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1. Par nekustamā īpašuma „Āraišu ezerpils” pārņemšanu Amatas novada
pašvaldības īpašumā
Sēdi vada: Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Protokolē: Novada pašvaldības lietvede Dita Kurme
Sēdē piedalās:
Deputāti: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa,
Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis,
Modris Veitners, Jānis Kārkliņš, Pēteris Ontužāns, Ingrīda Lāce.
Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Nepiedalās deputāti: Arnis Lemešonoks, Inese Varekoja,

Nr.1
Par nekustamā īpašuma „Āraišu ezerpils” pārņemšanu Amatas novada
pašvaldības īpašumā
Amatas novada pašvaldības teritorijā atrodas Āraišu arheoloģiskais
muzejparks. Tā centrālais objekts ir 9.-10.gadsimta latgaļu ezerpils, kas ir valsts
nozīmes arheoloģijas piemineklis, kā arī muzejparka teritorijā atrodas viduslaiku
pilsdrupas un “Meitu sala” ar akmens un bronzas mājokļu rekonstrukcijām.
Minētie objekti atrodas nekustamā īpašumā “Āraišu ezerpils”, kadastra
numurus 4246 005 0119 . Īpašums ierakstīts Drabešu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.660.
Īpašums sastāv no zemes gabala 12,67 ha platībā, uz kura atrodas 16
pamatceltnes un izbūve. Īpašnieks- Latvijas Republika Finanšu ministrijas personā.
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2008.gadā Āraišu arheoloģiskais muzejparks tika iekļauts Kultūras ministrijas
padotības Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā kā atsevišķa struktūrvienība. Āraišu
arheoloģiskā muzejparka darbība tiek finansēta no valsts budžeta piešķirtajiem
līdzekļiem un muzejparka sniegto pakalpojumu rezultātā gūtajiem ieņēmumiem.
Saskaņā ar Amatas novada Attīstības programmu 2013. – 2019.gadam un
Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam minētiem mērķiem,
kā arī Amatas novada Investīciju plānu, Amatas novada pašvaldība plāno attīstīt
Āraišu ezerpils teritoriju, nodrošinot vienotu apsaimniekošanu Āraišu ezeram, un
tam pieguļošo Āraišu arheoloģiskā muzejparka teritoriju, izveidojot arheoloģisko
parku ar eksperimentālās arheoloģijas centru un multifunkcionālu apmeklētāju centru.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktam,
pašvaldībām ir autonomā funkcija “rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un
finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu
saglabāšanai u.c.)”,
kā arī 15.panta pirmās daļas 2.punktam, kas nosaka, ka pašvaldībai ir funkcija
“gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu,
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole;).
Pārņemot nekustamo īpašumu Amatas novada pašvaldība realizētu projektu,
kura sagatave iesniegta Kultūras ministrijā Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķim „Saglabāt, aizsargāt un
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus”, izmantotu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
„Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmu”, kā arī
izmantotu citas atbalsta programmas.
Amatas novada pašvaldība apņemas uzturēt objektu „Āraišu ezerpils” tā
teritoriju un būves, gādāt par valsts kultūras pieminekļu saglabāšanu, nodrošinātu un
pilnveidotu apmeklētāju servisu, kā arī pieejamību kvalitatīvam tūrisma
pakalpojumam sabiedrībai. Amatas novada pašvaldība, apņemas labiekārtot Āraišu
arheoloģijas parka teritoriju, lai izveidotu mūsdienu prasībām atbilstošu
infrastruktūru.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta
pirmo daļu un 43.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.un 5.
punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Valdis Lācis, Pēteris
Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš, Pēteris
Ontužāns, Ingrīda Lāce; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Iesniegt Latvijas Republikas Finanšu ministrijai atsavināšanas
ierosinājumu par valstij piederošā nekustamā īpašuma “Āraišu
ezerpils”,kadastra numurs 4246 005 0119, sastāvošu no zemes gabala
12,67 ha platībā, ar 16 pamatceltnēm un izbūvi,nodošanu pašvaldībai.
2. Lūgt Ministru kabinetu nodot nekustamo īpašumu “Āraišu ezerpils”,
Drabešu pagasts, Amatas novads, Amatas novada pašvaldības īpašumā bez
atlīdzības teritorijas attīstīšanai un tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai.
3. Izveidot Amatas novada pašvaldības struktūrvienību „Āraišu arheoloģijas
parks” un nodrošināt tā darbību, finansējot šo objektu no pašvaldības
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pamatbudžeta, kā arī no Kultūras ministrijas piešķirtās dotācijas, kas tiek
piešķirta ar mērķi nodrošināt objekta pieejamību apmeklētājiem.
4. No Amatas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem segt ar īpašuma
pārņemšanu saistītās izmaksas.
5. Pilnvarot Amatas novada domes priekšsēdētāju Elitu Eglīti iesniegt
objekta atsavināšanas ierosinājumu Finanšu ministrijā.

Sēdi slēdz plkst. 17:00
Sēdes vadītāja,
Amatas novada domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

D. Kurme
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