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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.14
Amatas novada Drabešu pagastā

2014. gada 26. novembrī

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi sāk plkst. 14:00
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2009.gada 28.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.26 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu”.
2. Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2014.gada 22.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 ”Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem
pabalstiem” 8.punktā “Dzīvokļa pabalsts”.
3. Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2010.gada 18.februāra saistošajos
noteikumos Nr.4 “Par Amatas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm,
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.”
4. Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2009.gada 01.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.9 „Amatas novada pašvaldības nolikums”.
5. Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības un Amatas novada Amatas
pamatskolas amatu vienību saraktos.
6. Par komisijas izveidi par jautājuma izskatīšanu lauksaimniecības zemes
iegūšanai īpašumā.
7. Par Amatas novada domes ceļu un ielu fondu vidējā termiņa izlietošanas
programmu trijiem gadiem.
8. Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu un asenizācijas
pakalpojumu aprēķināšanas kārtību daudzdzīvokļu mājās Amatas novadā.
9. Par sadzīves atkritumu radītāju pienākumiem un kontroles kārtību saistošo
noteikumu izpildē Amatas novadā.
10. Par Amatas novada izglītības iestāžu optimizācijas projekta tālāko virzību.
11. Par Amatas novada pašvaldības bibliotēku akreditācijas rezultātiem un
veicamajiem darbiem.
12. Par Amats novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Pie Legzdiņiem”, kadastra
Nr. 4278 006 0118, Skujenes pagasts, un "Ķīļi", kadastra Nr. 4246007 018,
Drabešu pagasts atkārtotās izsoles izsludināšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu

13. Par izglītojošu un atpūtas nometņu organizēšanu Amatas novada teritorijā
deklarētajiem bērniem vecumā no 10 līdz 14 gadiem 2015. gadā.
14. Par SIA "AKAMA" iesniegumu par sniegtajiem ūdenspiegādes pakalpojumiem
un kompensācijas apmēru.
15. Par SIA "AKAMA" kavētiem nodokļu maksājumiem un piedziņu.
16. Par atbalstu Dzidras Medvedjevas grāmatas "Teiksmainā Nītaure" izdošanai.
17. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
18. Par ilgtermiņa aizņēmumu Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta projekta
Nr.KPFI-15.4/9
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Zaubes pamatskolā” realizācijas nodrošināšanai
19. Par Amatas novada pašvaldības līdzdalību atmežošanas procesā nekustamajā
īpašumā „Jaunkrīvi”
20. Par nekustamo īpašumu Drabešu pagastā lietošanas mērķu noteikšanu
21. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Dēdupes” sadalīšanu un nosaukuma
apstiprināšanu
22. Par būves adreses apstiprināšanu Drabešu pagasta
23. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Ausekļi” lietošanas mērķu
noteikšanu
24. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „V293” ar kad. Nr.42460050202
sadali, nosaukuma un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
25. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „V315” ar kad. Nr.42460070219
sadali, nosaukuma un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
26. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Tēraudi” sadalīšanu un nosaukuma
apstiprināšanu
27. Par zemes ierīcības projekta „Vēķu ezers”, Drabešu pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
28. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Ģērmaņi” lietošanas mērķu
noteikšanu
29. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Pekauni” lietošanas mērķu noteikšanu
30. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Liepiņas” lietošanas mērķu
noteikšanu
31. Par zemes ierīcības projekta „Lejēni”, Zaubes pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām
personām
33. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Meldras” lietošanas mērķa
noteikšanu.
34. Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Alaiņi” lietošanas mērķa noteikšanu.
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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns,
Jānis Kārkliņš.

Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Novada pašvaldības specialists Juris Suseklis.
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers.

Nr.1
Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2009.gada 28.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.26 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: O. Elmere
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 15.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr 13 “Grozījumi Amatas novada
pašvaldības Saistošajos noteikumos 2009.gada 28.oktobrī Nr.26 “Kārtība,
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”
projektu.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu laikā pēc
to parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par
saistošo noteikumu tiesiskumu vai arī pašvaldība mēneša laikā no ministrijas
nav saņēmusi atzinumu, publicējami Amatas novada informatīvajā izdevumā
“Amatas avīze”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā.
5. Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā, pašvaldība tos publicē mājaslapā
internetā un nodrošina to pieejamību novada domes ēkā un pagastu
pārvaldēs.
6. Lēmuma izpildi nodrošināt Sociālā dienesta vadītājai Vairai Zauerei.

Nr.2

Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2014.gada 22.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 ”Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem
pabalstiem” 8.punktā “Dzīvokļa pabalsts”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M. Veitners, J. Kārkliņš, S. Krastiņa, V. Lācis, O. Elmere,
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 15.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14 “Grozījumi Amatas novada
pašvaldības 2014.gada 22.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.2 ”Noteikumi par
Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem projektu.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo
noteikumu tiesiskumu vai arī pašvaldība mēneša laikā no ministrijas nav
saņēmusi atzinumu, publicējami Amatas novada informatīvajā izdevumā
“Amatas avīze”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā.
5. Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā, pašvaldība tos publicē mājaslapā
internetā un nodrošina to pieejamību novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
6. Lēmuma izpildi nodrošināt Sociālā dienesta vadītājai Vairai Zauerei.

Nr.3
Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2010.gada 18.februāra saistošajos
noteikumos Nr.4 “Par Amatas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm,
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
amatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 15.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15 „Grozījumi Amatas novada
pašvaldības 2010.gada 18.februāra Saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Amatas

2.

3.

4.
5.
6.

novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem” projektu.
Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
Saistošie noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo
noteikumu tiesiskumu vai arī pašvaldība mēneša laikā no ministrijas nav
saņēmusi atzinumu, publicējami Amatas novada informatīvajā izdevumā
“Amatas avīze”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā.
Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā, pašvaldība tos publicē mājaslapā
internetā un nodrošina to pieejamību novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
Lēmuma izpildi nodrošināt Sociālā dienesta vadītājai Vairai Zauerei.

Nr.4
Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2009. gada 1. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.9 „Amatas novada pašvaldības nolikums”
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: O. Elmere, I.Lāce, E.Eglīte,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 1.punktu, kas
nosaka, ka dome var apstiprināt Amatas novada pašvaldības nolikumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16 „Grozījumi Amatas novada
pašvaldības 2009.gada 01.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 „Amatas
novada pašvaldības nolikums” projektu.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu laikā pēc
to parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par
saistošo noteikumu tiesiskumu vai arī pašvaldība mēneša laikā no
ministrijas nav saņēmusi atzinumu, publicējami Amatas novada
informatīvajā izdevumā “Amatas avīze”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā.
5. Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā, pašvaldība tos publicē mājaslapā
internetā un nodrošina to pieejamību novada domes ēkā un pagastu
pārvaldēs.

Nr.5
Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības un Amatas novada Amatas
pamatskolas amatu vienību saraktos
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: P. Ontužāns, M. Timermanis, O. Elmere,
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 lai nodrošinātu labāku
saimniecisko funkciju veikšanu Amatas novada Amatas pamatskolā, kontrolētu
apkures nodrošināšanas ikdienas darbu organizēšanu un saskaņā ar Amatas novada
12.11.2014. Finanšu komitejas atzinumu, par saimnieciska rakstura darbu veikšanu lai
optimizētu darbu Amatas novada Amatas pamatskolas ēkā Ieriķos,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Sākot ar 2015.gada 1.janvāri izdarīt izmaiņas Amatas novada pašvaldības amata
vienību sarakstā:
1.1.Izslēgt 2(divas) amata vienības „kurinātājs” Komunālās saimniecības
nodaļā un iekļaut Amatas novada Amatas pamatskolas amata vienību
sarakstā.
1.2.Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amatu sarakstu pēc stāvokļa uz
01.01.2015.
1.3.Atzīt par spēku zaudējušu 22.10.2014. Amatas novada domes sēdē Nr.13
apstiprināto amata vienību sarakstu pēc stāvokļa 01.11.2014.
2. Sākot ar 2015.gada 1.janvāri izdarīt izmaiņas Amatas
novada Amatas
pamatskolas amata vienību sarakstā:
2.1.Izveidot 2(divas) jaunas amata vienības „kurinātājs”, profesijas kods
8182 04. Amatam noteikta 13 amatu saime, III amatu saimes līmenis, 4
mēnešalgu grupa, likmes mēnešalgas apmērs EUR 546,-.
2.2.Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amatu sarakstu pēc stāvokļa uz
01.01.2015.
2.3.Atzīt par spēku zaudējušu 20.12.2013. Amatas novada domes sēdē Nr.14
apstiprināto amata vienību sarakstu pēc stāvokļa 01.01.2014.
3. Brīdināt Amatas novada Komunālās saimniecības kurinātājus par darba devēja
maiņu no 2015.gada 1.janvāra.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram Mārim
Timermanim un Amatas novada Amatas pamatskolas direktoram Indaram Upītim.

Nr.6
Par komisijas izveidi par jautājuma izskatīšanu lauksaimniecības zemes
iegūšanai īpašumā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 pantu,
likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 24. punktu un atbilstoši Amatas novada domes
12.11.2014. Finanšu komitejas atzinumam,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Izveidot Amatas novada lauksaimniecības zemes iegūšanas īpašumā
lēmumu pieņemšanas komisiju sekojošā sastāvā:
1.1.Arvīds Lukjanovs - Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas vadītājs;
1.2.Rudīte Stūrīte - Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
vecākā nodokļu administratore;
1.3. Teiksma Riekstiņa - Teritorijas attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļu administratore;
1.4.Gints Bauers - Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
Zemes lietu specialists;
1.5.Inese Varekoja - Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļu administratore;
1.6. Dita Kurme - Amatas novada domes lietvede;
1.7.Inese Menģele - Lauku attīstības konsultante;
2. Uzdot domes izpilddirektoram M. Timermanim sagatavot komisijas
nolikumu un iesniegt domei apstiprināšanai līdz 26.12.2014.
3. Uzdot domes izpilddirektoram M. Timermanim nodrošināt komisijas
darbību, kā arī nodrošināt pirmās sēdes sasaukšanu un
komisijas
priekšsēdētāja un sekretāra vēlēšanas.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgo noteikt domes priekšsēdētāju E.Eglīti.

Nr.7
Par Amatas novada domes ceļu un ielu fondu vidējā termiņa izlietošanas
programmu trijiem gadiem
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: E.Eglīte, P. Ontužāns, O. Elmere, V. Lācis, M. Veitners, A. Jansons,
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumiem Nr. 173.
„Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas
kārtība” un uz likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada domes ceļu un ielu fondu vidējā termiņa
izlietošanas programmu trijiem gadiem (sk. pielikumā).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības Komunālās
saimniecības nodaļas vadītājam Jānim Sekstem.

Nr.8
Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu un asenizācijas
pakalpojumu aprēķināšanas kārtību daudzdzīvokļu mājās Amatas novadā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.675 no 2014.gada
3.novembra "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013
"Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu", kas nosaka, ka par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju pakalpojuma saņēmējs
daudzdzīvokļu mājā norēķinās proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam, kā
arī likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 14. e punktu un atbilstoši Amatas novada
domes 12.11.2014. Finanšu komitejas atzinumam,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Atcelt 2013.gada 23.oktobra lēmumu "Par grozījumiem Amatas novada
domes 22.06.2011. sēdes lēmumā Nr.15. "Par sauso sadzīves atkritumu
tarifiem"", kurā noteikts "ka sākot ar 2013.gada 1. decembri Amatas novadā
maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta pēc
atsevišķo īpašumu skaita".
2. Noteikt, ka sākot ar 2014.gada 1.decembri Amatas novadā maksa par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizācijas pakalpojumiem, kuru
patēriņš nav mērāms, daudzdzīvokļu mājās tiek aprēķināta pēc faktiskajām
izmaksām uz noteikto adresi un tajā proporcionāli deklarēto personu skaitu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības
izpilddirektoram Mārim Timermanim.

Nr.9
Par sadzīves atkritumu radītāju pienākumiem un kontroles kārtību saistošo
noteikumu izpildē Amatas novadā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: O. Elmere, I.Varekoja, A. Lemešonoks, S. Sviderska, M. Timermanis, Ā.
Kazerovskis
Pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" 15.panta 1. un 2. punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta 3.punktu, kā arī Amatas novada pašvaldības
sasitošajiem noteikumiem Nr. 3 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Amatas
novadā", 13. panta 1.un 2. daļu, 14. pantu, kas nosaka, ka ikviena atkritumu radītāja
un valdītāja pienākums ir iekļauties pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā un atkritumu radītāji ar saviem ikmēneša maksājumiem, sedz atkritumu
apsaimniekošanas izdevumus,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Uzdot domes Saimnieciskajai nodaļai, sadarbībā ar Teritorijas attīstības un
nekustamo īpašumu nodaļu līdz 01.02.2015. sagatavot Amatas novada ciemu
teritoriju adrešu sarakstu, karšu materiālu un statistiku par noslēgtajiem sauso
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumiem ciematu teritorijās.
2. Uzdot domes Saimnieciskajai nodaļai sadarbībā ar novada administratīvo
pārkāpumu komisiju un Valsts policiju līdz 01.06.2015. veikt kontroli novada
ciematos par noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem.
3. Uzdot domes Saimnieciskajai nodaļai, sadarbībā ar SIA "Ziemeļu atkritumu
apsaimniekošanas organizācija" un novada teritoriālajām pārvaldēm līdz
01.05.2014. organizēt iedzīvotāju informatīvās sanāksmes par atkritumu
apsaimniekošanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības
izpilddirektoram Mārim Timermanim.

Nr.10
Par Amatas novada izglītības iestāžu optimizācijas projekta tālāko virzību
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: Ā. Kazerovskis, V. Lācis
Izskatot Amatas novada pašvaldības Apvienotās izglītības pārvaldes sagatavoto
informāciju par Amatas novada izglītības iestāžu optimizācijas projekta tālāko virzību
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:

1. Apstiprināt Amatas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības, optimizācijas un
investīciju plāna 2015. – 2018. gada projektu (saskaņā ar pielikumu);
2. Nodrošināt Amatas novada pašvaldības 2015. gada budžetā Amatas novada
izglītības iestāžu tīkla attīstības, optimizācijas un investīciju plāna plānoto
reformu izpildi:
2.1. Amatas novada mūzikas un mākslas skola no 2015. gada atrodas Ieriķu
ēkā;
2.2.Amatas pamatskola no 2015.gada darbojas Ieriķu ēkā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja
Elitai Eglītei.

Nr.11
Par Amatas novada pašvaldības bibliotēku akreditācijas rezultātiem un
veicamajiem darbiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: p. Ontužāns, I.Lāce,
Izskatot Latvijas Bibliotēku padomes sniegtos atzinumus par Amatas novada
pašvaldības bibliotēku (Ģikšu, Līvu, Nītaures, Skujenes, un Zaubes bibliotēku)
akreditāciju
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Pieņemt zināšanai informāciju Latvijas Bibliotēku padomes sniegtos
atzinumus par Amatas novada pašvaldības bibliotēku (Ģikšu, Līvu,
Nītaures, Skujenes, un Zaubes bibliotēku) akreditāciju.
2. Uzdot Amatas novada bibliotēkām:
2.1.turpmākajā darbā ievērot atzinumos par bibliotēku akreditāciju
norādītos ieteikumus.
2.2.Plānojot 2015.gada bibliotēku budžetu, iekļaut budžeta projektos
līdzekļus kvalitatīva grāmatu krājuma veidošanai un mūsdienīgu
tehnoloģiju ieviešanai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja
Elitai Eglītei.

Nr.12
Par Amats novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Pie Legzdiņiem”, kadastra
Nr. 4278 006 0118, Skujenes pagasts, un "Ķīļi", kadastra Nr. 4246007 018,
Drabešu pagasts atkārtotās izsoles izsludināšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: Ā. Kazerovskis, S. Krastiņa, J. Kārkliņš, M. Veitners E.Eglīte,
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskā 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 32. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, ja nekustamā īpašuma pirmajā
izsolē neviens nav pārsolījis sākumcenu, rīko otro izsoli ar augšupejošu soli ar
pazeminātu izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20%, un 14.11.2014. nenotikušās
izsoles rezultātiem,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Nodot atkārtotai izsolei Amatas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
„Pie Legzdiņiem”, kadastra Nr. 4278 006 0118, 10,6ha platībā, Skujenes
pagastā, Amatas novadā, nosakot samazinātu izsoles sākumcenu (nosacīto
cenu) par 20%, tas ir: 21 741,48 euro (divdesmit viens tūkstotis septiņi
simti četrdesmit viens euro 48 centi).
2. Nodot atkārtotai izsolei Amatas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
„Ķīli”, kadastra Nr. 4246 007 0186, 2,9ha platībā, Drabešu pagastā,
Amatas novadā, nosakot samazinātu izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) par
10%, tas ir: 19 440,- euro (deviņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit
euro).
3. Noteikt īpašumu atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pie
Legzdiņiem”, kadastra Nr. 4278 006 0118, Skujenes pagastā, Amatas
novadā, atkārtotas izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā).
5. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ķīli”,
kadastra Nr. 4246 007 0186, 2,9ha platībā, Drabešu pagastā, Amatas
novadā, atkārtotas izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā)
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības
izpilddirektoram Mārim Timermanim.

Nr.13
Par izglītojošu un atpūtas nometņu organizēšanu Amatas novada teritorijā
deklarētajiem bērniem vecumā no 10 līdz 14 gadiem 2015. gadā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Lai veicinātu bērnu un jauniešu personības izaugsmi caur veselīgu un aktīvu
atpūtu, izmantojot pieredzes izglītības metodes, kā arī pilnveidot bērnu un jauniešu
sociālās prasmes, sniegt pozitīvas emocijas, kas palīdz veidoties par aktīvām,
spēcīgām un radošām personībām un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Organizēt izglītojošas un atpūtas nometnes kādā no novada izglītības
iestādēm saskaņā ar izstrādāto nolikumu un finanšu tāmi:
1.1.Vasaras brīvlaikā:
1.1.1. viena nometne Amatas novada teritorijā deklarētajiem bērniem;
1.1.2. viena nometne talantīgajiem bērniem.
2. Apstiprināt:
2.1.Izglītojošas un atpūtas diennakts nometnes Amatas, Cēsu,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas
novada teritorijā deklarētajiem bērniem “Četras atslēgas” nolikumu;
2.2.Amatas novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu
projektu konkursa nolikumu
3. Lēmuma izpildi nodrošināt:
3.1.Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai Agitai Bičukai
nometņu izmaksas iekļaut 2015.gada budžetā;
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības Apvienotās
izglītības pārvaldes metodiķei Diānai Briedei.

Nr.14
Par SIA "AKAMA" iesniegumu par sniegtajiem ūdenspiegādes pakalpojumiem
un kompensācijas apmēru
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: O. Elmere,
Izskatot SIA „AKAMA” (Reģ. Nr. 44103032890) valdes locekļa Kristapa
Štrausa 2014. gada 5. novembrī iesniegto iesniegumu ar lūgumu Amatas novada
pašvaldību iesaistīties un finansēt izmaksas, kas saistītas ar dzeramā ūdens piegādi
Annas ciema iedzīvotājiem, jo kopš 2004. gada SIA „AKAMA” bez atlīdzības ir
nodrošinājis dzeramā ūdens piegādi Annas ciema iedzīvotājiem.
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Uzdot Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram M. Timermanim
noslēgt vienošanos ar SIA „AKAMA” par sniegtajiem ūdens piegādes
pakalpojumiem Annas ciematā laika periodā no 2014. gada.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības
izpilddirektoram M. Timermanim

Nr.15
Par SIA "AKAMA" kavētiem nodokļu maksājumiem un piedziņu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V. Lācis, O. Elmere, M. Veitners
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmito daļu,
nodokļu administrācijai, uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata
ir tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi,
nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz trīs gadiem, skaitot no iesnieguma
iesniegšanas dienas, labprātīgai tādu nokavēto nodokļu maksājumu samaksai, kuri
tiek piedzīti ar lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
2014.gada 18. septembrī pieņemtā likuma „Grozījumi likumā Par nodokļiem
un nodevām””, ar kuriem 26.pants tika papildināts ar vienpadsmito daļu, anotācijā
norādīts: „Lai palīdzētu finansiālajās grūtībās nonākušajiem komersantiem,
likumprojektā ir iekļauts regulējums,kas paredz iespēju nodokļu maksātājiem sadalīt
termiņos līdz trīs gadiem nokavētos nodokļu maksājumus piedziņas procesa ietvaros.
Nokavējuma nauda šajā gadījumā tiek aprēķināta pilnā apmērā, pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz Likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, 26.panta vienpadsmito un trīspadsmito
daļu, 29.panta otro daļu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1) Pēc apliecinājuma saņemšanas par to, ka SIA „AKAMA” ir samaksājis
tiesu izpildes izdevumus, uzdot sagatavot nekustamā īpašuma nodokļu
administratorei Rudītei Stūrītei lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
2) Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības Teritorijas
attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vecākajai nodokļu administratorei
Rudītei Stūrītei.

Nr.16
Par atbalstu Dzidras Medvedjevas grāmatas "Teiksmainā Nītaure" izdošanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: O. Elmere, G.Kalniņa-Priede, V. Lācis,
Izskatot Dzidras Medvedjevas un Dizaina studijas „Autos” sadarbības
piedāvājumu līdzfinansēt novadnieces Dzidras Medvedjevas grāmatu „Teiksmainā
Nītaure”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Atbalstīt grāmatas „Teiksmainā Nītaure” izdošanu.
2. Iegādātās grāmatas „Teiksmainā Nītaure” eksemplārus izmantot pašvaldības
vajadzībām reprezanācijas pasākumos;
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada Finanšu nodaļai (Vadītājai
A.Bičukai)

Nr.17
Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības speciālists Juris Suseklis
Izsakās: E.Eglīte, V. Lācis, M. Veitners, G.Kalniņa-Priede, I.Varekoja, A. Jansons,
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmo daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Atteikt anulēt ziņas par B. S. deklarēto dzīvesvietu „Vec-Bikari”, Amatas
pag., Amatas novads.,
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības speciālistam
Jurim Suseklim.
Nr.18
Par ilgtermiņa aizņēmumu Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta projekta
Nr.KPFI-15.4/9 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Zaubes pamatskolā” 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-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei
atļaut Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR
190080.00 (Viens simts deviņdesmit tūkstoši astoņdesmit euro un 00 centi) ar
Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada
Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta projekta Nr. KPFI-15.4/9 „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Zaubes pamatskolā”
realizācijas nodrošināšanai.
2. Aizņēmumu izņemt sākot no 2015.gada februāra mēneša pēc pieprasījuma.
3. Aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem.
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2015.gada jūniju 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.19
Par Amatas novada pašvaldības līdzdalību atmežošanas procesā nekustamajā
īpašumā „Jaunkrīvi”
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada pašvaldībā 2014.gada 16 oktobrī saņemts iesniegums no K. B.,
personas kods XX, kurā izteikts lūgums piedalīties nekustamā īpašuma „Jaunkrīvi”
kadastra Nr. XX meža zemes atmežošanas procesā ar līdzfinansējumu.
Pamatojoties uz K.B. 2014.gada 16.oktobra iesniegumu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 10.punktu un 21.panta 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta
noteikumos Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas
kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” pielikumā 3.1.
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
Piedalīties K. B. meža zemes atmežošanas projekta īstenošanā, nekustamajā
īpašumā „Jaunkrīvi” Drabešu pagastā, (kadastra Nr. XX) ar līdzfinansējumu EUR
500.00 (pieci simti euro) apmērā.
1. Noslēgt ar fizisko personu K. . līgumu par Amatas novada pašvaldības
līdzdalību atmežošanas procesā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam Arvīdam Lukjanovam.

Nr.20
Par Ineses Zīberes nekustamo īpašumu Drabešu pagastā lietošanas mērķu
noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome izskatījusi I. Z. (p.k.XX) 2014.gada 16.oktobrī reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.1020140140) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Zīberi 1” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu XX, nekustamā īpašuma “Zīberi 2” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu XX, nekustamā īpašuma “Zīberi 3” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu XX, nekustamā īpašuma “Zīberi 4” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu XX, nekustamā īpašuma “Zīberi 5” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu XX, nekustamā īpašuma “Zīberi 6” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu XX no individuālo dzīvojamo māju apbūves uz lauksaimniecībā
izmantojamo zemi.
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 I.Z. 2014.gada 16.oktobrī
reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Mainīt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Zīberi 1” (NĪ kadastra
NrXX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju
apbūves teritorijas
(kods-0601) uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods-0101) – XX ha platībā.
2. Mainīt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Zīberi 2” (NĪ kadastra
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju
apbūves teritorijas
(kods-0601) uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods-0101) – XX ha platībā.
3. Mainīt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Zīberi 3” (NĪ kadastra
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju
apbūves teritorijas
(kods-0601) uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods-0101) – XX ha platībā.
4. Mainīt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Zīberi 4” (NĪ kadastra
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju
apbūves teritorijas
(kods-0601) uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods-0101) – XX ha platībā.

5. Mainīt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Zīberi 5” (NĪ kadastra
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju
apbūves teritorijas
(kods-0601) uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods-0101) – XX ha platībā.
6. Mainīt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Zīberi 6” (NĪ kadastra
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju
apbūves teritorijas (kods-0601) uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods-0101) – XX ha platībā.
7. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.21
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Dēdupes” sadalīšanu un nosaukuma
apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Skujenes pagasta
“Dēdupes” (NĪ kadastra Nr.XX) īpašnieces B. . (p.k.XX) 2014.gada 30.oktobrī
reģistrēto iesniegumu (reģ.nr.1020140255) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt
jaunu nosaukumu “Priežu iela 7” nekustamā īpašuma “Dēdupes” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu XX.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
B. B. 2014.gada 30.oktobrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamās īpašuma “Dēdupes” (NĪ kadastra Nr.XX)
atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XX un piešķirt jaunu
nosaukumu “Priežu iela 7”. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX
saglabāt adresi – Priežu iela 7, Skujene, Skujenes pagasts, Amatas novads.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods
0601).
3. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.22
Par būves adreses apstiprināšanu Drabešu pagasta

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 pašvaldībai
piederošas būves (garāžas) ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 42460020176006018
Drabešu pagastā adreses apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un
03.11.2009 MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Apstiprināt būvei (garāžai) ar telpu grupas kadastra apzīmējumu
42460020176006018 adresi: ”Olavas”, Līvi, Drabešu pagasts,
Amatas novads.
2. Būve atrodas uz nekustamā īpašuma „Olavas” (NĪ
kad.Nr.42460020176) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
42460020176.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.23
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Ausekļi” lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome ir izskatījusi Z. V. (p.k.XX) 2014.gada 17.oktobrī
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.1020140154) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi zemes vienības daļai no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz
meža zemi Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Ausekļi” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu XX platībā XX 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 Z. V. 2014.gada 17.oktobrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Ausekļi” (NĪ kad. Nr.XX) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu XX daļai (atbilstoši pievienotajai shēmai), kuras
platība XX ha, sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:

2. Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – XX ha
(kods-0201).
3. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.24
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „V293” ar kad. Nr.42460050202 sadali,
nosaukuma un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Izskatot valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” (reģ. nr. 40003344207)
2014.gada 10.oktobra iesniegumu Nr.4.9/4101 (reģ.Nr.1020100093) ar lūgumu
pieņemt lēmumu par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „V293” (kadastra
Nr.42460050202) sadali, nosaukuma un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu.
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, MK
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” kā arī VAS
„Latvijas valsts ceļi” 2014.gada 10.oktobrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Piekrist atdalīt no valstij Satiksmes ministrijas personā piekrītošā
nekustamā īpašuma „V293”, Drabešu pagasts, Amatas novads, kadastra
Nr.42460050202, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42460020463,
izveidojot jaunu patstāvīgu nekustamo īpašumu, apstiprinot tam nekustamā
īpašuma nosaukumu „Autoceļš P14”, Drabešu pagasts, Amatas novads un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods 1101).
2. Nekustamam īpašumam „V293”, Drabešu pagasts, Amatas novads,
kadastra Nr.42460050202, pēc sadales sastāvošam no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 42460050202, apstiprināt nosaukumu „Autoceļš
V293”, Drabešu pagasts, Amatas novads un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
3. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.25

Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „V315” ar kad. Nr.42460070219 sadali,
nosaukuma un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Izskatot valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” (reģ. nr. 40003344207)
2014.gada 14.novembra iesniegumu Nr.4.9/4609 (reģ.Nr.1120140155) ar lūgumu
pieņemt lēmumu par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „V315” (kadastra
Nr.42460070219) sadali, nosaukuma un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu.
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, MK
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” kā arī VAS
„Latvijas valsts ceļi” 2014.gada 20.novembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Piekrist sadalīt valstij Satiksmes ministrijas personā piekrītošā nekustamā
īpašuma „V315”, Drabešu pagasts, Amatas novads, kadastra
Nr.42460070219, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42460070255
(platība 2.26 ha), divos zemes gabalos ar platībām 1,62 ha un 0,64 ha.
2. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 424600702219 (platība 1.64 ha) un sadalītā zemes
gabala ar platību 1,62 ha, apstiprinot tam nekustamā īpašuma nosaukumu
„Lielā iela”, Drabešu pagasts, Amatas novads, un tā sastāvā ietilpstošajām
zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā (kods 1101).
3. Nekustamam īpašumam „V315”, Drabešu pagasts, Amatas novads,
kadastra Nr.42460070219, kura sastāvā paliks zemes gabala daļa 0,64 ha
platībā, apstiprināt nosaukumu „Autoceļš V315”, Drabešu pagasts, Amatas
novads, un tā sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
4. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.26
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Tēraudi” sadalīšanu un nosaukuma
apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Izsakās: E.Eglīte, V. Lācis

Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Skujenes pagasta
“Tēraudi” (nekustamās īpašuma kadastra Nr.XX) īpašnieces L. S. (p.k.XX) 2014.gada
14.novembrī reģistrēto iesniegumu (reģ.nr.1120140120) ar lūgumu piekrist atdalīt un
apstiprināt jaunu nosaukumu “Purenes” nekustamā īpašuma “Tēraudi” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu XX.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
L. S. 2014.gada 14.novembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamās īpašuma “Tēraudi” (nekustamās īpašuma
kadastra Nr.XX) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XX un
piešķirt jaunu nosaukumu “Purenes”.
2. Zemes vienībai “Purenes” 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.

Nr.27
Par zemes ierīcības projekta „Vēķu ezers”, Drabešu pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome 24.09.2014. sēdē Nr.12 pieņēma lēmumu ”Par zemes
ierīcības projekta „Vēķu ezers”, Drabešu pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba
uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde,
sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XX divos atsevišķos zemes gabalos ar
platībām XX ha un XX ha. Zemes ierīcības projekts saskaņots ar nekustamā īpašuma
īpašnieku un 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.g.”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Vēķu ezers” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XX sadalīšanai.

2. Saglabāt nosaukumu „Vēķu ezers” zemes vienībai Nr.1 ar platību XX ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Zemes vienībai Nr.1 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā
esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302).
3. Piešķirt nosaukumu „Vēķa krasts” atdalītajai zemes vienībai Nr.2, kuras platība
XX ha, atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platības var tikt precizētas pie
precīzās uzmērīšanas. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – fizisko un
juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302).
4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.28
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Ģērmaņi” lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Izsakās: P. Ontužāns, I.Lāce, Ā. Kazerovskis, M. Veitners
Amatas novada dome ir izskatījusi SIA “R GRUPA” (Reģ.nr.50003603631)
2014.gada 20.novembrī reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.1120140151) ar lūgumu mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai no lauksaimniecībā
izmantojamās zemes uz meža zemi Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Ģērmaņi”
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu XX platībā XX 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 SIA “R GRUPA” 2014.gada 20.novembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Ģērmaņi” (NĪ kad. Nr.XX) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu XX daļai (atbilstoši pievienotajai shēmai), kuras
platība XX ha, sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
2. Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – XX ha
(kods-0201).
3. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.29
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Pekauni” lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome ir izskatījusi I. J. J. (p.k.XX) 2014.gada 22.novembrī
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.1120140215) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi zemes vienības daļai no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz
meža zemi Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Pekauni” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu XX platībā XX ha un zemes vienībai, kura atrodas Nītaures pagastā, ar
kadastra apzīmējumu XX platībā XX 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 I. J.J. 2014.gada 22.novembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Pekauni” (nekustamās īpašuma kad.
Nr.XX) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XX daļai (atbilstoši
pievienotajai shēmai), kuras platība XX ha, sekojošu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi:
2. Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – XX
ha (kods-0201).
3. Noteikt nekustamā īpašuma “Pekauni” (nekustamās īpašuma kad.
Nr.XX) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XX daļai (atbilstoši
pievienotajai shēmai), kuras platība XX ha, sekojošu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi:
4. Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – XX
ha (kods-0201).
5. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.30
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Liepiņas” lietošanas mērķu
noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome ir izskatījusi S. I. (p.k.XX) 2014.gada 25.novembrī
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.1120140264) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz meža zemi Skujenes
pagasta nekustamā īpašuma “Liepiņas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX
platībā XX 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 S. I. 2014.gada 25.novembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Noteikt Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Liepiņas” (nekustamās
īpašuma kad. Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
2. Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – XX
ha (kods-0201).
3. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.31
Par zemes ierīcības projekta „Lejēni”, Zaubes pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome 23.04.2014. sēdē Nr.5 pieņēma lēmumu ”Par zemes
ierīcības projekta „Lejēni”, Zaubes pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba
uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde
sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XX divos atsevišķos zemes gabalos ar
platībām XX ha un XX ha. Zemes ierīcības projekts saskaņots ar nekustamā īpašuma
īpašnieku, esošo inženierkomunikāciju turētājiem.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa
likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu,
Ministru kabineta 29.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 30. punktu, Amatas novada pašvaldības 26.02.2014. saistošie noteikumi
Nr. 6 ”Amatas novada teritorijas plānojums 2014.-2024.g.”, Amatas novada
pašvaldības dome
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Zaubes pagasta
„Lejēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XX sadalīšanai.
2. Saglabāt nosaukumu un adresi „Lejēni” zemes vienībai Nr.1 ar platību XX ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Zemes vienībai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).

3. Piešķirt nosaukumu „Tukāni” atdalītajai zemes vienībai Nr.2, kuras platība
XX ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
4. Atdalītajai zemes vienībai „Tukāni” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
6. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr. 32
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 2.daļu, kā
arī politiski represēto personu iesniegumiem,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu par 50% kā
politiski represētajai personai.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr. 33
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Meldras”lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome izskatījusi I.. B. (p.k.XX) 2014.gada 25.novembrī
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.1120140269) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Meldras” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu XX no individuālo dzīvojamo māju apbūves uz lauksaimniecībā
izmantojamo zemi.
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 I. B. 2014.gada 25.novembrī reģistrēto
iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Mainīt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Meldras” (NĪ kadastra
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju
apbūves teritorijas
(kods-0601) uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods-0101) – XX ha platībā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr. 34
Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Alaiņi” lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome ir izskatījusi J. P. (p.k.XX) 2014.gada 26.novembra
iesniegumu
ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no
lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz meža zemi Nītaures pagasta nekustamā
īpašuma “Alaiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX platībā XX 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 J. P. 2014.gada 26.novembra iesniegumu
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-15: 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, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURASnav), nolemj:
1. Noteikt Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Alaiņi” (NĪ kad. Nr.XX)
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi:
2. Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – XX ha
(kods-0201).
3. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.
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