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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.1
Amatas novada Drabešu pagastā

2016. gada 20. janvārī

Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi sāk plkst. 15:00
1. Par Amatas novada domes Saistošo noteikumu Nr. 1 „Amatas novada
pašvaldības budžets 2016.gadam” apstiprināšanu
2. Par Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vēderiņi”, kadastra Nr.
4242 002 0119 Amatas pagastā, Amatas novadā atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
3. Par Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ruķeļu karjers”, kadastra
Nr. 4242 006 0075 Amatas pagastā, Amatas novadā atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
4. Par Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Andreicēni”, kadastra Nr.
42460040074 Drabešu pagastā, Amatas novadā atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
5. Par Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Elkukalns 2”, kadastra Nr.
4278 010 0012 Skujenes pagastā, Amatas novadā atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
6. Par Amatas novada Drabešu internātpamatskolas saimniecisko, tehnisko
darbinieku un medicīniskā personāla amata vienību saraksta apstiprināšanu
7. Par Amatas novada Ieriķu bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu.
8. Par Amatas novada bāriņtiesas amatu mēnešalgu apmēru
9. Par Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanu
10. Par Amatas novada pašvaldības dalību programmas ,,ERASMUS+: Jaunatne
darbībā” 3.pamatdarbības “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas
veidotāju tikšanās” projektā “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde”
11. Par piedalīšanos AS „CATA” ārkārtas akcionāru sapulcē un balsošanas
uzdevuma izdošanu.
12. Par projekta idejas koncepta iesniegšanu 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa trešās
projektu iesniegumu atlases kārtas priekšatlases ietvaros.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām
personām
14. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
15. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Svempi 1” sadalīšanu un robežu
pārkārtošanu

16. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Astītes” sadalīšanu un jauna
nosaukuma apstiprināšanu
17. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Šipkas” sadalīšanu un nosaukuma
apstiprināšanu
18. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Amata” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
19. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Ezerlīči” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
20. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Ieriķi” ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā
21. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Jaunsaulītes” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
22. Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Rogas” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
23. Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Sarkaņi” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
24. Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Sarmas” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
25. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Vītoli” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
26. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Gundegas” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
27. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Niedras” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
28. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Rozītes” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
29. Par zemes ierīcības projekta „Vanadzēni”, Zaubes pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
30. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Pauļi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** sadalīšanu
31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta nekustamo īpašumu
„Pagasta ceļš 1”, „Zivtiņas”, „Jaunjūgas 4” un „Purvi” robežu pārkārtošanu.
32. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Drabešu pagasta nekustamā
īpašuma “Lejas Buļas” zemes vienībā ***.
33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta nekustamo īpašumu
„Cimdiņi”, „Ulubes” un „Jaunmāras” robežu pārkārtošanu un sadalīšanu
34. Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Āres” ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā
35. Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Lāsītes” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā.
36. Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Rūķi” un „Ruki-Amata” zemes
ierīcības projekta izstrādāšanu.
Sēdi vada: Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Protokolē: novada pašvaldības lietvede Dita Kurme
Sēdē piedalās:
Deputāti: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Pēteris Grugulis,
Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere,
Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns.
Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
specialists Gints Bauers.
Nepiedalās deputāts: Inese Varekoja.

Nr.1
Par Amatas novada domes Saistošo noteikumu Nr. 1 „Amatas novada pašvaldības
budžets 2016.gadam” apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: A. Lemešonoks, P. Grugulis, S. Sviderska, V. Lācis, P. Ontužāns, Ā.
Kazerovskis,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu „Lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums:...
2)izstrādāt un apstiprināt pašvaldības budžetu”, 21.panta pirmās daļas 2.punktu „Dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var:... 2)apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu „Pašvaldība
patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par pašvaldības
budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi
pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie
publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. Saistošos noteikumus par pašvaldības
budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā rakstveidā
vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.”, ievērojot likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, un saskaņā ar Amatas novada domes 20.01.2016. Finanšu
komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada domes Saistošos noteikumus Nr.1 „Amatas novada
pašvaldības budžets 2016.gadam” saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada domes priekšsēdētājai
E.Eglītei.

Nr.2
Par Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vēderiņi”, kadastra Nr.
4242 002 0119 Amatas pagastā, Amatas novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro
daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Amatas novada pašvaldībai saskaņā ar 21.04.2015.
izsniegto zemesgrāmatu apliecību piederošo nekustamo īpašumu „Vēderiņi”,
Amatas pagasts, Amatas novads, kadastra Nr. 42420020119, 1631m2 kopplatībā

2.
3.
4.

5.

saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma
nosacījumiem.
Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas sākumcenu 300 euro (trīs simti euro),
nosakot maksāšanas līdzekli 100% euro.
Noteikt atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Apstiprināt Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vēderiņi”, kadastra
Nr. 42420020119, Amatas pagastā, Amatas novadā, izsoles noteikumus
(noteikumi pielikumā).
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram
Mārim Timermanim.

Nr.3
Par Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ruķeļu karjers”, kadastra
Nr. 4242 006 0075 Amatas pagastā, Amatas novadā atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro
daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Amatas novada pašvaldībai saskaņā ar 26.05.2009.
izsniegto zemesgrāmatu apliecību piederošo nekustamo īpašumu „Ruķeļu
karjers”, Amatas pagasts, Amatas novads, kadastra Nr. 42420060075, 1.78ha
kopplatībā saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma nosacījumiem.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas sākumcenu 1700 euro (viens tūkstotis
septiņi simti euro), nosakot maksāšanas līdzekli 100% euro.
3. Noteikt atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ruķeļu karjers”,
kadastra Nr. 4242 006 0075, Amatas pagastā, Amatas novadā, izsoles
noteikumus (noteikumi pielikumā).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram
Mārim Timermanim.

Nr.4
Par Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Andreicēni”, kadastra Nr.
42460040074 Drabešu pagastā, Amatas novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro
daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu, kā arī likuma “Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 6 nodaļu,

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Amatas novada pašvaldībai saskaņā ar 20.06.2014.
izsniegto zemesgrāmatu apliecību piederošo nekustamo īpašumu „Andreicēni”,
Drabešu pagasts, Amatas novads, kadastra Nr. 42460040074, 9.23 ha kopplatībā
saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma
un likuma Par zemes privatizāciju lauku apvidos nosacījumiem.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas sākumcenu 9500 euro (deviņi tūkstoši
pieci simti euro), nosakot maksāšanas līdzekli 100% euro.
3. Noteikt atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Andreicēnii”,
kadastra Nr. 42460040074, Drabešu pagastā, Amatas novadā, izsoles
noteikumus (noteikumi pielikumā).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram
Mārim Timermanim.

Nr.5
Par Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Elkukalns 2”, kadastra Nr.
4278 010 0012 Skujenes pagastā, Amatas novadā atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro
daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu, kā arī likuma “Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 6 nodaļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Amatas novada pašvaldībai saskaņā ar 20.09.2013.
izsniegto zemesgrāmatu apliecību piederošo nekustamo īpašumu „Elkukalns
2”, Skujenes pagasts, Amatas novads, kadastra Nr. 42780100012, 3.62 ha
kopplatībā saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma un likuma Par zemes privatizāciju lauku apvidos
nosacījumiem.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas sākumcenu 6200 euro (seši
tūkstoši divi simti euro), nosakot maksāšanas līdzekli 100% euro.
3. Noteikt atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Elkukalns 2”,
Skujenes pagasts, Amatas novads, kadastra Nr. 42780100012, izsoles
noteikumus (noteikumi pielikumā).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības
izpilddirektoram Mārim Timermanim.

Nr.6
Par Amatas novada Drabešu internātpamatskolas saimniecisko, tehnisko
darbinieku un medicīniskā personāla amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu, kas
nosaka, ka dome var apstiprināt pārvaldes struktūru, 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
kas nosaka, ka dome var noteikt pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,
pamatojoties uz Amatas novada Drabešu internātpamatskolas direktores S.Čemmes
06.01.20156. iesniegumu Nr.3-9.1/0120160035 par izmaiņām amatu sarakstā,
saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšanu sakarā ar audzēkņu skaita
samazināšanos, izvērtējot pašvaldības iestāžu darbiniekiem noteiktos profesionālās
darbības pamatuzdevumus, darba pienākumu apjomu un noslodzi, saskaņā ar Amatas
novada 20.01.2016. Finanšu komitejas atzinumu
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Sākot no 2016.gada 1.februāri izdarīt izmaiņas Amatas novada Drabešu
internātpamatskolas saimniecisko, tehnisko darbinieku un medicīniskā personāla amata
vienību sarakstā:
1.1. Izslēgt 0,15 amata vienību ārsts.
1.2. Izslēgt 1 (vienu) amata vienību apkopējs.
1.3. Samazināt amata vienībai pirmsskolas iestāžu un skolu māsa likmi no 0,8
uz 0,5.
1.4. Samazināt amata vienībai veļas pārzinis likmi no 0,8 uz 0,5.
1.5. Izveidot 1(vienu) jaunu amata vienību krāšņu kurinātājs, ar likmi 0.5,
profesijas kods 8182 04. Amatam noteikta 13 amatu saime, II amatu saimes līmenis, 2.
mēnešalgu grupa, pilnas likmes mēnešalgas apmērs EUR 370,-.
2. Apstiprināt Amatas novada Drabešu internātpamatskolas saimniecisko,
tehnisko darbinieku un medicīniskā personāla amatu sarakstu pēc stāvokļa uz
01.02.2016.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 19.11.2015. sēdē Nr.12
apstiprināto Amatas novada Drabešu internātpamatskolas saimniecisko, tehnisko
darbinieku un medicīniskā personāla amatu vienību sarakstu pēc stāvokļa uz
01.01.2016.
4. Uzdot Amatas novada Drabešu internātpamatskolas direktorei S.Čemmei
rakstveidā paziņot darbiniekiem par apstākļiem, kas ir darba līguma uzteikuma pamatā
un uzteikt darba līgumus.
5. Izmaksāt darbiniekiem atlaišanas pabalstu, ievērojot Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17. pantā noteikto kārtību.

Nr.7
Par Amatas novada Ieriķu bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita

Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada Amatas novada Ieriķu bibliotēkas lietošanas
noteikumus.
2. Noteikumi publicējams Amatas novada mājas lapā www.amatasnovads.lv un
izvietoti Ieriķu bibliotēkā.
3. Amatas novada Ieriķu bibliotēkas lietošanas noteikumi stājas spēkā pēc
2016. gada 20. janvāra domes sēdes protokola parakstīšanas.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Amatas novada Ieriķu bibliotēkas vadītāja.

Nr.8
Par Amatas novada bāriņtiesas amatu mēnešalgu apmēru
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13 punktu,
kas nosaka, ka dome var noteikt pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,
Bāriņtiesas likuma 2. panta 1,2,3 un 4 daļu, 7.panta 1 un 2 daļu, 9. panta 1 un 2. daļu,
Amatas novada pašvaldības 2015. gada 19. novembra lēmumu “Par pašvaldības
2016. gada budžeta sagatavošanu un plānotajiem atlīdzības fonda grozījumiem”, kurā
noteikts, ka plānojams pašvaldības atlīdzības fonda pieaugums 5%-8% apmērā no 2016.
gada 1. janvāra,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada bāriņtiesas amatu mēnešalgas sekojošiem
Amatas novada bāriņtiesas amatiem:
1.1.Amatam “Bāriņtiesas priekšsēdētājs” tiek noteikts mēnešalgas
palielinājums 5% apmērā (līdzšinējā noteiktā mēnešalga EUR 952,-) un
sākot no 2016.gada 1.februāra noteikta mēnešalga EUR 1000,- (viens
tūkstotis euro 00 centi).
1.2.Amatam “Bāriņtiesas loceklis” tiek noteikts mēnešalgas palielinājums
5% apmērā (līdzšinējā noteiktā mēnešalga EUR 762,-) un sākot no
2016.gada 1.februāra noteikta mēnešalga EUR 801,- (astoņi simti viens
euro 00 centi).
1.3.Amatam “Bāriņtiesas loceklis” ar amata likmi 0,4 tiek noteikts
mēnešalgas palielinājums 5% apmērā (līdzšinējā pilnas likmes noteiktā
mēnešalga EUR 762,-) un sākot no 2016.gada 1.februāra noteikta pilnai
slodzei mēnešalga EUR 801,- ,bāriņtiesas loceklim
0,4 slodzes
mēnešalga EUR 320,40 (trīs simti divdesmit euro 40 centi).
1.4.Amatam “Bāriņtiesas loceklis” ar amata likmi 0,3 tiek noteikts
mēnešalgas palielinājums 5% apmērā (līdzšinējā pilnas likmes noteiktā
mēnešalga EUR 762,-) un sākot no 2016.gada 1.februāra noteikta pilnai
slodzei mēnešalga EUR 801,- ,bāriņtiesas loceklim
0,3 slodzes
mēnešalga EUR 240,30 (divi simti četrdesmit euro 30 centi).
2. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amatu un nodarbināto sarakstu pēc
stāvokļa uz 01.02.2016.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 19.11.2015. Amatas novada domes sēdē Nr.12
apstiprināto amata vienību sarakstu pēc stāvokļa 01.01.2016.

Nr.9
Par Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Pamatojoties uz likumu “Valsts un pašvaldību institūciju un darbinieku
atlīdzības likums”, kas nosaka valsts un pašvaldību amatpersonu mēnešalgas
noteikšanas kārtību un apmērus,
Amatas novada pašvaldības 2015. gada 19. novembra lēmumu “Par pašvaldības
2016. gada budžeta sagatavošanu un plānotajiem atlīdzības fonda grozījumiem”, kurā
noteikts, ka plānojams pašvaldības atlīdzības fonda pieaugums 5%-8% apmērā no 2016.
gada 1. janvāra,
kā arī Amatas novada domes darba samaksas nolikuma 2.3. punktu, kurš
nosaka, ka domes priekššdētāja mēnešalgu nosaka ar domes lēmumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-13:Āris Kazerovskis, Modris
Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita Krastiņa,
Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons, Jānis
Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-1: Elita Eglīte), nolemj:
1. Domes priekšsēdētājam noteikt mēnešalgas palielinājumu 5% sākot ar 2016.
gada 1. februāri, nosakot mēnešalgas apmēru 1799, - euro. (līdzšinējā
mēnešalga EUR 1713,-)
2. Noteikt, ka domes priekšsēdētāja mēnešalga izmaksājama to noapaļojot
pilnos euro.
3. Uzdot domes izpilddirektoram M. Timermanim noslēgt vienošanos par
grozījumiem amatpersonas darba līgumā par mēnešalgas maiņu.

Nr.10
Par Amatas novada pašvaldības dalību programmas ,,ERASMUS+: Jaunatne
darbībā” 3.pamatdarbības “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas
veidotāju tikšanās” projektā “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte.
Saskaņā ar Jaunatnes likuma 5. pantu par pašvaldību kompetenci jaunatnes
politikas nozarē, likuma Par pašvaldībām 12. pantu par pašvaldības iniciatīvu
realizēšanu un Novadu pašvaldību sadarbības sēdē (02.11.2015. Protokols Nr.4,
6.punkts) pieņemto lēmumu par Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādi sadraudzības
novados projekta ,,Erasmus+:Jaunatne darbībā” ietvaros un pamatojoties uz 2014. gadā
veiksmīgi īstenoto projektu „Kas Es Esmu Eiropā”, piesaistot jaunatnes lietu
speciālistus no Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un
Vecpiebalgas novadiem, izstrādāt jaunatnes politikas stratēģiju projekta “Jaunatnes
politikas stratēģijas izstrāde” ietvaros.
Finansēšanas
avots:
Programma„ERASMUS+:Jaunatne
darbībā”
3.pamatdarbība „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju
tikšanās”,
Projekta kopējās izmaksas Izmaksas: EUR 55 284.00, Attiecināmās izmaksas:
100%;
Priekšfinansējums: 65% (EUR 35934.60) – „ERASMUS+:Jaunatne darbībā”,
35% (EUR 19349.40 : 8 pašvaldības) - no katras pašvaldības EUR 2418.68, kas tiks
atgriezts no projekta līdzekļiem pēc noslēguma maksājuma saņemšanas. Plānotais
projekta ilgums ir 24 mēneši, Plānotais projekta īstenošanas uzsākšanas datums ir
2016. gada septembris,

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piedalīties
JSPA
programmas
,,ERASMUS+:Jaunatne
darbībā”
3.pamatdarbības – “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas
veidotāju tikšanās” projekta“Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde”
(turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanā laika periodā no 2016.gada
septembra līdz 2018.gada septembrim kā projekta pieteikuma iesniedzējam,
piesaistot par partneriem Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas,
Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pašvaldības.
2. Atbildīgā kontaktpersona par projekta īstenošanu no Amatas novada
pašvaldības: Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes
metodiķe Diāna Briede, tālr. 28376765, e-pasts:dianabriede@gmail.com
3. Amatas novada pašvaldība apņemas īstenot projektu, nodrošinot:
3.1. Nepieciešamo priekšfinansējumu (Projekta noslēgumā) saskaņā ar
Projekta finansu tāmi un laika grafiku – Pielikumā;
3.2. Atbilstošu speciālistu un politiķu iesaisti jauniešu interešu un vajadzību
izpētei Amatas novadā, organizējot diskusijas, anketēšanu,iegūto datu
apstrādi, analīzi;
3.3. Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādi, balsoties uz pētījumā iegūtajiem
datiem- sasniedzamās Projekta iznākuma rādītāja kvotas izpildi.
4. Atbildīgā persona par Projekta īstenošanai saistīto dokumentu parakstīšanu
- Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte.

Nr.11
Par piedalīšanos AS „CATA” ārkārtas akcionāru sapulcē un balsošanas uzdevuma
izdošanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte.
Amatas novada pašvaldība ir ieguvusi akciju sabiedrības „CATA”, vienotais
reģistrācijas numurs 40003016840, akcijas 2009.gada administratīvi teritoriālās
reformas rezultātā. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību
kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt līdzekļus kapitālsabiedrībās. Akciju sabiedrība
„CATA” darbojas Amatas novada pašvaldībai stratēģiski svarīgā nozarē, un pašvaldība,
lai nodrošinātu efektīvu pašvaldību funkciju un uzdevumu veikšanu, realizējot pārvaldi
kā privāttiesību subjekts darbojas sabiedrības interesēs. Saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu, viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus.
2016.gada 22.janvārī tiek sasaukta akciju sabiedrības „CATA” ārkārtas
akcionāru sapulce. Darba kārtībā paredzēti sekojoši jautājumi:
1. Par AS „CATA” reorganizāciju.
2. Par AS „CATA” pamatkapitāla palielināšanu.
3. Par AS „CATA” statūtu grozījumiem.
4. AS „CATA” padomes vēlēšanas.
Akciju sabiedrības „CATA” akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē gan
personiski, gan ar pārstāvja starpniecību. Kapitāla daļu turētāju kapitālsabiedrības
akcionāru sapulcē pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Kapitāla daļu turētāja
pārstāvis var pilnvarot atbildīgo darbinieku vai citu personu pārstāvēt kapitāla daļu

turētāju kapitālsabiedrības akcionāru sapulcē. Šādā gadījumā kapitāla daļu turētāja
pārstāvis pilnvarotajai personai izdod pilnvaru un rakstveida balsošanas uzdevumu katrā
akcionār sapulces darba kārtības jautājumā. Pilnvarotā persona akcionāru sapulcē drīkst
balsot tikai tā, kā norādīts balsošanas uzdevumā.
Iepazinušies ar izstrādātajiem AS „CATA” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu
projektiem un, pamatojoties uz Valsts pārvaldes likuma 87.panta pirmo daļu, 88.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 6.pnatu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
15.panta pirmās daļas 19.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 17.panta otro daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Pilnvarot Amatas novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Timermani pārstāvēt
Amatas novada pašvaldību kā kapitāla daļas turētāju AS „CATA”
kapitālsabiedrības akcionāru sapulcē.
2. Amatas novada pašvaldība uzdod pilnvarotajai personai balsošanas uzdevumu
katrā akcionāru sapulces darba kārtības jautājumā:
2.1.„Par AS „CATA” reorganizāciju”. Balsot –PAR, atbilstoši sagatavotajam
lēmuma projektam;
2.2.„Par AS „CATA” pamatkapitāla palielināšanu”. Balsot –PAR- atbilstoši
sagatavotajam lēmuma projektam.
2.3.„Par AS „CATA” statūtu grozījumiem” . Balsot –PAR- atbilstoši
sagatavotajam lēmuma projektam.
2.4.„AS „CATA” padomes vēlēšanas”. Balsot –PAR atbilstoši informācijai par
izvirzītajiem padomes locekļu kandidātiem
3. Izdot pilnvaru un rakstveida balsošanas uzdevumu pilnvarotajai personai, nosakot kā
pilnvarotā persona akcionāru sapulcē drīkst balsot tikai tā, kā norādīts balsošanas
uzdevumā.

Nr.12
Par projekta idejas koncepta iesniegšanu 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa trešās
projektu iesniegumu atlases kārtas priekšatlases ietvaros
Ziņo Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V. Lācis, P. Ontužāns
Atbilstoši Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā
atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām"
trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā
infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru
pašvaldības" priekšatlases kritērijiem un saskaņā ar Amatas novada Investīciju plānu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Iesniegt Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā projekta idejas
konceptu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība
Amatas novadā”, paredzot Amatas novada pašvaldības īpašumā esošās Cecīļu

ielas, kas atrodas Ieriķos, Drabešu pagastā, Amatas novadā, rekonstrukciju –
asfaltēšanu, gājēju ietves izbūvi un ielu apgaismojuma izbūvi.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.593 "Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām" īstenošanas noteikumi" nosacījumiem par prasību projektā
identificēt komersantu, kas nodrošinās projekta idejas konceptā sasniedzamos
iznākuma rādītājus, vienoties ar SIA “Ekju” par rakstiska apliecinājuma
sagatavošanu iesniegšanai kopā ar projekta koncepta veidlapu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Amatas novada pašvaldības projektu
koordinatore Zane Pīpkalēja.

Nr.13
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām personām
Ziņo 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, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piešķirt nekustamo īpašumu nodokļa summas samazinājumu par 50% kā
politiski represētajajām personām.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

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

Nr.15
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Svempi 1” sadalīšanu un robežu
pārkārtošanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers.
Amatas novada dome izskatījusi G. L.(p.k. ***) 2016.gada 11.janvārī reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.0120160101) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Svempi 1” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** robežu pārkārtošanai un sadalīšanai.
Saskaņā ar Amatas novada 26.02.2014 saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Amatas
novada teritorijas plānojums 2014.-2024.g.” grafiskās daļas noteikto teritorijas plānoto
un atļauto izmantošanu iesniegumā minētajiem īpašumiem atļautā teritorijas
izmantošana noteikta kā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DZM) (DZM apzīmējums teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna atdalāmā
zemes platība ir noteikta 0,2 ha.
Amatas novada domes teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala sadalīšanu,
pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam īpašumam
jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17. „Par Amatas
novada teritorijas plānojumiem”, LR „Zemes ierīcības likums” 5.panta 1.punktu,
9.panta 1.daļu, MK noteikumiem Nr.867. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
10.3. punktu un, saskaņā ar ierosinātāja Gunāra Lubūža 2016.gada 11.janvārī reģistrēto
iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris
Kazerovskis, Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis
Lemešonoks, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis
Lācis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
„Svempi 1” (NĪ kad.Nr. ***) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** robežu
pārkārtošanai un sadalīšanai, atbilstoši pievienotajām zemes robežu plānos
attēlotajām skicēm.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes ierīcības
projekta darba uzdevumu – pielikumā.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.16
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Astītes” sadalīšanu un jauna
nosaukuma apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers.
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Astītes” (NĪ kadastra Nr. ***) īpašnieka SIA “VIDZEMES MEŽSAIMNIEKS”
(reģ.Nr.44103011653) pilnvarotās personas N. L. (p.k. ***) 2016.gada 7.janvārī
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0120160067) ar lūgumu piekrist sadalīt un apstiprināt

jaunu nosaukumu
nekustamā īpašuma „Astītes” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42460020148.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un SIA
“VIDZEMES MEŽSAIMNIEKS” pilnvarotās personas N. L. 2016.gada 7.janvārī
reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma „Astītes” (NĪ kadastra Nr.
***) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** un piešķirt
tai jaunu nosaukumu „Ļipiņas 2”.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas
attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.17
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Šipkas” sadalīšanu un nosaukuma
apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers.
Amatas novada dome ir izskatījusi Skujenes pagasta nekustamā īpašuma
“Šipkas” (NĪ kadastra nr. ***) īpašnieka R. Š. (p.k. ***) 2015.gada 3.decembrī
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.1220150032) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt
jaunu nosaukumu “Meža Šipkas” nekustamā īpašuma “Šipkas” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu ***.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kā arī
Roberta Škapara 2015.gada 3.decembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Šipkas” (NĪ kadastra Nr.
***) atsevišķu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***
Nodalītajai zemes vienībai apstiprināt nosaukumu “Meža Šipkas”.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas
attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.18
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Amata” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, nekustamais īpašums Drabešu pagasta „Amata” (NĪ kadastra Nr. 4246
009 0119), kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460090119, vienas
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 42460090119001) un trīs palīgceltnēm
(kadastra apzīmējumi 42460090119002, 42460090119003, 42460090119004) ar
četriem dzīvokļu īpašumiem ir nodoti dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, Zemesgrāmatu likumu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības bilances Drabešu pagasta nekustamo īpašumu
„Amata”.
2. Dzēst Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Amata” , (NĪ kadastra Nr. 4246
009 0119) ierakstu uz Amatas pagasta pašvaldības vārda..
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.19
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Ezerlīči” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, nekustamais īpašums Drabešu pagasta „Ezerlīči” (NĪ kadastra Nr. 4246
005 0118), kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460050118, vienas
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 42460020424001) un vinas palīgceltnes
(kadastra apzīmējums 42460020424002) ar četriem dzīvokļu īpašumiem ir nodoti
dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, Zemesgrāmatu likumu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības bilances Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Ezerlīči”.
2. Dzēst Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Ezerlīči” , (NĪ kadastra Nr. 4246
005 0118) ierakstu uz Amatas pagasta pašvaldības vārda.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.20
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Ieriķi” ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, nekustamais īpašums Drabešu pagasta „Ieriķi” (NĪ kadastra Nr. 4246 007
0160), kurš sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 42460070160
un 42460070237, un pamatceltnes (kadastra apzīmējumi 42460070160001 un
42460070237001). Visas telpu grupas ir nodotas īpašniekiem.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, Zemesgrāmatu likumu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības bilances Drabešu pagasta nekustamo īpašumu
„Ieriķi”.
2. Dzēst Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Ieriķi” , (NĪ kadastra Nr. 4246
007 0160) ierakstu uz Amatas pagasta pašvaldības vārda.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.21
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Jaunsaulītes” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, nekustamais īpašums Drabešu pagasta „Jaunsaulītes” (NĪ kadastra Nr.
4246 002 0424), kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460020424
un vienas dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 42460020424001) ar diviem
dzīvokļu īpašumiem ir nodoti dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, Zemesgrāmatu likumu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības bilances Drabešu pagasta nekustamo īpašumu
„Jaunsaulītes”.
2. Dzēst Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Jaunsaulītes” , (NĪ kadastra Nr.
4246 002 0424) ierakstu uz Amatas pagasta pašvaldības vārda.

3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.22
Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Rogas” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, nekustamais īpašums Nītaures pagasta „Rogas” (NĪ kadastra Nr. 4268
006 0224), kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060224 un
vienas dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 42680060224001) ar diviem dzīvokļu
īpašumiem ir nodoti dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, Zemesgrāmatu likumu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības bilances Nītaures pagasta nekustamo īpašumu
„Rogas”.
2. Dzēst Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Rogas” , (NĪ kadastra Nr. 4268
006 0224) ierakstu uz Amatas pagasta pašvaldības vārda.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.23
Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Sarkaņi” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, nekustamais īpašums Nītaures pagasta „Sarkaņi” (NĪ kadastra Nr. 4268
510 0001), kurš sastāv no vienas dzīvojamās ēkas un piecām palīgceltnēm ar diviem
dzīvokļu īpašumiem ir nodots dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, Zemesgrāmatu likumu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Nītaures pagasta
„Sarkaņi”.

2. Dzēst Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Sarkaņi” , (NĪ kadastra Nr.
4268 510 0001) ierakstu uz Amatas novada pašvaldības vārda.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.24
Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Sarmas” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
nekustamais īpašums Nītaures pagasta „Sarmas” (NĪ kadastra Nr. 4268 006 0222), kurš
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060222 un vienas dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 42680060222001) ar diviem dzīvokļu īpašumiem ir nodoti
dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, Zemesgrāmatu likumu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības bilances Nītaures pagasta nekustamo īpašumu
„Sarmas”.
2. Dzēst Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Sarmas” , (NĪ kadastra Nr.
4268 006 0222) ierakstu uz Amatas novada pašvaldības vārda.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.25
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Vītoli” ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, nekustamais īpašums Skujenes pagasta „Vītoli” (NĪ kadastra Nr. 4278
504 0003), kurš sastāv no vienas dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums
42780040081001) ar diviem dzīvokļu īpašumiem, un divām nedzīvpojamām ēkām
(kadastra apzīmējumi 42780040081002 un 42780040081003) ir nodots dzīvokļu
īpašniekiem.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, Zemesgrāmatu likumu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:

1. Izslēgt no pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Skujenes pagasta
„Vītoli”.
2. Dzēst Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Vītoli” , (NĪ kadastra Nr. 4278
504 0003) ierakstu uz Amatas novada pašvaldības vārda.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.26
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Gundegas” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, nekustamais īpašums Zaubes pagasta „Gundegas” (NĪ kadastra Nr. 4296
005 0180), kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42960050180 un
vienas dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 42960050180001) ar divpadsmit
dzīvokļu īpašumiem ir nodots dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, Zemesgrāmatu likumu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Zaubes pagasta
„Gundegas”.
2. Dzēst Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Gundegas” , (NĪ kadastra Nr.
4296 005 0180) ierakstu uz Amatas pagasta pašvaldības vārda.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.27
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Niedras” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, nekustamais īpašums Zaubes pagasta „Niedras” (NĪ kadastra Nr. 4296
005 0232), kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42960050232 un
vienas dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 42960050232001) ar divpadsmit
dzīvokļu īpašumiem ir nodots dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, Zemesgrāmatu likumu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita

Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Zaubes pagasta
„Niedras”.
2. Dzēst Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Niedras” , (NĪ kadastra Nr. 4296
005 0232) ierakstu uz Amatas pagasta pašvaldības vārda.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.28
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Rozītes” ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, nekustamais īpašums Zaubes pagasta „Rozītes” (NĪ kadastra Nr. 4296
003 0145), kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42960030145 un
vienas dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 42960030145001) ar četriem dzīvokļu
īpašumiem ir nodots dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, Zemesgrāmatu likumu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Zaubes pagasta
„Rozītes”.
2. Dzēst Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Rozītes” , (NĪ kadastra Nr. 4296
003 0145) ierakstu uz Amatas pagasta pašvaldības vārda.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.29
Par zemes ierīcības projekta „Vanadzēni”, Zaubes pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome 23.12.2015. sēdē Nr.13 pieņēma lēmumu ”Par zemes
ierīcības projekta „Vanadzēni”, Zaubes pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba
uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde
sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** trijos atsevišķos zemes gabalos ar
platībām ***ha, ***ha un ***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 26.02.2014. saistošie noteikumi Nr. 6 ”Amatas
novada teritorijas plānojums 2014.-2024.”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Zaubes pagasta
“Vanadzēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** sadalīšanai.
2. Saglabāt nosaukumu „Vanadzēni” un adresi “Vanadzēni”, Zaubes pagasts,
Amatas novads zemes vienībai Nr.1 ar platību ***ha atbilstoši zemes ierīcības
projektam. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Platība
var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
3. Piešķirt nosaukumu „Meža Vanadzēni” atdalītajai zemes vienībai Nr.2, kuras
platība ***ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Zemes vienībai noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
4. Piešķirt nosaukumu „Upes Vanadzēni” atdalītajai zemes vienībai Nr.3, kuras
platība ***ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Zemes vienībai noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
6. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.30
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Pauļi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 42960040068 sadalīšanu.
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome izskatījusi I. S. (p.k. ***) 2016.gada 7.janvārī reģistrēto
iesniegumu (reģ. Nr.0120160056) ar lūgumu piekrist sadalīt Zaubes pagasta nekustamā
īpašuma „Pauļi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42960040068.
Saskaņā ar Amatas novada pašvaldības 26.02.2014. saistošajiem noteikumiem
Nr.6 „Amatas novada teritorijas plānojums 2014.-2024.g.” grafiskās daļas noteikto
teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu nekustamā īpašuma „Vanadzēni” atļautā
teritorijas izmantošana noteikta kā lauksaimniecības teritorija (L) (L - apzīmējums
teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna izveidojamā nekustamā
īpašuma zemes vienības platība ir noteikta - ***ha.
Amatas novada pašvaldības teritorijas plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs
A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala sadalīšanu,
pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam īpašumam
jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.6. „Amatas
novada teritorijas plānojums 2014.-2024.g.”, LR „Zemes ierīcības likums” 5.panta
1.punktu, 9.panta 1.daļu, MK noteikumiem Nr.867. „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 10.3. punktu un, saskaņā ar ierosinātāja Imanta Salmiņa iesniegumu,

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris
Kazerovskis, Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis
Lemešonoks, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis
Lācis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Piekrist Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Pauļi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** sadalīšanai, atbilstoši pievienotajai zemes robežu plānā attēlotajai
skicei.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes ierīcības
projekta darba uzdevumu – pielikumā.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.31
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta nekustamo īpašumu
„Pagasta ceļš 1”, „Zivtiņas”, „Jaunjūgas 4” un „Purvi” robežu pārkārtošanu.
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome 23.12.2015. sēdē Nr.13 pieņēma lēmumu ”Par Drabešu
pagasta nekustamo īpašumu „Pagasta ceļš 1”, „Zivtiņas”, „Jaunjūgas 4” un „Purvi”
robežu pārkārtošanu, un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes
ierīcības projekta izstrāde. Zemes ierīcības projekts saskaņots ar nekustamo īpašumu
īpašniekiem un esošo inženierkomunikāciju turētājiem.
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas V. Važas (sertifikāts sērija BA Nr.152)
iesniegto zemes ierīcības projektu 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
26.02.2014. saistošie noteikumi Nr. 6 ”Amatas novada teritorijas plānojums 2014.2024.g.”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu ”Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu
„Pagasta ceļš 1”, „Zivtiņas”, „Jaunjūgas 4” un „Purvi” robežu pārkārtošanu”.
2. Saglabāt nosaukumu „Pagasta ceļš 1” zemes vienībai Nr.1 (atbilstoši zemes
ierīcības projektam) ar platību ***ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas. Saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods
1101) ***ha.
3. Saglabāt nosaukumu „Purvi” zemes vienībām Nr.2 (platība ***ha), Nr.3 (platība
***ha), Nr.4 (platība ***ha) un Nr.5 (platība ***ha), atbilstoši zemes ierīcības
projektam. Platības var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas. Noteikt zemes

4.

5.

6.

7.
8.

vienībām Nr.2, Nr.3 un Nr.5 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - dabas
pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501). Noteikt zemes vienībai Nr.4
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
Saglabāt nosaukumu „Zivtiņas”, saglabāt adresi - „Zivtiņas”, Amata, Drabešu
pagasts, Amatas novads zemes vienībai Nr.6 (atbilstoši zemes ierīcības
projektam) ar platību ***ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601) ***ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
(kods 0501) ***ha.
Saglabāt nosaukumu „Jaunjūgas 4” zemes vienībai Nr.8 (atbilstoši zemes
ierīcības projektam) ar platību ***ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas
nozīmes zeme (kods 0501) ***ha.
Apstiprināt nosaukumu „Pakalni”, apstiprināt adresi - „Pakalni”, Amata,
Drabešu pagasts, Amatas novads zemes vienībai Nr.7 (atbilstoši zemes ierīcības
projektam) ar platību ***ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601) ***ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
(kods 0501) ***ha.
Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.32
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Drabešu pagasta nekustamā
īpašuma “Lejas Buļas” zemes vienībā 42460060016
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers
Amatas novada dome ir izskatījusi L.V. (p.k. ***) pilnvarotās personas Ivo Viguļa (p.k.
***) 2016.gada 15.janvārī reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0120160139) ar lūgumu mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai no lauksaimniecībā
izmantojamās zemes uz meža zemi Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Lejas Buļas”
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu *** platībā ***ha.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, LR MK 10.04.2012 noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas
un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.2.daļas 71.3.punktu un Ivo Viguļa
2016.gada 15.janvārī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Lejas Buļas” (NĪ kadastra Nr. ***) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļai (atbilstoši pievienotajai shēmai),
kuras platība ***ha, sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
1.1.Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība –
***ha (kods-0201).

2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.33
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta nekustamo īpašumu
„Cimdiņi”, „Ulubes” un „Jaunmāras” robežu pārkārtošanu un sadalīšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers
Amatas novada dome 21.10.2015. sēdē Nr.11 pieņēma lēmumu ”Par Drabešu
pagasta nekustamo īpašumu „Cimdiņi”, „Ulubes” un „Jaunmāras” robežu pārkārtošanu
un sadalīšanu, un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes
ierīcības projekta izstrāde. Zemes ierīcības projekts saskaņots ar nekustamo īpašumu
īpašniekiem un esošo inženierkomunikāciju turētājiem.
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas V. Važas (sertifikāts sērija BA Nr.152)
iesniegto zemes ierīcības projektu 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
26.02.2014. saistošie noteikumi Nr. 6 ”Amatas novada teritorijas plānojums 2014.2024.g.”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu ”Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu
„Cimdiņi”, „Ulubes” un „Jaunmāras” robežu pārkārtošanu un sadalīšanu”.
2. Saglabāt nosaukumu „Ulubes”, saglabāt adresi - „Ulubes”, Amata, Drabešu pagasts,
Amatas novads zemes vienībai Nr.1 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar platību
0,77 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas. Noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) ***ha un dabas
pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501***ha.
3. Saglabāt nosaukumu „Jaunmāras” zemes vienībai Nr.4 (atbilstoši zemes ierīcības
projektam) ar platību ***ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
Saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) ***ha.
4. Saglabāt nosaukumu „Cimdiņi”, saglabāt adresi - „Cimdiņi”, Amata, Drabešu
pagasts, Amatas novads zemes vienībai Nr.3 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar
platību 0,85 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas. Noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) *** ha un
dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) ***ha.
5. Apstiprināt nosaukumu „Atvases”, apstiprināt adresi - „Atvases”, Amata, Drabešu
pagasts, Amatas novads zemes vienībai Nr.2 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar
platību ***ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas. Noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) ***ha un
dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) ***ha.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.34
Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Lāsītes” ieraksta dzēšanu
zemesgrāmatā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, nekustamais īpašums Nītaures pagasta „Lāsītes” (NĪ kadastra Nr. 4268
006 0228), kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060228 un
vienas dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 42680060228001) ar astoņu dzīvokļu
īpašumiem ir nodoti dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, Zemesgrāmatu likumu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības bilances Nītaures pagasta nekustamo īpašumu
„Lāsītes”.
2. Dzēst Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Lāsītes” , (NĪ kadastra Nr.
4268 006 0228) ierakstu uz Amatas novada pašvaldības vārda.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.35
Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Āres” ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, nekustamais īpašums Nītaures pagasta „Āres” (NĪ kadastra Nr. 4268 006
0223), kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060223 un vienas
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 42680060223001) ar diviem dzīvokļu
īpašumiem ir nodoti dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, Zemesgrāmatu likumu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis Lemešonoks, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Andris Jansons,
Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības bilances Nītaures pagasta nekustamo īpašumu
„Āres”.
2. Dzēst Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Āres” , (NĪ kadastra Nr. 4268
006 0223) ierakstu uz Amatas novada pašvaldības vārda.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru

Nr.36
Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Rūķi” un „Ruki-Amata” zemes
ierīcības projekta izstrādāšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers
Amatas novada dome izskatījusi A. Z. (p.k. ***) pilnvarotās personas I. K.(p.k.
***) 2016.gada 18.janvāra iesniegumu ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Rūķi” (NĪ kad.Nr. ***) un „RukiAmata” (NĪ kad.Nr. ***) zemes vienību robežu pārkārtošanai.
Saskaņā ar Amatas novada 26.02.2014 saistošajiem noteikumiem Nr.6 „ Amatas
novada teritorijas plānojums 2014.-2024.g.” grafiskās daļas noteikto teritorijas plānoto
un atļauto izmantošanu iesniegumā minētajiem īpašumiem atļautā teritorijas
izmantošana noteikta kā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DZM) (DZM apzīmējumi teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna atdalāmā
zemes platība ir noteikta 0,1 ha.
Amatas novada domes teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala sadalīšanu,
pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam īpašumam
jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.6. „Par Amatas
novada teritorijas plānojums 2014.-2024.g.”, LR „Zemes ierīcības likums” 5.panta
1.punktu, 9.panta 1.daļu, 12.04.2011 MK noteikumiem Nr.288. „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 11. punktu un, saskaņā ar ierosinātāja A. Z. pilnvarotās personas
I.K. 2016.gada 18.janvāra iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Āris
Kazerovskis, Modris Veitners, Pēteris Grugulis, Guna Kalniņa-Priede, Arnis
Lemešonoks, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Olita Elmere, Sarmīte Sviderska, Valdis
Lācis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
„Rūķi” (NĪ kad. Nr. ***) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460090189
un nekustamā īpašuma „Ruki-Amata” (NĪ kad. Nr. ***) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu *** robežu pārkārtošanai, atbilstoši pievienotajām zemes
robežu plānos attēlotajām skicēm.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes ierīcības
projekta darba uzdevumu – pielikumā.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru

Sēdi slēdz plkst. 17.00

Sēdes vadītāja
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