LATVIJAS REPUBLIKAS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA
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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.11
Amatas novada Drabešu pagastā

2014. gada 27. augustā

Sēde sasaukta plkst.15:30
Sēdi sāk plkst. 15:30
Darba kārtība:
1. Par Amatas novada domes Saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Amatas
novada pašvaldības 2014.gada saistošajos noteikumos Nr. 2 “Noteikumi
par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”” apstiprināšanu.
2. Par Amatas novada pašvaldības bāriņtiesas nolikuma projekta
apstiprināšanu.
3. Par Amatas novada pašvaldības bāriņtiesas sastāva apstiprināšanu.
4. Par Amatas novada bāriņtiesas amata vienību, slodžu un amatu mēnešalgu
apmēra apstiprināšanu.
5. Par Ievas Bernadetas – Dārziņas apstiprināšanu PII „Kastanītis” vadītājas
amatā.
6. Par ilgtermiņa aizņēmumu jaunu granulu apkures katlu iegādei un
uzstādīšanai, katlu mājas rekonstrukcijai un apkures sistēmas renovācijai
Amatas novada Drabešu internātpamatskolā nodrošināšanai.
7. Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta „Amatas novada Skujenes
ciema
ūdenssaimniecības
attīstība”,
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/161/120, realizācijas nodrošināšanai.
8. Par Amatas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Kumadas
31”, Drabešu pagasts, Amatas novads, nodošanu atsavināšanai.
9. Par Amatas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ezerkrasti”,
Zaubes pagasts, Amatas novads, nodošanu atsavināšanai.
10. Iesnieguma izskatīšana.
11. Iesnieguma izskatīšana.
12. Par grozījumiem 26.09.2013. noteikumos „Valsts budžeta mērķdotācijas
izglītībai Amatas novada izglītības iestādēm sadales kārtība”.
13. Par Amatas novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vadītāju
mēnešalgām.
14. Par Amatas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (grupu)
pedagogu darba algas likmi
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15. Mednieku komisijas sastāva papildināšanu.
16. Par vienošanās pagarināšanu ar biedrību „Give a hand”.
17. Par zemes gabalu maiņas organizēšanu Drabešu pagasta nekustamā
īpašuma „Līvu kopmītnes” attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas vajadzībām.
18. Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Vējkalni”, „Ezerputni” un
„Zeltaiņi” robežu pārkārtošanu
19. Par adresu datu sakārtošanu Amatas pagasta nekustamajā īpašumā
„Reinas”
20. Par adresu datu sakārtošanu Amatas pagasta nekustamajā īpašumā
„Bērzkalni”
21. Par adresu datu sakārtošanu Amatas pagasta nekustamajā īpašumā
„Rencēni 1”
22. Par adresu datu sakārtošanu Drabešu pagasta nekustamajā īpašumā
„Amatas”
23. Par adresu datu sakārtošanu Drabešu pagasta nekustamajā īpašumā
„Dzelzceļa veikals”
24. Par adresu datu sakārtošanu Drabešu pagasta nekustamajā īpašumā „Ruļļi”
25. Par adrešu datu sakārtošanu Nītaures pagasta nekustamajā īpašumā
„Rezguļu krogs”
26. Par adresu datu sakārtošanu Zaubes pagasta nekustamajā īpašumā
„Cerēni”
27. Par adresu datu sakārtošanu Zaubes pagasta nekustamajā īpašumā
„Ennēni”
28. Par adresu datu sakārtošanu Zaubes pagasta nekustamajā īpašumā
„Kalnatpūtas”
29. Par adresu datu sakārtošanu Zaubes pagasta nekustamajā īpašumā
„Kociņi”
30. Par adresu datu sakārtošanu Zaubes pagasta nekustamajā īpašumā
„Saulzari”
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja, Finanšu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja
Elita Eglīte.
Sēdi protokolē: novada pašvaldības lietvede Dita Kurme.
Sēdē piedalās:
Deputāti: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda
Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis
Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners.
Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers.
Novada Sociālā dienesta vadītāja Vaira Zauere.
Nepiedalās deputāti: Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Inese Varekoja.

Nr.1
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„Grozījumi Amatas novada pašvaldības 2014.gada saistošajos noteikumos Nr. 2
“Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem””
Ziņo novada Sociālā dienesta vadītāja Vaira Zauere.
Izsakās: E. Eglīte, J. Kārkliņš
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 15.punktu, 41.panta 1.punktu
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.11 projektu “Grozījumus Amatas
novada pašvaldības 2014.gada Saistošajos noteikumos Nr.2 “Noteikumi par
Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem””.
2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā
saistošos noteikumus nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijai atzinuma sniegšanai (RAPLM).
3. Saistošie noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no RAPLM, ja atzinumā nav
izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzimumu pašvaldība
no RAPLM mēneša laikā nav saņēmusi, publicējami Amatas novada
informatīvajā izdevumā “Amatas avīze” un izliekami redzamā vietā Amatas
novada pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc saistošo noteikumu pilna
teksta publicēšanas Amatas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Amatas avīze”.
5. Lēmuma izpildi nodrošināt Sociālā dienesta vadītājai Vairai Zauerei.

Nr.2
Par Amatas novada pašvaldības bāriņtiesas nolikuma projekta apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: J. Kārkliņš, O. Elmere, G.Kalniņa-Priede, S. Krastiņa, I. Lāce, S.Sviderska,
V. Lācis, P. Grugulis, Ā. Kazerovskis, A. Lemešonoks
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Bāriņtiesas nolikuma projektu.
2. Noteikt, ka iepriekšējais Bāriņtiesas nolikums zaudē spēku līdz jaunā
Bāriņtiesas nolikuma projekta apstiprināšanu.
3. Noteikt, ka Bāriņtiesas sastāvu veido priekšsēdētājs(a) un 3 bāriņtiesas
locekļi, ko ievēl dome uz pieciem gadiem.
4. Bāriņtiesas nolikums publicējams Amatas novada mājas lapā
www.amatasnovads.lv
5. Atbildību par lēmuma izpildi uzdot Bāriņtiesas priekšsēdētājai.
Nr.3
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Par Amatas novada pašvaldības bāriņtiesas sastāva apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: J. Kārkliņš, O. Elmere, G.Kalniņa-Priede, S. Krastiņa, I. Lāce, S. Sviderska,
V. Lācis, P. Grugulis, Ā. Kazerovskis, A. Lemešonoks
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībam” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un
Bāriņtiesu likuma 2. panta pirmo daļu un 9. panta pirmo daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada bāriņtiesu, kuras sastāvā ir bāriņtiesas
priekšsēdētājs un 3 locekļi, ar darbības laiku uz 5 gadiem, t.i. līdz
2019.gada 31. augustam.
2. Ievēlēt par Amatas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Zitu Ščeglovu.
3. Ievēlēt par Amatas novada bāriņtiesas locekļiem:
3.1 Maiju Žīguri;
3.2 Dzīli Tamani;
3.3 Allu Medvedjevu.
4. Amatas novada bāriņtiesa darbību jaunā sastāvā uzsāk ar 2014.gada
1.septembri.

Nr.4
Par Amatas novada bāriņtiesas amata vienību, slodžu un amatu
mēnešalgu apmēra 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 organizatorisku pasākumu veikšanu,
Bāriņtiesu likuma 2. panta 1, 2, 3 un 4 daļu, 7. panta 1 un 2 daļu, 9. panta 1 un 2 daļu
un
izvērtējot pašvaldības darbiniekiem noteiktos profesionālās darbības
pamatuzdevumus, atbildību un noslodzi,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
Sākot ar 2014.gada 1.septembri izdarīt izmaiņas novada pašvaldības amata
vienību sarakstā:
1. Apstiprināt Amatas novada bāriņtiesas amatu klasificēšanas rezultātus, slodzes
un amatu mēnešalgas sekojošiem Amatas novadā bāriņtiesas amatiem:
1.1. Amatam „Bāriņtiesas priekšsēdētājs” (profesijas kods 1344 05) noteikta 45
amatu saime, III amatu saimes līmenis, 11. mēnešalgu grupa, amata mēnešalga
EUR 952,-, 1 amata likme;
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1.2. Amatam „bāriņtiesas loceklis” (profesijas kods 3412 06) noteikta 45. amatu
saime, II amatu saimes līmenis, 9. mēnešalgu grupa, amata mēnešalga EUR
762,-, 1 amata likme.
1.3. Amatam „bāriņtiesas loceklis” (profesijas kods 3412 06) noteikta 45. amatu
saime, II amatu saimes līmenis, 9. mēnešalgu grupa, amata mēnešalga EUR
762,-, 0,4 amata likme, 0.4 slodzes mēnešalga EUR 304.80;
1.4. Amatam „bāriņtiesas loceklis” (profesijas kods 3412 06) noteikta 45. amatu
saime, II amatu saimes līmenis, 9. mēnešalgu grupa, amata mēnešalga EUR
762,-, 0,3 amata likme, 0.3 slodzes mēnešalga EUR 228,60;
2. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amatu vienību sarakstu pēc stāvokļa uz
01.09.2014. atbilstoši šī lēmuma pielikumam (Amatas novada pašvaldības
amata vienību un nodarbināto saraksts ar 01.09.2014.)
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Amatas novada pašvaldības personāla speciālistei
Ingrīdai Sasonkinai.

Nr.5
Par Ievas Bernadetas – Dārziņas apstiprināšanu PII „Kastanītis” vadītājas
amatā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas
nosaka, ka dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus,
kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība
pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai
skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu
izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar
Izglītības un zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai
kultūrā vadītājus - saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju, Amatas novada domes
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2014.gada 6.augusta lēmumu par Amatas
novada pirmsskolas izglītības iestādes ”Kastanītis” vadītāja vietas izpildītājas Ievas
Bernadetas Dārziņas iecelšanu pirmsskolas izglītības iestādes ”Kastanītis” vadītājas
amatā uz nenoteiktu laiku,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Iecelt Amatas novada pirmsskolas izglītības iestādes ”Kastanītis” vadītāja
vietas izpildītāju Ievu Bernadetu Dārziņu pirmsskolas izglītības iestādes
”Kastanītis” vadītājas amatā uz nenoteiktu laiku.
2. Uzdodu Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram M.Timermanim noslēgt
vienošanos par grozījumiem Ievas Bernadetas Dārziņas darba līgumā no
01.09.2014.
3. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amatu sarakstu pēc stāvokļa uz
01.09.2014.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 24.07.2014. sēdē Nr.9
apstiprināto amata vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.08.2014.
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Nr.6
Par ilgtermiņa aizņēmumu jaunu granulu apkures katlu iegādei un uzstādīšanai,
katlu mājas rekonstrukcijai un apkures sistēmas renovācijai Amatas novada
Drabešu internātpamatskolā nodrošināšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V. Lācis
Amatas novada pašvaldība 2014.gada 6.maijā (sēde Nr.6) pieņēma lēmumu
„Par projekta pieteikumu iesniegšanu KPFI Amatas novada Drabešu
internātpamatskolas ēkas kompleksu pasākumu ieviešanai siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai”, kas paredz siltināt Drabešu internātpamatskolas un Drabešu
internātpamatskolas ēkas, veikt šo ēku apkures sistēmu renovāciju. 2014.gada
30.jūnijā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” no vienas puses un Amatas
novada pašvaldības no otras puses noslēdza līgumu par projekta „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Drabešu internātpamatskolā un
Drabešu pamatskolas internātā” Nr.KPFI -15.3/2 (turpmāk tekstā – projekts)
īstenošanu. Izsludinātajā konkursā par projekta īstenošanu pieteicās viens pretendents
- SIA „Sanart”, kura piedāvāto būvdarbu izmaksas pārsniedza plānotās projekta
izmaksas (EUR 480 381.78) par 130 761.41 EUR, līdz ar to sadārdzinot projekta
realizāciju par 28,7 %.
Izvērtējot radušos situāciju, kā arī ņemot vērā projekta attiecināmo izmaksu
līdzfinansējuma proporciju – 47.426935%, Amatas novada pašvaldības budžeta
iespējas, Amatas novada pašvaldība pieņēma lēmumu lauzt noslēgto līgumu par
projekta īstenošanu.
Lai nodrošinātu Amatas novada Drabešu internātpamatskolas ēku apkuri,
pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam”, „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.1, 24.pantiem, LR
Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu, 19.08.2014. Amatas novada pašvaldības
Iepirkuma Nr.ANP2014/28 komisijas sēdes protokolu, Amatas novada dome nolemj:
1. Lai nodrošinātu jaunu granulu apkures katlu iegādi un uzstādīšanu, katlu mājas
rekonstrukciju un apkures sistēmas renovāciju Amatas novada Drabešu
internātpamatskolā, lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles
pārraudzības padomei atļaut Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no
Valsts kases EUR 200 000.00 (Divi simti tūkstoši euro un 00 centi) ar Valsts
kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada.
2. Aizņēmumu izņemt sākot no 2014.gada oktobra mēneša pēc pieprasījuma.
3. Aizņēmumu ņemt uz 12 (divpadsmit) gadiem.
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2015.gada martu saskaņā ar
aizņēmuma atmaksas grafiku.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada domes priekšsēdētājai
E.Eglītei.
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Nr.7
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta „Amatas novada Skujenes ciema
ūdenssaimniecības attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/ APIA/CFLA/161/120,
realizācijas nodrošināšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
„Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.1, 24.pantiem, LR Ministru kabineta 25.03.2008.
noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
15.1.punktu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei
atļaut Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR
360400.00 (Trīs simti sešdesmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi) ar Valsts
kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ERAF
projekta „Amatas novada Skujenes ciema ūdenssaimniecības attīstība”,
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/161/120, realizācijas nodrošināšanai.
2. Aizņēmumu izņemt sākot no 2014.gada oktobra mēneša pēc pieprasījuma.
3. Aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem.
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2015.gada decembri saskaņā
ar aizņēmuma atmaksas grafiku.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada domes priekšsēdētājai
E.Eglītei.

Nr.8
Par Amatas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Kumadas 31”,
Drabešu pagasts, Amatas novads, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Izsakās: E. Eglīte
Nekustamais īpašums „Kumadas 31”, Drabešu pagasts, Amatas novads ar
kadastra numuru 42460070090, ierakstīts zemesgrāmatā 2014.gada 25. jūlijā uz
Amatas novada pašvaldības vārda Drabešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000535454.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Amatas novada pašvaldībai saskaņā ar 25.07.2014. izsniegto zemesgrāmatu
apliecību piederošo nekustamo īpašumu „Kumadas 31”, Drabešu pagasts,
Amatas novads, kadastra Nr. 42460070090 1636 m2 kopplatībā nodot
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atsavināšanai saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma nosacījumiem.
2. Amatas novada domes izpilddirektoram Mārim Timermanim:
2.1. organizēt atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma nosacītās cenas
noteikšanu;

Nr.9
Par Amatas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ezerkrasti”,
Zaubes pagasts, Amatas novads, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Izsakās: O. Elmere, V. Lācis
Nekustamais īpašums „Ezerkrasti”, Zaubes pagasts, Amatas novads,, ar
kadastra numuru 42960050338, ierakstīts zemesgrāmatā 2009.gada 29.janvārī uz
Zaubes pagasta pašvaldības vārda Zaubes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000453031.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Amatas novada pašvaldībai saskaņā ar 29.01.2009. izsniegto zemesgrāmatu
apliecību piederošo nekustamo īpašumu „Ezerkrasti”, Zaubes pagasts, Amatas
novads, kadastra Nr. 42960050338 1.03 ha kopplatībā nodot atsavināšanai
saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskās personas mantas atsavināšanas
likuma nosacījumiem.
2. Amatas novada domes izpilddirektoram Mārim Timermanim:
2.1. organizēt atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma nosacītās cenas
noteikšanu;

Nr.12
Par grozījumiem 26.09.2013. noteikumos „Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai
Amatas novada izglītības iestādēm sadales kārtība”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: I. Lāce, V. Lācis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, LR
Ministru kabineta, 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai”,
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Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izdarīt Amatas novada domes 26.09.2013. noteikumos „Valsts budžeta
mērķdotācijas izglītībai Amatas novada izglītības iestādēm sadalēs kārtība”
(lēmums Nr.2, sēdes protokols Nr.11) šādus grozījumus:
1.1.Izteikt 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.5. Izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu un tā finansējuma avotus
nosaka Amatas novada dome atbilstoši izglītojamo skaitam
izglītības iestādē:
1.5.1. periodam no kārtējā gada 1.septembra līdz 31.decembrim
pamatojoties uz informāciju par bērnu un skolēnu skaitu
kārtējā gada 27.maijā;
1.5.2. periodam no kārtēja gada 1.janvāra līdz 31.augustam
pamatojoties uz informāciju par bērnu un skolēnu skaitu
iepriekšējā budžeta gada 1.septembrī.”
1.2.Izteikt 1.6.2.apakšpunkta pielikumus Nr.11, Nr.21, Nr.31, Nr.41, Nr.51,
Nr.61, Nr.71, Nr.81 un Nr.91 jaunā redakcijā.
1.3.Izteikt 2.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.3.2. skolēnu skaitu izglītības iestādē:
2.3.2.1. periodam no kārtējā gada 1.septembra līdz
31.decembrim pašvaldība aprēķina, pamatojoties uz
informāciju par bērnu un skolēnu skaitu kārtējā gada
27.maijā;
2.3.2.2. periodam no kārtēja gada 1.janvāra līdz 31.augustam
pašvaldība aprēķina, pamatojoties uz informāciju par
bērnu un skolēnu skaitu iepriekšējā budžeta gada
1.septembrī.”
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.

Nr.13
Par Amatas novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vadītāju
mēnešalgām
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 22.12.2009.
noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un
saskaņā ar Amatas novada domes noteikumu „Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai
Amatas novada izglītības iestādēm sadales kārtība” 1.5.apakšpunktu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
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Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt:
1.1. Amatas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem šādas
mēnešalgas, kuras tiek finansētas no Amatas novada pašvaldības
pamatbudžeta:
Mēneša
Izglītojamo
darba
Nr.p
Izglītības iestāde
skaits
algas
.k.
27.05.2014.
likme
EUR
1.1.1 Amatas novada pirmsskolas izglītības iestādes
76
700.05
.
„Kastanītis” vadītājai
1.2. Amatas novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoriem
šādas mēnešalgas, kuras tie finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas un
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem:
Izglītojamo skaits
Mēne Finansējuma
27.05.2014.
ša
avots EUR
darba Valst Pašval
algas
s
dī-bas
Nr.p
pirmssk vispāri
likme budž finans
Izglītības iestāde
.k.
.
zgl.
kopā EUR
eta
ējizgl.pro izgl.pr
mērķ
ums
gr.
ogr.
dotācija
1.2. Amatas novada Drabešu
58
37
95 700.0 515.0 185.05
1.
sākumskolas direktorei
5
0
1.2. Amatas novada Amatas
0
87
87 700.0 700.0
0.00
2.
pamatskolas direktoram
5
5
1.2. Amatas
novada
10
42
52 700.0 544.0 156.05
3.
Sērmūkšu pamatskolas
5
0
direktorei
1.2. Amatas novada Zaubes
24
44
68 700.0 583.0 117.05
4.
pamatskolas direktorei
5
0
1.2. Amatas novada Nītaures
36
95
131 715.7 715.7
0.00
5.
vidusskolas direktoram
0
0
1.3. Amatas novada pašvaldības internātskolu un speciālo internātskolu
direktoriem šādas mēnešalgas, kuras tiek finansētas no valsts budžeta
mērķdotācijas:
Izglītojamo skaits 27.05.2014. Mēneša
darba
pamatizgl.,
Nr.p.k.
Izglītības iestāde
algas
pirmssk.
spec.izgl.
kopā
likme
izgl.progr.
progr.
EUR
1.4.1. Amatas
novada
Drabešu
5
79
84 737.05
internātpamatskolas direktorei
1.4.2. Amatas
novada
Spāres
0
93
93 884.46*
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internātpamatskolas
direktoram
*t.sk. pamatlikme EUR 737.05
un 20% piemaksa par darbu
īpašos apstākļos EUR 147.41
1.4. Amatas novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu direktoriem šādas
mēnešalgas, kuras tiek finansētas no pašvaldības pamatbudžeta:
Mēneša
Izglītojamo
darba
Nr.p.k.
Izglītības iestāde
skaits
algas
27.05.2014.
likme
EUR
1.5.1. Amatas novada mūzikas un mākslas skolas
129
715.70
direktorei
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada
31.decembrim.

Nr.14
Par Amatas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (grupu) pedagogu
darba algas likmi
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V. Lācis, I. Lāce, M. Veitners, S. Krastiņa,J. Kārkliņš, G.Kalniņa-Priede,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 13.punktu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. No 2014.gada 1.septembra apstiprināt pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāžu (grupu) metodiķim un pedagogiem sekojošas mēneša darba algas
likmes:
1.1.EUR 405.00 (Četri simti pieci euro un 00 centi) – pedagogam ar
pedagoģiskā darba stāžu mazāku par 5 gadiem;
1.2.EUR 434.00 (Četri simti trīsdesmit četri euro un 00 centi) – pedagogam ar
darba stāžu no 5 līdz 10 gadiem;
1.3.EUR 449.00 (Četri simti četrdesmit deviņi euro un 00 centi) – pedagogam
ar darba stāžu lielāku par 10 gadiem.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Amatas novada pašvaldības izglītības iestāžu
vadītājiem/direktoriem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļas
ekonomistei.
4. Ar 2014.gada 1.septembri atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes
26.10.2011. lēmumu Nr.2 „Par Amatas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu (grupu) pedagogu darba algas likmi”.
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Nr.15
Mednieku komisijas sastāva papildināšanu
Ziņo: Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Izsakās: J. Kārkliņš, O. Elmere, G.Kalniņa-Priede, S. Krastiņa, I. Lāce, S.Sviderska,
V. Lācis, P. Grugulis, Ā. Kazerovskis, A. Lemešonoks
Izskatot biedrības "Mednieku makšķernieku klubs PĒRKONS" 2014.gada
25.augustā valdes priekšsēdētāja K. B. iesniegto iesniegumu Nr. MMKP/IZ-33-14 ar
lūgumu iekļaut biedrības "Mednieku makšķernieku klubs PĒRKONS" pārstāvi (valdes
priekšsēdētāju) K. B. vai biedru (A. M.) Amatas novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisijas sastāvā,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-3: Valdis Lācis, Elita Eglīte,
Pēteris Grugulis; PRET- 5: Guna Kalniņa-Priede, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš; ATTURAS-4: Sarmīte Sviderska, Ingrīda Lāce,
Solvita Krastiņa, Olita Elmere,), nolemj:
1. Noraidīt biedrības "Mednieku makšķernieku klubs PĒRKONS" valdes
priekšsēdētāja Kaspara Boktas lūgumu iekļaut biedrības "Mednieku
makšķernieku klubs PĒRKONS" pārstāvi Amatas novada pašvaldības
Medību koordinācijas komisijas sastāvā.
2. Aicināt "Mednieku makšķernieku klubs PĒRKONS" valdes priekšsēdētāju
K. B. vai biedru (A. M.)piedalīties medību koordinācijas komisijas
organizētajās sēdēs.
3. Nodrošināt pašvaldības izpilddirektoram M. Timermanim informāciju par
medību koordinācijas komisijas sēžu norisi.

Nr.16
Par vienošanās pagarināšanu ar biedrību „Give a hand”
Ziņo: Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Izsakās: O. Elmere
Izskatot jautājumu par vienošanās pagarināšanu ar biedrību „Give a hand” par
savstarpēju sadarbošanos pakalpojuma sniegšanā Zaubes pagasta iedzīvotājiem, lai
Amatas novada Zaubes pagasta lauku viensētu iedzīvotājiem un citiem iedzīvotājiem,
kuri dzīvo mājās vai dzīvokļos ar daļējām vai bez ērtībām, uzlabotu dzīves kvalitāti un
apmierinātu viņu pamatvajadzības, kā arī pildītu likumā „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 10. punktā noteikto funkciju sekmēt saimniecisko darbību,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Nolemj pagarināt ar biedrību „Give a hand” 2013. gada 1. septembrī noslēgto
vienošanos par savstarpēju sadarbošanos pakalpojuma sniegšanā Zaubes
pagasta iedzīvotājiem uz vienu gadu.
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2. Piemērot 90% atlaidi apsaimniekošanas līgumam ar biedrību „Give a hand” uz
vienu gadu.
3. Atbildību par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības
izpilddirektoram Mārim Timermanim.

Nr.17
Par zemes gabalu maiņas organizēšanu Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
„Līvu kopmītnes” attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas vajadzībām
Ziņo: Novada E.Eglīte
Izsakās: M. Timermanis, G. Bauers, J. Kārkliņš, V. Lācis, Ā. Kazerovskis, I. Lāce,
G.Kalniņa-Priede, M. Veitners
Iepazīstoties ar J. J. (p.k.XX) priekšlikumu par iespēju mainīt viņa nekustamo
īpašumu (NĪ) Drabešu pagasta „Jāņi” (NĪ kad.Nr. XX) ar pašvaldības nekustamā
īpašuma „Krustkalni 1” (NĪ kad.Nr.42460030088) zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 42460030090 ir konstatēts, ka uz pašvaldības nekustamā īpašuma „Līvu
kopmītnes” (NĪ kad.Nr.42460020322) atrodas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, no
kurām izplūstošais šķidrums nonāk uz blakus esošās J.J. zemes „Jāņi”. Lai veiktu
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, ir nepieciešams izmantot NĪ „Jāņi”
zemi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 38.panta pirmo, otro un trešo daļu, likuma
„Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums”
26.panta 1.punktu, Amatas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt ieceri veikt pašvaldības nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Krustkalni 1” (NĪ kad.Nr.42460030088) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 42460030090 (platība 1,7 ha)
maiņu pret J. J.(p.k.XX)
nekustamā īpašuma Drabešu pagasta „Jāņi” (NĪ kad.Nr. XX) zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu XX (platība XX ha).
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.18
Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Vējkalni”, „Ezerputni” un „Zeltaiņi”
robežu pārkārtošanu
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome izskatījusi L. Z. (p.k.XX) pilnvarotās personas I.K.(p.k.
XX) 2014.gada 20.augusta iesniegumu ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamo īpašumu Drabešu pagasta „Vējkalni” (nekustamā īpašuma
kadastra Nr.XX), „Ezerputni” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX) un „Zeltaiņi”
(nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX) robežu pārkārtošanai.

13

Saskaņā ar Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. protokols nr.16,1.§) grafiskās daļas noteikto
teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu iesniegumā minētajiem īpašumiem atļautā
teritorijas izmantošana noteikta kā perspektīvā apbūves teritorija (PA) (PA apzīmējumi teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna atdalāmā
zemes platība ir noteikta 0,1 ha.
Amatas novada domes 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.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 L.Z. pilnvarotās personas I. K.2014.gada
20.augusta iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Drabešu pagasta
„Vējkalni” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX), „Ezerputni” (nekustamā īpašuma
kadastra Nr.XX) un „Zeltaiņi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX) robežu
pārkārtošanai, atbilstoši pievienotajām zemes robežu plānos attēlotajām skicēm.
1. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta darba uzdevumu – pielikumā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.19
Par adrešu datu sakārtošanu Amatas pagasta nekustamajā īpašumā „Reinas”
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Amatas
pagasta nekustamā īpašuma „Reinas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu XX un ēkas ar kadastra apzīmējumu
42420070017001 adreses apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
ceturto pirmo daļu un 03.11.2009 MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Reinas” (nekustamā
īpašuma kadastra Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX un ēkai
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ar kadastra apzīmējumu XX vienotu adresi: ”Reinas”, Amatas pagasts,
Amatas novads.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.20
Par adrešu datu sakārtošanu Amatas pagasta nekustamajā īpašumā „Bērzkalni”
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Amatas
pagasta nekustamā īpašuma „Bērzkalni” (NĪ kadastra Nr.XX) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu XX un ēkas ar kadastra apzīmējumu XX adreses apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
ceturto pirmo daļu un 03.11.2009 MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Bērzkalni” (NĪ kadastra
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX un ēkai ar kadastra
apzīmējumu 42420020103001 vienotu adresi: ”Bērzkalni 3”, Amatas
pagasts, Amatas novads.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.21
Par adrešu datu sakārtošanu Amatas pagasta nekustamajā īpašumā „Rencēni 1”
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Amatas
pagasta nekustamā īpašuma „Rencēni 1” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu XX un ēkas ar kadastra apzīmējumu XX adreses
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
ceturto pirmo daļu un 03.11.2009 MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
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1. Apstiprināt Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Rencēni” (nekustamā
īpašuma kadastra Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42420020018 un ēkai ar kadastra apzīmējumu XX vienotu adresi: ”Rencēni
1”, Amatas pagasts, Amatas novads.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.22
Par adrešu datu sakārtošanu Drabešu pagasta nekustamajā īpašumā „Amatas”
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Drabešu
pagasta nekustamā īpašuma „Amatas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.X) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu XX un ēkas ar kadastra apzīmējumu
42460030018001 adreses apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
ceturto pirmo daļu un 03.11.2009 MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Amatas” (nekustamā
īpašuma kadastra Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX un ēkai
ar kadastra apzīmējumu XX vienotu adresi: ”Amatas 1”, Drabešu pagasts,
Amatas novads.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.23
Par adrešu datu sakārtošanu Drabešu pagasta nekustamajā īpašumā „Dzelzceļa
veikals”
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Drabešu
pagasta nekustamā īpašuma „Dzelzceļa veikals” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX)
ēkas ar kadastra apzīmējumu XX adreses apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
ceturto pirmo daļu un 03.11.2009 MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”,
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Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Dzelzceļa veikals”
(nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX) ēkai ar kadastra apzīmējumu XX adresi:
Lielā iela 24, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads. Ēka atrodas uz
nekustamā īpašuma „Endzeliņi” (NĪ kadastra Nr.XX) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu XX.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.24
Par adrešu datu sakārtošanu Drabešu pagasta nekustamajā īpašumā „Ruļļi”
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Drabešu
pagasta nekustamā īpašuma „Ruļļi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu XX un ēkas ar kadastra apzīmējumu XX adreses
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
ceturto pirmo daļu un 03.11.2009 MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Ruļļi” (nekustamā īpašuma
kadastra Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX un ēkai ar
kadastra apzīmējumu XX vienotu adresi: ”Ruļļi”, Drabešu pagasts, Amatas
novads.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.25
Par adrešu datu sakārtošanu Nītaures pagasta nekustamajā īpašumā „Rezguļu
krogs”
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Nītaures
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pagasta nekustamā īpašuma „Rezguļu krogs” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX)
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XX un ēkas ar kadastra apzīmējumu
42680110068001 adreses apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
ceturto pirmo daļu un 03.11.2009 MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Rezguļu krogs” (nekustamā
īpašuma kadastra Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX un ēkai
ar kadastra apzīmējumu XX vienotu adresi: ”Rezguļu krogs”, Nītaures
pagasts, Amatas novads.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.26
Par adrešu datu sakārtošanu Zaubes pagasta nekustamajā īpašumā „Cerēni”
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Zaubes
pagasta nekustamā īpašuma „Cerēni” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu XX un ēkas ar kadastra apzīmējumu XX adreses
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
ceturto pirmo daļu un 03.11.2009 MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Cerēni” (nekustamā īpašuma
kadastra Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX un ēkai ar
kadastra apzīmējumu XX vienotu adresi: ”Cerēni”, Zaubes pagasts,
Amatas novads.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.
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Nr.27
Par adrešu datu sakārtošanu Zaubes pagasta nekustamajā īpašumā „Ennēni”
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Zaubes
pagasta nekustamā īpašuma „Ennēni” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu XX un ēkas ar kadastra apzīmējumu XX adreses
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
ceturto pirmo daļu un 03.11.2009 MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Ennēni” (nekustamā īpašuma
kadastra Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX un ēkai ar
kadastra apzīmējumu XX vienotu adresi: ”Ennēni”, Zaubes pagasts, Amatas
novads.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.28
Par adrešu datu sakārtošanu Zaubes pagasta nekustamajā īpašumā
„Kalnatpūtas”
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Zaubes
pagasta nekustamā īpašuma „Kalnatpūtas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX)
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XX un ēkas ar kadastra apzīmējumu XX
adreses apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
ceturto pirmo daļu un 03.11.2009 MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Kalnatpūtas” (nekustamā
īpašuma kadastra Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX un ēkai
ar kadastra apzīmējumu XX vienotu adresi: ”Kalnatpūtas”, Zaubes pagasts,
Amatas novads.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
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nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.29
Par adrešu datu sakārtošanu Zaubes pagasta nekustamajā īpašumā „Kociņi”
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Zaubes
pagasta nekustamā īpašuma „Kociņi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu XX un ēkas ar kadastra apzīmējumu XX adreses
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
ceturto pirmo daļu un 03.11.2009 MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Kociņi” (nekustamā īpašuma
kadastra Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX un ēkai ar
kadastra apzīmējumu XX vienotu adresi: ”Kociņi”, Zaubes pagasts, Amatas
novads.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.30
Par adrešu datu sakārtošanu Zaubes pagasta nekustamajā īpašumā „Saulzari”
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Zaubes
pagasta nekustamā īpašuma „Saulzari” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu XX un ēkas ar kadastra apzīmējumu XX adreses
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
ceturto pirmo daļu un 03.11.2009 MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Saulzari” (nekustamā
īpašuma kadastra Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX un ēkai
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ar kadastra apzīmējumu XX vienotu adresi: ”Saulzari”, Zaubes pagasts,
Amatas novads.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.31
Par adrešu datu sakārtošanu Zaubes pagasta nekustamajā īpašumā „ Zillapas”
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Zaubes
pagasta nekustamā īpašuma „Zillapas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu XX un ēkas ar kadastra apzīmējumu XX adreses
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
ceturto pirmo daļu un 03.11.2009 MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-12: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis,
Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Zillapas” (nekustamā
īpašuma kadastra Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX un ēkai
ar kadastra apzīmējumu XX vienotu adresi: ”Zillapas”, Zaubes pagasts,
Amatas novads.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Sēdi slēdz plkst. 17:30
Sēdes vadītājs
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