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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.15
Amatas novada Drabešu pagastā

2014. gada 29. decembrī

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi sāk plkst. 14:00
Darba kārtība:
1. Par Amatas novada domes Saistošo noteikumu Nr.17 “Grozījumi 2012.gada
18.janvāra Amatas novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.3
“Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru
Amatas novadā”” apstiprināšanu.
2. Par Amatas novada domes Saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Amatas
novada domes 20.12.2013. Saistošajos noteikumos Nr.17 „Amatas novada
pašvaldības budžets 2014.gadam”” apstiprināšanu.
3. Par 2015.gada budžeta prioritātēm.
4. Par dzīvojamo telpu īres maksas aprēķināšanas kārtību Amatas novada
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām mājām, dzīvokļiem
un dzīvojamām telpām Amatas novada.
5. Par Amatas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam Investīciju plāna
aktualizāciju.
6. Par Nītaures vidusskolas iesniegumu par līdzfinansējumu kāpņu traktora
iegādei.
7. Par Spāres internātpamatskolas iesniegumu par automašīnas PEUGEOT 206
atsavināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma „Lejas Pluņķi” nodošanu.
9. Par nekustamā īpašuma „Meijermuiža2” dz.5, nodošanu atsavināšanai.
10. Par īpašumu dzīvojamā mājā „Bille 6 ”, Bille, Drabešu pagasts, Amatas
novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
12. Par smilts-grants un smilts atradni „Sērmūkši”, Skujenes pagasts, Amatas
novads.
13. Par sadarbību ar Nītaures kooperatīvās krājaizdevu sabiedrību.
14. Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
15. Amatas novada Spāres internātpamatskolas tehnisko darbinieku amata vienību
saraksts.

16. Par darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas
nolikuma apstiprināšanu un priekšsēdētāja ievēlēšanu
17. Par Amatas novada pašvaldības biedrības dibināšanā.
18. Par juridiskās adreses maiņu Amatas pamatskolai.
19. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Billīte” lietošanas mērķu noteikšanu.
20. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām
personām.
22. Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Vecžagari 2” piekritību.
23. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nekustamajā īpašumā “D/S Agra 149”
24. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nekustamajā īpašumā “D/S Agra 24”
25. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nekustamajā īpašumā “D/S Agra 86”
26. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Grīnblati” zemes piekritību.
27. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Meijermuiža 5” zemes piekritību.
28. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Apsītes” piekritību.
29. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “D/S Agra 90” piekritību.
30. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “D/S Agra 160” piekritību.
31. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Dzilnas 2” piekritību.
32. Par nekustamā īpašuma „Kalna Krūsāri” nosaukuma apstiprināšanu.
33. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Ezera 1” zemes piekritību.
34. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Gala Medņi” zemes piekritību.
35. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Pienavas” zemes piekritību.
36. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Rudzu iela 8” zemes piekritību.
37. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Draudzības iela 1” piekritību.
38. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Dzidras 1” lietošanas mērķu
noteikšanu.
39. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Liepas” lietošanas mērķu
noteikšanu.
40. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nekustamajā īpašuma “Skoliņas”
41. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Circeņi” zemes vienības izvērtēšanu.
42. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Jaunbanderi” piekritību.
43. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Siljāņi” piekritību.
44. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Gala Ziemēni” sadalīšanu un jauna
nosaukuma apstiprināšanu.
45. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nekustamajā īpašumā “Kalna
Zaļumnieki”
46. Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Aparnieki” lietošanas mērķu
noteikšanu
47. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Artūri” piekritību
48. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Purenes” lietošanas mērķu
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, Ingrīda Lāce, Sarmīte
Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks,
Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš.
Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists
Gints Bauers.
Nepiedalās deputāte Solvita Krastiņa

Nr.1
Par Amatas novada domes Saistošo noteikumu Nr.17 “Grozījumi 2012.gada
18.janvāra Amatas novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.3 “Noteikumi
par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru Amatas
novadā”” apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V. Lācis, A. Jansons, O. Elmere, P.Ontužāns,
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 15.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17 „Grozījumi Amatas novada
pašvaldības 2012.gada 18.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3 “Noteikumi par
bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un bērna piedzimšanas
pabalsta apmēru Amatas novadā”“ 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 Amatas novada domes Saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Amatas novada
domes 20.12.2013. Saistošajos noteikumos Nr.17 „Amatas novada pašvaldības
budžets 2014.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V. Lācis, I. Varekoja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu „Lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums:...
2)izstrādāt un apstiprināt pašvaldības budžetu”, 21.panta pirmās daļas 2.punktu
„Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var:... 2)apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu
„Pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi
par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks,
tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs,
un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. Saistošos noteikumus par
pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem pašvaldība triju dienu
laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai.”, ievērojot likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt Amatas novada domes Saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi
Amatas novada domes 20.12.2013. Saistošajos noteikumos Nr.17 „Amatas novada
pašvaldības budžets 2014.gadam”” saskaņā ar pielikumu.

Nr.3
Par 2015.gada budžeta prioritātēm
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M. Veitners, G. Kalniņa-Priede, V. Lācis, A. Jansons, A. Lemešonoks, O.
Elmere,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7. Pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par budžetu un finanšu
vadību” 41. panta pirmo daļu.
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Noteikt 2015. gada Amatas novada pašvaldības prioritātes:
2. Pašvaldības finansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana realizācijā
esošiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem, saskaņā ar Amatas
novada pašvaldības attīstības programmu;

3. Kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšana, uzlabojot izglītības iestāžu
infrastruktūru un mācību līdzekļu bāzi;
4. Kvalitatīva Tūrisma pakalpojuma nodrošināšana.
5. Sporta dzīves uzlabošana Amatas novadā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības
izpilddirektoram Mārim Timermanim.

Nr.4
Par dzīvojamo telpu īres maksas aprēķināšanas kārtību Amatas novada
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām mājām, dzīvokļiem un
dzīvojamām telpām Amatas novada
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, un b
apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11. un 11.¹ pantu, kas nosaka kārību
īres maksas aprēķināšanai, kā arī ņemot vērā LR Civillikuma 2120. pantu, kas nosaka,
ka īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu,
pamatojoties uz finansu komitejas 2014. gada 12. novembra lēmumu Nr. 9
"Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas tarifu aprēķināšanas kārtību",
lai nodrošinātu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošā dzīvojamā fonda
pienācīgu uzturēšanu un novērstu tā tehniskā stāvokļa pasliktināšanos,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Noteikt, ka Amatas novada teritorijā pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksa
mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot formulu:
1.1. ĪM = (īres maksas daļa par dzīvojamās telpas lietošanu +
Apsaimniekošana) x Platība, kur
1.2. ĪM – īres maksas apmērs (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo
platību);
1.3. Apsaimniekošana – dzīvojamās mājas koplietošanas telpu un zemes
uzturēšanas un pārvaldīšanas izdevumi (euro mēnesī par dzīvojamās
telpas kopējās platības kvadrātmetru);
1.4. Platība – dzīvojamās telpas platība (kvadrātmetri) – dzīvojamās telpas
kopējā platība,
2. Apstiprināt Amatas novadā pašvaldības dzīvojamo telpu klasifikāciju:
2.1. „labiekārtota dzīvojamā telpa ir dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kurš
nodrošināts ar šādiem pamatpakalpojumiem – centrālā siltumapgāde,
ūdens apgāde un kanalizāciju;
2.2. „dzīvojamā telpa ar daļējām ērtībām” ir dzīvoklis/dzīvojamā telpa,
kurš nodrošināts ar šādiem pamatpakalpojumiem - individuālā apkure,
ūdens apgāde un kanalizācija;
2.3. „.dzīvojamā telpa bez ērtībām” ir dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kurš
nodrošināts ar šādiem pamatpakalpojumiem - individuālā apkure.
3. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā minētā īres maksā ietvertās dzīvojamās telpas
lietošanas maksas apmērs ir šāds:

3.1. labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,03 Euro/m² mēnesī;
3.2. dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām – 0,02 Euro/m² mēnesī;
3.3. dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,01 Euro/m² mēnesī.
4. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā īres maksas aprēķināšanas metodika piemērojama
un šī lēmuma 3. punktā noteiktā īres maksa stājas spēkā ar 01.07.2015.
5. Noteikt, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas
platībai maksājami šādi obligātie maksājumi:
5.1. dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka
noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrētā
dzīvojamā telpa ir mājā, kas atrodas uz citam īpašniekam piederošas
zemes;
5.2. likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums un citi
normatīvajos aktos noteiktie nodokļu maksājumi.
6. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, īrnieks maksā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Noteikt, ka paziņojums par īres maksas noteikšanu uzskatāms par paziņotu
Amatas novada dzīvojamo telpu īrniekam pēc tā publicēšanas pašvaldības
mājas lapā (interneta vietnes adrese: www.amatasnovads.lv), Amatas novada
domes informatīvajā izdevumā „Amatas avīze”.
8. Uzdot domes izpilddirektoram M. Timermanim nodrošināt lēmuma
publicēšanu pašvaldības mājas lapā (interneta vietnes
adrese:
www.amatasnovads.lv) un Amatas novada domes informatīvajā izdevumā
„Amatas avīze”.
9. Uzdot Amatas novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt paziņojumu
izvietošanu un informācijas pieejamību iedzīvotājiem par īres maksas
noteikšanu Amatas novada pašvaldības izīrētajās dzīvojamās telpās.
10. Uzdot Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļai sākot ar 01.07.2015. veikt
dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksu ieņēmumu un izdevumu
daļas uzskaiti.
11. Ar 2015.gada 01. jūliju atzīt par spēku zaudējušiem lēmumus par īres maksas
noteikšanu pašvaldības dzīvojamās mājās Amatas novada administratīvajā
teritorijā.
12. Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram M. Timermanim uzdot kontroli
par šā lēmuma izpildi.

Nr.5
Par Amatas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam Investīciju plāna
aktualizāciju
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – noteikumi
Nr.711) 16.punkts nosaka, ka rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi
gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Veicot investīciju plāna
aktualizēšanu, ir jāievēro likuma „Par pašvaldībām” 61.1 panta trešajā daļā noteiktais,
ka par budžetu publisko apspriešanu nerīko.

Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par aktualizētā rīcības plāna vai investīciju
plāna stāšanos spēkā, pašvaldībai par domes pieņemto lēmumu jāinformē sabiedrība.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savā 30.10.2014. vēstulē
Nr.13.18.-1- e/9815 informē: „Ja pašvaldībai ir iepriekš izstrādāta (t.sk. veicot
publisko apspriešanu un saskaņošanu ar attiecīgo plānošanas reģionu) un ar Domes
lēmumu apstiprināta attīstības programma, tad investīciju plāna aktualizēšanu veic
pašvaldība un aktualizēto investīciju plānu apstiprina ar Domes lēmumu. Investīciju
plāna aktualizācijas procesā investīciju plāna publiskā apspriešana un iesniegšana
institūcijām atzinuma sniegšanai nav nepieciešama”. Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra sēdē apstiprināti Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas stāsies spēkā 2015.gada 1.maijā. Šo
Ministru kabineta noteikumu 72.punkts paredz, ka attīstības programmu aktualizē
Ministru kabineta noteikumu 5.1.apakšnodaļā noteiktajā kārtībā, izņemot rīcības plāna
un investīciju plāna aktualizēšanu, ko veic 73.punktā noteiktajā kārtībā, t.i., rīcības
plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības
budžetu kārtējam gadam, un aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar
domes lēmumu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk –
noteikumi Nr.711) 16.punktu
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Uzsākt Amatas novada Attīstības programmas 2013.- 2019. gadam Rīcības
plāna un Investīciju plāna aktualizāciju.
2. Paziņojumu par Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju publicēt
pašvaldības mājas lapā www.amatasnovads.lv un informatīvajā izdevumā
„Amatas Avīze”.
3. Lēmumu par Amatas novada Investīciju plāna aktualizāciju nosūtīt Vidzemes
plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Amatas novada pašvaldības Teritorijas
attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds Lukjanovs.

Nr.6
Par Nītaures vidusskolas iesniegumu par līdzfinansējumu kāpņu traktora iegādei
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: A. Lemešonoks, I. Varekoja, O. Elmere, J. Kārkliņš, P. Grugulis, I.Lāce, G.
Kalniņa-Priede
Izskatot Nītaures vidusskolas 28.11.2014. direktora iesniegumu Nr. 1-9/18 ,
kurā Amatas novada Nītaures vidusskola lūdz piedalīties ar līdzfinansējumu, kas
nepieciešama kāpņu traktora iegādei un uzstādīšanai Nītaures vidusskolas telpās.
Nītaures vidusskolas ēka ir tikai daļēji piemērota izglītojamajiem ar speciālām
vajadzībām - skolā nav lifta un pacēlāju personām ar īpašām vajadzībām, kas
pārvietojas tikai ar ratiņkrēslu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6.
punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piedalīties ar līdzfinansējumu līdz EUR 2000.00 (divi tūkstoši euro 00
centi) kāpņu kāpurķēžu pacēlāja invalīdiem - "SA-S" iegādei Nītaures
vidusskoli summu precizējot atkarībā no Ziedot.lv saziedotās summas.
2. Informēt portāla “ziedot.lv" administratorus par iespējamās līdzdalības
summas apmēru.
3. Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram M. Timermanim uzdot
kontroli par šā lēmuma izpildi.

Nr.7
Par Spāres internātpamatskolas iesniegumu par automašīnas PEUGEOT 206
atsavināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: P. Ontužāns
Saskaņā ar likuma „Publiskās personas mantas atsavināšanas likums” 3. pantu,
kas nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas
pārdošana izsolē, kā arī 6. panta 2. daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas
publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija,
kā arī ņemot vērā, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās
iestādēm to funkciju nodrošināšanai, un
izvērtējot Amatas novada Spāres internātpamatskolas automašīnas Peugeot
206,
izlaiduma gads 2005, Reģ. Nr. FO-6273, nepieciešamību Spāres
internātpamatskolas funkciju izpildei, kā arī ņemot vērā 2014. gada 29. novembra
tehniskā eksperta novērtējumu automašīnas tehniskajam stāvoklim un
nepieciešamajiem remontdarbiem, kā arī transporta vienības faktiskajai vērtībai,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Veikt automašīnas Peugeot 206, Reģ. Nr. FO-6273, atsavināšanu saskaņā
ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likums prasībām.
2. Noteikt, ka mantas atsavināšanas veids ir mantas pārdošana izsolē ar
augšupejošu soli.
3. Noteikt, ka mantas izsoles nosacītā sākuma cena ir EUR 780,00.
4. Uzdot domes izpilddirektoram M. Timermanim veikt uzraudzību un
kontroli par mantas atsavināšanas procesu ievērojot šī lēmuma prasības.

Nr.8
Par nekustamā īpašuma „Lejas Pluņķi” nodošanu atsavināšanai
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: V. Lācis, O. Elmere, Ā. Kazerovskis, M. Veitners,
Nekustamais īpašums „Lejas Plunķi”, Zaubes pagasts, Amatas novads, ar
kadastra numuru 4296 010 0028, ierakstīts zemesgrāmatā 2013.gada 2.septembrī uz
Amatas novada pašvaldības vārda.
Nekustamais īpašums „Lejas Plunķi”, Zaubes pagasts, Amatas novads sastāv
no viena zemes gabala 16.28 ha kopplatībā. Zemesgrāmatā izdarīta atzīme par
nekustamā īpašuma apgrūtinājumu: aizsargjoslas teritorija gar elektrisko gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu
līdz 20 kilovoltiem.
Nekustamais īpašums „Lejas Plunķi”, Zaubes pagasts, Amatas novads, nav
nepieciešams Amatas novada pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta otro daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, kā arī likuma "Par zemes
privatizāciju lauku apvidos" prasībām,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1.
Atsavināt Amatas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
zemes gabalu 16.28 ha platībā, kas atrodas Amatas novada Zaubes pagastā ar
nosaukumu „Lejas Plunķi”, kadastra numurs 42960100028, pārdodot to
izsolē.
2.
Uzdot Amatas novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļai (vadītājs Arvīds Lukjanovs) organizēt nekustamā īpašuma
atsavināšanu, t.sk.:
2.1.
Sagatavot izsoles noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai
novada domes sēdē;
2.2.
Organizēt nekustamā īpašuma „Lejas Plunķi”, Zaubes pagasts,
Amatas novads, novērtēšanu.

Nr.9
Par nekustamā īpašuma „Meijermuiža2” dz.5, nodošanu atsavināšanai
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: V. Lācis, I. Varekoja, A. Jansons,
Dzīvokļa īpašums „Meijermuiža 2”-5 (dzīvoklis Nr.5), kadastra numurs
42469000255, Drabešu pagasts, Amatas novads, ir ierakstīts zemesgrāmatā 2011.gada
29.augustā uz Amatas novada pašvaldības vārda.
Dzīvokļa īpašums sastāv no 32,4 m2 dzīvojamās platības un 324/1946 ēkas
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Nekustamais īpašums „Meijermuiža 2”-5, Drabešu pagasts, Amatas novads,
nav nepieciešams Amatas novada pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta otro daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Atsavināt Amatas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, dzīvoki,
kas atrodas Amatas novada Drabešu pagastā ar nosaukumu „Meijermuiža 2”5, kadastra numurs 42469000255, pārdodot to izsolē.
2. Uzdot Amatas novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļai (vadītājs Arvīds Lukjanovs) organizēt nekustamā īpašuma
atsavināšanu, t.sk.:
2.1.Veikt dzīvokļa īpašuma „Meijermuiža 2”-5, Drabešu pagasts, Amatas
novads, novērtēšanu.
2.2.Sagatavot izsoles noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai novada
domes sēdē;

Nr.10
Par īpašumu dzīvojamā mājā „Bille 6 ”, Bille, Drabešu pagasts, Amatas novads,
reģistrēšanu zemesgrāmatā
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: G. Bauers
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 1999.gada 9.februārī Drabešu pagasta padome pieņēma lēmumu par tai
dzīvojamās mājas „Bille 6”, Bille, Drabešu pagasts, Amatas novads, nodošanu
vispārējai privatizācijai.
Privatizācijas pieteikumus par dzīvokļa Nr.4 un nedzīvojamās telpas gr. 602
dzīvojamā mājā „Bille 6” privatizāciju ne Drabešu, ne Amatas novada pašvaldība nav
saņēmusi, par šīm telpām 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.panta 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 „Bille 6”, Bille, Drabešu pagasts, Amatas novads privatizāciju,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Nr. 4 un nedzīvojamo telpu gr.
602 dzīvojamā mājā „Bille 6”, Bille, Drabešu pagasts, Amatas novads,
kā atsevišķus Amatas novada pašvaldības īpašumus.

2. Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram M. Timermanim uzdot
kontroli par šā lēmuma izpildi.

Nr.11
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: O. Elmere
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.1 pantu - Pārmaksātās
nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju
reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa
nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai
nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, vai attiecībā uz to Valsts ieņēmumu dienests
pieņēmis lēmumu atteikt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu un minētais
lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, vai stājies spēkā attiecīgs tiesas
nolēmums, dzēš:
1. valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu pārmaksas — Valsts
ieņēmumu dienests;
2. pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas attiecīgās pašvaldības.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.¹ pantu, izvērtējot
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmas NINO datus,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas nodokļa maksātājiem atbilstoši
pielikumā pievienotajam sarakstam.
2. Publicēt Amatas novada mājas lapā informāciju par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas vecākā nodokļu administrator - Rudīte Stūrīte.

Nr.12
Par smilts-grants un smilts atradni „Sērmūkši”, Skujenes pagasts, Amatas
novads
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: Pēteris Ontužāns, Valdis Lācis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Modris
Veitners, Jānis Kārkliņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 4.pantu, 14.panta otrās daļas
3.punktu un Dabas resursu nodokļa likuma 4.panta pirmās daļas 1.punkta a)
apakšpunktu un 4.panta pirmās daļas 1.punktu,

Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Veikt nokavētā dabas resursu nodokļa maksājumus sakarā ar dabas resursu
ieguvi 20 108.70 m3 smilts – grants atradnē „Sērmūkši”.
2. Piedzīt no SIA „XX” nokavētā dabas resursu nodokļa maksājumus
atbilstoši SIA „XX” izstrādei atradnē „Sērmūkši”.
3. Uzdot Amatas novada pašvaldības Komunālās saimniecības nodaļas
speciālistei mājokļu jautājumos I.Muižniecei veikt dabas resursu nodokļa
aprēķinu par dabas resursu ieguvi 20 108.70 m3 smilts – grants atradnē
„Sērmūkši.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības
izpilddirektoram Mārim Timermanim.

Nr.13
Par sadarbību ar Nītaures kooperatīvās krājaizdevu sabiedrību
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Valdis Lācis, Pēteris
Grugulis, Pēteris Ontužāns, Olita Elmere
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi Nītaures kooperatīvās krājaizdevu
sabiedrības, reģ. Nr.44103027762, adrese: „Pagasta ēka”, Nītaures pagasts, Amatas
novads (tupmāk tekstā –sabiedrība), priekšlikumu kļūt par minētās krājaizdevu
sabiedrības biedru.
Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, saskaņā ar Krājaizdevu sabiedrību likumu,
ir tās biedru dibināts un pārvaldīts finanšu kooperatīvs, lai sniegtu saviem biedriem
finanšu pakalpojumus ( noguldījumi, iespēja saņemt aizdevumus, u.c.). Par
krājaizdevu sabiedrības biedru var būt arī pašvaldība. Darbība krājaizdevu sabiedrībā
paplašina pašvaldības iespējas sekmēt uzņēmējdarbības attīstību vietējā sabiedrībā.
Likumdevējs ir veicis grozījumus Krājaizdevu sabiedrības likumā un grozīta
tiesību norma, kas noteica, ka nevienai juridiskai personai, kas ir krājaizdevu
sabiedrības biedre, tai skaitā pašvaldībām, nav balstiesību krājaizdevu sabiedrībā.
Likuma pašreizējā redakcijā Krājaizdevu sabiedrības likuma 5.panta
piektajā daļa nosaka, ka:
„Par vienas krājaizdevu sabiedrības biedru var būt persona, kas ir:
1)individuālais komersants, individuālais (ģimenes)uzņēmums, zemnieka vai
zvejnieka saimniecība, ja to īpašnieki ir krājaizdevu sabiedrības biedri;
2)komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība), kuras
dalībnieki ir fiziskās personas, ja vienam vai vairākiem krājaizdevu sabiedrības
biedriem pieder vairāk kā 50 procentu balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā;
3) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, dzīvokļu īpašnieku
kooperatīvā sabiedrība, dārzkopības kooperatīvā sabiedrība vai cita sabiedrība, kurai
nav komersanta statusa, ja vismaz vienam krājaizdevu sabiedrības biedram pieder
balsstiesības šādu sabiedrību pamatkapitālā;

4) biedrība, kuras biedri ir tikai fiziskas personas un vismaz viens no viņiem ir
krājaizdevu sabiedrības biedrs.
Saskaņā ar augstāk minētā likuma 5.panta sesto daļu augstāk minētajām
juridiskām personām nav balstiesību krājaizdevu sabiedrībā. Taču iepazīstoties ar
Nītaures kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības statūtiem, konstatēts, ka statūtu
4.5.punktā ir noteikts, ka jebkurai juridiskāi personai nav balsstiesību sabiedrībā.
Pašvaldības savā darbībā vadās pēc likuma „Par pašvaldībām”, ir jāievēro arī
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma,
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, un kā
atvasinātai publiskai personai arī Valsts pārvaldes iekārtas likumā minētās prasības.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otro un ceturto daļu,
pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju
vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi,
parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina
iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes,
sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes).To
īpašuma daļu, kas nav nepieciešams iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var
izmantot, lai saimnieciskās kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību
apmierināšanai.
Pašvaldība ir ieinteresēta uzņēmējdarbības attīstībā, teritorijas attīstībā,
investīciju piesaistē savā teritorijā, bet nav ieinteresēta uzņemties saistības sabiedrībā,
kurā pašvaldība ir biedrs, bet viņai kā juridiskai personai nav balstiesību. Tieši šis
nosacījums ir par iemeslu, kāpēc Amatas novada pašvaldība nav ieinteresēta kļūt par
sabiedrības biedru. Toties pašvaldība piekrīt atbalstīt Nītaures kooperatīvo
krājaizdevu sabiedrību, noslēdzot ar to sadarbības līgumu.
Saskaņā ar Krājaizdevu sabiedrību likuma 2.panta ceturto daļu, krājaizdevu
sabiedrībai ir tiesības pieņemt dāvinājumus, ziedojumus u.t.t. Iepazīstoties ar Nītaures
kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības statūtu jauno redakciju, redzams, ka statūtu 6.3.3.
un 6.3.4. punkti paredz sabiedrības rezerves kapitāla veidošanos no ziedojumiem,
mantojumiem un citiem neparedzētiem ieņēmumiem, kā arī sabiedrība ar kopsapulces
lēmumu var paredzēt arī citus maksājumus rezerves kapitālā. Sadarbība ar krājaizdevu
sabiedrību var būt arī cita veida- piešķir telpas, atbrīvo no komunālajiem
maksājumiem, sedz atsevišķus biedrības izdevumus, palīdz ar datortehniku, u.t.t.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Atlikt piedāvājuma
Amatas novada pašvaldībai kļūt par Nītaures
kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības biedru izskatīšanu.
2. Lūgt Nītaures kooperatīvās krājaizdevu sabiedrību veikt grozījumus
biedrības statūtos.
3. Pēc grozījumu veikšanas biedrības statūtos minēto priekšlikumu izvērtēt
novada domes Finanšu komitejas sēdē un sniegt atzinumu par priekšlikuma
lietderību.
4. Izskatīt iespēju veikt cita veida abpusēji izdevīgas darbības ar minēto
sabiedrību, t.sk. 2015.gadā noslēdzot savstarpēju sadarbības līgumu,
atbalstot krājaizdevu sabiedrības darbību Amatas novadā.

Nr.14
Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: Pēteris Ontužāns, Modris Veitners, Valdis 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,
2013.gada 27.augusta MK noteikumiem Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša
darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, 2014.gada 2.decembra MK noteikumiem
Nr.734 „Grozījumi MK 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.665 „Noteikumi par
minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, kuri nosaka minimālo
mēnešalgu no 01.01.2015.
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Pamatojoties uz minimālās mēneša darba algas izmaiņām no 320,- euro uz
360,- euro, sākot ar 2015.gada 1.janvāri izdarīt izmaiņas novada pašvaldības
amata vienību un nodarbināto sarakstā.
2. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amatu un nodarbināto sarakstu pēc
stāvokļa uz 01.01.2015.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 26.11.2014. Amatas novada domes sēdē Nr.14
apstiprināto amata vienību sarakstu pēc stāvokļa 01.01.2015.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Amatas novada pašvaldības personāla speciālistei
Ingrīdai Sasonkinai.

Nr.15
Par Amatas novada izglītības iestāžu saimniecisko un tehnisko darbinieku amata
vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M. Timermanis
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, 2013.gada
27.augusta MK noteikumiem Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi”, 2014.gada 2.decembra MK noteikumiem Nr.734 „Grozījumi
MK 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu
un minimālo stundas tarifa likmi”, kuri nosaka minimālo mēnešalgu no 01.01.2015.,
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”, saskaņā ar Amatas novada 10.12.2014.
Finanšu komitejas atzinumu

Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,

Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada Nītaures vidusskolas saimniecisko un tehnisko
darbinieku amatu sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2015.
1.1. Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 20.12.2013. sēdē Nr.14
apstiprināto Amatas novada Nītaures vidusskolas tehnisko darbinieku amata
vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2014.
2. Apstiprināt Amatas novada Amatas pamatskolas saimniecisko un tehnisko
darbinieku amatu sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2015.
2.1. Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 26.11.2014. sēdē Nr.14
apstiprināto Amatas novada Amatas pamatskolas tehnisko darbinieku amata
vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2015.
3. Apstiprināt Amatas novada Zaubes pamatskolas saimniecisko un tehnisko
darbinieku amatu sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2015.
3.1. Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 20.12.2013. sēdē Nr.14
apstiprināto Amatas novada Zaubes pamatskolas tehnisko darbinieku amata
vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2014.
4. Sākot ar 01.01.2015. izdarīt izmaiņas Amatas novada Drabešu sākumskolas amata
vienību sarakstā:
4.1. Izslēgt 1(vienu) amata vienību ar likmi 0,1 virtuves darbinieks (profesijas kods
9412 02).
4.2. Palielināt skolotāja palīga (profesijas kods 5312 01) pilnai amata likmei noteikto
mēnešalgu no EUR363,- uz EUR376,- .
4.3. Palielināt tehniskā strādnieka (profesijas kods 9333 08) pilnai amata likmei
noteikto mēnešalgu no EUR356,- uz EUR370,- .
4.4. Palielināt apkopēja (profesijas kods 9112 01) pilnai amata likmei noteikto
mēnešalgu no EUR385,- uz EUR410,- .
4.5. Apstiprināt Amatas novada Drabešu sākumskolas saimniecisko un tehnisko
darbinieku amatu sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2015.
4.6. Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 24.07.2014. sēdē Nr.19
apstiprināto Amatas novada Drabešu sākumskolas tehnisko darbinieku amata
vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.09.2014.
5. Sākot ar 01.01.2015. izdarīt izmaiņas Amatas novada Spāres internātpamatskolas
amata vienību sarakstā:
5.1. Izveidot 1(vienu) jaunu amata vienību datortīkla administrators, ar likmi 0,5,
profesijas kods 3514 02. Amatam noteikta 19.5 amatu saime, I amatu saimes
līmenis, 6 mēnešalgu grupa, (pilnas likmes mēnešalgas apmērs EUR541,-).
5.2. Apstiprināt Amatas novada Spāres internātpamatskolas
saimniecisko,
tehnisko darbinieku un medicīniskā personāla amatu sarakstu pēc stāvokļa uz
01.01.2015.
5.3. Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 24.09.2014. sēdē Nr.12
apstiprināto Amatas novada Spāres internātpamatskolas tehnisko darbinieku
amata vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.09.2014.
6. Apstiprināt Amatas novada mūzikas un mākslas skolas saimniecisko un tehnisko
darbinieku amatu sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2015.
6.1. Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 23.04.2014. sēdē Nr.5
apstiprināto Amatas novada mūzikas un mākslas skolas tehnisko darbinieku
amata vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.05.2014.
7. Apstiprināt Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas saimniecisko un tehnisko
darbinieku amatu sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2015.
7.1. Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 20.12.2013. sēdē Nr.14
apstiprināto Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas tehnisko darbinieku amata
vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2014.

8. Apstiprināt Amatas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis”
saimniecisko un tehnisko darbinieku amatu sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2015.
8.1. Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 20.12.2013. sēdē Nr.14
apstiprināto Amatas novada pirmsskolas izglītības iestādes ”Kastanītis” tehnisko
darbinieku amata vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2014.
9. Apstiprināt Amatas novada Drabešu internātpamatskolas saimniecisko, tehnisko
darbinieku un medicīniskā personāla amatu sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2015.
9.1. Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 20.12.2013. sēdē Nr.14
apstiprināto Amatas novada Drabešu internātpamatskolas tehnisko darbinieku
amata vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2014.
10. Lēmuma izpildi nodrošināt Amatas novada pašvaldības personāla speciālistei

Ingrīdai Sasonkinai.

Nr.16
Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas
nolikuma apstiprināšanu un priekšsēdētāja ievēlēšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Valdis Lācis, Jānis Kārkliņš Modris
Veitners, Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks
Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 pantu,
likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 24.punktu, atbilsotši Ministru kabineta
noteikumiem Nr.748 “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar
lauksaimniecības zemi” 17.punktu.
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt par Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības
komisijas priekšsēdētāju Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas vadītāju Arvīdu Lukjanovu.
2. Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas
sekretāri apstiprināt Ditu Kurmi (Amatas novada domes lietvedi).
3. Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas
priekšsēdētāja vietnieci apstiprināt Rudīti Stūrīti (Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas vecāko nodokļu administratori).
4. Apstiprināt Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības
komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.

Nr.17
Par Amatas novada pašvaldības dalību biedrības dibināšanā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Valdis Lācis, Jānis Kārkliņš Modris
Veitners, Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks
Amatas novada dome saņēmusi iniciatīvas grupas pārstāvja Ulda Lencberga
2014.gada 10.decembra iesniegumu ar aicinājumu Amatas novada pašvaldību
iesaistīties pašvaldību sabiedrisās organizācijas dibināšanā.
2014. gada 21. martā Cēsīs aizsākta diskusija par Gaujas baseina ilgtspējīgas
attīstības iespējām, iniciatīvas grupa 9. decembrī Gaujas reģiona novadu domes
pārstāvjiem izklāstīja izstrādāto rīcības plānu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.
Izstrādātais plāns ar konkrētu rīcības programmu ļauj visām potenciāli ieinteresētām
pusēm vienoti attīstīt lašveidīgo zivju, kā arī nēģu un zušu apsaimniekošanas modeli
Gaujas baseinā teritorijā. Plāns paredz kā pasākumu kopumu, lai novērstu zivju
resursu samazināšanos Gaujas baseina upēs, tā arī priekšnoteikums zivju resursu
saimnieciskai izmantošanai. Aprēķinus balstot uz esošo un potenciālo zivju (t.sk nēģu)
resursu stāvokli Gaujas baseinā un vienlaikus analizējot tuvāko kaimiņvalstu
apsaimniekošanas praksi, plāns iezīmē salīdzinoši būtiskus potenciālos ieguvumus
iesaistītajām pašvaldībām. Plašais reģions un daudzveidīgās tautsaimniecības nozares,
kas ir saistītas ar šo zivju sugu izmantošanu norāda uz nozīmīgu vietējo pašvaldību
lomu un ieinteresētību šīs nozares attīstībā.
Iniciatīvas grupas izstrādātais rīcības plāns atbilst šobrīd potenciāli
pieejamajiem fondu līdzekļiem, kas var sniegt nozīmīgu finanšu atbalstu plāna mērķu
īstenošanai. Turklāt šāds Gaujas baseina publisko ūdeņu apsaimniekošanas modelis
atbilst arī spēkā esošā „Zemes pārvaldības likuma“ IV nodaļas 15. pantam par jūras
piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldību.“
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 95.pantu
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Ņemt dalību biedrības dibināšanā, kuras mērķis ir zivju resursu aizsardzība,
atjaunošana un uzlabošana Gaujas baseina upēs.
2. Deleģēt Amatas novada domes deputātu Andri Jansonu piedalīties
biedrības dibināšanā.

Nr.18
Par juridiskās adreses maiņu Amatas pamatskolai
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
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, kā arī ņemot vērā Amatas pamatskolas direktora
iesniegumu,

Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Mainīt juridisko adresi Amatas novada Amatas pamatskolai no
“Amatas skola”, Amatas pagasts, Amatas novads uz Lielā iela 10,
Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.19
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Billīte” lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome izskatījusi T. L. (p.k.XX) 2014.gada 22.decembrī
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.1220140233) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Drabešu pagasta“Billīte” 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. L. 2014.gada
22.decembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
3. Noteikt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Billīte” (NĪ kadastra
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX sekojošus nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus:
3.1. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – XX ha (kods-0501),
3.2. komercdarbības objektu apbūve – XX ha (kods-0801)
4. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.20
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Pēteris Ontužāns, Āris

Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Kārkliņš, Modris Veitners; PRET-nav;
ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus:

Nr.21
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām
personām
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kā
arī politiski represēto personu iesniegumiem,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piešķirt nekustamo īpašumu nodokļa summas samazinājumu par 50% kā
politiski represētajām personām.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.22
Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Vecžagari 2” piekritību
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada pašvaldības dome ar 28.10.2009 sēdes Nr.18 lēmumu izbeidza
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības I. D. (p.k.XX) uz Amatas pagasta nekustamā
īpašuma “Vecžagari 2” (NĪ kad.Nr.XX) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42420040098 platībā 1,22 ha. Ilze Danga nav noslēgusi zemes nomas līgumu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas likuma 25. panta 21 daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XX ieskaitīt rezerves zemes fondā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.23
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nekustamajā īpašumā “D/S Agra 149”
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada pašvaldība izvērtējot Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
“D/S Agra 149” (NĪ kad.Nr.XX) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42460020270, par kuru ir pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā,
konstatēja, ka persona nav veikusi likumdošanā paredzētās darbības īpašuma
formēšanai.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu, kā arī pamatojoties uz likuma “Par zemes
lietošanu un zemes ierīcību” 9.pantu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Ar 2014.gada 29.decembri izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības J.
T. (p.k.XX) uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “D/S Agra 149” (NĪ
kad.Nr.XX) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XX (platība XX ha).
2. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.24
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nekustamajā īpašumā “D/S Agra 24”
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada pašvaldība izvērtējot Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
“D/S Agra 24” (NĪ kad.Nr.XX) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XX, par kuru ir
pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā, konstatēja, ka persona nav veikusi
likumdošanā paredzētās darbības īpašuma formēšanai.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu, kā arī pamatojoties uz likuma “Par zemes
lietošanu un zemes ierīcību” 9.pantu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Ar 2014.gada 29.decembri izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības A.
J. (p.k.XX) uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “D/S Agra” (NĪ
kad.Nr.XX) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XX (platība XX ha).

2. Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu,
apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Amatas novada
pašvaldības vārda.
3. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.25
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nekustamajā īpašumā “D/S Agra 86”
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada pašvaldība izvērtējot Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
“D/S Agra 86” (NĪ kad.Nr.42460020250) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42460020250, par kuru ir pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā,
konstatēja, ka persona nav veikusi likumdošanā paredzētās darbības īpašuma
formēšanai.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.pantu, kā arī pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un
zemes ierīcību” 9.pantu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Ar 2014.gada 29.decembri izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības R.
S. (p.k.XX) uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “D/S Agra 86” (NĪ
kad.Nr.42460020250) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42460020250 (platība 0,0693 ha).
2. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.26
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Grīnblati” zemes piekritību
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome ar 21.01.2009. sēdes Nr.1 lēmumu izbeidza zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības L. E. (p.k.XX) uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
“Grīnblati” (NĪ kad.Nr.42460070124) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42460070124 un platību 1,1 ha. Uz šīs zemes vienības atrodas L. E. piederošas ēkas.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, apbūvēta lauku
apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, piekrīt
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Nekustamā īpašuma “Grīnblati” (NĪ kad.Nr.42460070124) zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 42460070124 un platību 1,1 ha, piekrīt pašvaldībai un
ierakstāma zemesgrāmatā uz Amatas novada pašvaldības vārda.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.27
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Meijermuiža 5” zemes piekritību
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome ar 21.01.2009. sēdes Nr.1 lēmumu izbeidza zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības J. R. (p.k.XX) un A. A. (p.k.XX) katram ½ domājamo
daļu uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Meijermuiža 5” (NĪ kad.Nr.XX) zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 42460010152 un platību 0,0819 ha. Uz šīs zemes
vienības atrodas J. R. un A. A. piederoša ēka.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, apbūvēta lauku
apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, piekrīt
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Nekustamā īpašuma “Meijermuiža 5” (NĪ kad.Nr.42460010152) zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 42460010152 un platību 0,0819 ha, piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz Amatas novada pašvaldības vārda.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.28
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Apsītes” piekritību
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Izsakās: E.Eglīte, V. Lācis
Amatas novada pašvaldības dome ar 20.10.2010 sēdes Nr.13 lēmumu izbeidza
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības A. N. (p.k.XX) uz Drabešu pagasta nekustamā
īpašuma “Apsītes” (NĪ kad.Nr.42460030025) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42460030025 platībā 2,734 ha. A.N. nav noslēdzis zemes nomas līgumu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas likuma 25. panta 21 daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42460030025 ieskaitīt
rezerves zemes fondā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.29
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “D/S Agra 90” piekritību
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada pašvaldības dome ar 16.01.2013 sēdes Nr.1 lēmumu izbeidza
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības V.V. (p.k.XX) uz Drabešu pagasta nekustamā
īpašuma “D/S Agra 90” (NĪ kad.Nr.42460020251) zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 42460020251 platībā 0,0651 ha. V. V. nav noslēgusi zemes nomas
līgumu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas likuma 25. panta 21 daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42460020251 ieskaitīt rezerves zemes
fondā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.30
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “D/S Agra 160” piekritību
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Izsakās: P. Ontužāns, I.Lāce, Ā. Kazerovskis, M. Veitners
Amatas novada pašvaldības dome ar 16.01.2013 sēdes Nr.1 lēmumu izbeidza
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības G. B. (p.k.XX) uz Drabešu pagasta nekustamā
īpašuma “D/S Agra 160” (NĪ kad.Nr.42460020273) zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 42460020273 platībā 0,057 ha. Gints Bujāns nav noslēdzis zemes nomas
līgumu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas likuma 25. panta 21 daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42460020273 ieskaitīt rezerves
zemes fondā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.31
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Dzilnas 2” piekritību
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada pašvaldības dome ar 20.10.2010 sēdes Nr.13 lēmumu izbeidza
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības J. G. (p.k.XX) uz Drabešu pagasta nekustamā
īpašuma “Dzilnas 2” (NĪ kad.Nr.42460070074) zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 4246002074 platībā 0,28 ha un 42460070075 platībā 0,1 ha. J.G. nav
noslēdzis zemes nomas līgumu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas likuma 25. panta 21 daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 42460070074 un
42460070075 ieskaitīt rezerves zemes fondā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.32
Par nekustamā īpašuma „Kalna Krūsāri” nosaukuma apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi G. E. (p.k.XX) 2014.gada 11.decembrī
reģistrēto iesniegumu (reģ. Nr.1220140133) ar lūgumu apstiprināt jaunu nosaukumu
„Kalna Krūsāri” viņa mantotajam nekustamajam īpašumam (NĪ kadastra Nr.XX)
Zaubes pagastā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un G.E.
2014.gada 11.decembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt nosaukumu „Kalna Krūsāri” Zaubes pagasta
nekustamajam īpašumam (NĪ kadastra Nr.XX), kurš sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu XXun platību XX ha.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX 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.33
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Ezera 1” zemes piekritību
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Skujenes pagasta dome ar 09.02.2009. sēdes lēmumu izbeidza zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības R. N. (p.k.XX) uz Skujenes pagasta nekustamā īpašuma
“Ezera 1” (NĪ kad.Nr.42780070107) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
42780070107 (platība 0,3 ha) un 42780070108 (platība 3,0 ha). Uz šīs zemes vienības
atrodas R. N. piederošas ēkas.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, apbūvēta lauku
apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, piekrīt
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Nekustamā īpašuma “Ezera 1” (NĪ kad.Nr.42780070107) zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 42780070107 (platība 0,3 ha) un 42780070108
(platība 3,0 ha), piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada pašvaldības vārda.

2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr. 34
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Gala Medņi” zemes piekritību
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Skujenes pagasta dome ar 09.02.2009. sēdes lēmumu izbeidza zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības S. B. (p.k.XX) uz Skujenes pagasta nekustamā īpašuma
“Gala Medņi” (NĪ kad.Nr.42780090021) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
42780090021 (platība 5,7 ha) un 42780090022 (platība 6,0 ha). Uz zemes vienības
atrodas S. B. piederošas ēkas, kā arī ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, 3.panta piektās daļas
otro punktu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Nekustamā īpašuma “Gala Medņi” (NĪ kad.Nr.42780090021) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42780090021 (platība 5,7 ha) un
42780090022 (platība 6,0 ha), piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Amatas novada pašvaldības vārda.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr. 35
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Pienavas” zemes piekritību
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Skujenes pagasta dome ar 09.02.2009. sēdes lēmumu izbeidza zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības V. D. (p.k.XX) uz Skujenes pagasta nekustamā īpašuma
“Pienavas” (NĪ kad.Nr.42780060107) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42780060107 (platība 2,3 ha). Uz šīs zemes vienības atrodas V. D. piederošas ēkas.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, apbūvēta lauku
apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, piekrīt
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,

Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Nekustamā īpašuma “Pienavas” (NĪ kad.Nr.42780060107) zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 42780060107 (platība 2,3 ha) piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz Amatas novada pašvaldības vārda.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr. 36
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Rudzu iela 8” zemes piekritību
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Skujenes pagasta dome ar 09.02.2009. sēdes lēmumu izbeidza zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības V. B. (p.k.XX) uz Skujenes pagasta nekustamā īpašuma
“Rudzu iela 8” (NĪ kad.Nr.42780060051) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42780060051 (platība 0,2 ha). Uz šīs zemes vienības atrodas V. B. piederošas ēkas.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, apbūvēta lauku
apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, piekrīt
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Nekustamā īpašuma “Rudzu iela 8” (NĪ kad.Nr.42780060051) zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 42780060051 (platība 0,2 ha) piekrīt
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Amatas novada pašvaldības
vārda.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr. 37
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Draudzības iela 1” piekritību
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Skujenes pagasta pašvaldības dome ar 09.02.2009 sēdes lēmumu izbeidza zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības V. F.(p.k.XX) uz Skujenes pagasta nekustamā īpašuma
“Draudzības iela 1” (NĪ kad.Nr.42780070006) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42780070110 platībā 1,0 ha. V. F. nav noslēgusi zemes nomas līgumu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas likuma 25. panta 21 daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,

Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42780070110 ieskaitīt rezerves zemes
fondā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr. 38
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Dzidras 1” lietošanas mērķu
noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome ir izskatījusi J. A.(p.k.XX) 2014.gada 4.decembrī
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.1220140052) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz meža zemi Skujenes
pagasta nekustamā īpašuma “Dzidras 1” 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. A. 2014.gada 4.decembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Noteikt Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Dzidras 1” (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.

Nr. 39
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Liepas” lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome ir izskatījusi K. S. (p.k.XX) 2014.gada 28.novembrī
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.1120140287) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz meža zemi Skujenes
pagasta nekustamā īpašuma “Liepas” 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 K. S. 2014.gada 28.novembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Noteikt Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Liepas” (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.

Nr. 40
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nekustamajā īpašumā “Skoliņas”
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada pašvaldība izvērtējot Zaubes pagasta nekustamā īpašuma
“Skoliņas” (NĪ kad.Nr.42960090115) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
42960090067 un 42960090115, par kurām ir pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu
lietošanā, konstatēja, ka persona nav veikusi likumdošanā paredzētās darbības īpašuma
formēšanai.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu, kā arī pamatojoties uz likuma “Par zemes
lietošanu un zemes ierīcību” 9.pantu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Ar 2014.gada 29.decembri izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības V. D.
(p.k.XX) uz Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Skoliņas” (NĪ
kad.Nr.42960090115) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
42960090067 (platība 4,0 ha) un 42960090115 (platība 0,8 ha).
2. Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, apbūvēta
lauku apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības,
piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Amatas novada
pašvaldības vārda.
3. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un ceturto daļu, persona,

kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr. 41
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Circeņi” zemes vienības izvērtēšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Izvērtējot
Zaubes
pagasta nekustamā īpašuma
“Circeņi”
(NĪ
kad.Nr.42960050142) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42960050142, tika
konstatēts, ka Zaubes pagasta pašvaldības dome ar 30.01.2009. sēdes lēmumu nolēma
izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības M. R. (p.k.XX). Uz minētās zemes
vienības atrodas M. R.piederošas ēkas.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, apbūvēta lauku
apvidu zeme, uz kuru izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, piekrīt
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Circeņi” (NĪ kad.Nr.42960050142)
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960050142 (platība 4,0 ha) piekrīt
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Amatas novada domes vārda.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42960050142 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. 42
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Jaunbanderi” piekritību
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada pašvaldības dome ar 20.10.2010 sēdes Nr.13 lēmumu izbeidza
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības N. Ļ. (p.k.XX) uz Zaubes pagasta nekustamā
īpašuma “Jaunbanderi” (NĪ kad.Nr.42960080040) zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 42960080040 platībā 2,0 ha. N. Ļ.nav noslēdzis zemes nomas līgumu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas likuma 25. panta 21 daļu,

Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42960080040 ieskaitīt rezerves
zemes fondā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr. 43
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Siljāņi” piekritību
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Zaubes pagasta pašvaldības dome ar 30.01.2009 sēdes lēmumu izbeidza zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības B. I.(p.k.XX) uz Zaubes pagasta nekustamā īpašuma
“Siljāņi” (NĪ kad.Nr.42960110039) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42960110039 platībā 3,4 ha. B. I. nav noslēgusi zemes nomas līgumu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas likuma 25. panta 21 daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42960110039 ieskaitīt rezerves
zemes fondā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr. 44
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Gala Ziemēni” sadalīšanu un jauna
nosaukuma apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Gala Ziemēni” (NĪ kadastra Nr.42460050097) īpašnieka J.J. (p.k.XX) 2014.gada
19.decembrī reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.1220140224) ar lūgumu piekrist atdalīt un
apstiprināt jaunu nosaukumu „Mediņi” nekustamā īpašuma “Gala Ziemēni” zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem XX un XX.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un J.J.
2014.gada 19.decembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,

Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Gala Ziemēni” (NĪ kadastra
Nr.XX) atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem XX,
XX un piešķirt tām jaunu nosaukumu „Mediņi”.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – fizisko un juridisko personu īpašumā vai
lietošanā esošo ūdeņu teritorija XX ha (kods 0302).
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090048 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dabas pamatnes un
rekreācijas nozīmes zeme XX ha (kods 0501), individuālo
dzīvojamo māju apbūves teritorija XX ha (kods 0601).
4. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr. 45
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nekustamajā īpašumā “Kalna
Zaļumnieki”
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada pašvaldība izvērtējot Nītaures pagasta nekustamā īpašuma
“Kalna Zaļumnieki” (NĪ kad.Nr.42680060208) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42680060208, par kuru ir pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā,
konstatēja, ka persona nav veikusi likumdošanā paredzētās darbības īpašuma
formēšanai.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu, kā arī pamatojoties uz likuma “Par zemes
lietošanu un zemes ierīcību” 9.pantu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Ar 2014.gada 29.decembri izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
A.Ķ.(p.k.XX) uz Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Kalna
Zaļumnieki” (NĪ kad.Nr.42680060208) zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 42680060208 (platība 1,5 ha).
2. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un ceturto daļu,
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst
zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemi. A.Ķ. ir miris.
Mantiniece ir noslēgusi zemes nomas līgumu.
3. Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
otro punktu, kurš nosaka, ka pašvaldībai piekrīt zemes lietotājiem
pastāvīgā lietošanā bijusī neapbūvētā lauku apvidu zeme, uz kuru

bijušais zemes lietotājs ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības un
noteiktajā termiņā ir noslēdzis zemes nomas līgumu, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 42680060208 un platību 1,5 ha piekrīt
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Amatas novada domes
vārda.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42680060208 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr. 46
Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Aparnieki” lietošanas mērķu
noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome ir izskatījusi K.E. (p.k.XX) 2014.gada 29.decembra
iesniegumu
ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no
lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz meža zemi Amatas pagasta nekustamā
īpašuma “Aparnieki” 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 K. E. 2014.gada 29.decembra iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Noteikt Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Aparnieki” (NĪ kad.
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi:
1.1.Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība –
XX ha (kods-0201).
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr. 47
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Artūri” piekritību
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada pašvaldības dome ar 20.10.2010 sēdes Nr.13 lēmumu izbeidza
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības G. B. (p.k.XX) uz Zaubes pagasta nekustamā
īpašuma “Artūri” (NĪ kad.Nr.42960020044) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42960020044 platībā 2,92 ha. G. B. nav noslēdzis zemes nomas līgumu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas likuma 25. panta 21 daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42960020044 ieskaitīt rezerves
zemes fondā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr. 48
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Purenes” lietošanas mērķu
noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome ir izskatījusi O. L. (p.k.XX) 2014.gada 12.decembrī
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.1220140150) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz meža zemi Skujenes
pagasta nekustamā īpašuma “Purenes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX
platībā XX ha. Amatas novada pašvaldības dome ar 26.11.2014. sēdes Nr.14 lēmumu
piekrita sadalīt Skujenes pagasta nekustamo īpašumu “Tēraudi” (NĪ kad. Nr.XX) un
atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX apstiprināja jaunu nosaukumu
“Purenes”.
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 . L. 2014.gada 12.decembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris Veitners, Inese Varekoja, Andris
Jansons, Pēteris Ontužāns, Jānis Kārkliņš; PRET- nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Noteikt Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Purenes” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu XX nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi:

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