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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.5
Amatas novada Drabešu pagastā

2013. gada 22.maijā

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi sāk plkst. 14:00
Darba kārtība:
1. Par Amatas novada domes saistošo noteikumu Nr.4 “ Grozījumi Amatas
novada domes 16.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1 “ Amatas novada
pašvaldības budžets 2013.gadam” apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Amatas novada domes 11.11.2009. sēdes lēmumā
“Par Amatas novada pašvaldības un tās pakļautības iestāžu grāmatvedības
organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu”.
3. Par Amatas novada pašvaldības un pakļautības iestāžu vienotā
grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu.
4. Par Lauku atbalsta dienesta projekta konkursa iesniegumu projektam
“Aprīkojuma iegāde Amatas amatu mājai”.
5. Par Lauku atbalsta dienesta projekta konkursa iesniegumu projektam
“Vides pieejamības uzlabošana medicīnisko un socialo pakalpojumu
saņemšanai Zaubē”.
6. Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) vākšanas,
pieņemšanas un izlietošanas kārtību Amatas novada Drabešu sākumskolā
apstiprināšanu.
7. Par Amatas novada domes administratīvās nodaļas izveidošanu.
8. Par nekustamā īpašuma “ Mētras” pārdošanu.
9. Par nekustamā īpašuma “ Drabešu muiža 3” pārdošanu.
10. Par nekustamā īpašuma “ Drabešu kalte” pārdošanu.
11. Par grozījumiem un papildinājumiem domes 24.11.2010. lēmumā “Maksas
pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un
iestādes”.
12. Par Skujenes pagasta neksutamā īpašuma “ Jaunskujene” zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu.
13. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Vizāni” zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu.
14. Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu “ Pliči” un “ Stērstes” robežu
pārkārtošanu.
15. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “ Dzirnavas” sadalīšanu.
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16. Par adreses “ Spilvas”, Amata, Drabešu pagasts, Amatas novads,
likvidēšanu.
17. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “ Brūklenes” nosaukuma
apstiprināšanu.
18. Par Drabešu pagasta neksutamā īpašuma “ Palmas” adreses apstiprināšanu.
19. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “ Ziebaldi” sadalīšanu un
nosaukuma apstiprināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma “ Zāles” nosaukuma apstiprināšanu un atdalīšanu.
21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skujenes pagasta “Pīlādži” zemes
vienību apvienošanu.
22. Par nekustamā īpašuma nosaukuma “ Meža Strautiņi” apstiprināšanu.
23. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
24. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana.
25. Par Amatas novada domes Finanšu komitejas sēdes lēmumiem.
26. Par
Amatas novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības
pastāvīgās komitejas sēdes lēmumiem.
Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure
Sēdē piedalās:
Deputāti: Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis
Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs
Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenkova.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Amatas novada pašvaldības speciālists Juris Suseklis.
Nepiedalās deputāti: Modris Veitners, Andris Jansons, Mārtiņš Andris
Cīrulis.
Nr.1
Par Amatas novada domes saistošo noteikumu Nr.4
„Grozījumi Amatas novada domes 16.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1
„Amatas novada pašvaldības budžets 2013.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: T.Šelengovs

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
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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”, un saskaņā ar Amatas novada domes 17.10.2012.
Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada domes saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi
Amatas novada domes 16.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1 „Amatas
novada pašvaldības budžets 2013.gadam”” saskaņā ar pielikumu.

Nr.2
Par grozījumiem Amatas novada domes 11.11.2009. sēdes lēmumā
„Par Amatas novada pašvaldības un tās pakļautības iestāžu
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās:L.Raiska
Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 3.pantu, un saskaņā ar:
• LR Ministru kabineta 28.08.2012. noteikumiem Nr.602 „Grozījumi Ministru
kabineta 27.12.2005. noteikumos Nr.1032 „Noteikumi par budžetu ieņēmumu
klasifikāciju””;
• LR Ministru kabineta 28.08.2012. noteikumiem Nr.603 „Grozījumi Ministru
kabineta 27.12.2005. noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu
klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām””;
• LR Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumiem Nr.707 „Grozījumi Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumos Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti””;
• LR Ministru kabineta 08.01.2013. noteikumiem Nr.26 „Grozījumi Ministru
kabineta 21.10.2003. noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju””
un saskaņā ar Amatas novada domes 15.05.2013. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izdarīt Amatas novada domes 11.11.2009. sēdes lēmumā Nr.7 „Par Amatas
novada pašvaldības un tās pakļautības iestāžu grāmatvedības organizācijas
un uzskaites kārtības apstiprināšanu” grozījumus saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmuma kontroli uzdot novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai
Agitai Bičukai.
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Nr.3
Par Amatas novada pašvaldības un pakļautības iestāžu
vienotā grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: P.Sockis
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, 21.10.2003. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”,
15.12.2009. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un saskaņā ar Amatas novada domes
15.05.2013. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības un pakļautības iestāžu vienoto
grāmatvedības kontu plānu saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu:
2.1. Amatas novada domes 20.01.2010. lēmumu Nr.6 „Par Amatas novada
pašvaldības un tās pakļautības iestāžu konta plāna apstiprināšanu”
(sēdes protokols Nr.2);
2.2. Amatas novada pašvaldības 21.12.2010. rīkojumu Nr.218 „Par
grozījumiem Amatas novada pašvaldības un pakļautības iestāžu
vienotajā grāmatvedības kontu plānā”;
2.3. Amatas novada pašvaldības 03.01.2011. rīkojumu Nr.1 „Par
grozījumiem Amatas novada pašvaldības un pakļautības iestāžu
vienotajā grāmatvedības kontu plānā”;
2.4. Amatas novada pašvaldības 24.01.2011. rīkojumu Nr.10 „Par
grozījumiem Amatas novada pašvaldības un pakļautības iestāžu
vienotajā grāmatvedības kontu plānā”;
30.12.2011.
rīkojumu
2.5. Amatas
novada
pašvaldības
Nr.1220110285/R11367 „Par Amatas novada pašvaldības un
pakļautības iestāžu kontu plāna apstiprināšanu”.
3. Lai nodrošinātu 4perative kontu plāna pielietošanu grāmatvedības uzskaitē,
pilnvarot Amatas novada domes priekšsēdētāju ar rīkojumu apstiprināt
izmaiņas kontu plānā, ja tās radušās sakarā ar grozījumiem normatīvajos
dokumentos un nepieciešamajām izmaiņām uzskaites specifikas
nodrošināšanai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot novada pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītājai Agitai Bičukai.

Nr.4
Par Lauku atbalsta dienesta projekta konkursa iesniegumu projektam
"Aprīkojuma iegāde Amatas Amatu mājai"
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: J.Sekste
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Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 2., 5. un 6. punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Iesniegt projektu konkursam un realizēt novada teritorijā projektu
"Aprīkojuma iegāde Amatas Amatu mājai".
1.1. Kopējās projektam nepieciešamās izmaksas ar PVN 21% LVL 10188,76
(desmit tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi lati 76 santīmi), bez PVN 21% LVL
8420,46 (astoņi tūkstoši četri simti divdesmit lati 46 santīmi);
1.2. Projekta attiecināmo izmaksu summa LVL 10188,76 (desmit tūkstoši
viens simts astoņdesmit astoņi lati 76 santīmi);
1.3. Piesaistīt līdzekļus projekta realizācijai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē
LVL 8692,00 (astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit divi lati 00 santīmi) apmērā.

Nr.5
Par Lauku atbalsta dienesta projekta konkursa iesniegumu projektam "Vides
pieejamības uzlabošana medicīnisko un sociālo pakalpojumu saņemšanai
Zaubē"
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V.Lācis
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 2., 5. un 6. punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Iesniegt projektu konkursam un realizēt novada teritorijā projektu "Vides
pieejamības uzlabošana medicīnisko un sociālo pakalpojumu saņemšanai
Zaubē".
1.1. Kopējās projektam nepieciešamās izmaksas ar PVN 21% LVL 12044,71
(divpadsmit tūkstoši četrdesmit četri lati 71 santīms), bez PVN 21% LVL 9954,30
(deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri lati 30 santīmi);
1.2. Projekta attiecināmo izmaksu summa LVL 12044,71 (divpadsmit tūkstoši
četrdesmit četri lati 71 santīms);
1.3. Piesaistīt līdzekļus projekta realizācijai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē
LVL 10374,00 (desmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri lati 00 santīmi) apmērā.

Nr.6
Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) vākšanas,
pieņemšanas un izlietošanas kārtību Amatas novada Drabešu sākumskolā
apstiprināšanu
Ziņo deputāte Laila Raiska
Izsakās: P.Sockis, T.Šelengovs
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Amatas novada domes finansu komiteja 15.05.2013. ir izskatījusi Amatas novada
Drabešu sākumskolas 08.05.2013. iesniegto Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu
(ziedojumu) vākšanas, pieņemšanas un izlietošanas kārtība Amatas novada Drabešu
sākumskolā projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 14.panta 3. Punktu, likumu „Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” un Amatas novada domes finansu komitejas
15.05.2013. lēmumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt izstrādātos noteikumus „Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu
(ziedojumu) vākšanas, pieņemšanas un izlietošanas kārtība Amatas novada Drabešu
sākumskolā”.
1.
Uzdot Amatas novada Drabešu sākumskolas direktorei Lailai Raiskai
nodrošināt vecāku un skolas personāla iepazīstināšanu ar pieņemto kārtību
un izlikt to iestādes apmeklētājiem pieejamā vietā.
2.
Noteikt, ka noteikumi stājas spēkā ar 2013. gada 22.maiju.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot novada pašvaldības projektu
koordinatorei Zanei Pīpkalējai.

Nr.7
Par Amatas novada domes administratīvās nodaļas izveidošanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: T.Šelengovs, L.Raiska, E.Eglīte

Saskaņā ar 01.07.2009. Amatas novada pašvaldības nolikuma 5. Punktu
pašvaldības dome funkciju izpildei ir izveidojusi pašvaldības administrāciju, kas
nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu, un sastāv no finansu nodaļas, dzimtsarakstu nodaļas, teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas, saimnieciskās nodaļas, sociālā dienesta,
labiekārtošanas nodaļas, darba aizsardzības un ugunsdrošības nodaļas, kā arī pagastu
teritoriālajām pārvaldēm un 28 pašvaldības iestādēm. Administrācijas vadītājs ir
domes izpilddirektors.
Administrācijas struktūrā ir atsevišķi domes darbinieki – sekretāre,
datorspeciālists,
personāla 6dministrat, pašvaldību iepirkumu 6dministrat kam
jāapkalpo domes struktūrvienības. Lai nodrošinātu dokumentu, sniegto pakalpojumu
apriti starp minētajām administrācijas struktūrvienībām ir izstrādāta un 20.02.2013.
apstiprināta dokumentu aprites kārtība Amatas novada pašvaldībā.
Lai nodrošinātu turpmāko administrācijas kapacitātes celšanu un virzītos uz mērķi
„vienas pieturas” principu izveidošanā pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, novada
centrālajā administrācijā būtu veidojama uz „viens pieturas” principiem bāzēta
administrācijas struktūrvienība, kas apvienotu administrācijas atsevišķos darbiniekus,
uzraudzītu dokumentu aprites kārtību, veiktu darbu ar apmeklētājiem, kā arī
koordinētu pakalpojumu izpildi un sadarbību starp novada struktūrvienībām.
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Lai uzsāktu darbu pie „vienas pieturas” struktūrvienības izveides novada
administrācijā, pamatojoties uz 15.05.2013. Amatas novada domes finansu komitejas
lēmumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1.
Ar 01.08.2013. izveidot jaunu novada administrācijas struktūrvienību –
Administrativā nodaļa, kas apvienotu domes administrācijas atsevišķos
darbiniekus un realizētu „vienas pieturas” pakalpojumu principus.
2.
Uzdot
domes
izpilddirektoram
līdz
01.07.2013.
izstrādāt
struktūrvienības nolikuma projektu un priekšlikumus administrācijas
darbinieku pienākumu sadalījumam administratīvajā nodaļā.

Nr.8
Par nekustamā īpašuma „Mētras” pārdošanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: P.Sockis
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums”, kā arī Amatas novada pašvaldības 2013.gada 20. februāra
lēmumu „Par Amatas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Mētras”,
Drabešu pagasts, Amatas novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
un nekustamā īpašuma „Mētras”, kad. Nr. 4246 008 0046 10.05.2013. notikušās
izsoles rezultātiem,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETna; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mētras”, kadastra Nr. 4246 008 0046 Drabešu
pagasts, Amatas novads 10.05.2013. izsoles rezultātus.
2. Slēgt nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma „Mētras” kadastra Nr.
42460080046 Drabešu pagasts, Amatas novads pirkuma līgumu ar pirkuma
tiesīgo personu.

Nr.9
Par nekustamā īpašuma „Drabešu muiža 3” pārdošanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: V.Lācis
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums”, kā arī Amatas novada pašvaldības 2013.gada 20. Februāra
lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Drabešu muiža 3 nodošanu atsavināšanai” izsoles
izsludināšanu” un nekustamā īpašuma „Drabešu kalte”, kad. Nr. 4246 005 0276
26.04.2013. notikušās izsoles rezultātiem,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
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Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Drabešu muiža 3”, kadastra Nr. 4246 005
0276 Drabešu pagasts, Amatas novads 06.05.2013. izsoles rezultātus.
2. Slēgt nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma „Drabešu muiža 3” kadastra Nr.
42460050276 Drabešu pagasts, Amatas novads pirkuma. līgumu ar pirkuma
tiesīgo personu.

Nr.10
Par nekustamā īpašuma „Drabešu kalte” pārdošanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: I.Lāce
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums”, kā arī Amatas novada pašvaldības 2013.gada 20. Februāra
lēmumu „Par Amatas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – „Drabešu
kalte” Drabešu pagasts, Amatas novads atkārtotas izsoles izsludināšanu” un nekustamā
īpašuma „Drabešu kalte”, kad. Nr. 4246 005 0245 26.04.2013. notikušās izsoles
rezultātiem,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Drabešu kalte”,
Drabešu pagasts,
Amatas novads 26.04.2013. izsoles rezultātus.
2. Slēgt nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma „Drabešu kalte”, Drabešu
pagasts, Amatas novads pirkuma, līgumu ar pirkuma tiesīgo personu.

Nr.11
Par grozījumiem un papildinājumiem domes 24.11.2010. lēmumā „Maksas
pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un
iestādes”
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās:T.Šelengovs, V.Lācis, Ā.Kazerovskis, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, kas nosaka
pašvaldības 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 14. panta trešo daļu, kas nosaka tiesības ieviest vietējās nodevas un
noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas,
kā arī izvērtējot novada pašvaldības saimnieciskās nodaļas asenizācijas pakalpojumu
sniegšanas izmaksas un tehnikas noslogojumu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem sniegto
pakalpojumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
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Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izdarīt Amatas novada domes 24.11.2010. apstiprinātajā lēmuma „Maksas
pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un
iestādes” pielikumā Nr.1. šādus grozījumus:
1.1. Izslēgt 5.7. punktu: ”Asenizācijas pakalpojums bez uzstādīta ūdens
skaitītāja ar 6 m3 tvertni pēc ārkārtas izsaukuma 6 m3, 14.00 lati bez PVN.
1.2. Grozīt 5.6 punktu, izsakot to sekojošā redakcijā: „Asenizācijas
pakalpojums ar 6 m3 tvertni pēc iepriekšēja pasūtījuma 6 m3 15.00 lati bez
PVN.
1.3. Precizēt 5.5 punktu, izsakot to sekojošā redakcijā: „Traktora
pārvadājumi ar piekabi (transportēšana), km. 0.25 lati bez PVN.
5. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada saimnieciskā nodaļa.
Nr.
Pakalpojums
p.k.
1. Zāles pļaušana ar trimmeri
2. Zāles pļaušana ar traktoru
3. Zāles pļaušana ar traktoru
4. Traktora pārvadājuma pakapojums ar piekabi
5. Traktora pārvadājumi ar piekabi (transportēšana)
6. Asenizācijas pakalpojums ar 6 m3 tvertni pēc
iepriekšēja pasūtījuma
8.

Autobusa pakalpojumi (līdz 19 sēdvietas)

9.
10.

Mikroautobusa pakalpojumi (9. sēdvietas)

Autobusa pakalpojumi

Mērvienība
m2
m2
ha
h
km
6 m3
km
km
h

Cena bez PVN
(Ls)
0,006
0,006
35,00
9.92
0.25
15.00
0,40
0,25
4,00 (novada
iedzīvotājiem
braucieniem atlaide 50%)

5.1. Samaksas iekasēšana:
5.1.1. samaksu iekasē, izsniedzot kvīti. Maksa par pakalpojumiem tiek iekasēta
pēc pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma Amatas novada pašvaldības
budžetā,
5.1.2. par samaksas iekasēšanu, pakalpojuma līguma noslēgšanu, kā arī darba
stundu, nobraukto kilometru un platību uzskaiti atbild novada Saimnieciskā
nodaļa un novada Amatas pagasta teritoriālās vienības pārvaldes vadītājs.
2. Noteikt, ka grozījumi novada domes 24.11.2010. apstiprinātajā lēmuma „Maksas
pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes”
pielikumā Nr.1 stājas spēkā ar 01.07.2013.
3. Uzdot novada domes saimnieciskās nodaļas vadītājam Valdim Lācim nodrošināt
pakalpojumu saņēmēju informēšanu par pieņemtajiem grozījumiem.
4. Par atbildīgo lēmuma izpildes kontrolē noteikt domes izpilddirektoru Māri
Timermani.
Nr.12
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Jaunskujene” zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu.
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Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās:Ā.Kazerovskis
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Skujenes pagasta
„Jaunskujene” īpašnieka SIA „Gemini IT” (reģ.Nr.54103023461) 2013.gada 25.aprīlī
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0420130212) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma Skujenes pagasta “Jaunskujene” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 42780120024 sadalīšanai.
Saskaņā ar Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. protokols nr.16,1.§) grafiskās daļas noteikto
teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu nekustamā īpašuma “Jaunskujene” atļautā
teritorijas izmantošana noteikta kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas (L) un
dabas pamatnes teritorija ar mežsaimniecībā izmantojamo teritoriju (ZM) (L, ZM apzīmējumi teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna izveidojamā
nekustamā īpašuma zemes vienības platība ir noteikta 0,5 ha.
Amatas novada domes teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
vadītājs A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala
sadalīšanu, pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam
īpašumam jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo daļu,
29.04.2011 MK noteikumiem Nr.288. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.
punktu, Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17. „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem” un, saskaņā ar ierosinātāja SIA „Gemini IT” iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunskujene” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 42780120024, atbilstoši pievienotajai zemes
robežu plānā attēlotajai skicei.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta darba uzdevumu.

Nr.13
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Vizāni” zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu.
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste

Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Skujenes pagasta
„Vizāni”
īpašnieka O.K. 2013.gada 16.maijā reģistrēto iesniegumu
(reģ.Nr.0520130114) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma Skujenes pagasta “Vizāni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
42780050048 sadalīšanai.
Saskaņā ar Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. protokols nr.16,1.§) grafiskās daļas noteikto
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teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu nekustamā īpašuma “Augstkalni” atļautā
teritorijas izmantošana noteikta kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas (L) un
dabas pamatnes teritorija ar mežsaimniecībā izmantojamo teritoriju (ZM) (L, ZM apzīmējumi teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna izveidojamā
nekustamā īpašuma zemes vienības platība ir noteikta 0,5 ha.
Amatas novada domes teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
vadītājs A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala
sadalīšanu, pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam
īpašumam jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo daļu,
29.04.2011 MK noteikumiem Nr.288. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.
punktu, Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17. „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem” un, saskaņā ar ierosinātāja O.K. iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vizāni”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42780050048, atbilstoši
pievienotajai zemes robežu plānā attēlotajai skicei.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto
zemes ierīcības projekta darba uzdevumu.

Nr.14
Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Pliči” un „Stērstes” robežu
pārkārtošanu.
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs
Amatas novada dome izskatījusi A.M. 2013.gada 22.maijā reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.0520130175) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma Drabešu pagasta „Pliči” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42460090330 un nekustamā īpašuma „Stērstes” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42460090265 robežu pārkārtošanai.
Saskaņā ar Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. protokols nr.16,1.§) grafiskās daļas noteikto
teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu iesniegumā minētajiem īpašumiem atļautā
teritorijas izmantošana noteikta kā perspektīvā apbūves teritorija (PA) (PA apzīmējumi teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna atdalāmā
zemes platība ir noteikta 0,1 ha.
Amatas novada domes teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
vadītājs A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala
sadalīšanu, pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam
īpašumam jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17. „Par Amatas
novada teritorijas plānojumiem”, LR „Zemes ierīcības likums” 5.panta 1.punktu,
9.panta 1.daļu, MK noteikumiem Nr.867. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
10.3. punktu un, saskaņā ar ierosinātājas A.M. 2013.gada 22.maijā reģistrēto
iesniegumu,
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Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1.Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Pliči” (NĪ kad.Nr.424600090330) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42460090330, nekustamā īpašuma „Stērstes” (NĪ kad.Nr.42460090265) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090265 robežu pārkārtošanai, atbilstoši
pievienotajām zemes robežu plānos attēlotajām skicēm.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta darba uzdevumu.

Nr.15
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “ Dzirnavas” sadalīšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: P.Sockis

Amatas novada dome izskatījusi J.K. 2013.gada 15.maijā reģistrēto iesniegumu
(reģ.Nr.0520130102) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma Drabešu pagasta „Dzirnavas”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
42460070030 sadalīšanai.
Saskaņā ar Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. protokols nr.16,1.§) grafiskās daļas noteikto
teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu iesniegumā minētajam īpašumam atļautā
teritorijas izmantošana noteikta kā publiskā apbūve (P) un dabas un apstādījumu
teritorija (DA) (P;DA - apzīmējumi teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā
no jauna atdalāmā zemes platība ir noteikta 0,2 ha.
Amatas novada domes teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
vadītājs A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala
sadalīšanu, pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam
īpašumam jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17. „Par Amatas
novada teritorijas plānojumiem”, LR „Zemes ierīcības likums” 5.panta 1.punktu,
9.panta 1.daļu, MK noteikumiem Nr.867. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
10.3. punktu un, saskaņā ar ierosinātāja J.K. 2013.gada 31.janvārī reģistrēto
iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1.Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Dzirnavas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460070030 sadalīšanai,
atbilstoši pievienotajai zemes robežu plānā attēlotajai skicei.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes ierīcības
projekta darba uzdevumu
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Nr.16
Par adreses “Spilvas”, Amata, Drabešu pagasts, Amatas novads, likvidēšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: S.Sviderska

Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas (turpmāk – reģionālā nodaļa) 07.05.2013 vēstuli Nr.10-03/2441741/1 “Par adresi “Spilvas”, Amata, Drabešu pagasts, Amatas novads”, kurā norādīts, ka
īstenojot zemes ierīcības projektu “”Krimildes”, “Sekstes”, “Naudiņi”, “Spilves”,
“Purvi”, “Cikādes” un “Mārsili” Amata, Drabešu pagasts, Amatas novads” zemes
vienībai Nr.5 būs divas adreses, kas neatbilst MK 2009.gada 3.novembra noteikumu
Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.punkta 2.apakšpunkta prasībām.
Pamatojoties uz 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.punktu un 30.punktu un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās
nodaļas 07.05.2013 vēstuli Nr.10-03/244174-1/1,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izslēgt no Drabešu pagasta adrešu saraksta adresi: “Spilves”,
Amata, Drabešu pagasts, Amatas novads.

Nr.18
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Brūklenes”nosaukuma apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs

Amatas novada dome ir izskatījusi A.B. pilnvarotās personas M.K. 2013.gada
8.maijā reģistrēto iesniegumu (reģ. Nr.0520130047) ar lūgumu piešķirt nosaukumu
“Brūklenes” Zaubes pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4296 009 0082.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kā arī
M.K. 2013.gada 8.maijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Zaubes pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra
Nr.42960090096 (īpašuma sastāvā atrodas zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4296 009 0082) nosaukumu “Brūklenes”.
2. Zemes vienībai “Brūklenes” saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
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Nr.19
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “ Palmas” adreses apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: L.Raiska
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi L.S. 2013.gada 16.maijā reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.0520130130) ar lūgumu apstiprināt jaunu adresi viņa nekustamā
īpašuma Drabešu pagasta “Palmas”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42460020309 un jaunbūvei, kas atrodas uz šīs zemes vienības.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un L.S.
2013.gada 16.maijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt adresi: “Palmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460020309 un jaunbūvei,
kas atrodas uz šīs zemes vienības.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460020309 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.20
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Ziebaldi” sadalīšanu un nosaukuma
apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Skujenes pagasta
“Ziebaldi”
īpašnieces D.J. 2013.gada 9.maijā reģistrēto iesniegumu
(reģ.nr.0520130065) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu nosaukumu
“Graviņas” nekustamā īpašuma “Ziebaldi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42780100091.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
D.J. 2013.gada 9.maijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamās īpašuma “Ziebaldi” (NĪ kadastra
Nr.42780100091) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42780100091 un piešķirt jaunu nosaukumu “Graviņas”.
2. Zemes vienībai “Graviņas” saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
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Nr.21
Par nekustamā īpašuma “ Zāles” nosaukuma apstiprināšanu un atdalīšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: L.Raiska
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Svempi 1”
īpašnieka G.L. 2013.gada 20.maijā reģistrēto iesniegumu (reģ.
Nr.0520130141) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu nosaukumu „Zāles”
nekustamā īpašuma “Svempi 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460020216.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un G.L.
2013.gada 20.maijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Svempi 1” (NĪ kadastra
Nr.42460020057) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42460020216 un piešķirt tai jaunu nosaukumu „Zāles”.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460020216 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.22
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skujenes pagasta „Pīlādži” zemes vienību
apvienošanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās:J.Sekste
Ir konstatēts, ka Skujenes pagasta padome ar 09.02.2009 sēdes Nr.2 lēmumu
izbeidza zemes lietošanas tiesības G.S. uz nekustamā īpašuma „Draudzības iela 2”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42780070115 un 0,3 ha kopplatību, kā arī par
šīs zemes vienības piekritību pašvaldībai. Veicot zemes vienības 42780070115
kadastrālo uzmērīšanu 0,3 ha platībā, konstatēja zemes vienības pārpalikumu 0,4 ha
platībā.
Pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42780070115 pārpalikums
robežojas ar pašvaldības nekustamā īpašuma „Pīlādži” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 42780070175.
Amatas novada pašvaldības dome pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu
4.un 5.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
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1. Apvienot no pašvaldības nekustamā īpašuma „Draudzības iela 2”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42780070115 nodalītās
daļas pārpalikumu ar aptuveno platību 0,4 ha ar pašvaldības
nekustamā īpašuma „Pīlādži”(NĪ kadastra Nr.4278 007 0175)
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42780070175. Platība var
tikt precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas.
2. Apvienotajai zemes vienībai saglabāt nosaukumu “Pīlādži”
Skujenes pagastā, Amatas novadā:
2.1. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to
platības precizēt, zemes gabalu iemērot dabā;
2.2. noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601).

Nr.23
Par nekustamā īpašuma nosaukuma “ Meža Strautiņi” apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās:T.Šelengovs
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi R.V. pilnvarotās personas AS
“Latvijas valsts meži” (reģ.nr. LV40003466281) 2013.gada 3.maijā reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.0520130015) ar lūgumu apstiprināt Nītaures pagasta nekustamā
īpašuma (NĪ) “Strautiņi”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42680060083
nosaukumu “Meža Strautiņi”.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
AS “Latvijas valsts meži” 2013.gada 3.maijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt jaunu nosaukumu “Meža Strautiņi” Nītaures pagasta nekustamā
īpašuma (NĪ) “Strautiņi” (NĪ kad. Nr.42680060082) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42680060083.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42680060083 apstiprināt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
3. Platības var tikt precizētas pie kadastrālās uzmērīšanas.

Nr.24
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
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Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus:

Nr.25
Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana
Ziņo novada pašvaldības specialists Juris Suseklis
Izsakās:L.Raiska, E.Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.
punktu,
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Kalna Vīcēni”, Skujenes pag.,
Amatas novads, LV-4143, deklarētajai personai D.K. Faktu, ka ziņas
par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā.
2. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Mauriņi”, Drabešu pag., Amatas
novads, LV-4139, deklarētajai personai V.P.
Faktu, ka ziņas par
deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā.

Nr.26
Par Amatas novada domes Finanšu komitejas sēdes lēmumiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M.Ontužāne,L.Raiska
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
Pieņemt zināšanai informāciju par novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas
sēdē pieņemtajiem lēmumiem.

Nr.27
Par Amatas novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās
komitejas sēdes lēmumiem
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās:Ā.Kazerovskis
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs; PRETnav; ATTURAS-nav), nolemj:
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Pieņemt zināšanai informāciju par novada domes Tautsaimniecības un teritorijas
attīstības pastāvīgās komitejas sēdē pieņemtajiem lēmumiem

Sēdi slēdz plkst. 15:45.
Sēdes vadītāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure
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LATVIJAS REPUBLIKAS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr. LV90000957242
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts: amatasdome@and.lv,
A/S „SEB banka” konta Nr. LV52 UNLA 0050 0000 1330 1, A/S SWEDBANK konta Nr. LV 41 HABA 0551 0002 8950 3

Amatas novada

2013.gada 22.maijā
Nr.4

Saistošie noteikumi

Grozījumi Amatas novada domes 16.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1
„Amatas novada pašvaldības budžets 2013.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu
un 46.pantu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu

Izdarīt Amatas novada domes 16.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1 „Amatas
novada pašvaldības budžets 2013.gadam” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu
2013.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.1:
1.1. ieņēmumos 3 722 105 latu apmērā;
1.2. izdevumos 3 858 927 latu apmērā.”
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto speciālo budžetu
2013.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.2:
1.1. ieņēmumos 158 982 latu apmērā;
1.2. izdevumos 175 716 latu apmērā.”
3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības apvienoto pašvaldību
struktūrvienību tāmi 2013.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.6.”
4. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par grozījumiem Amatas novada domes
16.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1 „Amatas novada pašvaldības budžets
2013.gadam” saskaņā ar pielikumu Nr.7.”
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Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Pielikums
Amatas novada domes 22.05.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.4
(sēdes protokols Nr.5)

LATVIJAS REPUBLIKAS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr. LV90000957242
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts: amatasdome@and.lv,
A/S „SEB banka” konta Nr. LV52 UNLA 0050 0000 1330 1, A/S SWEDBANK konta Nr. LV 41 HABA 0551 0002 8950 3

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.4
“Grozījumi Amatas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1
„Amatas novada pašvaldības budžets 2013.gadam”

1. Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums Ls 82 985 t.sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumu palielinājums Ls 44 084 t.sk.:
1.1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 44 084.
1.2. Nenodokļu ieņēmumu palielinājums Ls 14 858 t.sk.:
1.2.1. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas Ls 14 858.
1.3. Transfertu ieņēmumu palielinājums Ls 19 526 t.sk.
1.3.1. Pašvaldību budžetā saņemtie transferti no valsts budžeta palielinājums
Ls 4 613,
1.3.2. Pašvaldību budžetā no VB saņemtie transferti ES līdzfinansētiem
projektiem
palielinājums Ls 2 573,
1.3.3. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām palielinājums Ls 12
340.
1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 4 517.
2. Pamatbudžeta izdevumu palielinājums Ls 82 985.
2.1. Vispārējie valdības dienesti - palielinājums Ls 8576, domei un pašvaldības
administrācijai un novada domes vēlēšanu nodrošināšanas kārtējiem
izdevumiem;
2.2. Vides aizsardzība - palielinājums Ls 5 500, atkritumu apsaimniekošanai;
2.3. Ekonomiskā darbība - palielinājums Ls 7 780:
2.3.1. Labiekārtošanas nodaļai stāvlaukuma un volejbola laukuma
izveidošanai Līvu ciemā Ls 7 033;
2.3.2. projektam „Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju” Ls 747;
2.4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - samazinājums Ls 12 533;
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2.5. Veselība - palielinājums Ls 4 663, projekta ES HEPROGRESS Nodarbinātības
un Sociālās solidaritātes-PROGRESS (2007-2013) realizācijas pabeigšanai;
2.6. Atpūta, kultūra un reliģija - palielinājums Ls 19 452:
2.6.1. Drabešu muižas sabiedriskajam un amatniecības centram Ls 5 000;
2.6.2. pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam Ls 1 884;
2.6.3. Ieriķu sabiedriskajam centram Ls 2 000;
2.6.4. dalībai Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos Ls 6 200;
2.6.5. pašvaldības bibliotēkām Ls 3 268;
2.6.6. M.Vanagas muzejam Ls 1 100;
2.7. Izglītība - palielinājums Ls 49 547:
2.7.1. finansējums Amatas novada izglītības iestādēm Ls 34 547:
2.7.1.1. pirmsskolas izglītības iestāde Kastanītis Ls 7 753;
2.7.1.2. Drabešu sākumskola Ls 8 343;
2.7.1.3. Amatas pamatskola Ls 1 450;
2.7.1.4. Zaubes pamatskola Ls 1 087;
2.7.1.5. Drabešu internātpamatskola Ls 11 675;
2.7.1.6. Sērmūkšu pamatskola Ls 890;
2.7.1.7. Nītaures vidusskola Ls 3 249;
2.7.2. Amatas novada Jauniešu dome Ls 100;
2.7.3. Apvienoto pašvaldību izglītības pārvalde Ls 15 000 dalībai Dziesmu un
Deju svētkos.
3. Speciālā budžeta ieņēmumu palielinājums Ls 30 830 t.sk.

3.2. Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi - palielinājums Ls 30 830.
4. Speciālā budžeta izdevumu palielinājums Ls 30 830 t.sk.
4.1. Ekonomiskā darbība - palielinājums Ls 30 830.

Amatas novada domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Pielikums
Amatas novada domes sēdes
22.05.2013. lēmumam
(sēde Nr.13).

DARBA UZDEVUMS
Amatas novada zemes ierīcības projekta izstrādei Skujenes pagasta nekustamajam
īpašumam „Jaunskujene”.
1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: : Zemes ierīcības likums, stājies
spēkā 2007. gada 1. janvārī, Amatas novada saistošie noteikumiem Nr.17 "Par
Amatas novada teritorijas plānojumiem" (17.09.2009.protokols nr.16,1.§.
2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:
Zemes ierīcības projekts izstrādājams Skujenes pagasta nekustamā īpašuma
„Jaunskujene” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42780120024:
• zemes gabala robežu pārkārtošanai, sadalīšanai;
• apgrūtinājumu konkretizēšanai;
• zemes lietošanas veidu aktualizācijai;
• nosaukuma maiņa.
2. Izejas materiāli:
• no 2009.gada 17.septembra spēkā esošais Amatas novada teritorijas
plānojums (pieejams arī internetā - www.amatasdome.lv);
• īpašnieka priekšlikumi;
• inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes
komunikāciju izvietojumu vai neesamību;
• dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta
nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.
3. Izstrādes nosacījumi:
Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.
• projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz
informāciju, par aptvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka
iesnieguma dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu
nodibināšanu, dokumenti par esošajām inženierkomunikācijām, īpašnieka
apliecinājums par kredītsaistībām, zemes ierīkotajā informācija par vērā
ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par
zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;
• projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošās zemes vienības robežas,
būves kontūras, projektētās zemes vienības robežas, norādot zemes vienības
kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas
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•
•

iespējas katram zemes gabalam(vienībai),apgrūtinājumus ar kodiem,
robežām un platībām.
projektu izstrādā 3 eksemplāros;
projektam nosacījumu pieprasīšanu un saskaņošanu veic ar VAS
„Latvenergo”, SIA „Lattelecom”, un Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālo nodaļu.

4.Izpilde:
• izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu spēkā stāšanos;
• zemes ierīcības projekts īstenojams 4.gadu laikā;
• zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali reģistrēti
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti
zemesgrāmatā.

Amatas novada
domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Pielikums
Amatas novada domes sēdes
22.05.2013. lēmumam
(sēde Nr.5).

DARBA UZDEVUMS
Amatas novada zemes ierīcības projekta izstrādei Skujenes pagasta nekustamajam
īpašumam „Vizāni”.
3. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: : Zemes ierīcības likums, stājies
spēkā 2007. gada 1. janvārī, Amatas novada saistošie noteikumiem Nr.17 "Par
Amatas novada teritorijas plānojumiem" (17.09.2009.protokols nr.16,1.§.
4. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:
Zemes ierīcības projekts izstrādājams Skujenes pagasta nekustamā īpašuma
„Vizāni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42780050048:
• zemes gabala robežu pārkārtošanai, sadalīšanai;
• apgrūtinājumu konkretizēšanai;
• zemes lietošanas veidu aktualizācijai;
• nosaukuma maiņa.
2. Izejas materiāli:
• no 2009.gada 17.septembra spēkā esošais Amatas novada teritorijas
plānojums (pieejams arī internetā - www.amatasdome.lv);
• īpašnieka priekšlikumi;
• inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes
komunikāciju izvietojumu vai neesamību;
• dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta
nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.
3. Izstrādes nosacījumi:
Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.
• projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz
informāciju, par aptvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka
iesnieguma dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu
nodibināšanu, dokumenti par esošajām inženierkomunikācijām, īpašnieka
apliecinājums par kredītsaistībām, zemes ierīkotajā informācija par vērā
ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par
zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;
• projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošās zemes vienības robežas,
būves kontūras, projektētās zemes vienības robežas, norādot zemes vienības
kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas
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•
•

iespējas katram zemes gabalam(vienībai),apgrūtinājumus ar kodiem,
robežām un platībām.
projektu izstrādā 3 eksemplāros;
projektam nosacījumu pieprasīšanu un saskaņošanu veic ar VAS
„Latvenergo”, SIA „Lattelecom”, VAS „Latvijas valsts ceļi” un Valsts
zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu.

4.Izpilde:
• izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu spēkā stāšanos;
• zemes ierīcības projekts īstenojams 4.gadu laikā;
• zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali reģistrēti
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti
zemesgrāmatā.

Sēdes vadītājs, Amatas novada
domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Pielikums
Amatas novada domes sēdes
22.05.2013. lēmumam
(sēde Nr.5).

DARBA UZDEVUMS
Amatas novada zemes ierīcības projekta izstrādei Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
„Dzirnavas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460070030.
5. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: : Zemes ierīcības likums, stājies
spēkā 2007. gada 1. janvārī, Amatas novada saistošie noteikumiem Nr.17 "Par
Amatas novada teritorijas plānojumiem" (17.09.2009.protokols nr.16,1.§.
6. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:
Zemes ierīcības projekts izstrādājams Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
„Dzirnavas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460070030:
• zemes gabala robežu pārkārtošanai, sadalīšanai;
• apgrūtinājumu konkretizēšanai;
• zemes lietošanas veidu aktualizācijai;
• nosaukuma maiņa.
3. Izejas materiāli:
• no 2009.gada 17.septembra spēkā esošais Amatas novada teritorijas
plānojums (pieejams arī internetā - www.amatasdome.lv);
• īpašnieka priekšlikumi;
• inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes
komunikāciju izvietojumu vai neesamību;
• dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta
nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.
4. Izstrādes nosacījumi:
Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.
• projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz
informāciju, par aptvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka
iesnieguma dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai
servitūtu nodibināšanu, dokumenti par esošajām inženierkomunikācijām,
īpašnieka apliecinājums par kredītsaistībām, zemes ierīkotajā informācija
par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības
lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;
• projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošās zemes vienības
robežas, būves kontūras, projektētās zemes vienības robežas, norādot zemes
vienības kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas iespējas
katram zemes gabalam(vienībai),apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un
platībām.
• projektu izstrādā 3 eksemplāros;
• projektam nosacījumu pieprasīšanu un saskaņošanu veic ar VAS
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„Latvenergo”, SIA „Lattelecom”, VAS „Latvijas valsts ceļi” un Valsts
zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu.
5.Izpilde:
• izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu spēkā stāšanos;
• zemes ierīcības projekts īstenojams 4.gadu laikā;
• zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali reģistrēti
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti
zemesgrāmatā.

Sēdes vadītājs, Amatas novada
domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Pielikums
Amatas novada domes sēdes
22.05.2013. lēmumam
(sēde Nr.5).

DARBA UZDEVUMS
Amatas novada zemes ierīcības projekta izstrādei Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
„Pliči” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090330 un nekustamā īpašuma
„Stērstes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090265.
7. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: : Zemes ierīcības likums, stājies
spēkā 2007. gada 1. janvārī, Amatas novada saistošie noteikumiem Nr.17 "Par
Amatas novada teritorijas plānojumiem" (17.09.2009.protokols nr.16,1.§.
8. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:
Zemes ierīcības projekts izstrādājams Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Pliči”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090330 un nekustamā īpašuma
„Stērstes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090265:
• zemes gabala robežu pārkārtošanai, sadalīšanai;
• apgrūtinājumu konkretizēšanai;
• zemes lietošanas veidu aktualizācijai;
• nosaukuma maiņa.
3. Izejas materiāli:
• no 2009.gada 17.septembra spēkā esošais Amatas novada teritorijas
plānojums (pieejams arī internetā - www.amatasdome.lv);
• īpašnieka priekšlikumi;
• inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes
komunikāciju izvietojumu vai neesamību;
• dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta
nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.
4. Izstrādes nosacījumi:
Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.
• projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz
informāciju, par aptvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka
iesnieguma dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai
servitūtu nodibināšanu, dokumenti par esošajām inženierkomunikācijām,
īpašnieka apliecinājums par kredītsaistībām, zemes ierīkotajā informācija
par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības
lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;
• projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošās zemes vienības
robežas, būves kontūras, projektētās zemes vienības robežas, norādot zemes
vienības kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas iespējas
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•
•

katram zemes gabalam(vienībai),apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un
platībām.
projektu izstrādā 3 eksemplāros;
projektam nosacījumu pieprasīšanu un saskaņošanu veic ar VAS
„Latvenergo”, SIA „Lattelecom” un Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālo nodaļu.

5.Izpilde:
• izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu spēkā stāšanos;
• zemes ierīcības projekts īstenojams 4.gadu laikā;
• zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali reģistrēti
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti
zemesgrāmatā.

Sēdes vadītājs, Amatas novada
domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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