopplatību.
1.5.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960090046 un 184,6
ha kopplatību,
1.6.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960090064 un 29,8 ha
kopplatību,
1.7.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960090121 un 88,6 ha
kopplatību,
1.8.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960100030 un 70,9 ha
kopplatību.
Platības var tikt precizētas pie kadastrālās uzmērīšanas.
2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 42960090039, 42960090043,
42960090044, 42960090045, 42960090046, 42960090064, 42960090121 un
42960100030 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona
tiesas tiesu namā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV – 4201) viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

13.§
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Dambu kalna mežs” nosaukuma
apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: Zemes lietu speciālists G.Bauers
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi AS “Latvijas valsts meži” (reģ.nr.
LV40003466281) 2016.gada 25.maijā reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0520160295) ar
lūgumu apstiprināt uzmērāmajām valsts zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
42960030074, 42960030075, 42960030076, 42960060031 Zaubes pagasta Amatas
novada teritorijā nosaukumu “Dambu kalna mežs”.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
AS “Latvijas valsts meži” 2016.gada 25.maijā reģistrēto iesniegumu un Apvienoto
komiteju 2016.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §13) atklāti balsojot (PAR13: Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis,
Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese
Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav), dome n o l e m j :
1.Apstiprināt jaunu nosaukumu “Dambu kalna mežs” AS “Latvijas valsts meži”
valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no 4 (četrām) zemes
vienībām:
1.1.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960030074 un 119,9 ha
kopplatību,
1.2.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960030075 un 14,0 ha
kopplatību,
1.3.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960030076 un 75,0 ha
kopplatību,
1.4.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960060031 un 111,7 ha
kopplatību.
Platības var tikt precizētas pie kadastrālās uzmērīšanas.
2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 42960030074, 42960030075,
42960030076 un 42960060031 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201)
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona
tiesas tiesu namā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV – 4201) viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14.§
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Kaļķu gravas mežs” nosaukuma
apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: Zemes lietu speciālists G.Bauers
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi AS “Latvijas valsts meži” (reģ.nr.
LV40003466281) 2016.gada 25.maijā reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0520160295) ar
lūgumu apstiprināt uzmērāmajām valsts zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
42960070034, 42960070082 Zaubes pagasta Amatas novada teritorijā nosaukumu
“Kaļķu gravas mežs”.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
AS “Latvijas valsts meži” 2016.gada 25.maijā reģistrēto iesniegumu un Apvienoto
komiteju 2016.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §14) atklāti balsojot (PAR-13:
Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis

Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese
Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav), dome n o l e m j :
1.Apstiprināt jaunu nosaukumu “Kaļķu gravas mežs” AS “Latvijas valsts meži”
valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no 2 (divām) zemes
vienībām:
1.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960070034 un 62,9 ha kopplatību,
1.2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960070082 un 2,0 ha kopplatību.
Platības var tikt precizētas pie kadastrālās uzmērīšanas.
2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 42960070034 un 42960070082 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona
tiesas tiesu namā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV – 4201) viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

15.§
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Kazupītes mežs” nosaukuma
apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: Zemes lietu speciālists G.Bauers
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi AS “Latvijas valsts meži” (reģ.nr.
LV40003466281) 2016.gada 25.maijā reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0520160295) ar
lūgumu apstiprināt uzmērāmajām valsts zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
42960070083, 42960070033 Zaubes pagasta Amatas novada teritorijā nosaukumu
“Kazupītes mežs”.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
AS “Latvijas valsts meži” 2016.gada 25.maijā reģistrēto iesniegumu un Apvienoto
komiteju 2016.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §15) atklāti balsojot (PAR-13:
Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese
Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav), dome n o l e m j :
1.Apstiprināt jaunu nosaukumu “Kazupītes mežs” AS “Latvijas valsts meži”
valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no 2 (divām) zemes
vienībām:
1.1.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960070083 un 8,3 ha
kopplatību,
1.2.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960070033 un 181,4 ha
kopplatību.
Platības var tikt precizētas pie kadastrālās uzmērīšanas.
2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 42960070083 un 42960070033 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona
tiesas tiesu namā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV – 4201) viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

16.§
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Zaubes sils” nosaukuma
apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: Zemes lietu speciālists G.Bauers
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi AS “Latvijas valsts meži” (reģ.nr.
LV40003466281) 2016.gada 25.maijā reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0520160295) ar
lūgumu apstiprināt uzmērāmajām valsts zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
42960050134,
42960050135,
42960050152,
42960050330,
42960070036,
42960070059 Zaubes pagasta Amatas novada teritorijā nosaukumu “Zaubes sils”.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
AS “Latvijas valsts meži” 2016.gada 25.maijā reģistrēto iesniegumu un Apvienoto
komiteju 2016.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §16) atklāti balsojot (PAR13: Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis,
Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese
Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav), dome n o l e m j :
1.Apstiprināt jaunu nosaukumu “Zaubes sils” AS “Latvijas valsts meži” valdījumā
esošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no 6 (sešām) zemes vienībām:
1.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960050134 un 115,1 ha kopplatību,
1.2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960050135 un 215,4 ha kopplatību,
1.3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960050152 un 3,0 ha kopplatību,
1.4. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960050330 un 48,3 ha kopplatību.
1.5. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960070036 un 91,9 ha kopplatību,
1.6. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960070059 un 151,9 ha kopplatību.
Platības var tikt precizētas pie kadastrālās uzmērīšanas.
2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 42960050134, 42960050135,
42960050152, 42960050330, 42960070036 un 42960070059 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona
tiesas tiesu namā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV – 4201) viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.§
Par grozījumiem novada domes 2015.gada 17.jūnija sēdes Nr.7 lēmumā “Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
Ziņo: Zemes lietu speciālists G.Bauers
Amatas novada pašvaldība, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktu, kurā teikts, ka fiziskām personām zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma līgums ar
valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka”, kā arī pamatojoties uz
Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2015.gada 26.maija vēstuli
izbeidza zemes pastāvīgās lietošanas tiesības J. M. uz Drabešu pagasta nekustamā
īpašuma “Bērzsils” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42460040148 un platību
0,9 ha.
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi Cēsu rajona Zemesgrāmatu nodaļas
zemesgrāmatu ar nodalījuma Nr.337 un nosaukumu “Vārpaines”, kurā ierakstīta zemes

vienība ar kadastra apzīmējumu 42460040148. Izpētot dokumentus Cēsu
Zemesgrāmatu nodaļā, tika konstatēts, ka J. M. zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 42460040148 izpircis un ierakstījis Zemesgrāmatā ar nodalījuma Nr.337
un nosaukumu “Vārpaines”, un līdz ar to tā nav atsavināma. Pamatojoties uz
Administratīvā procesa likuma 83.pantu un Apvienoto komiteju 2016.gada 15.jūnija
sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §17) atklāti balsojot (PAR-13: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda
Lāce, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRET-nav;
ATTURAS- nav), dome n o l e m j :
1. Atcelt Amatas novada domes 2015.gada 17.jūnija sēdes Nr.7 (18§)
lēmumu “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, ar kuru izbeigtas zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības J. M. uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
“Bērzsils” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42460040148 un platību
0,9 ha.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona
tiesas tiesu namā Valmierā, Voldemāra Baloža iela 13a, LV-4201) viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
18.§
Par grozījumiem novada domes 2015.gada 17.jūnija sēdes Nr.7 lēmumā “Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
Ziņo: Zemes lietu speciālists G.Bauers
Amatas novada pašvaldība, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktu, kurā teikts, ka fiziskām personām zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma līgums ar
valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka”, kā arī pamatojoties uz
Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2015.gada 26.maija vēstuli
izbeidza zemes pastāvīgās lietošanas tiesības J. M. uz Drabešu pagasta nekustamā
īpašuma “Kārļukrogs” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42460040149 un platību
0,5 ha.
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi Cēsu rajona Zemesgrāmatu nodaļas
zemesgrāmatu ar nodalījuma Nr.337 un nosaukumu “Vārpaines”, kurā ierakstīta zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 42460040149. Izpētot dokumentus Cēsu
Zemesgrāmatu nodaļā, konstatējām, ka J. M. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42460040149 izpircis un ierakstījis Zemesgrāmatā ar nodalījuma Nr.337 un
nosaukumu “Vārpaines”, un līdz ar to tā nav atsavināma. Pamatojoties uz
Administratīvā procesa likuma 83.pantu un Apvienoto komiteju 2016.gada 15.jūnija
sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §18) atklāti balsojot (PAR-13: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda
Lāce, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRET-nav;
ATTURAS- nav), dome n o l e m j :
1. Atcelt Amatas novada domes 2015.gada 17.jūnija sēdes Nr.7 (17§)
lēmumu “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, ar kuru izbeigtas zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības J. M. uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
“Kārļukrogs” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42460040149 un
platību 0,5 ha.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona
tiesas tiesu namā Valmierā, Voldemāra Baloža iela 13a, LV-4201) viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
19.§
Par nekustamā īpašuma “Kārļukrogs”, Drabešu pagastā, Amatas novadā, ar
kadastra apzīmējumu 42460040149 nodošanu atsavināšanai, lēmuma atcelšanu
Ziņo: Izpilddirektors M.Timermanis
Izsakās: E.Eglīte, G.Kalniņa-Priede
Izvērtējot Amatas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistītos jaunatklātos apstākļus un Apvienoto komiteju 2016.gada 15.jūnija sēdes
lēmumu (prot. Nr.6 §19) atklāti balsojot (PAR-13: Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita
Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce,
Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRET-nav;
ATTURAS- nav), dome n o l e m j :
1. Atcelt Amatas novada pašvaldības 2016.gada 25.maija sēdē pieņemto lēmumu
„Par nekustamā īpašuma “Kārļukrogs”, Drabešu pagastā, Amatas novadā, ar
kadastra apzīmējumu 42460040149, nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.8 §18)

20.§
Par nekustamā īpašuma “Jaunmālnieki”, Amatas novadā, nodošanu
atsavināšanai, lēmuma atcelšanu
Ziņo: Izpilddirektors M.Timermanis
Izvērtējot Amatas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties
uz Administratīvās rajona tiesas Rīgas Tiesu nama uzsākto tiesvedību, atklāti balsojot
(PAR-13: Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris
Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis
Lācis, Inese Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav), dome n o l e m j:
2. Atcelt Amatas novada pašvaldības 2016.gada 25.maija sēdē pieņemto lēmumu
„Par nekustamā īpašuma “Jaunmālnieki”, Drabešu pagastā, Amatas novadā, ar
kadastra apzīmējumu 42460020296, nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.8 §20)

21.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo: Izpilddirektors M.Timermanis
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām”20.panta pirmās daļas
3.punktu Amatas novada pašvaldība veic Amatas novada pašvaldībai piekrītošo
nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai daļai,
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Minētā likuma 25.panta pirmās daļas 5.punktā noteikts, ka nodokļu parādu
dzēš, ja nodokļu maksātājam likuma “Par nodokļiem un nodevām”26.panta 61 daļā

paredzētajos gadījumos, triju gadu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās nav
pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Savukārt šī likuma
26.panta 61 daļā noteikts, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas
nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma
nav lielāka par 15,00 EUR.
Amatas novada pašvaldība konstatē, ka pielikumā minētajiem nodokļu
maksātājiem lēmuma pieņemšanas brīdī nav īpašuma tiesību uz Amatas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētajiem īpašumiem, nodokļa parāda
kopsumma nav lielāka par 15,00 EUR un no maksāšanas termiņa iestāšanās ir pagājuši
vairāk trīs 3 gadi.
Gadījumā, kad šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu parādu, nodokļa maksājumu parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir
pieaudzis atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, kas nosaka,
ka par nodokļu samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma
nauda no laikā nenomaksātā pamatparāda 0.05% par katru nokavēto dienu, dzēst
nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo un ceturto daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un Apvienoto komiteju 2016.gada
15.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §20) atklāti balsojot (PAR-13: Elita Eglīte, Olita
Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks,
Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRETnav; ATTURAS- nav) dome n o l e m j:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 129,30 EUR (viens simts
divdesmit deviņi euro un 30 centi) un nokavējuma naudu 120,04 EUR (viens
simts divdesmit euro un 04 centi) atbilstoši likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļā noteiktajam, atbilstoši
pielikumā Nr.1
pievienotajam sarakstam.
2. Publicēt Amatas novada mājas lapā informāciju par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu dzēšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nodokļu administratorei Rudītei Stūrītei.

22§
Par nekustamā īpašuma “Luksti”, Amatas pagastā, Amatas novadā, ar kadastra
apzīmējumu 42420070049, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Izpilddirektors M.Timermanis
Izskatījusi Amatas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas ierosinājumu
nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Luksti”, Amatas
pagastā, Amatas novadā ar platību 1,83 ha un kadastra apzīmējumu 42420070049, uz
kura atrodas divas ēkas: dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 42420070049001 un
nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 42420070049002, dome konstatē:
1.
Saskaņā ar Cēsu rajona Tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Amatas pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000191353 datiem, nekustamais īpašums
ar adresi „Luksti”, Amatas pagastā, Amatas novadā, ar platību 1,83 ha un
kadastra apzīmējumu 42420070049, uz kura atrodas divas ēkas: dzīvojamā
māja ar kadastra apzīmējumu 42420070049001 un nedzīvojamā ēka ar
kadastra apzīmējumu 42420070049002, pieder Amatas novada pašvaldībai,
saskaņā ar Cēsu rajona Tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Baibas
Lielpēteres 2005. gada 27.oktobra lēmumu.

2.
3.
4.
5.
6.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: aizsargjosla gar elektrisko gaisvadu
līniju ar nominālo spriegumu 0,2 kV un servitūts – tiesība uz braucamo ceļu.
Apgrūtinājums – 2009.gada 1.oktobra īres līgums ar fizisku personu un
īpašumā deklarētas personas.
2016. gada 26.maijā nekustamā īpašuma novērtēšanu veicis sertificēts
nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “INVEST-CĒSIS”.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2¹. panta trešo
daļu „atsavinot zemesgabalu likumā noteiktajā kārtībā, ievēro arī tās likuma
normas, kurās noteikts to personu loks, kuras saskaņā ar likumu var būt
zemes īpašuma tiesību subjekti”, 4. panta pirmo daļu „atvasinātas publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”,
5. panta pirmo daļu „atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu
nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija”, 8. panta otro daļu „atsavināšanai paredzētā atvasinātas
publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtība”, 9. panta
otro daļu „institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija,

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.
apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 2¹. panta trešo daļu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu , 4. panta
pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu un trešo daļu, 9. panta otro daļu,
10.pantu, 11.pantu, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļu un
Apvienoto komiteju 2016.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.6 §21) atklāti
balsojot (PAR-13: Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska,
Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš,
Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav), dome n o l e m j :
1. Atsavināt Amatas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Luksti”,
Amatas pagastā, Amatas novadā novadā, ar platību 1,83 ha un kadastra
apzīmējumu 42420070049, uz kura atrodas divas ēkas: dzīvojamā māja ar kadastra
apzīmējumu 42420070049001 un nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu
42420070049002,pārdošanai izsolē ar augšupejošu soli.
2. Nekustamā īpašuma „Luksti”, Amatas pagastā, Amatas novadā, pārdošanas cena
sastāda 12 700,00 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi),
3. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Luksti”, Amatas
pagastā, Amatas novadā izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram
Mārim Timermanim.
23§
Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu L.J.

Ziņo: Deklarēto dzīvesvietu anulēšanas komisijas priekšsēdētājs J.Suseklis
Amatas novada pašvaldība, pēc savas iniciatīvas ir izskatījusi deklarēto ziņu
patiesuma pārbaudi pašvaldības nekustāmā īpašuma ”Mežrūpnieki-3”, Nītaures pag.,
Amatas novadā, LV-4112 ziņas par pašvaldības īpašumā ”Mežrūpnieki-3”, Nītaures
pag., Amatas novadā, deklarētajai personai L. J., jo minētajai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā adresē.

Amatas novada dome ir izveidojusi komisiju, kas izskata iesniegumus par ziņu
anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu personām, kurām nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas.
Komisija, pārbaudot ziņas un izvērtējot komisijas rīcībā esošo informāciju par
”Mežrūpnieki-3”, Nītaures pag., Amatas novadā, LV-4112, deklarētajām personām,
konstatēja, ka 2006. gada 19. decembrī minētajā nekustāmajā īpašumā ir deklarēta L.
J. uz nekustāmā īpašuma īres līguma pamata. 2012. gada 1. novembrī īres līguma
termiņš ir beidzies un L. J., pēc pašvaldības rīcībā esošajām ziņām, minētajā adresē
nedzīvo no 2013.gada. L. J. atrašanās vieta nav noskaidrota. L. J. tika uzaicināta uz
pašvaldību izteikt savu viedokli, uzrādīt nepieciešamos dokumentus par tiesībām
dzīvot ”Mežrūpnieki-3”, Nītaures pag., Amatas novadā, LV-4112, bet viņa pašvaldībā
nav ieradusies un apliecinājumu par tiesībām dzīvot ”Mežrūpnieki-3”, Nītaures pag.,
Amatas novadā, LV-4112, nav iesniegusi. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta
pirmā daļa uzliek personai par pienākumu dzīvesvietas maiņas gadījumā mēneša laikā,
kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas
iestādē.
Dzīvesvietas deklarēšanas mērķis ir panākt, lai ikviena persona deklarētajā
dzīvesvietā būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi
izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi
apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks
pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar
valsti un pašvaldību (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma trešā panta pirmā daļa).
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka
ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādes
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, kā to nosaka
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72
“Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punkts.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktu,
atklāti balsojot (PAR-13: Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte
Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis
Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav), dome
nolemj:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu ”Mežrūpnieki-3”, Nītaures pag.,
Amatas novadā, LV-4112, deklarētajai personai L. J.
2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt
Iedzīvotāju reģistrā.
Lēmums stājas spēkā piecu dienu laikā pēc tā pieņemšanas.
Lēmumu pēc tā stāšanās spēkā var pārsūdzēt viena mēneša laikā
Administratīvas rajona tiesas Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13 a,
Valmierā.
24.§
Par daļas no zemesgabala „Doktorāts”, Skujenes pagastā, Amatas novadā,
zemes nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Zemes lietu speciālists G.Bauers
Izskatot Amatas novada pašvaldības 2016.gada 25.maija lēmumu “Par zemes
iznomāšanu” (prot.Nr.8 §33) un z/s “Lazdu-Laipas” 2016.gada 19.aprīļa iesniegumu

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, MK
noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.pantu,
Amatas novada pašvaldības 2014.gada 22.janvāra saistošo noteikumu (prot Nr.1. 3§)
“Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Amatas novadā”
atklāti balsojot (PAR-13: Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte
Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis
Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav), dome
nolemj:
1. Iznomāt z/s „Lazdu-Laipas”, reģ. Nr.44101018322, juridiskā adrese „Lazdu
Laipas” Skujenes pagastā, Amatas novadā, daļu no pašvaldībai piederošā
zemes gabala 1,0 ha platībā “Doktorāts”, Skujenes pagastā, Amatas novadā, ar
kadastra apzīmējumu 42780060091.
2. Noteikt nomas maksu 2% apmērā no zemes kadastrālās vērtības bez
pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet ne mazāk par 7.11 EUR (septiņi euro
un 11 centi).
3. Noteikt nomas līguma termiņu 5 (pieci) gadi. Nomnieks maksā arī
nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
4. Apstiprināt zemes nomas līgumu, reģistrēt nomas līgumu Amatas novada
nomas zemju reģistrā.
25.§
Par daļas no zemesgabala „Pie attīrītavas”, Skujenes pagastā, Amatas novadā,
zemes nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Zemes lietu speciālists G.Bauers
Izskatot Amatas novada pašvaldības 2016.gada 25.maija lēmumu “Par zemes
iznomāšanu” (prot.Nr.8 §33) un z/s “Lazdu-Laipas” 2016.gada 19.aprīļa iesniegumu
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, MK
noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.pantu,
Amatas novada pašvaldības 2014.gada 22.janvāra saistošo noteikumu (prot Nr.1. 3§)
“Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Amatas novadā”
atklāti balsojot (PAR-13: Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte
Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis
Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav), dome
nolemj:
1. Iznomāt z/s „Lazdu-Laipas”, reģ. Nr.44101018322, juridiskā adrese „Lazdu
Laipas” Skujenes pagastā, Amatas novadā, daļu no pašvaldībai piederošā
zemes gabala 2,61 ha platībā “Pie attīrītavas”, Skujenes pagastā, Amatas
novadā, ar kadastra apzīmējumu 42780060097.
2. Noteikt nomas maksu 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības bez
pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet ne mazāk par 21.34 EUR (divdesmit
viens euro un 34 centi).
3. Noteikt nomas līguma termiņu 5 (pieci) gadi. Nomnieks maksā arī
nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
4. Apstiprināt zemes nomas līgumu, reģistrēt nomas līgumu Amatas novada
nomas zemju reģistrā.

26.§
Par daļas no zemesgabala „Pie Druviņām”, Skujenes pagastā, Amatas novadā,
zemes nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Zemes lietu speciālists G.Bauers
Izskatot Amatas novada pašvaldības 2016.gada 25.maija lēmumu “Par zemes
iznomāšanu” (prot.Nr.8 §33) un z/s “Lazdu-Laipas” 2016.gada 19.aprīļa iesniegumu
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, MK
noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.pantu,
Amatas novada pašvaldības 2014.gada 22.janvāra saistošo noteikumu (prot Nr.1. 3§)
“Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Amatas novadā”
atklāti balsojot (PAR-13: Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte
Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis
Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav), dome
nolemj:
1. Iznomāt z/s „Lazdu-Laipas”, reģ. Nr.44101018322, juridiskā adrese „Lazdu
Laipas” Skujenes pagastā, Amatas novadā, daļu no pašvaldībai piederošā
zemes gabala 5.85 ha platībā “Pie Druviņām”, Skujenes pagastā, Amatas
novadā, ar kadastra apzīmējumu 42780060089.
2. Noteikt nomas maksu 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības bez
pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet ne mazāk par 21.34 EUR (divdesmit
viens euro un 34 centi).
3. Noteikt nomas līguma termiņu 5 (pieci) gadi. Nomnieks maksā arī
nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
4. Apstiprināt zemes nomas līgumu, reģistrēt nomas līgumu Amatas novada
nomas zemju reģistrā.

27.§
Par ielas nosaukumu “Līgatnes iela” Nītaures pagastā
Ziņo: Zemes lietu speciālists G.Bauers
Amatas novada dome 26.02.2014. ir apstiprinājusi Amatas novada saistošos
noteikumus Nr.6 „Amatas novada teritorijas plānojums 2014.-2024.g.”. Novada dome
konstatē: sakarā ar to, ka esošais Amatas novada adrešu saraksts satur novecojošu
informāciju, jo ir mainījusies pašvaldības teritorijas telpiskā organizācija un ir
nepieciešama novada adrešu saraksta atjaunošana ar labošanu un papildināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta
otro punktu, MK 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, kā arī
Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.6. „Amatas novada teritorijas plānojums
2014.-2024.g.”, atklāti balsojot (PAR-13: Elita Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav), dome
nolemj:
1.Apstiprināt ielas nosaukumu „Līgatnes iela” Amatas novada Nītaures
pagasta Nītaures ciema teritorijā esošajai pašvaldības zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 42680060217, kā arī nosaukumu VZD kadastra reģistrā
„P32”.
2.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42680060217 saglabāt iepriekšējo
nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101)

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona
tiesas tiesu namā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV – 4201) viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
28.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem daudzbērnu ģimenei
Ziņo: Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A. Lukjanovs
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi A. B., 2016.gada 16.jūnijā reģistrēto
iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokļa apmēru, ņemot vērā to,
ka viņa apgādībā atrodas četri bērni.
A. B. nekustamais īpašums “X” Skujenes pagasts, Amatas novads, reģistrēts
Skujenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10.
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 12.daļu,
5.panta trešo daļu, Amatas novada pašvaldības 17.02.2016 saistošiem noteikumiem
“Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Amatas novada daudzbērnu ģimenēm”, kā
arī A. B. 2016.gada 16.jūnijā reģistrēto iesniegumu, atklāti balsojot (PAR-13: Elita
Eglīte, Olita Elmere, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Inese
Varekoja, PRET-nav; ATTURAS- nav) dome n o l e m j :
1. Piešķirt Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “X” nodokļa summas
samazinājumu 2016.gadā par 50% ņemot vērā apstākli, ka personas, A. B.,
apgādībā ir četri bērni.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas nekustamā īpašuma nodokļu administratore Teiksma Riekstiņa.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona
tiesas tiesu namā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV – 4201) viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Ņemot vērā apstākli, ka uz domes sēdi ieradušies SIA “Forest Fox” pārstāvji,
priekšsēdētāja E.Eglīte lūdz deputātiem izteikt viedokli jautājumā par SIA “Forest
Fox” iznomātajos īpašumos “Saulaines palejas” Zaubes pagastā un “Tērces” Zaubes
pagastā, nocirsto koku tālākām darbībām.
E.Eglīte paskaidro lietas būtību. Deputāti ir iepazinušies ar SIA “Forest Fox” atbildes
vēstuli uz pašvaldības nosūtītajiem priekšlikumiem par grozījumiem nomas līgumos
un nomas līgumu izbeigšanu. E.Eglītei ir priekšlikums sadalīt atbildes vēstuli vairākās
daļās. Pamatojoties uz jau iepriekšminēto, ka SIA „Forest FOX”, reģistrācijas numurs
40103411400, iesniegtā atbilde un iebildumi-papildinājumi nomas līgumu grozījumu
projektiem ir reģistrēti Amatas novada pašvaldības dokumentu elektroniskajā
uzskaites sistēmā ONE 2016.gada 20.jūnijā, bet, lai ievērotu likuma „Par
pašvaldībām” 30.panta prasības, kas nosaka, ka „domes lēmumu projektiem,
atzinumiem par tiem un izziņas materiāliem jābūt pieejamiem visiem domes
deputātiem ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas
pirms ārkārtas sēdes”, un visas ieinteresētās puses nav izteikušas viedokli par SIA
“Forest Fox” izteiktajiem priekšlikumiem, un, ka vispirms ir nepieciešams veikt
darbības ar nocirstajiem kokiem, lai neradītu papildus zaudējumus, lūgums deputātiem

paust viedokli. 2016.gada 23.maijā tika saņemts SIA „Taxatio” akts par krautuves
uzmērīšanu, kurā konstatētie apjomi ir 748 m³ krājas.
Izsakās deputāti: J.Kārkliņš, I.Lāce, G.Kalniņa-Priede, M.Timermanis,
A.Lemešonoks. E.Eglīte izsaka priekšlikumu uz kārtējo Apvienoto komiteju sēdi
2016.gada 13.jūlijā, saņemot kompetentu institūciju atzinumu, gatavot lēmuma
projektu par nocirsto koku izsoles organizēšanu.

Domes priekšsēdētāja

Elita Eglīte

Domes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Nākamā domes sēde – 2016.gada 20.jūlijā
Sēde slēgta plkst. 17:15
Sēdes vadītāja,
Amatas novada domes priekšsēdētāja

Elita Eglīte

Sēdes protokoliste

Inguna Zirne

