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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.1
Amatas novada Drabešu pagastā

2014. gada 22. janvārī

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi sāk plkst. 14:00
1. Par Amatas novada domes deputātu atalgojuma noteikšanu un grozījumiem Amatas
novada domes darba samaksas nolikumā
2. Par kārtības, kādā Amatas novada pašvaldība iznomā neapbūvētus pašvaldībai
piederošus zemes gabalus apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu projekta „Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Amatas novadā” apstiprināšanu
4. Par saistošo noteikumu “Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem
pabalstiem” apstiprināšanu
5. Par Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam apstiprināšanu
6. Par Amatas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšanu
7. Par „Ziemeļvidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.2020.gadam” apstiprināšanu
8. Par pašvaldības finansētā projektu konkursa nevalstiskajām organizācijām
organizēšanu 2014. gadā
9. Par Amatas novada vēlēšanu iecirkņiem un to atrašanās vietām
10. Par Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Paeglītes 1”, Drabešu pagasts,
Amatas novads, atsavināšanu
11. Par neapbūvēta zemes gabala „Irbenāji”, Amatas novada Zaubes pagastā atsavināšanu
12. Par nekustamā īpašuma „Lāčkalns” - 1,
Amatas novada Nītaures pagastā
atsavināšanu
13. Par neapbūvēta zemes gabala „Kalna Vanadzēni”, Amatas novada Zaubes pagastā
atsavināšanu
14. Par pašvaldības ceļa „Ceļš pie Silniekiem” nodalījuma joslas platuma noteikšanu
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām personām
16. Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un atdalīšanu
17. Par nekustamā īpašuma Drabešu pagasta “Ugunsdzēsēju depo” lietošanas mērķa
noteikšana zemes vienībai.
18. Par zemes ierīcības projekta „Melturkrogs”, Drabešu pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
19. Par zemes ierīcības projekta „Veltņi”, Nītaures pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
20. Par zemes ierīcības projekta „Meža Atgāņi”, Skujenes pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu

21. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Lauriņas” adreses apstiprināšanu
22. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Ziemēni” sadalīšanu un jauna nosaukuma
apstiprināšanu
23. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
24. Par Finanšu komitejas lēmumu apstiprināšanu
25. Par programmas ES ,,Eiropa pilsoņiem” projekta ,,Tuvinot Eiropas Savienību
vietējām pašvaldībām” Amatas novada pašvaldības pārstāvju grupas braucienu uz
Melliehas pašvaldību Maltas republikā
Sēdi vada: Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Protokolē: novada pašvaldības lietvede Dita Kurme
Sēdē piedalās:
Deputāti: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda
Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris
Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris Veitners.
Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas specialists Gints
Bauers.
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs.
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenkova.
Novada sociālā dienesta vadītāja Vaira Zauere.
Novada pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure.
Laikraksta “Druva” korespondente Sarmīte Feldmane.
Nepiedalās deputāts: Pēteris Ontužāns.

Nr.1
Par Amatas novada domes deputātu atalgojuma noteikšanu un grozījumiem Amatas
novada domes darba samaksas nolikumā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās:. Elmere, G. Kalniņa-Priede, I. Lāce, V. Lācis, A. Lemešonoks, J. Kārkliņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 21.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka,
ka dome var apstiprināt pārvaldes struktūru, 5.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu,kā arī Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta ceturto daļu, 5 pantu, 14.panta pirmo daļu, un
saskaņā ar Amatas novada domes Finanšu komitejas 08.01.2014. atzinumu, izvērtējot
pašvaldības iespējas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma īstenošanā,
Amatas novada dome,
atklāti balsojot: (PAR: 9- Elita Eglīte, Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Arnis
Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Olita Elmere, Pēteris Gugulis, Inese Varekoja; Sarmīte Sviderska,
PRET: 1-Valdis Lācis, ATTURAS:4- Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons), nolemj:
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Izdarīt ar Amatas novada domes 16.06.2010. sēdes Nr.8 lēmumu „Par darba samaksas
nolikuma apstiprināšanu” (turpmāk-Nolikums) apstiprinātajā Amatas novada domes
darba samaksas nolikumā šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Nolikuma 3.1. punktu šādā, jaunā redakcijā:
„3.1. Domes deputāta mēnešalgas maksimālo apmēru nosaka balstoties uz 2009. gada
1. decembra likumu „Valsts un pašvaldību institūciju un darbinieku atlīdzības likums”
5.pantu.”
1.2. Izteikt Nolikuma 3.2. punktu šādā, jaunā redakcijā:
„3.2. Saskaņā ar 2014. gada 22. janvāra sēdes Nr.1 lēmumu deputātam, kurš neieņem
algotu amatu domē, saņem deputāta atlīdzība par 40 darba stundām mēnesī ar likmi
4.95 euro par vienu darba stundu pirms nodokļu nomaksas.”
1.3. Izteikt Nolikuma 3.3. punktu šādā, jaunā redakcijā:
„3.3. Saskaņā ar 2014. gada 22. janvāra sēdes Nr.1 lēmumu deputātam, kurš ieņem
algotu amatu domē vai vienlaikus pilda citus amata (darba) pienākumus, saņem
piemaksu pie mēnešalgas 30% apmērā mēnesī no noteiktās mēnešalgas, pirms nodokļu
nomaksas.”
1.4. Izteikt Nolikuma 3.4. punktu šādā, jaunā redakcijā:
„3.4. Saskaņā ar 2014. gada 22. janvāra sēdes Nr.1 lēmumu domes komiteju
vadītājiem noteikta atlīdzība par 40 darba stundām mēnesī ar likmi 8 euro par vienu
darba stundu pirms nodokļu nomaksas.”
1.5. Izslēgt no Nolikuma 3. daļas 3.5. punktu.
Noteikt, ka grozījumi Nolikumā stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

1.

2.

Nr.2
Par kārtības, kādā Amatas novada pašvaldība iznomā neapbūvētus pašvaldībai piederošus
zemes gabalus apstiprināšanu
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs.
Izsakās: E. Eglīte, M. Timermanis
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu,
Publiskas
1
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6. panta 2.punktu, LR
Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7., 9., un 16.punktiem un,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna KalniņaPriede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris
Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Nodot iznomāšanai visus pašvaldībai, atbilstoši likumdošanai piederošos, neiznomātos
nekustamos īpašumus;
2. Informāciju par iznomāšanai paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem izvietot redzamā
vietā Amatas novada pašvaldības administratīvajā ēkā un pagastu pārvalžu ēkās, kā arī
mājaslapā www.amatasnovads.lv;
3. Izludināt pieteikšanos uz Amatas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
nomas tiesībām, nosakot pieteikšanās termiņu 1 (vienu) mēnesi no informācijas, par
iznomāšanai paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem publicēšanas.
4. Meža zemju nomu atļaut tikai medību tiesību īstenošanas nolūkā atbilstoši likumdošanai;
5. Kārtība, kādā Amatas novada pašvaldība iznomā neapbūvētus pašvaldībai piederošus
zemes gabalus stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Amatas novada domes sēdē.
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6. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas vadītājs Arvīds Lukjanovs.

Nr.3
Par saistošo noteikumu projekta „Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Amatas novadā” apstiprināšanu
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs.
Izsakās: Lāce, Ā. Kazerovskis
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 13. punktu un LR Ministru kabineta
30.10.2007. noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna KalniņaPriede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris
Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1 „Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Amatas novadā”
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai arī
pašvaldība mēneša laikā no ministrijas nav saņēmusi atzinumu, publicējami Amatas
novada informatīvajā izdevumā “Amatas avīze”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā.
5. Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā, pašvaldība tos publicē mājaslapā internetā un
nodrošina to pieejamību novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

Nr.4
Par saistošo noteikumu “Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem
pabalstiem” apstiprināšanu
Novada sociālā dienesta vadītāja Vaira Zauere.
Izsakās: E. Eglīte, V. Lācis, A. Jansons, A. Lemešonoks
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
15.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna KalniņaPriede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris
Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada domes saistošo noteikumu Nr.2 “Noteikumi par Amatas
novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem “ projektu.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
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3. Saistošie noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu
tiesiskumu vai arī pašvaldība mēneša laikā no ministrijas nav saņēmusi atzinumu,
publicējami Amatas novada informatīvajā izdevumā “Amatas avīze”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā.
5. Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā, pašvaldība tos publicē mājaslapā internetā
un nodrošina to pieejamību novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot novada sociālā dienesta vadītājai Vairai Zauerei.

Nr.5
Par Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam apstiprināšanu
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs.
Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskā apspriešana ilga no 09.12.2013.
06.01.2014. Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija pilnveidota saskaņā ar publiskās
apspriešanas rezultātiem.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 21.pantu, 16.10.2012. MK
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 92
un 93.punktu
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna KalniņaPriede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris
Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un nosūtīt to Vidzemes
plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas vadītājs Arvīds Lukjanovs.

Nr.6
Par Amatas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšanu
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs.
Amatas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadiem pilnveidotās redakcijas
sabiedriskā apspriešana ilga no 09.12.2013. līdz 30.12.2013.
Amatas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadiem redakcija pilnveidota atbilstoši
institūciju sniegtajiem atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.
Izskatījusi iesniegto Amatas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidoto
redakciju, izvērtējusi publiskās apspriešanas rezultātus un izstrādes vadītāja sagatavoto
ziņojumu, kurā ietverts pārskats par institūciju atzinumiem un saņemtajiem priekšlikumiem un
iebildumiem, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 23.pantu,
16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem" 92. un 93.punktiem,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna KalniņaPriede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris
Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
5

1.
2.

3.

Apstiprināt Amatas novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024. gadam galīgo redakciju
un iepazīstināt ar to sabiedrību.
Noteikt, ka ar Amatas novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024. gadam galīgo
redakciju iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapā internetā no 2014.gada 27.janvāra
līdz 2014.gada 17.februārim.
Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas vadītājs Arvīds Lukjanovs.
Nr.7
Par Ziemeļvidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.2020.gadam apstiprināšanu
Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Izsakās: V.Lācis,

Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi ZAAO Ziemeļvidzemes reģionālās atkritumu
apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna KalniņaPriede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris
Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt iesniegto Ziemeļvidzemes regionalo atkritumu apsaimniekošanas plānu
2014.-2020.gadam.
2. Uzdot Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram Mārim Timermanim veikt kontroli
par minētā plāna izpildi.

Nr.8
Par pašvaldības finansētā projektu konkursa nevalstiskajām organizācijām
organizēšanu 2014. gadā
Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna KalniņaPriede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris
Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada domes Amatas novada pašvaldības finansētā nevalstisko
organizāciju projektu konkursa nolikumu
2. Konkursa nolikums publicējami Amatas novada mājas lapā www.amatasnovads.lv
3. Konkursa nolikums stājas spēkā 2014. gada 3. februārī.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi -pašvaldības lietvede Dita Kurme.

Nr.9
Par Amatas novada vēlēšanu iecirkņiem un to atrašanās vietām
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V.Lācis, M. Timermanis
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 1.panta trešo daļu un likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,
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Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna KalniņaPriede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris
Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Lai nodrošinātu 2014.gada Eiropas Parlamenta un 12.Saeimas vēlēšanas, noteikt, ka
Amatas novada teritorijā darbojas 6 (seši) vēlēšanu iecirkņi:
Vēlēšanu
iecirkņa numurs
367

Nosaukums

Iecirkņa adrese

Līvu bibliotēka

368

Amatas novada dome

369

Amatas pagasta pārvalde

378

Nītaures pagasta pārvalde

383

Skujenes pagasta pārvalde

390

Zaubes pamatskola

Zvārtas iela 6, Līvi, Drabešu pagasts,
Amatas novads, LV-4101
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas
novads, LV-4101
Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pagasts,
Amatas novads, LV-4141
“ Pagasta ēka”, Nītaure, Nītaures
pagasts, Amatas novads, LV-4112
“ Gaismas”, Skujene, Skujenes pagasts,
Amatas novads, LV-4143
“ Bērzaines”, Zaube, Zaubes pagasts,
Amatas novads, LV-4113

2. Nosūtīt šo lēmumu Centrālajai vēlēšanu komisijai iecirkņu skaita un to atrašanās vietu
apstiprināšanai.
3. Paziņojumu par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu publicēt informatīvajā izdevumā “
Amatas vēstis” un pašvaldības mājas lapā internetā, kā arī izlikt redzamā vietā
Amatas novada domē un Amatas, Nītaures, Skujenes un Zaubes pagastu pārvaldēs.

Nr.10
Par Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Paeglītes 1”, Drabešu pagasts,
Amatas novads, atsavināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: I. Lāce
Amatas novada pašvaldība 04.12.2013. ir saņēmusi SIA „Siltuma avots plus”, Reģ. Nr.
54103037061, iesniegumu ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemi „Paeglītes 1”,
kadastra Nr. XX, Drabešu pagasts, Amatas novads, uz kuras atrodas SIA „Siltuma avots plus”
piederoša būve (malkas noliktava) ar kad. Nr.XX.
Izskatījusi iesniegumu, Amatas novada pašvaldība konstatēja, ka:
1) Zemes gabals „Paeglītes 1”, kadastra Nr. XX, XX ha kopplatībā, Drabešu pagastā,
Amatas novadā, 2011.gada 19.jūlijā nostiprināts zemesgrāmatā uz Amatas novada
pašvaldības vārda.
2) Uz pašvaldībai piederošā zemes gabala „Paeglītes 1” ar kadastra Nr.XX, XX ha
kopplatībā, Drabešu pagastā, Amatas novadā, atrodas zemes īpašniekam nepiederošas
būves.
3) Pamatojoties uz 2014.gada 6 janvāra Zemesgrāmatas lēmumu būve ar kad. Nr.XX pieder
SIA „Siltuma avots plus”, reģ. Nr. 54103067061.
4) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka,
ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst
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zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir
vienāda ar nosacīto cenu.
5) Nekustamo īpašumu vērtēšanas firma SIA INTERBALTIJA, Reģ. Nr. 40003518352,
2013. gada 19. decembrī noteikusi nekustamā īpašuma vērtību 1500,- euro apmērā.
6) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmās daļa nosaka, ka publiska
persona atsavināt nekustamo īpašumu var ar publiskās personas lēmējinstitūcijas atļauju.
7) Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka tikai novada
dome var lemt par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas 4. punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1.Amatas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Paeglītes 1”, kadastra Nr. XX,
Drabešu pagasts, Amatas novads, atsavināt par atsavināšanas nosacīto cenu būves īpašniekam
SIA „Siltuma avots plus”, reģ. Nr. 42460070286001.
2.Apstiprināt SIA INTERBALTIJA 2013.gada 9.janvāra noteikto nekustamā īpašuma
vērtību 1500,- euro (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) kā nosacīto nekustamā īpašuma
„Paeglītes 1” atsavināšanas cenu.
3. Nekustamā īpašuma nosacītā atsavināšanas cena iemaksājama pašvaldības budžetā 10
darba dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas.

Nr.11
Par neapbūvēta zemes gabala „Irbenāji”, Amatas novada Zaubes pagastā atsavināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: P. Grugulis
Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļa
nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, šā
likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo
īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām jārīkojas ar
finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, mantu atsavinot par iespējami augstāku cenu.
Amatas novada pašvaldības finanšu komiteja 2014.gada 8.janvārī sēdē Nr.1 izskatīja
jautājumu „Par nekustamā īpašuma „Irbenāji”, Amatas novada Zaubes pagastā atsavināšanas
procesa uzsākšanu”.
Nekustā īpašuma “Irbenāji”, Zaubes pagasts, Amatas novads novērtēšanu veica SIA
„Interbaltija”, reģistrācijas Nr. 40003518352 juridiskā adrese Martas iela 5, LV1011.
Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu,
5.panta pirmo daļu un likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punktu un Amatas novada domes Finanšu komitejas
08.01.2014. atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna KalniņaPriede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris
Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
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1. Nodot atsavināšanai Amatas novada pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes gabalu
„Irbenāji”, Zaubes pagastā (kadastra Nr. XX) ar kopējo platību XX ha ar atsavināšanas
metodi – pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt atsavināšanas noteikumu - pārdot nekustamo īpašumu 100 % par euro.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu EUR 4800.00 (Četri tūkstoši astoņi simti
euro).
5. Uzdot pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai organizēt izsoli šajā lēmumā noteiktajā
kārtībā, izskatīt un apstiprināt izsoles rezultātus.
6. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas sagatavot un izsniegt mantas nosolītājam parakstīšanai nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
7. Noteikt, ka iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija uz izsoli organizējama
Amatas novada pašvaldībā, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads darba dienās, darba
laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Nr.12
Par nekustamā īpašuma „Lāčkalns” - 1, Amatas novada Nītaures pagastā atsavināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: O. Elmere
Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļa
nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, šā
likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo
īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām jārīkojas ar
finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, mantu atsavinot par iespējami augstāku cenu.
Amatas novada pašvaldības finanšu komiteja 2014.gada 8.janvārī sēdē Nr.1 izskatīja
jautājumu
„Par nekustamā īpašuma „Lāčkalns”-1, Amatas novada Nītaures pagastā
atsavināšanas procesa uzsākšanu”.
Nekustā īpašuma “Lāčkalns”-1, Nītaures pagasts, Amatas novads novērtēšanu veica
SIA „Interbaltija”, reģistrācijas Nr. 40003518352 juridiskā adrese Martas iela 5, LV1011.
Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu,
5.panta pirmo daļu un likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punktu un Amatas novada domes Finanšu komitejas
08.01.2014. atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna KalniņaPriede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris
Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Atcelt 2012. gada 19. septembra lēmumu Nr. 10 ”Par Amatas novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma „Lāčkalns” Nītaures pagasts, Amatas novads atsavināšanu.
2. Nodot atsavināšanai Amatas novada pašvaldības nekustamo dzīvokļa īpašumu – „Lāčkalns”
-1, Nītaures pagastā (kadastra Nr. XX) ar kopējo platību XX m2 un XX domājamām daļām
no būves un zemes ar atsavināšanas metodi -pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli.
3. Apstiprināt atsavināšanas noteikumu - pārdot nekustamo īpašumu 100 % par euro.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu 500 euro.
5. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus.
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6. Uzdot pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai organizēt izsoli šajā lēmumā noteiktajā
kārtībā, izskatīt un apstiprināt izsoles rezultātus.
7. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas sagatavot un izsniegt mantas nosolītājam parakstīšanai nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
8. Noteikt, ka iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija uz izsoli organizējama
Amatas novada pašvaldībā, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads darba dienās, darba
laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Nr.13
Par neapbūvēta zemes gabala „Kalna Vanadzēni” Amatas novada Zaubes pagastā
atsavināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās:V. Lācis
Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļa
nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, šā
likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo
īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām jārīkojas ar
finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, mantu atsavinot par iespējami augstāku cenu.
Amatas novada pašvaldības finanšu komiteja 2014.gada 8.janvārī sēdē Nr.1 izskatīja
jautājumu „Par nekustamā īpašuma „Kalna Vanadzēni”, Zaubes pagastā Amatas novada
atsavināšanas procesa uzsākšanu”.
Nekustā īpašuma „Kalna Vanadzēni”, Zaubes pagastā, Amatas novads novērtēšanu
veica SIA „Interbaltija”, reģistrācijas Nr. 40003518352 juridiskā adrese Martas iela 5, LV1011.
Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu,
5.panta pirmo daļu un likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punktu un Amatas novada domes Finanšu komitejas
08.01.2014. atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna KalniņaPriede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris
Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Amatas novada pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes gabalu „Kalna
Vanadzēni”, Zaubes pagastā (kadastra Nr. XX) ar kopējo platību XX ha ar atsavināšanas
metodi – pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt atsavināšanas noteikumu - pārdot nekustamo īpašumu 100 % par euro.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu EUR 11 100.00 euro (Vienpadsmit
tūkstoši euro 00 centi ).
5. Uzdot pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai organizēt izsoli šajā lēmumā noteiktajā
kārtībā, izskatīt un apstiprināt izsoles rezultātus.
6. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas sagatavot un izsniegt mantas nosolītājam parakstīšanai nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
7. Noteikt, ka iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija uz izsoli organizējama
Amatas novada pašvaldībā, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads darba dienās, darba
laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
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Nr.14
Par pašvaldības ceļa „Ceļš pie Silniekiem” nodalījuma joslas platuma noteikšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: A. Lukjanovs, M. timermanis, M. Veitners
Amatas novada pašvaldība ir pasūtījusi Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Ceļš pie
Silniekiem” kadastrālo uzmērīšanu. Lai veiktu mērniecību, ir nepieciešams noteikt ceļa
nodalījuma joslas platumu.
Pamatojoties uz Latvijas standartu LVS 190-2:1999 „Ceļu tehniskā klasifikācija,
parametri, normālprofili”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Noteikt pašvaldības nekustamā īpašuma „Ceļš pie Silniekiem” (NĪ kadastra Nr.XX)
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu XX esošā ceļa nodalījuma joslas platumu – 8
(astoņi) metri.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- pašvaldības Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs
Jānis Sekste.

Nr.15
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām personām
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers.
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kā arī
politiski represēto personu iesniegumiem,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu par 50% kā politiski represētajai
personai.

Nr.16
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un atdalīšanu
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers.
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi nekustamā īpašuma Nītaures pagasta „Ligzdiņas”
(Nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX) īpašnieka U.B.a (p.k.XX) 2013.gada 22.novembrī
reģistrēto iesniegumu (reģ. Nr.1120130213) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu
nosaukumu „Ligzdas” nekustamā īpašuma “Ligzdiņas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
XX.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un U. B. 2013.gada
22.novembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis,
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Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Ligzdiņas” (NĪ kadastra Nr.XX) atsevišķu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XX un piešķirt jaunu nosaukumu „Ligzdas”.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXsaglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).

Nr.17
Par nekustamā īpašuma Drabešu pagasta “Ugunsdzēsēju depo” lietošanas mērķa
noteikšana zemes vienībai
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome ir izskatījusi Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
2013.gada 25.novembra iesniegumu Nr.10-02/307858-1/2 ar lūgumu noteikt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumiem XX lietošanas mērķi.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu
un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2013.gada 25.novembra iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Noteikt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Ugunsdzēsēju depo” (NĪ kadastra
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX un XX ha platību nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi:
1.1.“Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un
glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve” (kods 0906).
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.18
Par zemes ierīcības projekta „Melturkrogs”, Drabešu pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome 23.10.2013. sēdē Nr.12 pieņēma lēmumu ”Par zemes ierīcības
projekta „Melturkrogs”, Drabešu pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde, sadalot zemes gabalu
divos atsevišķos zemes gabalos ar platībām XX ha un XX ha. Zemes ierīcības projekts saskaņots
ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, esošo inženierkomunikāciju turētājiem.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma
65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta
29.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu,
Amatas novada pašvaldības 17.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 17 ”Amatas novada
teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis,
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Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta „Melturkrogs”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX.
2. Saglabāt nosaukumu „Melturkrogs” zemes vienībai Nr.1 ar platību XX ha atbilstoši
zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas. Zemes
vienībai saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
3. Piešķirt nosaukumu „Paegļi” atdalītajai zemes vienībai Nr.2, kuras platība XX ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

Nr.19
Par zemes ierīcības projekta „Veltņi”, Nītaures pagastā, Amatas novadā apstiprināšanu
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome 23.10.2013. sēdē Nr.12 pieņēma lēmumu ”Par zemes ierīcības
projekta „Veltņi”, Nītaures pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde, sadalot zemes gabalu
divos atsevišķos zemes gabalos ar platībām 1,7 ha un 1,3 ha. Zemes ierīcības projekts saskaņots
ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, esošo inženierkomunikāciju turētājiem.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma
65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta
29.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu,
Amatas novada pašvaldības 17.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 17 ”Amatas novada
teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Nītaures pagasta „Veltņi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu XX.
2. Saglabāt nosaukumu „Veltņi” zemes vienībai Nr.1 ar platību XX ha atbilstoši zemes
ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas. Zemes vienībai
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(kods 1001).
3. Piešķirt nosaukumu „Ābeles” atdalītajai zemes vienībai Nr.2, kuras platība XX ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

Nr.20
Par zemes ierīcības projekta „Meža Atgāņi”, Skujenes pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers.
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Amatas novada dome 20.06.2012. sēdē Nr.6 pieņēma lēmumu ”Par zemes ierīcības
projekta „Meža Atgāņi”, Skujenes pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde sadalot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu XX divos atsevišķos zemes gabalos ar platībām XX ha un XX ha. Zemes
ierīcības projekts saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašnieku, esošo inženierkomunikāciju
turētājiem.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma
65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta
29.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu,
Amatas novada pašvaldības 17.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 17 ”Amatas novada
teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Skujenes pagasta „Meža
Atgāņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX.
2. Saglabāt nosaukumu „Meža Atgāņi” zemes vienībai Nr.1 ar platību XX ha atbilstoši
zemes ierīcības projektam. Zemes vienībai saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
3. Piešķirt nosaukumu „Atgāņi” atdalītajai zemes vienībai Nr.2, kuras platība XX ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
4. Atdalītajai zemes vienībai „Atgāņi” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

Nr.21
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Lauriņas” adreses apstiprināšanu
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers.
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi M. K. (p.k.XX) 2014.gada 21.janvārī reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.0120140196) ar lūgumu apstiprināt jaunu adresi viņa nekustamā īpašuma
Drabešu pagasta “Lauriņas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX un jaunbūvei, kura
atrodas uz šīs zemes vienības.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un M.K. 2014.gada
21.janvārī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt adresi: “Lauriņas”, Meijermuiža, Drabešu pagasts, Amatas novads zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu XX un jaunbūvei, kura atrodas uz šīs zemes vienības.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi:
2.1. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – XX ha
(kods 0101),
2.2. individuālo dzīvojamo māju apbūve – XX ha (kods 0601).
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Nr.22
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Ziemēni” sadalīšanu un jauna nosaukuma
apstiprināšanu
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers.
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi nekustamā īpašuma Drabešu pagasta „Ziemēni”
(NĪ kadastra Nr.XX) īpašnieka J. J. (p.k.XX) 2014.gada 22.janvāra iesniegumu ar lūgumu
piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu nosaukumu „Zievaiši” nekustamā īpašuma “Ziemēni” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu XX.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un J. J. 2014.gada
22.janvāra iesniegumu, nolēma:
1. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Ziemēni” (NĪ kadastra Nr.XX)
atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XX un piešķirt tai jaunu
nosaukumu „Zievaiši”.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).

Nr.23
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus:

Nr.24
Par Finanšu komitejas sēdes lēmumiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V.Lācis, O.Elmere, I.Lāce,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
Pieņemt zināšanai informāciju par domes Finanšu komitejā pieņemtajiem lēmumiem.
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Nr.25
Par programmas ES ,,Eiropa pilsoņiem” projekta ,,Tuvinot Eiropas Savienību vietējām
pašvaldībām” Amatas novada pašvaldības pārstāvju grupas braucienu uz Melliehas
pašvaldību Maltas republikā

Pamatojoties uz Melliehas pašvaldības, Maltas republika, vēstuli par apstiprināto ,,Eiropa
pilsoņiem” programmas projektu ,,Tuvinot Eiropas Savienību vietējām pašvaldībām”, kurā
Amatas un Vecpiebalgas novads ir oficiālie projekta partneri, un pamatojoties uz Amatas,
Līgatnes, Jaunpiebalgas, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu sadarbības līgumu
starptautisko sakaru jomā, un projekta noteikumu,
ka sadarbības novadu 23 pārstāvji ir iekļauti grupas sastāvā (no Amatas novada iekļauti
10 pārstāvji, tai skaitā domes deputāti) dalībai projekta partneru pasākumā, kas notiks 2014.gada
7-11. augustā Melliehā Amatas novada pašvaldībai ir nepieciešams deleģēt pašvaldības
pārstāvjus projekta pasākumā.
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris
Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Deleģēt pārstāvēt Amatas novada pašvaldību projekta partneru pasākumā 2014. gada
7-11 augustā Melliehā, Maltā.
2. Uzdot starptautisko sakaru koordinātorei Ritai Mercai nodrošināt avio biļešu iegādi
Rīga – Frankfurte - Malta –Frankfurte - Rīga.
3. Uzdot Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai Agitai Bičukai apmaksāt
avansā iegādātās aviobiļetes un piestādīt rēķinu katrai sadarbības pašvaldībai
atbilstoši pārstāvniecībai braucienā.

Sēdi slēdz plkst. 15.15
Sēdes vadītāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

D. Kurme
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