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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.13
Amatas novada Drabešu pagastā

2014. gada 22. oktobrī

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi sāk plkst. 14:00
Darba kārtība:
Par palīdzību ārkārtējā gadījumā
Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
Par iestāšanos "Gaujas nacionālā parka tūrisma biedrībā"
Par atbalstu biedrībai "Araišu biedrība" par "Āraišu foruma" rīkošanu 2015.
gada pavasarī.
5. Par Amatas novada domes priekšsēdētājas Elitas Eglītes ikgadējo
apmaksāto atvaļinājuma daļu.
6. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana
7. Par dzesētavu iegādi meža cūku liemeņu glabāšanai Amatas novada
mednieku kolektīvu vajadzībām
8. Par dzīvokļu īpašumu dzīvojamā mājā „Cecīļi 1”, Ieriķi, Drabešu pagasts,
Amatas novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
9. Par dzīvokļu īpašumu dzīvojamā mājā „Cecīļi 2”, Ieriķi, Drabešu pagasts,
Amatas novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
10. Par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmanotjamās zemes ierīkošanai
mežā nekustamajā īpašumā „Kalna Laimiņas”
11. Par adrešu apstiprināšanu Amatas pagasta nekustamajā īpašumā “Spāres
speciālā skola”
12. Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Lejas Zāģeri” zemes vienības ar
zzd.apz.42420030009 sadalīšanu
13. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Gruduļi” lietošanas mērķu
noteikšanu
14. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Ozolrūķi” lietošanas mērķu
noteikšanu
15. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Dzilnīši” lietošanas mērķu
noteikšanu
16. Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Lēļi”, „Svīres”, „Piekūni” un
„Dzilnīši” robežu pārkārtošanu un sadalīšanu
1.
2.
3.
4.
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17. Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Ūdri” sadalīšanu un nosaukuma
apstiprināšanu
18. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Lauras 1” lietošanas mērķu
noteikšanu
19. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
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, Arnis
Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Zaubes pagasta pārvaldes vadītāja Mudīte Liepiņa.
Novada pašvaldības darbiniece Maija Žīgure.
Novada pašvaldības darbiniece Valda Veisenkopfa.
Nepiedalās deputāti: Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš.

Nr.1
Par palīdzību ārkārtējā gadījumā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: I. Lāce
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta 15.punktu, izskatījusi Santas
Briedes 29.09.2014. iesniegumu par finansiālu palīdzību R. B. ārkārtējā gadījumā
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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. No Amatas novada pašvaldības pamatbudžeta struktūrvienības „111004
Sociālie pabalsti” līdzekļiem piešķirt finansiālu palīdzību ārkārtējā gadījumā.
Finansiālo atbalstu ieskaitīt iesniegumā norādītajā norēķinu kontā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļai
(vadītāja – galvenā grāmatvede A. Bičuka).
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Nr.2
Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V. Lācis
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,
2010.gada 30.novembra MK noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs" 8. un 21. punktu par amatu klasificēšanas kārtību, 2013.gada
29.janvāra MK noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, lai Amatas
novadā sociālo pakalpojumu sniedzējs optimāli un kvalitatīvi nodrošinātu klientu
vajadzības, pamatojoties uz 2014.gada 3.jūnija MK noteikumiem Nr.291 “Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzējam” III daļas 7.punktu, kurā norādīts, ka pašvaldības
sociālajā dienestā darbā ar klientiem nepieciešams sociālā darba speciālists ar
pilngadīgām personām, lai veicinātu kultūras speciālistu piesaisti darbam Amatas
novadā un saskaņā ar Amatas novada 08.10.2014. Sociālo jautājumu komitejas un
Finanšu komitejas atzinumu
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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Sākot ar 2014.gada 1.novembri izdarīt izmaiņas Amatas novada
pašvaldības amata vienību sarakstā:
1.1. Izveidot 1(vienu) jaunu amata vienību sociālais darbinieks
darbam ar pilngadīgām personām Sociālajā dienestā,
profesijas kods 2635 01. Amatam noteikta 39 amatu saime, III
amatu saimes līmenis, 8 mēnešalgu grupa, likmes mēnešalgas
apmērs EUR 609,-.
1.2. Finanšu nodaļai nodrošināt atalgojumam nepieciešamo papildus
finansējumu EUR 1505,32 apmērā, veicot grozījumus starp
izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem Sociālā dienesta
budžetā 2014.gadam.
1.3. Palielināt mēnešalgas apmēru amata vienībai kultūras
pasākumu vadītājs (Zaubē), profesijas kods 3435 21, 33 amatu
saime, III amatu saimes līmenis, 9. mēnešalgu grupa, un noteikt
mēnešalgu EUR 400,- (četri simti euro 00 euro centi).
2. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amatu un nodarbināto sarakstu
pēc stāvokļa uz 01.11.2014.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 06.08.2014. Amatas novada domes sēdē
Nr.10 apstiprināto amata vienību sarakstu pēc stāvokļa 01.09.2014.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Amatas novada pašvaldības personāla
speciālistei Ingrīdai Sasonkinai.
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Nr.3
Par iestāšanos "Gaujas nacionālā parka tūrisma biedrībā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu
un otrās daļas 1.punktu un Biedrību un nodibinājumu likuma 28.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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības iestāšanos biedrībā „Gaujas
nacionālā parka tūrisma biedrība”, lai iesaistītos biedrības organizētajās
mārketinga aktivitātēs Latvijā un ārzemēs, un popularizētu Amatas novada
tūrisma uzņēmēju, dabas un kultūras piedāvājumu Latvijā un ārvalstīs.
2. Apmaksāt rēķinu par partnera līdzfinansējumu (biedra naudu) par 2014. gadu
par summu EUR 320, 62 (trīs simti divdesmit euro, 62 centi) apmērā.
3. Izmaksāt priekšfinansējumu projektu aktivitāšu īstenošanai:
3.1.Aktivitāte „Stāstu krelles” – EUR 608.37 (seši simti astoņi euro, 37 centi)
(summa tiks atmaksāta pēc aktivitātes īstenošanas 2015. gada augustā);
3.2.Dabas maršrutu grupas aktivitātes (profesionālu foto un video
nodrošināšana, dabas maršrutu izstrāde) – EUR 154.28 (viens simts
piecdesmit četri euro, 28 centi);
3.3.Partnera līdzfinansējums (biedra nauda) par 2015. gadu - EUR 320, 62
(trīs simti divdesmit euro, 62 centi) apmērā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības Tūrisma attīstības un
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Indra Paseka.

Nr.4
Par atbalstu biedrībai "Araišu biedrība" par "Āraišu foruma" rīkošanu 2015.
gada pavasarī
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un
Biedrību un nodibinājumu likuma 10.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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Atbalstīt biedrību „Āraišu biedrība” foruma organizēšanā 2015. gada martā,
lai, piesaistot vietējos iedzīvotājus, dažādu nozaru speciālistus, pašvaldības
darbiniekus un citas ieinteresētās puses, apkopotu viedokļus un izstrādātu
kopēju Āraišu teritorijas attīstības redzējumu.
2. Atbalstīt biedrības „Āraišu biedrība” iesniegto projektu Borisa un Ināras.
Teterevu fonda projektu konkursā “No iedzīvotāju foruma līdz kopienu
filantropijai” ar nosaukumu „Āraišu forums”.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi –pašvaldības Tūrisma attīstības un sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Indra Paseka.
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Nr.5
Par Amatas novada domes priekšsēdētājas Elitas Eglītes ikgadējo apmaksāto
atvaļinājuma daļu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: G. Kalniņa-Priede, V. Lācis, M.Veitners, O. Elmere,
Pamatojoties uz Amatas novada domes priekšsēdētājas Elitas Eglītes
07.07.2014. iesniegumu (reģ.Nr.4-14/161) par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
piešķiršanu vienas kalendāra nedēļas no 2014.gada 5.novembra, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 1.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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
Piešķirt Amatas novada domes priekšsēdētājai Elitai Eglītei daļu neizmantoto
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu laikā no 2014.gada 5.novembra līdz
2014.gada 11.novembrim.

Nr.6
Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana
Ziņo novada domes speciāliste Maija Žīgure
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. 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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības speciālistam
Jurim Suseklim.

Nr.7
Par dzesētavu iegādi meža cūku liemeņu glabāšanai Amatas novada mednieku
kolektīvu vajadzībām
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M.Veitners, O. Elmere, G. Kalniņa-Priede, V. Lācis,
Pamatojoties uz 2014.gada 2.jūlija LR Ministru kabineta rīkojumu Nr.322 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Amatas novada pašvaldība Āfrikas cūku mēra
apkarošanai veica nepieciešamā aprīkojuma iegādi. Lauku atbalsta dienests ir piešķīris
Amatas novada pašvaldībai finanšu līdzekļus, kas saņemti no akciju sabiedrības
„Latvijas valsts meži”, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas 2014.gada 1.augusta
rīkojumu Nr.129 „Par AS „Latvijas valsts meži” dāvināmo (ziedojamo) finanšu
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līdzekļu administrēšanu”, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra
ierobežošanas pasākumu īstenošanu.
Ievērojot Publikso iepirkumu likuma prasības, Amatas novada pašvaldība no
SIA „Inkomercs K” iegādājās 7 dzesētavas (aukstuma skpis Cold S- 1200 a/g –v)
meža cūku liemeņu glabāšanai par kopējo cenu 9206,45 EUR (bez PVN), kopējā
līguma summa, ieskaitot 21% PVN ir 11139,80 EUR.
Lai veiktu efektīvu iegādāto dzesētavu izmantošanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.un 18. punktu, kā arī uz 21.panta pirmās
daļas 19. un 27.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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Nodot lietošanā iegādātās dzesētavas Amatas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību lietotājiem medību
produkcijas uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta
nodrošināšanai ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem.
2. Slēgt patapinājuma līgumus termiņā uz 5 gadiem par dzesētavu nodošanu
Amatas novada mednieku formējumiem.
3. Uzraudzību par patapinājuma līgumu izpildes gaitu un dzesētavu pareizu
izmantošanu uzdot Amatas novada medību koordinācijas komisijai
(vadītājs Modris Veitners).

Nr.8
Par dzīvokļu īpašumu dzīvojamā mājā „Cecīļi 1”, Ieriķi, Drabešu pagasts,
Amatas novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 2000.gada 21.jūnijā sēdā Nr.10 Drabešu pagasta padome pieņēma
lēmumu par tai piederošās dzīvojamās mājas „Cecīļi 1”,Ieriķi, Drabešu pagasts,
nodošanu vispārējai privatizācijai.
Par dzīvokļu Nr.3 un Nr.12 dzīvojamā mājā „Cecīļi 1” privatizāciju ne
Drabešu, ne Amatas novada pašvaldība nav saņēmusi dzīvokļa privatizācijas
paziņojumus, par šiem dzīvokļiem kā pirkuma objektiem nav maksāts, nav noslēgti
attiecīgi dzīvokļu pirkuma līgumi, t.i nav veiktas darbības, ko paredz likuma „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 32.panta pirmā un otrā daļa,
34.panta trešā daļa, 41.panta sestā daļa un 45.pants ceturtā daļa.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 32.panta pirmo daļu, 34.pantu, un, lai pabeigtu privatizācijai nodotās
dzīvojamās mājas „Cecīļi 1”, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads privatizāciju,
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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
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1. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumus Nr. 3 un Nr. 12 dzīvojamā
mājā „Cecīļi 1”, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads, kā atsevišķus
dzīvokļa īpašumus.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības
izpilddirektoram Mārim Timermanim.

Nr.9
Par dzīvokļu īpašumu dzīvojamā mājā „Cecīļi 2”, Ieriķi, Drabešu pagasts,
Amatas novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 2000.gada 21.jūnijā sēdā Nr.10 Drabešu pagasta padome pieņēma
lēmumu par tai piederošās dzīvojamās mājas „Cecīļi 2”,Ieriķi, Drabešu pagasts,
nodošanu vispārējai privatizācijai.
Par dzīvokļu Nr.2, Nr.3, un Nr. 4 dzīvojamā mājā „Cecīļi 2” privatizāciju ne
Drabešu, ne Amatas novada pašvaldība nav saņēmusi dzīvokļu privatizācijas
paziņojumus, par šiem dzīvokļiem kā pirkuma objektiem nav maksāts, nav noslēgti
attiecīgi dzīvokļu pirkuma līgumi, t.i nav veiktas darbības, ko paredz likuma „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 32.panta pirmā un otrā daļa,
34.panta trešā daļa, 41.panta sestā daļa un 45.pants ceturtā daļa.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
32.panta pirmo daļu, 34.pantu, un, lai pabeigtu privatizācijai nodotās dzīvojamās
mājas „Cecīļi 2”, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads privatizāciju,
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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumus Nr. 2, Nr.3 un Nr.4 dzīvojamā
mājā „Cecīļi 2”, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads, kā atsevišķus
dzīvokļa īpašumus.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības
izpilddirektoram Mārim Timermanim.

Nr.10
Par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmanotjamās zemes ierīkošanai mežā
nekustamajā īpašumā „Kalna Laimiņas”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: Ā. Kazerovskis, O. Elmere, S. Krastiņa, V. Lācis, I. Lāce, M.Veitners,
G. Kalniņa-Priede, I. Varekoja
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.03.2014. noteikumi Nr.118 „Kārtība,
kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās
ierīkošanai” 14.punktu un Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr.889
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„Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtību” 2.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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izsniegt U. L. (personas kods:XX) atļauju lauksaimniecībā izmantojamās
zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā „Kalna Laimiņas”, kadastra
Nr.XX, Zaubes pagasts, Amatas novads.
2. Atļauja lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamajā
īpašumā „Kalna Laimiņas” pielikumā.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam Arvīdam Lukjanovam.

Nr.11
Par adrešu apstiprināšanu Amatas pagasta nekustamajā īpašumā “Spāres
speciālā skola”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V. Lācis,
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta
otro daļu, 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”
2.punkta 6.2.apakšpunktu,
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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Noteikt Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Spāres speciālā skola” (NĪ
kadastra Nr.42420010033) būvei ar kadastra apzīmējumu 42420010033001
adresi: “Spāres muiža”, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
2. Noteikt Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Spāres speciālā skola” (NĪ
kadastra Nr.42420010033) būvei ar kadastra apzīmējumu 42420010033003
adresi: “Spāres muiža 3”, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
2.1. Noteikt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4242 001 0033 003 004
adresi: “Spāres muiža 3”-4, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
3. Noteikt Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Spāres speciālā skola” (NĪ
kadastra Nr.42420010033) būvei ar kadastra apzīmējumu 42420010033008
adresi: “Spāres muiža 8”, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
4. Noteikt Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Spāres speciālā skola” (NĪ
kadastra Nr.42420010033) būvei ar kadastra apzīmējumu 42420010033010
adresi: “Spāres muiža 10”, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
4.1. Noteikt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4242 001 0033 010 002
adresi: “Spāres muiža 10”-2, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
4.2. Noteikt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4242 001 0033 010 003
adresi: “Spāres muiža 10”-3, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
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5. Noteikt Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Spāres speciālā skola” (NĪ
kadastra Nr.42420010033) būvei ar kadastra apzīmējumu 42420010033011
adresi: “Spāres muiža 11”, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
5.1. Noteikt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4242 001 0033 011 002
adresi: “Spāres muiža 11”-2, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
5.2. Noteikt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4242 001 0033 011 003
adresi: “Spāres muiža 11”-3, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
6. Noteikt Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Spāres speciālā skola” (NĪ
kadastra Nr.42420010033) būvei ar kadastra apzīmējumu 42420010033014
adresi: “Spāres muiža 14”, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
6.1. Noteikt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4242 001 0033 014 001
adresi: “Spāres muiža 14”-1, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
6.2. Noteikt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4242 001 0033 014 002
adresi: “Spāres muiža 14”-2, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
6.3. Noteikt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4242 001 0033 014 003
adresi: “Spāres muiža 14”-3, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
6.4. Noteikt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4242 001 0033 014 004
adresi: “Spāres muiža 14”-4, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
6.5. Noteikt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4242 001 0033 014 005
adresi: “Spāres muiža 14”-5, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
6.6. Noteikt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4242 001 0033 014 006
adresi: “Spāres muiža 14”-6, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
6.7. Noteikt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4242 001 0033 014 007
adresi: “Spāres muiža 14”-7, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
7. Noteikt Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Spāres speciālā skola” (NĪ
kadastra Nr.42420010033) būvei ar kadastra apzīmējumu 42420010033019
adresi: “Spāres muiža 19”, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
8. Noteikt Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Spāres speciālā skola” (NĪ
kadastra Nr.42420010033) būvei ar kadastra apzīmējumu 42420010033023
adresi: “Spāres muiža 23”, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
8.1. Noteikt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4242 001 0033 023 001
adresi: “Spāres muiža 23”-1, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
8.2. Noteikt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4242 001 0033 023 002
adresi: “Spāres muiža 23”-2, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
8.3. Noteikt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4242 001 0033 023 004
adresi: “Spāres muiža 23”-4, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads.
9. Noteikt Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Spāres speciālā skola” (NĪ
kadastra Nr.42420010033) būvei ar kadastra apzīmējumu 42420010034001
adresi: “Spāres muiža 34”, Amatas pagasts, Amatas novads.
10. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.
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Nr.12
Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Lejas Zāģeri” zemes vienības
sadalīšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Amatas novada dome izskatījusi SIA „Eiropas Investīciju Kompānijas”
(reģ.Nr.LV40003741168) valdes locekļa M. G. 2014.gada 29.septembrī reģistrēto
iesniegumu (reģ. Nr.0920140254) ar lūgumu piekrist sadalīt nekustamā īpašuma
Amatas pagasta „Lejas Zāģeri” zemes vienību ar kadastra apz.XX.
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 „Lejas Zāģeri” atļautā
teritorijas izmantošana noteikta kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas (L apzīmējums teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”).
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 SIA „Eiropas Investīciju
Kompānijas” valdes locekļa M. G. 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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Neiebilst nekustamā īpašuma „Lejas Zāģeri” zemes vienības ar kadastra apz.XX
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. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.13
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Gruduļi” lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Amatas novada dome izskatījusi J. G. (p.k.XX) 2014.gada 17.oktobrī
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.1020140152) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Drabešu pagasta“Gruduļi” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu XX.
Pamatojoties uz MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” , LR MK 23.02.2010 noteikumu Nr.193 “Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un J. G. 2014.gada 17.oktobrī
reģistrēto iesniegumu,
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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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Noteikt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Gruduļi” (NĪ kadastra
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX sekojošus nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus:
1.1. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – XX ha (kods-0501);
1.2. individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija XX ha (kods-0601);
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.14
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Ozolrūķi” lietošanas mērķu
noteikšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Amatas novada dome izskatījusi T. B. 2014.gada 13.oktobrī reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.1020140096) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi nekustamā īpašuma Drabešu pagasta“Ozolrūķi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu XX.
Pamatojoties uz MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” , LR MK 23.02.2010 noteikumu Nr.193 “Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un T. B.2014.gada 13.oktobrī
reģistrēto 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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav) nolēma:
1. Noteikt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Ozolrūķi” (NĪ kadastra
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX sekojošus nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus:
1.1. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – XX ha (kods-0501);
1.2. individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija – XX ha (kods-0601);
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.15
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Dzilnīši” lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Amatas novada dome izskatījusi A. H. (p.k.XX) 2014.gada 17.oktobrī
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.1020140153) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
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lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Drabešu pagasta“Dzilnīši” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu XX.
Pamatojoties uz MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, LR MK 23.02.2010 noteikumu Nr.193 “Kadastra objekta reģistrācijas
un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un A. H. 2014.gada 17.oktobrī reģistrēto
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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav) nolēma:
1. Noteikt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Dzilnīši” (NĪ kadastra
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX sekojošus nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus:
1.1. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – XX ha (kods-0501);
1.2. individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija – XX ha (kods0601);
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.16
Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Lēļi”, „Svīres”, „Piekūni” un
„Dzilnīši” robežu pārkārtošanu un sadalīšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Amatas novada dome izskatījusi H. B. M R. pilnvarotās personas I. K. (p.k.
XX) 2014.gada 17.oktobrī reģistrēto iesniegumu (reģ. Nr.1020140151) ar lūgumu
atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta „Lēļi”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX, nekustamā īpašuma „Svīres” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu XX, nekustamā īpašuma „Piekūni” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu XX un nekustamā īpašuma „Dzilnīši” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu XX 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 perspektīvā apbūves teritorija (PA) (PA apzīmējumi teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna atdalāmā
zemes platība ir noteikta XX 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 H. B. M R. pilnvarotās personas I.K.
2014.gada 17.oktobrī reģistrēto iesniegumu,
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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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Lēļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX, nekustamā īpašuma
„Svīres” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX, nekustamā īpašuma
„Piekūni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX un nekustamā īpašuma
„Dzilnīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX 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. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.17
Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Ūdri” sadalīšanu un nosaukuma
apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M.Veitners, V. Lācis, O. Elmere, S.Sviderska, G. Kalniņa-Priede, A.
Lemešonoks, I. Lāce, P. Grugulis, Ā. Kazerovskis
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Amatas pagasta “Ūdri”
(NĪ kadastra Nr.XX) īpašnieka N. K. (p.k.XX) 2014.gada 15.oktobrī reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.1020140112) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu
nosaukumu “Lauku Ūdri” nekustamā īpašuma “Ūdri” zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem XX un XX.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
N. K. 2014.gada 15.oktobrī reģistrēto 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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav) nolēma:
1. Piekrist nodalīt no nekustamās īpašuma “Ūdri” (NĪ kadastra Nr.XX)
atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem XX5, XX un
piešķirt jaunu nosaukumu “Lauku Ūdri”.
2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem XX unXX saglabāt iepriekšējo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.
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Nr.18
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Lauras 1” lietošanas mērķu
noteikšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Amatas novada dome izskatījusi SIA „Jaunmāras” (reģ.Nr.44101030999)
valdes locekles A. Z.
2014.gada 17.oktobrī reģistrēto iesniegumu
(reģ.Nr.1020140150) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
nekustamā īpašuma Drabešu pagasta“Lauras 1” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu XX.
Pamatojoties uz MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” , LR MK 23.02.2010 noteikumu Nr.193 “Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un SIA „Jaunmāras” valdes
locekles A. Z.2014.gada 17.oktobrī reģistrēto 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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav) nolēma:
1. Noteikt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Lauras 1” (NĪ kadastra
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX sekojošus nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus:
1.1. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – XX ha (kods-0501);
1.2. individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija – XX ha (kods-0601);
3. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.19
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M.Veitners, Ā. Kazerovskis
Pamatojoties uz Amatas novada 2014.gada 22. janvāra sēdē Nr. 1
apstiprinātajiem noteikumiem, par kārtību, kādā Amatas novada pašvaldība iznomā
neapbūvētus zemesgabalus
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, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese
Varekoja; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt noslēgto zemes nomas līgumu:
Sēdi slēdz plkst. 15:00
Sēdes vadītājs

E. Eglīte

Sēdes protokoliste

D. Kurme
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