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Sēdi sāk plkst. 15:00

2016. gada 17. februārī

Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Amatas
novada daudzbērnu ģimenēm” apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr.3 “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu.
3. Par kārtības „Amatas novada pašvaldības maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas
novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” papildināšanas projekta
apstiprināšanu.
4. Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
5. Par Evas Staltmanes apstiprināšanu Amatas novada pašvaldības Tūrisma attīstības un
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas amatā
6. Par izglītības iestāžu reorganizāciju Skujenes pagastā.
7. Par Amatas novada pašvaldības dalību Cēsu pilsētas aglomerācijas 4. kārtas
rekonstrukcijā Līvu ciema bijušā dārzkopības sabiedrības Agras teritrorijā.
8. Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 12-2, Ģikši, Amatas pagasts, Amatas novads iegādi
pašvaldības vajadzībām
9. Par nekustamā īpašuma “ Āru ferma” kad. nr. 42780040109 nodošanu atsavināšanai
10. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai
11. Par pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas - transporta līdzekļa ŠKODA
FABIA, valsts reģ. Nr. ET-7549 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
12. Par pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas - autogreidera DZ 143-1, valsts reģ.
Nr. T6592LM izsoles noteikumu apstiprināšanu.
13. Par pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas - transporta līdzekļa SAAB 9-3,
valsts reģ. Nr. GT-3496 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
14. Par grozījumiem MK “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu

pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma
"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumos.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām personām
16. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Āraišu kapliča” izveidošanu un adreses
piešķiršanu
17. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Vanagu kapliča” izveidošanu un adreses
piešķiršanu
18. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Jaunpils iela 1A” izveidošanu un adreses
piešķiršanu
19. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Miķīši” adreses apstiprināšanu
20. Par adreses maiņu Amatas pagasta nekustamajā īpašumā “Sīļi”
21. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parrēķinu Zaubes pagasta saimniecībā “Strazdkalni”
23. Par zemes ierīcības projekta „Sērbiņi”, Nītaures pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
24. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Dzirnaiņi” ēkas galvenā lietošanas
lietošanas mērķa maiņu
25. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Sūrumkalns” sadalīšanu un nosaukuma
apstiprināšanu
26. Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Ieviņas” sadalīšanu
27. Par zemes ierīcības projekta „Pauļi”, Zaubes pagastā, Amatas novadā apstiprināšanu
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, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris
Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis, Modris Veitners, Pēteris
Ontužāns.
Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints
Bauers.
Apvienotā izglītības pārvaldes metodiķe D. Briede

Nr.1
Par saistošo noteikumu Nr.2 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Amatas
novada daudzbērnu ģimenēm” apstiprināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu un LR
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
Amatas novada daudzbērnu ģimenēm” 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. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada Nekustāmā īpašuma un Teritorijas
un attības nodaļai (vadītājs A.Lukjanovs).

Nr.2
Par saistošo noteikumu Nr.3 “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: P. Ontužāns.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu un ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 „ Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” 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. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram
M. Timermanim.

Nr.3
Par kārtības „Amatas novada pašvaldības maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas
novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” papildināšanas projekta
apstiprināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: Ā. Kazerovskis,
Pamatojoties uz Latvijas republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14. daļu, kas
nosaka, ka pašvaldības dome var noteikt maksu par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem,

41. pantu, kas nosaka kādus normatīvos aktus pieņem pašvaldība, kā arī izskatot pašvaldības
sniegtā pakalpojuma nedzīvojamo telpu noma nekustamajā īpašumā “Enzeliņi”, Ieriķi,
Drabešu pagasts, Amatas novads, pamatojoties uz finanšu, tautsaimniecības, izglītības un
kultūras, sociālo jautājumu komiteju kopsēdes 10.02.2016. pieņemto lēmumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Papildināt kārtību ar 8. punktu izsakot to sekojošā redakcijā:
8. Maksa par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu:
Pakalpojums
Mērvienība
Cena bez PVN
Nekustamā īpašuma “Enzeliņi”
telpu noma ieskaitot
1 m2
5.00
komunālos pakalpojumus,
elektrību, koplietošanas telpu
uzurēšanu, apsardzi
8.2. Lēmumu par pašvaldības nedzīvojamo telpu nodošanu nomai pieņem
pašvaldības dome.
8.3. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrēta
juridiska fakta iestāšanos, vai uz laiku, kas nav ilgāks par 12 mēnešiem, ja
normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš.
8.4. Nomnieku, ja ir pieteikušies vairāki pretendenti telpu nomai nosaka ar
izsoles metodi, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.5.Pašvaldība var piemērot atlaidi nedzīvojamo telpu nomas maksai kopīgi ar
nomnieku izvērtējot atlaides pamatotību un pieņemot domes lēmumu.
2. Noteikt, ka papildinājumi „Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība,
tās struktūrvienības un iestādes” 8. punktā stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Amatas avīze” ar 01.04.2016.
3. Noteikt, ka pēc „Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās
struktūrvienības un iestādes” stāšanās spēkā, spēku zaudē Amatas novada domes no
2015. gada 19. novembra „Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība,
tās struktūrvienības un iestādes”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram
Mārim Timermanim.

Nr.p.k.
8.1.

Nr.4
Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: I. Lāce, E. Eglīte,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu, kas
nosaka, ka dome var apstiprināt pārvaldes struktūru, pamatojoties uz saimniecisku un
organizatorisku pasākumu veikšanu, izvērtējot darbiniekiem noteiktos profesionālās darbības
pamatuzdevumus, atbildību, darba pienākumu apjomu un darba noslodzi, saskaņā ar Amatas
novada 10.02.2016. Finanšu komitejas atzinumu
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis

Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Sākot ar 2016.gada 1.aprīli izdarīt izmaiņas Amatas novada pašvaldības
amata vienību sarakstā:
2. Izslēgt 0,5 amata vienību lietvedis, Amatas novada pašvaldības
administrācijas speciālistu.
3. Uzdot Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram Mārim Timermanim
rakstveidā paziņot darbiniekam par apstākļiem, kas ir darba līguma uzteikuma
pamatā un uzteikt darba līgumu.
4. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amatu vienību sarakstu pēc stāvokļa
uz 01.04.2016.
5. Atzīt par spēku zaudējušu 20.01.2016. Amatas novada domes sēdē Nr.1
apstiprināto amata vienību sarakstu pēc stāvokļa 01.02.2016.
6. Lēmuma izpildi nodrošināt Amatas novada pašvaldības personāla speciālistei
Ingrīdai Sasonkinai.

Nr.5
Par Evas Staltmanes apstiprināšanu Amatas novada pašvaldības Tūrisma attīstības un
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas amatā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M. Veitners, A. Jansons,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Amatas
novada pašvaldības Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas Indras
Pasekas iesniegumu (14.01.2016.reģ.Nr.4-14/7) par atgriešanos darbā no bērna kopšanas
atvaļinājuma, atbrīvošanu no Amatas novada pašvaldības Tūrisma attīstības un sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītājas amata un pārcelšanu citā, vakantā amatā, Amatas novada domes
deputātu priekšlikumu un Evas Staltmanes piekrišanu, lai turpmāk kvalitatīvi nodrošinātu
Amatas novada pašvaldības Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas darbu
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Evu Staltmani, pieņemtu Amatas novada pašvaldības Tūrisma attīstības un
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas amatā uz noteiktu laiku promesoša
darbinieka aizvietošanai, iecelt no 2016.gada 29.februāra Amatas novada
pašvaldības Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas amatā uz
nenoteiktu laiku.
2. Uzdot Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram Mārim Timermanim noslēgt
vienošanos par grozījumiem Evas Staltmanes darba līgumā par Amatas novada
pašvaldības Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas
pienākumu veikšanu un nenoteiktu laiku.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Amatas novada pašvaldības personāla speciālistei
Ingrīdai Sasonkinai.

Nr.6
Par izglītības iestāžu reorganizāciju Skujenes pagastā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: Apvienotā izglītības pārvaldes metodiķe D. Briede,
O. Elmere, G. Kalniņa-Priede, S. Krastiņa, S. Sviderska, I. Varekoja, P. Grugulis, A.
Lemešonoks, I. Lāce, Ā. Kazerovskis, A. Jansons, J. Kārkliņš, V. Lācis, M. Veitners, P.
Ontužāns.
Skujenes pagastā atrodas divas pamatskolas, kas realizē pirmsskolas un
pamatizglītības programmas: Amatas novada izglītības iestāde - Sērmūkšu pamatskola un
Vecpiebalgas novada izglītības iestāde - Skujenes pamatskola. Abas skolas atrodas Amatas
novada Skujenes pagasta teritorijā. Attālums starp iestādēm ~ 9 km. Abās skolās pēdējo gadu
laikā strauji samazinājies audzēkņu skaits. Uz 2015. gada 1. septembri Skujenes pamatskolā
bija 63, Amatas novada Sērmūkšu pamatskolā – 43 audzēkņi (t.sk., pirmsskolu grupu
audzēkņi) Demogrāfiskā situācija Skujenes pagastā liecina, ka tuvākajos gados audzēkņu
skaita pieaugums izglītības iestādēs nav plānojams, drīzāk tas varētu samazināties, jo 2015.
gadā pagastā dzimuši pieci bērni, 2014. gadā - astoņi bērni, 2013. gadā – trīs bērni. Amatas
novada pašvaldība jau iepriekš ir lēmusi, ka katrā novada pagastā jāsaglabā viena izglītības
iestāde, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot bezmaksas transportu audzēkņu nokļūšanai
skolā un mājup.
Amatas novada pašvaldība 2014. gadā veica izpēti par iespējamo izglītības reformu
novadā. Tika izstrādāts ,,Amatas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības, optimizācijas un
investīciju plāns 2015.-2018.gadam”, lai nodrošinātu Amatas novada pašvaldības finanšu
līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu un izveidotu optimālu izglītības iestāžu tīklu, kas
nodrošinātu kvalitatīvu izglītības pakalpojumu Amatas novadā. Balstoties uz iegūtajiem
datiem, novada domes deputāti secināja, ka ir nepieciešama izglītības iestāžu optimizācija.
Deputāti ieteica 2016. gadā apvienot pašreizējo Vecpiebalgas novada Skujenes pamatskolu ar
Amatas novada izglītības iestādi Sērmūkšu pamatskolu un izveidot Skujenes pagastā vienu
izglītības iestādi, lai nodrošinātu pirmsskolas un pamatizglītības apguves iespējas Skujenes
pagasta un apkaimes bērniem. Tas perspektīvā nodrošinātu kvalitatīvāku izglītības
pakalpojumu, jo mācību procesu būtu iespējams organizēt bez klašu komplektu apvienošanas,
kas atzīstams par vienu no būtiskākajiem izglītības un audzināšanas darba kvalitātes rādītāju
samazinātājiem. Skolu apvienošana nodrošinātu arī stabilāku pedagogu un darbinieku
kolektīvu, jo, pēc veiktā aprēķina un perspektīvā plānojuma kopā ar abu iestāžu vadītājām,
redzams, ka palielinātos to pedagogu skaits, kuri jaunajā iestādē strādās pamatdarbā. Plašākas
iespējas pavērtos arī interešu izglītības programmu realizēšanai.
Amatas novada domes 2015. gada 23. decembra sēdē (Protokols Nr.13, 8. punkts) tika
pieņemts lēmums „Par Skujenes pamatskolas pārņemšanu” - pārņemt Vecpiebalgas novada
pašvaldības izglītības iestādi Skujenes pamatskolu. Pārņemšanas procedūru īstenot saskaņā ar
reorganizācijas darba grupas izstrādāto plānojumu un laika grafiku periodā līdz 2016. gada
1.augustam.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30. pantu un 15. panta 3. daļas 2. punktu
par iestādes reorganizāciju, apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām iestādēm,
— rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidojot jaunu iestādi, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 23.punktu, 21.panta pirmās
daļas 8.punktu un 23.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu un 23.panta
otro un piekto daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis

Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Pārņemt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Skujenes skola”
kad. Nr. 4278 010 0094, 3,85 ha un 4278 010 0095, 1.19 ha, adrese “Vecskujene”,
Skujenes pagasts, Amatas novads, lai realizētu pašvaldības autonomo funkciju gādāt par savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju izglītību, nodrošinot
iedzīvotājiem noteiktās tiesības pirmsskolas un pamatizglītības iegūšanā.
2. Uzsākt izglītības iestāžu Skujenes pamatskola (adrese: Vecskujene, Skujenes
pagasts, Amatas novads, izglītības iestādes reģistrācijas numurs:4412900318) un
Amatas novada Sērmūkšu pamatskola (adrese: Sērmūkši, Skujenes pagasts,
Amatas novads, izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 4412900322)
reorganizāciju, tās apvienojot, un uz reorganizējamās Skujenes pamatskolas un
Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas bāzes izveidot Amatas novada pašvaldības
pakļautībā esošu izglītības iestādi Amatas novada Skujenes pamatskola –
turpmāk tekstā IESTĀDE.
3. Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31.
augustam.
4. Noteikt, ka IESTĀDE būs Skujenes pamatskolas un Amatas novada Sērmūkšu
pamatskolas tiesību, lietvedības un arhīva, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību,
mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t.sk., izglītības programmu, un izglītības
programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.
5. Noteikt, ka skolu reorganizācijas izdevumi sedzami no attiecīgo skolu finanšu
līdzekļiem.
6. Uzdot Amatas novada pašvaldības apvienotajai izglītības pārvaldei organizēt šī
lēmumu saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju.
7. Izveidot izglītības iestāžu reorganizācijas komisiju šādā sastāvā:
7.1.Komisijas priekšsēdētāja:
Amatas novada domes priekšsēdētājas vietniece Guna Kalniņa-Priede.
7.2.Komisijas locekļi:
7.2.1. Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe
Diāna Briede;
7.2.2. Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka;
7.2.3. Amatas novada pašvaldības personāla speciāliste Ingrīda Sasonkina;
7.2.4. Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas direktore Ilze Šmate;
7.2.5. Skujenes pamatskola direktore Anda Lukstiņa;
7.2.6. Amatas novada domes deputāte, Izglītības un kultūras komitejas
vadītāja Ingrīda Lāce.
8. Uzdot izglītības iestāžu reorganizācijas komisijai nodrošināt Skujenes
pamatskolas un Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas materiālo un finanšu
līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtību un saistību apjoma noteikšanu un pārskata
sagatavošanu, saistību, arhīva un lietvedības nodošanu, koordinēt skolu
reorganizācijas procesa pabeigšanu, veicot nepieciešamās darbības reorganizācijas
nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, t.sk.,
citu ar šī lēmuma izpildi saistīto nepieciešamo Amatas novada domes lēmumu
pieņemšanu.
9. Uzdot:
:
9.1. Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas direktorei I.Šmatei un Skujenes
pamatskolas direktorei A.Lukstiņai līdz 2016. gada 24. martam informēt
izglītības iestādes darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par izglītības
iestāžu reorganizāciju;

9.2. Amatas novada pašvaldībai izsludināt konkursu uz IESTĀDES vadītāja
amata vietu.
10. Uzdot:
10.1.
Amatas novada mūzikas un mākslas skolai līdz 2018.gada 31.augustam
nodrošināt iespēju IESTĀDES audzēkņiem apgūt vismaz 2 profesionālās
ievirzes (mūzika/māksla) programmas, organizējot mācību procesu
IESTĀDES telpās
10.2.
Amatas novada pašvaldībai līdz 2018. gada 31.augustam īstenot
iespēju bērniem no 1 gada vecuma apgūt pirmsskolas izglītības programmas,
nodrošinot telpas Skujenes pagasta centrā.
10.3.
Amatas novada pašvaldībai līdz 2018. gada 1. septembrim izskatīt
iespēju ģimeņu veselības un labsajūtas kabineta izveidei Skujenes ciemā,
paredzot IESTĀDES audzēkņiem un viņu ģimenēm dažādu speciālistu
pakalpojumus, lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicinātu
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.
11. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes
ministrijas.
12. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot novada domes priekšsēdētājai Elitai Eglītei.

Nr.7
Par Amatas novada pašvaldības dalību Cēsu pilsētas aglomerācijas 4. kārtas
rekonstrukcijā Līvu ciema bijušā dārzkopības sabiedrības Agras teritrorijā
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Pamatojoties uz Latvijas republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir “organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds),
kā arī likuma 10. pants, kas nosaka, ka “pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var
nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes
nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts
rakstveida līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti”,
un ņemot vērā, ka Amatas novada Līvu ciema bijušās dārzkopības sabiedības Agra
teritrorija ir Cēsu piepilsētas teritorija, kurā ūdens un kanalizācijas pakapojumus
iedzīvotājiem var sniegt Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmums SIA “Vinda”, un šī ciema
teritorija var tikt iekļauta Cēsu pilsētas aglomerācijas ūdenssaimniecības attīstības plānos,
kā arī pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmums SIA “Vinda” sagatavoto
projekta pieteikumu Kohēzijas fonda atbalsta mērķim 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas
iespējas” Agras teritorijā,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Atbalstīt SIA “Vinda” sagatavoto projekta pieteikumu Kohēzijas fonda atbalsta
mērķim 5.3.1. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
uzlabojumu projekta
realizācijai Amatas novada administratīvās teritorijas Līvu ciema dārzkopības

sabiedības Agra teritorijā.
2. Noslēgt līgumu ar Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmumu SIA “Vinda” par pakapojumu
sniegšanu Amatas novada pašvaldības Līvu ciema Agras teritorijas iedzīvotājiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības priekšsēdētājai E. Eglītei.

Nr. 8
Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 12-2, Ģikši, Amatas pagasts, Amatas novads iegādi
pašvaldības vajadzībām
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Amatas novada pašvaldība ir noslēgusi pirkuma līgumu ar A. O., personas kods: ***,
par dzīvokļa īpašuma Cēsu ielā 12-2, Ģikši, Amatas pagasts, Amatas novads (turpmākDzīvokļa īpašums), iegādi pašvaldības vajadzībām.
Dzīvokļa īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa 47 kv.m. platībā un pie dzīvokļa
īpašuma piederoša kopīpašuma 474/5354 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un
zemes.
Nekustamais īpašums ierakstīts Amatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.288 2
un nostiprināts zemesgrāmatā uz A. O. vārda. Pamats -2015.gada 10.jūlija mantojuma
apliecība par tiesībām uz mantojumu pēc likuma.
Amatas novada pašvaldība ir pasūtījusi sniegt dzīvokļa vērtējumu sertificētam
nekustamā īpašuma novērtētājam SIA „Interbaltija”, reģ. Nr. 40003518352.
SIA
„Interbaltija” sniedza atzinumu, ka pēc stāvokļa uz 2016.gada 5.janvāri Dzīvokļa īpašuma
tirgus vērtība ir EUR ***,-.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, viena no
pašvaldības funkcijām ir palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Nopirkto Dzīvokļa īpašumu plānots izīrēt novada pašvaldības teritorijā iedzīvojošiem
iedzīvotājiem.
Īpašums ir nopirkts par abpusēji nolīgtu pirkuma maksu EUR ***,- apmērā. A. O. ir
parādā Amatas novada pašvaldībai par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu,
par
komunālajiem maksājumiem un nekustamā īpašuma nodokli. Slēdzot līgumu, A. O. un
Amatas novada pašvaldība savstarpēji vienojās, ka daļu no pirkuma maksas, t.i. EUR ***,-,
kas atbilst parāda kopsummai, pašvaldība novirza parāda nomaksai. Atlikusī summa EUR
***tiek ieskaitīta A. O. norādītajā kontā viena mēneša laikā pēc pirkuma līguma
parakstīšanas. Lai reģistrētu līgumu Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Amatas novada
pašvaldībai pie Zemesgrāmatā iesniedzamajiem dokumentiem jāpievieno norādītās pirkuma
samaksas bankas apliecināts maksājuma uzdevums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panata
pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Akceptēt noslēgto pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašuma Cēsu ielā 12-2,
Ģikši, Amatas pagasts, Amatas novads, iegādi Amatas novada pašvaldības
vajadzībām, palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
2. Uzdot Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Bičuka)
atbilstoši līguma nosacījumiem:

3. Ieskaitīt pārdevēja A. O. norādītajā kontā EUR *** viena mēneša laikā kopš
līguma parakstīšanas dienas;
4. Dzēst A. O. izveidojošos dzīvojamās mājas apsaimniekošanas, komunālā
maksājumu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR ***kopsummā.
5. Uzdot novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļai
(vadītājs Arvīds Lukjanovs) ierakstīt Dzīvokļa īpašumu Cēsu iela 12-2, Ģikši,
Amatas pagasts, Amatas novads uz Amatas novada pašvaldības vārda.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram
Mārim Timermanim.

Nr. 9
Par nekustamā īpašuma “ Āru ferma” kad. nr. 42780040109 nodošanu atsavināšanai
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskās
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 5.panta
pirmo un piekto daļu, 10.pantu, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 6 nodaļu un
Amatas novada domes finanšu komitejas 2016.gada 10.februāra lēmumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Amatas novada pašvaldībai saskaņā ar 17.05.2004. izsniegto
zemesgrāmatu apliecību piederošo nekustamo īpašumu „Āru ferma”, Skujenes
pagasts, Amatas novads, kadastra Nr. 42780040109, 4,9 ha kopplatībā saskaņā ar
Latvijas Republikas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma un likuma
Par zemes privatizāciju lauku apvidos nosacījumiem.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas sākumcenu 6700 euro (seši tūkstoši
septiņi simti euro), nosakot maksāšanas līdzekli 100% euro.
3. Noteikt atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Āru ferma”, kadastra
Nr. 42780040109, Skujenes pagastā, Amatas novadā, izsoles noteikumus
(noteikumi pielikumā).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram
Mārim Timermanim.

Nr.10
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izskatījusi U. K., dzīvojoša Egļu ielā 18A, Cēsis, Cēsu novads, 2016.gada 4.februāra
iesniegumu par dzīvokļa Nr.10, „Gundegas”, Skujene, Skujenes pagasts, Amatas novads
mājas uzturēšanai piesaistītā zemes gabala ar kadastra Nr.4278 006 0146 domājamās daļas
nodošanu īpašumā bez atlīdzības, konstatē:

1. Par daudzdzīvokļu mājas „Gundegas”, Skujene, Skujenes pagasts, Amatas novads
dzīvokļa Nr.10 iegādi, 1992.gada 10.jūlijā slēgta vienošanās starp SIA „Skujene”
un Z. K., pamatojoties uz likuma „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku
kolhozu privatizāciju” nodošanu īpašumā par kapitāldaļām.
2. Ar Cēsu rajona tiesas 1998.gada 13.oktobra spriedumu U. K. apstiprināts kā
vienīgais šī īpašuma likumiskais mantinieks.
3. Dzīvokļa Nr.10, „Gundegas”, Skujene, Skujenes pagasts, Amatas novads
īpašumtiesības Zemesgrāmatā nav nostiprinātas.
4. Dzīvojamai mājai piesaistītais zemes gabals ar kadastra Nr. *** un platību ***ha
reģistrēts Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Skujenes pagasta zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.378, lēmums 24.05.2000 Skujenes pagasta pašvaldības vārda. Amatas
novada dome ir Skujenes pagasta pašvaldības tiesību un saistību pārņēmēja.
5. Dzīvoklim Nr.10, „Gundegas”, Skujene, Skujenes pagasts, Amatas novads ir
piekrītošas 513/14428 domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 75.
panta pirmo daļu, kas nosaka - ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar
likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu
un zvejnieku kolhozu privatizāciju", privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka
kopīpašuma domājamo daļu un nodod privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz
kura dzīvojamā māja uzcelta, savukārt ceturtā daļa paredz, ka šī likuma pirmajā un otrajā daļā
minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku
apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Skujenes pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2004.gada 21.oktobra
lēmumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
Nodot U. K., dzīvojošam Egļu ielā 18A, Cēsis, Cēsu novads, īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Gundegas”, Skujene, Skujenes pagasts, Amatas novads
(būves kadastra apzīmējums ***), dzīvoklim Nr.10 piekrītošās 513/14428 domājamās daļas
no ēkai piesaistītā zemes gabala ar kadastra Nr. ***un platību ***ha.
1. Slēgt vienošanos ar U. K. par zemes gabala „Gundegas”, Skujene, Skujenes pagasts,
Amatas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
2. Amatas novada domes juristei sagatavot vienošanos par zemes domājamās daļas
nodošanu īpašumā bez atlīdzības viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
3. Par šī lēmuma izpildi atbildīgs Amatas novada domes izpilddirektors Māris
Timermanis.

Nr.11
Par pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas - transporta līdzekļa ŠKODA FABIA,
valsts reģ. Nr. ET-7549 izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu un Amatas
novada domes finanšu komitejas 17.02.2016. lēmumu "Par pašvaldības īpašumā esošās

kustamās mantas – transporta līdzekļa ŠKODA FABIA, valsts reģ. Nr. ET-7549 izsoles
noteikumu apstiprināšanu",
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa ŠKODA
FABIA, valsts reģ. Nr. ET-7549, izsoles noteikumus.
2. Amatas novada domes izsoles komisijai organizēt un veikt izsoles procedūru.
3. Par šī lēmuma izpildi atbildīgs Amatas novada domes izpilddirektors Māris
Timermanis.

Nr.12
Par pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas - autogreidera DZ 143-1, valsts reģ.
Nr. T6592LM izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: M. Veitners, E. Eglīte, P. Ontužāns. V. Lācis, Ā. Kazerovskis,
Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu un Amatas
novada domes finanšu komitejas 17.02.2016. lēmumu "Par pašvaldības īpašumā esošās
kustamās mantas – autogreidera DZ 143-1, valsts reģ. Nr. T6592LM, izsoles noteikumu
apstiprināšanu",
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldībai piederošā autogreidera DZ 143-1, valsts
reģ. Nr. T6592LM, izsoles noteikumus.
2. Amatas novada domes izsoles komisijai organizēt un veikt izsoles procedūru.
3. Par šī lēmuma izpildi atbildīgs Amatas novada domes izpilddirektors Māris
Timermanis.

Nr.13
Par pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas - transporta līdzekļa SAAB 9-3, valsts
reģ. Nr. GT-3496 izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: E. Eglīte, P. Grugulis, V. Lācis,
Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu un Amatas
novada domes finanšu komitejas 17.02.2016. lēmumu "Par pašvaldības īpašumā esošās
kustamās mantas – transporta līdzekļa SAAB 9-3, valsts reģ. Nr. GT-3496 izsoles noteikumu
apstiprināšanu",
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:

1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa SAAB 9-3,
valsts reģ. Nr. GT-3496, izsoles noteikumus.
2. Amatas novada domes izsoles komisijai organizēt un veikt izsoles procedūru.
3. Par šī lēmuma izpildi atbildīgs Amatas novada domes izpilddirektors Māris
Timermanis.

Nr.14
Par grozījumiem MK “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma
"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumos
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Deinstitucionalizācija ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kas
nespēj sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.
Deinstitucionalizācija ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto
šķēršļu mazināšanu cilvēku ar individualitāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas
iespējām.
Pamatojoties uz 16.06.2015.MK noteikumiem Nr.313 (prot.Nr.29 25§) „Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai
videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem"
9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”, 16.12.2014. MK
noteikumiem Nr.784 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu
ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”, Amatas novada domes Attīstības
programmu 2013.-2019.gadam un Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.2037.gadam, saskaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 19.pantu,
Bērnu tiesību konvenciju, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otro un
ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta
pirmās daļas 24.punktu, un Amatas novada pašvaldības Kopkomiteju 2016.gada 10.februāra
lēmumu „Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta
mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti
un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” izskatīšanu:
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piedalīties Vidzemes plānošanas reģiona projektā saskaņā „Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai
videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem"
9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”.
2. Noslēgt sadarbības līgumu ar Vidzemes plānošanas reģionu par projekta īstenošanas
procesu.

3. Projekta vadības grupā kā pārstāvi izvirzīt Gatartas pansionāta direktoru Aivaru
Damrozi.
4. Izveidot darba grupu situācijas, par nepieciešamajiem sociālajiem pakalpojumiem
deinstitucionalizācijas projekta mērķu grupu apzināšanai, šādā sastāvā:
4.1. Darba grupas vadītāja un par projektu atbildīgā persona Spāres
internātpamatskolas
direktore
Rita
Bukovska
tālr.26567653,
erglisrb@inbox.lv);
4.2. Darba grupas locekļi:
4.2.1. Spāres internātpamatskolas direktora vietniece Baiba Erliha;
4.2.2. ekonomiste Silvija Girucka;
4.2.3. Sociālā dienesta vadītāja Vaira Zauere,
5. Darba grupai sagatavot un iesniegt domei priekšlikumus par nepieciešamajiem
sociālajiem pakalpojumiem pašvaldības deinstitucionalizācijas projekta mērķa
grupām;

Nr.15
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām personām
Ziņo 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-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu par 50% kā politiski
represētajām personām.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.16
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Āraišu kapliča” izveidošanu un adreses
piešķiršanu
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers
Ņemot vērā to, ka ēka Drabešu pagastā “Āraišu kapliča” atrodas Amatas novada
pašvaldības bilancē un pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma”
14.panta otro daļu, 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”
2.punkta 2.8.apakšpunktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:

1. Izveidot Amatas novada pašvaldības bilancē esošai ēkai jaunu ēku-būvju īpašumu ar
nosaukumu “Āraišu kapliča” un piešķirt adresi: “Āraišu kapliča”, Drabešu
pagasts, Amatas novads. Ēka atrodas uz Āraišu evaņģēliski luteriskās draudzes
nekustamā īpašuma “Āraišu mācītājmuiža” (NĪ kadastra Nr.42460050114) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42460050242.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.17
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Vanagu kapliča” izveidošanu un adreses
piešķiršan
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers
Ņemot vērā to, ka ēka Drabešu pagastā “Vanagu kapliča” atrodas Amatas novada
pašvaldības bilancē un pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma”
14.panta otro daļu, 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”
2.punkta 2.8.apakšpunktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izveidot Amatas novada pašvaldības bilancē esošai ēkai jaunu ēku-būvju īpašumu ar
nosaukumu “Vanagu kapliča” un piešķirt adresi: “Vanagu kapliča”, Drabešu pagasts,
Amatas novads. Ēka atrodas uz Āraišu evaņģēliski luteriskās draudzes nekustamā
īpašuma “Āraišu mācītājmuiža” (NĪ kadastra Nr.42460050114) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 42460050239.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.18
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Jaunpils iela 1A” izveidošanu un adreses
piešķiršanu
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome izskatījusi Jolantas Grāvītes (p.k.280760-11326) un Dzintara
Ņemot vērā to, ka ēka ar kadastra apzīmējumu 42960050309001 Zaubes pagastā atrodas
Amatas novada pašvaldības bilancē un pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu, 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta 2.8.apakšpunktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:

1. Izveidot Amatas novada pašvaldības bilancē esošai ēkai ar kadastra apzīmējumu
42960050309001 jaunu ēku-būvju īpašumu ar nosaukumu “Jaunpils iela 1A” un
piešķirt adresi: Jaunpils iela 1A”, Zaube, Zaubes pagasts, Amatas novads. Ēka
atrodas uz mirušās Suharevas Mirdzas (p.k.180437-11298) valdījumā esošā
nekustamā īpašuma “Dzelmes” (NĪ kadastra Nr.42960050309) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 42960050309.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.19
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Miķīši” adreses apstiprināšanu
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi I. H. (p.k. ***) 2016.gada 26.janvārī reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.0120160228) ar lūgumu apstiprināt jaunu adresi viņas nekustamā
īpašuma Drabešu pagasta “Miķīši” (NĪ kad.Nr. ***) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42460020456 un jaunbūvei, kura atrodas uz šīs zemes vienības.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Ivetas
Herbstas 2016.gada 26.janvārī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt adresi: “Miķīši”, Drabešu pagasts, Amatas novads zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu *** un jaunbūvei, kura atrodas uz šīs zemes vienības.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.20
Par adreses maiņu Amatas pagasta nekustamajā īpašumā “Sīļi”
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi J. P. (p.k. ***) 12.01.2016 reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.0120160111) ar lūgumu mainīt viņa nekustamā īpašuma Amatas pagasta
“Sīļi” (NĪ kad.Nr. ***) adresi no Cēsu iela 24, Ģikši, Amatas pagasts, Amatas novads uz
“Rencēna Sīļi”, Amatas pagasts, Amatas novads.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto
prim daļu, 08.12.2015. MK noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 29. punktu,
2.7.apakšpunktu un J. P. 12.01.2016 reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:

1. Mainīt adresi no Cēsu iela 24, Ģikši, Amatas pagasts, Amatas novads uz “Rencēna
Sīļi”, Amatas pagasts, Amatas novads nekustamā īpašuma “Sīļi” (kadastra Nr. ***2)
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** un ēkām, kuras atrodas uz šīs zemes
vienības. Adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā - 104226806.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers.

Nr.21
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo 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, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus:
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers.

Nr.22
Par nekustamā īpašuma nodokļa parrēķinu Zaubes pagasta saimniecībā “Strazdkalni”
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers
Amatas novada pašvaldība, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2016.gada 1.februāra vēstuli Nr.09.5-15/16/40 par
lauksaimniecībā izmantojamās zemes statusa maiņu no “nekopts” uz “kopts” un pamatojoties
uz Administratīvā procesa likuma 85.pantu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj::
1. Atcelt Amatas novada pašvaldības 2015.gada 4.decembrī veikto Zaubes pagasta
saimniecības “Strazdkalni” (NĪ kadastra Nr. ***) nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķinu Nr.115-6000 un veikt tā pārrēķinu.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.23
Par zemes ierīcības projekta „Sērbiņi”, Nītaures pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers
Amatas novada pašvaldības dome 28.05.2014. sēdē Nr.7 pieņēma lēmumu ”Par zemes
ierīcības projekta „Sērbiņi”, Nītaures pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde, sadalot zemes
gabalu divos atsevišķos zemes gabalos ar platībām ***ha un ***ha. Zemes ierīcības projekts
saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, esošo inženierkomunikāciju turētājiem.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa
likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, Ministru
kabineta 29.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30.
punktu, Amatas novada pašvaldības 26.02.2014. saistošie noteikumi Nr. 6 ”Amatas novada
teritorijas plānojums 2014-2024.g.”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Nītaures pagasta nekustamā īpašuma
„Sērbiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4268 012 0017.
2. Saglabāt nosaukumu „Sērbiņi”, saglabāt adresi “Sērbiņi”, Nītaures pagasts,
Amatas novads zemes vienībai Nr.1 ar platību ***ha atbilstoši zemes ierīcības
projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas. Zemes vienībai
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Piešķirt nosaukumu „Cederīši” atdalītajai zemes vienībai Nr.2, kuras platība
***ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.24
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Dzirnaiņi” ēkas galvenā lietošanas
lietošanas mērķa maiņu
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome ir izskatījusi SIA “BalviFlora” (reģ.Nr.42403020411) valdes
locekļa I.Z. 2016.gada 29.janvārī reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0120160250) ar lūgumu
mainīt galveno lietošanas mērķi ēkai ar kadastra apzīmējumu *** no rūpnieciskās ražošanas
ēkas uz muzeju ēku, kura atrodas uz Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Dzirnaiņi” (NĪ
kad. Nr. ***) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, jo ēka netiek izmantota
rūpnieciskās ražošanas vajadzībām.
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 22.12.2009 noteikumu Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju” un SIA
“BalviFlora” 2016.gada 29.janvārī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Mainīt galveno lietošanas mērķi nekustamā īpašuma “Dzirnaiņi” (NĪ kad. Nr. ***)
ēkai ar kadastra apzīmējumu *** no rūpnieciskās ražošanas ēkas uz muzeju ēku (kods
1262).
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.25
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Sūrumkalns” sadalīšanu un nosaukuma
apstiprināšanu
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome ir izskatījusi Skujenes pagasta nekustamā īpašuma
“Sūrumkalns” (NĪ kadastra nr. ***) īpašnieces A. M. (p.k. ***) 2016.gada 29.janvārī reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.0120160248) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu nosaukumu
“Buļļu kalns” nekustamā īpašuma “Sūrumkalns” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kā arī A. M.o
2016.gada 29.janvārī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Sūrumkalns” (NĪ kadastra Nr. ***)
atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***. Nodalītajai zemes vienībai
apstiprināt nosaukumu “Buļļu kalns”.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** saglabāt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.26
Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Ieviņas” sadalīšanu
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome izskatījusi V. S. (p.k. ***) pilnvarotās personas SIA „Kursa
MRU” (reģ.Nr.41203004909) 2016.gada 10.februārī reģistrēto iesniegumu (reģ.
Nr.0220160078) ar lūgumu piekrist sadalīt Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Ieviņas”
(NĪ kad.Nr. ***) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***.
Saskaņā ar Amatas novada pašvaldības 26.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6
„Amatas novada teritorijas plānojums 2014.-2024.g.” grafiskās daļas noteikto teritorijas
plānoto un atļauto izmantošanu nekustamā īpašuma „Ieviņas” atļautā teritorijas izmantošana

noteikta kā lauksaimniecības teritorijas (L) un mežu teritorijas (M) (L un M - apzīmējumi
teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”).
Amatas novada pašvaldības teritorijas plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs
A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala sadalīšanu,
pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam īpašumam jāizstrādā
zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.6. „ Amatas novada
teritorijas plānojums 2014.-2024.g.”, LR „Zemes ierīcības likums” 5.panta 1.punktu, 9.panta
1.daļu, MK noteikumiem Nr.867. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. punktu un,
saskaņā ar ierosinātāja SIA „Kursa MRU” iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. vienības ar kadastra apz.42680120034 sadalīšanai, atbilstoši pievienotajai zemes robežu
plānā attēlotajai skicei.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes ierīcības
projekta darba uzdevumu – pielikumā
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu Gintu Baueru.

Nr.27
Par zemes ierīcības projekta „Pauļi”, Zaubes pagastā, Amatas novadā apstiprināšanu
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome 20.01.2016. sēdē Nr.1 pieņēma lēmumu ”Par zemes ierīcības
projekta „Pauļi”, Zaubes pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde sadalot zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 42960040068 divos atsevišķos zemes gabalos ar platībām
*** ha un ***ha. Zemes ierīcības projekts saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašnieku, esošo
inženierkomunikāciju turētājiem.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa
likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, Ministru
kabineta 29.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30.
punktu, Amatas novada pašvaldības 26.02.2014. saistošie noteikumi Nr. 6 ”Amatas novada
teritorijas plānojums 2014.-2024.”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Pēteris Grugulis, Arnis
Lemešonoks, Ingrīda Lāce, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Jānis Kārkliņš, Valdis Lācis,
Modris Veitners, Pēteris Ontužāns; PRET-nav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Zaubes pagasta “Pauļi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***sadalīšanai.
2. Saglabāt nosaukumu „Pauļi” un adresi “Pauļi”, Zaubes pagasts, Amatas novads
zemes vienībai Nr.1 ar platību *** ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Zemes
vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.

3. Piešķirt nosaukumu „Pauļi 2” atdalītajai zemes vienībai Nr.2, kuras platība ***ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Zemes vienību paredzēts iekļaut esošā
nekustamā īpašuma “Pauļi 2” (NĪ kad. Nr. ***) sastāvā. Zemes vienībai noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101). Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

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