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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.11
Amatas novada Drabešu pagastā

2012.gada 24.oktobrī

Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst. 16:00

Darba kārtība:
1. Par Amatas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1 redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai.
2. Par Amatas novada domes saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Amatas
novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.5 „Amatas novada
pašvaldības budžets 2012.gadam” projektu.
3. Par līdzdalību Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekta
īstenošanā.
4. Par projekta „Amatas novada Amatas pamatskolas Ieriķu ēkas renovācija
atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām” iesniegšanu konkursam
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.
5. Par projekta „Amatas novada Drabešu internātpamatskolas renovācija
atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām” iesniegšanu konkursam
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.
6. Par bezskaidras naudas norēķiniem Amatas novada izglītības iestādēs.
7. Par valsts mērķdotācijas Amatas novada Drabešu internātpamatskolai
izlietojuma mērķa maiņu.
8. Par finansējuma piešķiršanu Drabešu internātpamatskolai 2012./2013.gada
apkures nodrošināšanai un grozījumu veikšanu skolas budžetā.
9. Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības Darba samaksas nolikumā.
10. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu „Arheologu Zigrīdas un Jāņa
Apalu prēmija”izmaksai 2012.gadā.
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11. Par nekustamā īpašuma „Jaunjūgas 1”, dzīv.5 pārdošanu pirkuma
tiesīgajai personai.
12. Par Amatas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Vītoli”-7,
Nītaures pagasts, Amatas novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.P
13. Par Amatas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Saulgrieži”, Zaubes pagasts, Amatas novads, atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma „Barnaki” uzņemšanu bilancē.
15. Par nekustamo īpašumu „Vagari” un „Drabešu muižas pils”
apsaimniekošanas
pārņemšanu
no
Amatas
novada
Drabešu
internātpamatskolas.
16. Par neeksistējošo vai kļūdaini apstiprināto adrešu likvidēšanu Drabešu
pagastā.
17. Par neeksistējošo vai kļūdaini apstiprināto adrešu likvidēšanu Skujenes
pagastā.
18. Par neeksistējošo vai kļūdaini apstiprināto adrešu likvidēšanu Zaubes
pagastā.
19. Par neeksistējošo vai kļūdaini apstiprināto adrešu likvidēšanu Nītaures
pagastā.
20. Par neeksistējošo vai kļūdaini apstiprināto adrešu likvidēšanu Amatas
pagastā.
21. Par nekustamā īpašuma nosaukuma „Rakumi” aptiprināšanu un atdalīšanu.
22. Par zemes ierīcības projekta „Pluņķi” Zaubes pagastā, Amatas novadā,
apstiprināšanu.
23. Par zemes ierīcības projekta „Pipari”Skujenes pagastā, Amatas novadā,
apstiprināšanu.
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta nekustamo
īpašumu „Fejas”, „Zeltaiņi”, „Lāčpurni”, „Ruduči”, „Tūbīši” un
„Vējkalni” robežu pārkārtošanu.
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta nekustamo
īpašumu „Vasariņi”, „Snuķi” un „Nārbuļi” robežu pārkārtošanai.
26. Par nekustamo īpašuma „Bille 2” ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā.
27. Par nekustamā īpašuma „Bille 3” ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā.
28. Par zemes nomu.
29. Informācija par domes Finanšu komitejas un Izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgo komitejas apvienotās sēdes lēmumiem.
Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte.
Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure.
Piedalās:
Deputāti: Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte
Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons.
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Amatas novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
vadītājs Arvīds Lukjanovs.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
SIA „Reģionālie projekti” pārstāve Līna Dmitrijeva.
Nepiedalās deputāts: Modris Veitners.

Nr.1
Par Amatas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1. redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai
Ziņo SIA „Reģionālie projekti” pārstāve Līna Dmitrijeva
Izsakās: A.Lukjanovs, V.Lācis, L.Raiska, T.Šelengovs, E.Eglīte
Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Amtas novada domes 24.03.2010. sēdes lēmumu
„Par Amatas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.2), tika
izstrādāta Amatas novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 1.redakcija.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 61.1 panta otrās daļas 2.punktu,
25.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība
attīstības plānošanas procesā” 5.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.711
„Noteikumi par pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Nodot publiskajai apspriešanai Amatas novada Attīstības programmas 2013. – 2019.
gadam 1. redakciju.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2012.gada 5.novembra līdz 2012.gada
5.decembrim.
3. Noteikt, ka publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Amatas novada Attīstības
programmas 2013. – 2019. gadam 1.redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus
priekšlikumus:
3.1.1. „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novads;
3.1.2. „Kantoris”, Amatas pagastā, Amatas novads;
3.1.3. „Pagasta ēka”, Nītaures pagastā, Amatas novads;
3.1.4. „Gaismas”, Skujenes pagastā, Amatas novads;
3.1.5. „Saulgrieži”, Zaubes pagastā, Amatas novads;
3.1.6. J.Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, 316.kabinets.
4. Organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi:
4.1. 12.11.2012., plkst. 15.00 „Saulgrieži”, Zaubes pagastā, Amatas novadā;
4.2. 12.11.2012., plkst. 17.30 „Pagasta ēka”, Nītaures pagastā, Amatas novadā;
4.3. 13.11.2012., plkst. 15.00 „Gaismas”, Skujenes pagastā, Amatas novadā;
4.4. 13.11.2012., plkst. 17.30 „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā
3

5. Paziņojumu par Amatas novada Attīstības programmas 2013. – 2019. Gadam 1.
Redakcijas publisko apspriešanu publicēt laikrakstā „Druva”, „Amatas Vēstis” un ievietot
pašvaldības mājas lapā www.amatasnovads.lv.
6. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Amatas novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju Arvīdu Lukjanovu.

Nr.2
Par Amatas novada domes saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Amatas novada
domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.5 „Amatas novada pašvaldības
budžets 2012.gadam” projektu.
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu „Lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums:...
2)izstrādāt un apstiprināt pašvaldības budžetu”, 21.panta pirmās daļas 2.punktu „Dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var:... 2)apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu „Pašvaldība patstāvīgi
izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta
apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem
pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības
mājaslapā internetā. Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un
budžeta grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā
nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.”, ievērojot
likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, un
saskaņā ar Amatas novada domes 17.10.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Apstiprināt Amatas novada domes saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi
Amatas novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.5 „Amatas novada
pašvaldības budžets 2012.gadam”” saskaņā ar pielikumu.

Nr.3
Par līdzdalību Latvijas –Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: P.Sockis
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Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Slēgt līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Latvijas –Šveices
sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības
pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” īstenošanu.
2. Amatas novada dome akceptē plānotās ugunsaizsardzības sistēmu, kuru
kopējās izmaksas sastāda Ls.7492,42, (septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit
divi lati 42 santīmi) uzstādīšanu Spāres speciālajā internātpamatskolā.
3. Amatas novada dome apņemas nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā, kas
sastāda Ls.749,24 ( septiņi simti četrdesmit deviņi lati 24 santīmi) no
ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējām izmaksām.
4. Novada dome pilnvaro Valsts reģionālās attīstības aģentūru veikt centralizētu
ugunsaizsardzības sistēmu iepirkumu un slēgt līgumu Amatas novada
pašvaldības vārdā.
Nr.4
Par projekta „Amatas novada Amatas pamatskolas Ieriķu filiāles renovācija
atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām” iesniegšanu konkursam
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: T.Šelengovs
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Piešķirt ar klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai,
Amatas novada Amatas pamatskolas iesniegtā projekta
„Amatas novada Amatas pamatskolas Ieriķu filiāles renovācija atbilstoši
augstām energoefektivitātes prasībām” īstenošanai līdzfinansējumu: Amatas
pamatskolas Ieriķu filiālei 33 776.- LVL (trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti
septiņdesmit seši lati).
2. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu nodrošināt

ņemot

aizņēmumu Valsts kasē.

Nr.5
Par projekta „Amatas novada Drabešu internātpamatskolas renovācija atbilstoši
augstām energoefektivitātes prasībām” iesniegšanu konkursam „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
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Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: J.Sekste
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Piešķirt ar klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu

emisiju

samazināšanai

internātpamatskolas

iesniegtā

internātpamatskolas

renovācija

Amatas

novada

projekta
atbilstoši

Drabešu
„Drabešu

augstām

energoefektivitātes prasībām” īstenošanai līdzfinansējumu:
Drabešu internātpamatskolai 41 250,- LVL (četrdesmit viens tūkstotis
divi simti piecdesmit lati).
2. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu nodrošināt,

ņemot

aizņēmumu Valsts kasē.

Nr.6
Par bezskaidras naudas norēķiniem Amatas novada izglītības iestādēs
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: L.Raiska
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likumu „Par grāmatvedību
un Ministru Kabineta 25.07.2000. noteikumiem Nr.243 “Noteikumiem par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju” un saskaņā ar Amatas novada domes 17.10.2012. Finanšu
komitejas atzinumu, Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte,
Māra Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis
Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Sākot ar 2013.gada 1.janvāri Amatas novada izglītības iestādēs
1.1. Amatas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis”;
1.2. Amatas novada Drabešu sākumskolā;
1.3. Amatas novada Amatas pamatskolā;
1.4. Amatas novada Sērmūkšu pamatskolā;
1.5. Amatas novada Zaubes pamatskolā;
1.6. Amatas novada Drabešu internātpamatskolā;
1.7. Amatas novada Spāres speciālā internātpamatskolā;
1.8. Amatas novada Nītaures vidusskolā;
1.9. Amatas novada Nītaures mūzikas un mākslas skolā
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norēķini par iestādē noteiktajiem maksas pakalpojumiem veicami bezskaidras
naudas norēķinu veidā.
2. Lēmuma 1.punktā minēto iestāžu vadītājiem informēt pakalpojumu saņēmējus par
norēķinu veida maiņu.

Nr.7
Par valsts mērķdotācijas Amatas novada Drabešu internātpamatskolai izlietojuma
mērķa maiņu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: I.Lāce
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 13.punktu, 01.10.2012. Amatas novada Drabešu
internātpamatskolas iesniegumu Nr.1-12/152 un saskaņā ar Amatas novada domes
17.10.2012. Finanšu komitejas atzinumu, Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska,
Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURASnav), n o l e m j :
Novirzīt daļu no piešķirtās valsts mērķdotācijas Amatas novada Drabešu
internātpamatskolai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksām LVL 1 463.00 (Viens tūkstotis četri simti sešdesmit trīs lati) apmērā
uzturēšanas izdevumu segšanai.

Nr.8
Par finansējuma piešķiršanu Drabešu internātpamatskolai 2012./2013. Gada
apkures nodrošināšanai un grozījumu veikšanu skolas budžetā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: I.Lāce
Izskatot Drabešu internātpamatskolas 01.10.2012. iesniegumu „Par finansējumu
izglītības iestādes saimniecības izdevumiem” un ņemot vērā izveidojušos situāciju
izglītības iestādē apkures nodrošinājumam, kā arī iestādes budžeta situāciju, pamatojoties
uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, 15. panta pirmās daļas 4. punktu, kas
nosaka, ka pašvaldības funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, Amatas novada dome,
atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce,
Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRETnav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Piešķirt Drabešu internātpamatskolai pašvaldības finansējumu apkures
nodrošināšanai 2012. gadā Ls. 5000,- (pieci tūkstoši latu) apmērā.
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2. Uzdot Drabešu internātpamatskolas direktorei S. Čemmei nodrošināt kurināmā
iegādi un apkures nodrošinājumu.

Nr.9
Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības Darba samaksas nolikumā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: P.Sockis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5.panta sesto daļu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma” 3.panta ceturtās daļas 8.punktu un šī likuma Pārejas noteikumu 86
daļas 7.punktu, saskaņā ar Amatas novada 17.10.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
izvērtējot pašvaldības iespējas „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma” īstenošanā un Amatas novada pašvaldības budžeta izpildi,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce,
Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Izdarīt ar Amatas novada domes 16.06.2010. sēdes Nr.8 lēmumu „Par darba samaksas
nolikuma apstiprināšanu” (turpmāk-Nolikums) apstiprinātajā Amatas novada domes
darba samaksas nolikumā šādus grozījumus:
1.1. papildināt Nolikumu ar 2.7.punktu šādā redakcijā:
2.7.Domes priekšsēdētājam, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā var
izmaksāt pabalstu 25% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā.
Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāro gadu un izbeidzot
amata attiecības netiek atlīdzināts, gadījumā ja ikgadējais atvaļinājums nav
izmantots.
1.2.Mainīt Nolikuma 4.16 punktu un izteikt Nolikuma 4.16.punktu šādā, jaunā
redakcijā:
4.16.1.Domes amatpersonām un darbiniekiem, kuri strādā pamatdarbā (ar nodokļu
grāmatiņu), aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā ar izpilddirektora rīkojumu
var izmaksāt pabalstu 25% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā.
Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāro gadu un izbeidzot
darba tiesiskās attiecības netiek atlīdzināts, gadījumā ja ikgadējais atvaļinājums
nav izmantots. ”
4.16.2.Domes izpilddirektoram atvaļinājuma pabalstu piešķir Domes
priekšsēdētājs ar rīkojumu.
4.16.3.Domes amatpersonām un darbiniekiem netiek izmaksātas prēmijas un
naudas balvas.
2. Mainīt Nolikuma 4.18 punktu un izteikt Nolikuma 4.18.punktu šādā, jaunā redakcijā:
Dome, saskaņā ar 06.08.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.343 ”Darba
aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” apmaksā speciālo medicīnisko optisko redzes
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korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādi, kuras pamatojoties uz obligāto veselības pārbaudi
noteicis ārsts. Dome briļļu lēcu, vai kontaktlēcu, briļļu ietvaru iegādi apmaksā summā
līdz 50,-latiem vienu reizi divos gados.
3. Noteikt, ka grozījumi Nolikumā stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Nr.10
Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu
prēmija” izmaksai 2012. gadā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: L.Raiska
Saskaņā ar Amatas novada domes 19.09.2012. apstiprināto „Arheologu Zigrīdas
un Jāņa Apalu prēmijas nolikums” 11.punktu, kas nosaka, ka prēmiju veido vienreizēja
stipendija 200 latu apmērā par katru nomināciju, ko finansē Amatas novada pašvaldība,
kā arī likuma „Par pašvaldībām” 15 panta pirmās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldība rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Solvita
Krastiņa, Ingrīda Lāce,
Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Piešķirt finansējumu Ls. 600 (seši simti latu) no novada domes budžeta trīs
prēmiju izmaksai 2012.gadā.
2. Novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Bičuka) sagatavot attiecīgo
dokumentāciju.
3. Piešķirto trīs prēmiju izmaksu veikt svinīgajā valsts svētku pasākumā
2012.gada novembra mēnesī.

Nr.11
Par nekustamā īpašuma „Jaunjūgas 1” dz. 5 pārdošanu pirkuma tiesīgajai
personai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: J.Sekste
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums”, kā arī Amatas novada pašvaldības 2012.gada 22. augusta lēmumu
„Par Amatas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – neizīrēta dzīvokļa Nr.5
„Jaunjūgās 1” Drabešu pagasts, Amatas novads atsavināšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” un Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma neizīrēta dzīvokļa
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„Jaunjūgās 1” – 5, kadastra Nr. 42469000340 izsoles noteikumu 36. punktu, kurš nosaka,
ka izsoles rezultātus apstiprina Amatas novada domes tuvākajā sēdē,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – neizīrēta dzīvokļa Nr.5 „Jaunjūgās 1”
kadastra Nr. 42469000340 Drabešu pagasts, Amatas novads 01.10.2012.
izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju personu J.Z. kurš izsolē
nosolījis augstāko cenu Ls 710 (septiņi simti desmit latu).
2. Slēgt nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma – neizīrēta dzīvokļa Nr.5
„Jaunjūgās 1” kadastra Nr. 42469000340 Drabešu pagasts, Amatas novads
pirkuma-pārdevuma līgumu ar pirkuma tiesīgo personu J.Z.

Nr.12
Par Amatas novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma „VĪTOLI „-7, Nītaures pagasts, Amatas novads
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: T.Šelengovs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 12.panta pirmo daļu un 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un
8.panta trešo daļu, Amatas novada pašvaldības finanšu komitejas 2012.gada 17.oktobra
lēmumu
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1.Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo dzīvokļa īpašumu „Vītoli ”-7, kadastra
Nr. 42680225007, Nītaures pagastā, Amatas novadā, pārdodot to mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli.
2.Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas nosacīto cenu (sākumcenu) Ls 3401,- (trīs
tūkstoši četri simti viens lats).
3.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vītoli ”- 7, Nītaures pagastā, Amatas novadā,
izsoles noteikumus (pielikumā).
4.Izsoles komisijai rīkot nekustā īpašuma izsoli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nr.13
Par Amatas novada pašvaldībai piederošā
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nekustamā īpašuma „SAULGRIEŽI”, Zaubes pagasts, Amatas novads
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V.Lācis
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 12.panta pirmo daļu un 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un
8.panta trešo daļu, Amatas novada pašvaldības finanšu komitejas 2012.gada 12.
septembra lēmumu
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo mājīpašumu „Saulgrieži”, kadastra
Nr. 4246 505 0006, Zaubes pagastā, Amatas novadā, pārdodot to mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli.
1. Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas nosacīto cenu (sākumcenu) Ls. 14700,(četrpadsmit tūkstoši septiņi simti latu)
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Saulgrieži”, Zaubes pagastā, Amatas novadā,
izsoles noteikumus (pielikumā).
3. Izsoles komisijai rīkot nekustā īpašuma izsoli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nr.14

Par nekustamā īpašuma „Barnaki” uzņemšanu bilancē
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: L.Raiska
Amatas novada pašvaldība konstatēja, ka no 2004. gada Nītaures pagasta padome,
pamatojoties uz 1995.gada 31.augusta līgumu nav uzņēmusi bilancē mājīpašumu
„Barnaki” ¼ domājamo daļu.
Pamatojoties uz 2004. gada 06. decembra sastādītā Pieņemšanas nodošanas aktu,
kas sastādīts starp paju sabiedrības „Nītaure” valdes priekšsēdētāju Vilni Mencu , kurš
nodot un Nītaures pagasta padomes priekšsēdētāju Mairitu Oboznoju, kura pieņēma
mājīpašuma „Barnaki” domājamo daļu un inventāru, saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” 21. Panta 17.punktu, MK noteikumiem Nr. 440 no 2005. gada 21. jūnija,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Apstiprināt Inventarizācijas komisijas nekustamo īpašumu novērtēšanas aktu „Par
vērtības noteikšanu mājīpašumam „Barnaki” ¼ domājamai daļai.
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2. Uzņemt Amatas novada pašvaldības bilancē ar 2012. gada 1. Novembri mājīpašuma
„Barnaki”, Nītaures pagasts, amatas novads, ¼ domājamo daļu ar bilances vērtību
atbilstoši 2004. Gada 06. Decembra sastādītā Pieņemšanas – nodošanas aktā uzrādītajai
summai Ls 200.00 (Divi simti lati), kas saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes
dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja inventarizācijas lietu Nr.12470 sastāv no
ēkas:
Nr.1 piebūves (telpa Nr. 8;9;10;11) ar kopējo platību 27,2 kvm; dzīvojamās ēkas pirmā
stāva daļas (telpa Nr.3;4a) ar lietderīgo platību 18,5 kvm un saimniecības ēkas Nr.2
(pagrabs) Nr.3 (darbnīca, šķūnis) un Nr.4 (šķūnis)

Nr.15
Par nekustamo īpašumu „Vagari” un „Drabešu muižas pils” apsaimniekošanas
pārņemšanu no Amatas novada Drabešu internātpamatskolas
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V.Lācis
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, 15.panta pirmās
daļas 1. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 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 pamatojoties uz Dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas likuma normām, un faktu, ka nekustamie īpašumi ir Amatas novada
pašvaldības īpašums,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Pārņemt nekustamo īpašumu„Vagari” un „Drabešu muižas pils”
apsaimniekošanu no Amatas novada Drabešu internātpamatskolas sākot ar 01.01.2013.
1. Amatas novada domes Saimnieciskajai nodaļai veikt īrnieku noslēgto
apsaimniekošanas līgumu pārņemšanu no Drabešu internātpamatskolas.
2. par atbildīgo par šī lēmuma izpildi noteikt Saimnieciskās nodaļas vadītāju Valdi
Lāci.
Nr.16
Par neeksistējošo vai kļūdaini apstiprināto adrešu likvidēšanu Drabešu pagastā
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas (turpmāk – reģionālā nodaļa) 10.09.2012 vēstuli Nr.2-04.1-V/4018
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“Par adrešu datu sakārtošanu Amatas novadā”, kurā norādīta informācija par Valsts
adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētajām adresēm, kuras nav iespējams
identificēt, līdz ar to tās nav iespējams attēlot digitālajā adrešu reģistra kartē. Reģionālā
nodaļa lūdz izvērtēt vai sarakstā minētās adreses atbilst Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta
prasībāmvarētu būt kļūdaini iekļautas Amatas novada pagastu adrešu sarakstos.
Pamatojoties uz 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.punktu un 30.punktu un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
10.09.2012 vēstuli Nr.2-04.1-V/4018,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Izslēgt no Drabešu pagasta adrešu saraksta adresi: “Vecupeslīči” (kods
105839580).
Nr.17
Par neeksistējošo vai kļūdaini apstiprināto adrešu likvidēšanu Skujenes pagastā
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste, .A.Kazerovskis
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas (turpmāk – reģionālā nodaļa) 10.09.2012 vēstuli Nr.2-04.1-V/4018
“Par adrešu datu sakārtošanu Amatas novadā”, kurā norādīta informācija par Valsts
adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētajām adresēm, kuras nav iespējams
identificēt, līdz ar to tās nav iespējams attēlot digitālajā adrešu reģistra kartē. Reģionālā
nodaļa lūdz izvērtēt vai sarakstā minētās adreses atbilst Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta
prasībāmvarētu būt kļūdaini iekļautas Amatas novada pagastu adrešu sarakstos.
Pamatojoties uz 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.punktu un 30.punktu un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
10.09.2012 vēstuli Nr.2-04.1-V/4018,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: “Bedrukalns”,
Skujenes pagasts, Amatas novads (kods 104047583).
2. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: “Ģērmaņi 2”,
Skujenes pagasts, Amatas novads (kods 104048472).
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3. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: “Jaunkrampji”,
Skujenes pagasts, Amatas novads (kods 104047165).
4. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: “Lejas Skuķi”,
Skujenes pagasts, Amatas novads (kods 104048970).
5. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: “Ķizuļi”, Skujenes
pagasts, Amatas novads (kods 104047286).
6. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: “Ķuķēgas”,
Skujenes pagasts, Amatas novads (kods 104048720).
7. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: “Lejas Drapmaņi”,
Skujenes pagasts, Amatas novads (kods 104048995).
8. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: “Lejas Pipari”,
Skujenes pagasts, Amatas novads (kods 104047807).
9. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: “Ļauļēni”,
Skujenes pagasts, Amatas novads (kods 104047872).
10. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: “Mālkalns”,
Skujenes pagasts, Amatas novads (kods 104049080).
11. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: “Piknēni”,
Skujenes pagasts, Amatas novads (kods 104047977).
12. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: “Šķiltas”, Skujenes
pagasts, Amatas novads (kods 104049378).
13. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: “Amatas”, Skujene,
Skujenes pagasts, Amatas novads (kods 104046508).
14. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: “Jaunmežmaļi”,
Skujene, Skujenes pagasts, Amatas novads (kods 104046637).
15. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: “Mežinieki”,
Skujene, Skujenes pagasts, Amatas novads (kods 104046694).
16. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: “Saimes veikals”,
Skujene, Skujenes pagasts, Amatas novads (kods 104046862).
17. Izslēgt no Skujenes pagasta adrešu saraksta adresi: Rudzu iela 18,
Skujene, Skujenes pagasts, Amatas novads (kods 104046887).

Nr.18
Par neeksistējošo vai kļūdaini apstiprināto adrešu likvidēšanu Zaubes pagastā
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: M.A.Cīrulis
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas (turpmāk – reģionālā nodaļa) 10.09.2012 vēstuli Nr.2-04.1-V/4018
“Par adrešu datu sakārtošanu Amatas novadā”, kurā norādīta informācija par Valsts
adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētajām adresēm, kuras nav iespējams
identificēt, līdz ar to tās nav iespējams attēlot digitālajā adrešu reģistra kartē. Reģionālā
14

nodaļa lūdz izvērtēt vai sarakstā minētās adreses atbilst Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta
prasībāmvarētu būt kļūdaini iekļautas Amatas novada pagastu adrešu sarakstos.
Pamatojoties uz 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.punktu un 30.punktu un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
10.09.2012 vēstuli Nr.2-04.1-V/4018,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Izslēgt no Zaubes pagasta adrešu saraksta adresi: “Ķeipūnas”, Zaubes
pagasts, Amatas novads (kods 104140328).
2. Izslēgt no Zaubes pagasta adrešu saraksta adresi: “Nemnaudi”, Zaubes
pagasts, Amatas novads (kods 103011021).

Nr.19
Par neeksistējošo vai kļūdaini apstiprināto adrešu likvidēšanu Nītaures pagastā
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas (turpmāk – reģionālā nodaļa) 10.09.2012 vēstuli Nr.2-04.1-V/4018
“Par adrešu datu sakārtošanu Amatas novadā”, kurā norādīta informācija par Valsts
adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētajām adresēm, kuras nav iespējams
identificēt, līdz ar to tās nav iespējams attēlot digitālajā adrešu reģistra kartē. Reģionālā
nodaļa lūdz izvērtēt vai sarakstā minētās adreses atbilst Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta
prasībāmvarētu būt kļūdaini iekļautas Amatas novada pagastu adrešu sarakstos.
Pamatojoties uz 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.punktu un 30.punktu un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
10.09.2012 vēstuli Nr.2-04.1-V/4018,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Izslēgt no Nītaures pagasta adrešu saraksta adresi: “Grīnbergi”,
Nītaures pagasts, Amatas novads (kods 105878196).
2. Izslēgt no Nītaures pagasta adrešu saraksta adresi: “Īves”, Nītaures
pagasts, Amatas novads (kods 103915414).
3. Izslēgt no Nītaures pagasta adrešu saraksta adresi: “Jaunilgāži”,
Nītaures pagasts, Amatas novads (kods 103915551).
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4. Izslēgt no Nītaures pagasta adrešu saraksta adresi: “Kalna Sūši”,
Nītaures pagasts, Amatas novads (kods 103915697).
5. Izslēgt no Nītaures pagasta adrešu saraksta adresi: “Kūkāļi”, Nītaures
pagasts, Amatas novads (kods 103915857).
6. Izslēgt no Nītaures pagasta adrešu saraksta adresi: “Ķavari”, Nītaures
pagasts, Amatas novads (kods 103915824).
7. Izslēgt no Nītaures pagasta adrešu saraksta adresi: “Maši”, Nītaures
pagasts, Amatas novads (kods 103916537).
8. Izslēgt no Nītaures pagasta adrešu saraksta adresi: “Meža Sipenēni”,
Nītaures pagasts, Amatas novads (kods 103916625).
9. Izslēgt no Nītaures pagasta adrešu saraksta adresi: “Mežrūpnieki”,
Nītaures pagasts, Amatas novads (kods 103916658).
10. Izslēgt no Nītaures pagasta adrešu saraksta adresi: “Ozolkalns”,
Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads (kods 103918557).
11. Izslēgt no Nītaures pagasta adrešu saraksta adresi: “Vecsērbiņi”,
Nītaures pagasts, Amatas novads (kods 103917387).
12. Izslēgt no Nītaures pagasta adrešu saraksta adresi: “Vecsvērpi”,
Nītaures pagasts, Amatas novads (kods 103917418).

Nr.20
Par neeksistējošo vai kļūdaini apstiprināto adrešu likvidēšanu Amatas pagastā
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas (turpmāk – reģionālā nodaļa) 10.09.2012 vēstuli Nr.2-04.1-V/4018
“Par adrešu datu sakārtošanu Amatas novadā”, kurā norādīta informācija par Valsts
adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētajām adresēm, kuras nav iespējams
identificēt, līdz ar to tās nav iespējams attēlot digitālajā adrešu reģistra kartē. Reģionālā
nodaļa lūdz izvērtēt vai sarakstā minētās adreses atbilst Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta
prasībāmvarētu būt kļūdaini iekļautas Amatas novada pagastu adrešu sarakstos.
Pamatojoties uz 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.punktu un 30.punktu un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
10.09.2012 vēstuli Nr.2-04.1-V/4018,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Izslēgt no Amatas pagasta adrešu saraksta adresi: “Sīļi”, Ģikši, Amatas
pagasts, Amatas novads (kods 104226822).
2. Izslēgt no Amatas pagasta adrešu saraksta adresi: “Bērzkalns”, Amatas
pagasts, Amatas novads (kods 104226943).
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3. Izslēgt no Amatas pagasta adrešu saraksta adresi: “Virši”, Amatas
pagasts, Amatas novads (kods 104227301).
4. Izslēgt no Amatas pagasta adrešu saraksta adresi: “Līči”, Amatas
pagasts, Amatas novads (kods 104227736).
5. Izslēgt no Amatas pagasta adrešu saraksta adresi: “Lejas Jaunputni”,
Amatas pagasts, Amatas novads (kods 104228408).
6. Izslēgt no Amatas pagasta adrešu saraksta adresi: “Pļaviņas”, Amatas
pagasts, Amatas novads (kods 104230035).
7. Izslēgt no Amatas pagasta adrešu saraksta adresi: “Spāre 1”, Spāre,
Amatas pagasts, Amatas novads (kods 104227406).
8. Izslēgt no Amatas pagasta adrešu saraksta adresi: “Spāre 2”, Spāre,
Amatas pagasts, Amatas novads (kods 104227414).
9. Izslēgt no Amatas pagasta adrešu saraksta adresi: “Spāre 3”, Spāre,
Amatas pagasts, Amatas novads (kods 104227422).
10. Izslēgt no Amatas pagasta adrešu saraksta adresi: “Spāre 4”, Spāre,
Amatas pagasts, Amatas novads (kods 104227430).

Nr.21
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un atdalīšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Amatas pagasta
“Aparnieki” (NĪ kadastra nr.42420020005) īpašnieka K.E. 2012.gada 10.oktobrī
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.1020120066) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu
nosaukumu “Rakumi” nekustamā īpašuma “Aparnieki” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42420050235.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
personas K.E. 2012.gada 10.oktobrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Aparnieki” (NĪ kadastra
Nr.42420020005) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42420050235 un piešķirt jaunu nosaukumu “Rakumi”.
2. Zemes vienībai “Rakumi” saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.

Nr.22
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Par zemes ierīcības projekta „Pluņķi”, Zaubes pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: M.A.Cīrulis
Amatas novada dome 16.05.2012. sēdē Nr.5 pieņēma lēmumu ”Par zemes
ierīcības projekta „Pluņķi”, Zaubes pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba
uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde
sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42960100003 trijos atsevišķos zemes
gabalos ar platībām 3,3 ha, 3,5 ha un 11,8 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 pirmās daļas 13.
punktu, Ministru kabineta 29.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 30. punktu, Amatas novada pašvaldības 17.09.2009. saistošie
noteikumi Nr. 17 ”Amatas novada teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Zaubes pagasta „Pluņķi”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4296 010 0003.
2. Saglabāt nosaukumu un adresi „Pluņķi” zemes vienībai Nr.2 ar platību 3,5 ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Zemes vienībai saglabāt iepriekšējo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
3. Piešķirt nosaukumu „ABS” atdalītajai zemes vienībai Nr.3, kuras platība 11,8 ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
4. Atdalītajai zemes vienībai „ABS” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Piešķirt nosaukumu „Pluņķi 2” atdalītajai zemes vienībai Nr.1, kuras platība 3,3
ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
6. Atdalītajai zemes vienībai „Pluņķi 2” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
7. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

Nr.23
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Par zemes ierīcības projekta „Pipari”, Skujenes pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste
Amatas novada dome 20.06.2012. sēdē Nr.6 pieņēma lēmumu ”Par zemes
ierīcības projekta „Pipari”, Skujenes pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba
uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde
sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42780080059 divos atsevišķos zemes
gabalos ar platībām 63,2 ha un 6,7 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 pirmās daļas 13.
punktu, Ministru kabineta 29.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 30. punktu, Amatas novada pašvaldības 17.09.2009. saistošie
noteikumi Nr. 17 ”Amatas novada teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Zaubes
pagasta „Pipari” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4278 008
0059.
2. Saglabāt nosaukumu „Pipari” zemes vienībai Nr.1 ar platību 63,2
ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Zemes vienībai saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
3. Piešķirt nosaukumu „Sarkanīši” atdalītajai zemes vienībai Nr.2,
kuras platība 6,7 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība
var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
4. Atdalītajai zemes vienībai „Sarkanīši” noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – ūdens objektu zeme (kods 0302).
5.Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

Nr.24
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta nekustamo īpašumu
„Fejas”, „Zeltaiņi”, „Lāčpurni”, „Ruduči”, „Tūbīši” un „Vējkalni” robežu
pārkārtošanai.
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs
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Amatas novada dome 19.09.2012. sēdē Nr.9 pieņēma lēmumu ”Par zemes
ierīcības projekta „Fejas”, „Zeltaiņi”, „Lāčpurni”, „Ruduči”, „Tūbīši”, „Vējkalni”,
Drabešu pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura
pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde. Zemes ierīcības projekts saskaņots ar
nekustamā īpašuma īpašnieku un esošo inženierkomunikāciju turētājiem.
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas V. Važas (sertifikāts sērija BA Nr.152)
iesniegto zemes ierīcības projektu 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 17.09.2009. saistošie
noteikumi Nr. 17 ”Amatas novada teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Fejas”, „Zeltaiņi”, „Lāčpurni”, „Ruduči”,
„Tūbīši”, „Vējkalni”, Amata, Drabešu pag., Amatas nov..
2. Saglabāt nosaukumu „Tūbīši”, saglabāt adresi - „Tūbīši”, Amata, Drabešu pagasts,
Amatas novads zemes vienībai Nr.15 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar platību
0,8338 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
3. Saglabāt nosaukumu „Lāčpurni”, saglabāt adresi - „Lāčpurni”, Amata, Drabešu
pagasts, Amatas novads zemes vienībai Nr.14 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar
platību 0,6790 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
4. Saglabāt nosaukumu „Fejas”, saglabāt adresi - „Fejas”, Amata, Drabešu pagasts,
Amatas novads zemes vienībai Nr.12 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar platību
0,3377 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
5. Saglabāt nosaukumu „Zeltaiņi”, saglabāt adresi - „Zeltaiņi”, Amata, Drabešu pagasts,
Amatas novads zemes vienībai Nr.9 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar platību 1,30
ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
6. Saglabāt nosaukumu „Ruduči” zemes vienībai Nr.13 (atbilstoši zemes ierīcības
projektam) ar platību 1,00 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
7. Saglabāt nosaukumu „Ruduči” zemes vienībai Nr.11 (atbilstoši zemes ierīcības
projektam) ar platību 0,48 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
8. Saglabāt nosaukumu „Vējkalni” zemes vienībai Nr.8 (atbilstoši zemes ierīcības
projektam) ar platību 1,32 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
9. Apstiprināt nosaukumu „Vējkalnu ceļš” zemes vienībai Nr.1 (atbilstoši zemes ierīcības
projektam) ar platību 0,44 ha, zemes vienībai Nr.2 (atbilstoši zemes ierīcības projektam)
ar platību 1,01 ha, zemes vienībai Nr.3 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar platību
0,24 ha, zemes vienībai Nr.4 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar platību 0,51 ha,
zemes vienībai Nr.5 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar platību 0,50 ha, zemes
vienībai Nr.6 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar platību 0,66 ha, zemes vienībai
Nr.7 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar platību 0,62 ha. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
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10. Noteikt iepriekš minētajām zemes vienībām sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus:
10.1. Zemes vienībai Nr.15 „Tūbīši” – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.6338 ha.
10.2. Zemes vienībai Nr.14 „Lāčpurni” – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601) 0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.4790 ha.
10.3. Zemes vienībai Nr.12 „Fejas” – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.1377 ha.
10.4. Zemes vienībai Nr.9 „Zeltaiņi” – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 1.1 ha.
10.5. Zemes vienībai Nr.13 „Ruduči” – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.8 ha.
10.6. Zemes vienībai Nr.11 „Ruduči” – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.28 ha.
10.7. Zemes vienībai Nr.8 „Vējkalni” – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 1.12 ha.
10.8. Zemes vienībai Nr.1 „Vējkalnu ceļš” – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601) 0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.24 ha.
10.9. Zemes vienībai Nr.2 „Vējkalnu ceļš” – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601) 0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.81 ha.
10.10. Zemes vienībai Nr.4 „Vējkalnu ceļš” – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601) 0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.31 ha.
10.11. Zemes vienībai Nr.5 „Vējkalnu ceļš” – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601) 0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.30 ha.
10.12. Zemes vienībai Nr.6 „Vējkalnu ceļš” – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601) 0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.46 ha.
10.13. Zemes vienībai Nr.7 „Vējkalnu ceļš” – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601) 0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.42 ha.
10.14. Zemes vienībai Nr.3 „Vējkalnu ceļš” – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves
zeme (kods 1101) 0.24 ha.
11. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.

Nr.25
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta nekustamo īpašumu
„Vasariņi”, „Snuķi” un „Nārbuļi” robežu pārkārtošanai.
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: P.Sockis
Amatas novada dome 19.09.2012. sēdē Nr.9 pieņēma lēmumu ”Par zemes
ierīcības projekta „Vasariņi”, „Snuķi” „Nārbuļi”, Drabešu pagasts, Amatas novads
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības
projekta izstrāde. Zemes ierīcības projekts saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašnieku un
esošo inženierkomunikāciju turētājiem.
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Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas V. Važas (sertifikāts sērija BA Nr.152)
iesniegto zemes ierīcības projektu 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 17.09.2009. saistošie
noteikumi Nr. 17 ”Amatas novada teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Vasariņi”, „Snuķi”, „Nārbuļi”, Amata,
Drabešu pag., Amatas nov.
2. Saglabāt nosaukumu „Vasariņi”, saglabāt adresi - „Vasariņi”, Amata, Drabešu pagasts,
Amatas novads zemes vienībai Nr.3 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar platību
1,0000 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
3. Saglabāt nosaukumu „Snuķi”, saglabāt adresi - „Snuķi”, Amata, Drabešu pagasts,
Amatas novads zemes vienībai Nr.2 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar platību
0,4607 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
4. Saglabāt nosaukumu „Nārbuļi”, saglabāt adresi - „Nārbuļi”, Amata, Drabešu pagasts,
Amatas novads zemes vienībai Nr.1 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar platību
0,3471 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
5. Noteikt iepriekš minētajām zemes vienībām sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus:
5.1. Zemes vienībai Nr.3 „Vasariņi” – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.8 ha.
5.2. Zemes vienībai Nr.2 „Snuķi” – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 0.2
ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.2607 ha.
5.3. Zemes vienībai Nr.1 „Nārbuļi” – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.1471 ha.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.

Nr.26
Par nekustamā īpašuma „Bille 2” ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: E.Eglīte

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
nekustamais īpašums Drabešu pagasta „Bille 2” (NĪ kadastra Nr. 4246 005 0168), kurš
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460050168, kuras platība
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0,192 ha, un vienas dzīvojamās mājas ar trīspadsmit dzīvokļu īpašumiem, un vienas
palīgceltnes ir nodots dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 32.panta pirmo daļu, 341.pantu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Izslēgt no pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Drabešu pagasta „Bille 2”.
1. Dzēst nekustamā īpašuma Drabešu pagasts, „Bille 2” , (NĪ kadastra Nr. 4246
005 0215) ierakstu uz Amatas pagasta pašvaldības vārda.

Nr.27
Par nekustamā īpašuma ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: E.Eglīte
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
nekustamais īpašums Drabešu pagasta „Bille 3” (NĪ kadastra Nr. 4246 005 0215), kurš
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460050215, kuras platība
0,137 ha, un vienas dzīvojamās mājas ar pieciem dzīvokļu īpašumiem ir nodots dzīvokļu
īpašniekiem.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 32.panta pirmo daļu, 341.pantu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Izslēgt no pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Drabešu pagasta „Bille 3”.
1. Dzēst nekustamā īpašuma Drabešu pagasts, „Bille 3” , (NĪ kadastra Nr. 4246
005 0215) ierakstu uz Amatas pagasta pašvaldības vārda.

Nr.28
Par zemes nomu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: M.A.Cīrulis
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Izskatot zemnieku saimniecības „Bērzi” (reģ.Nr.40101002700) 2012.gada
5.oktobrī reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr. 1020120034) par pašvaldības zemes iznomāšanu
nekustamā īpašuma Amatas novada Zaubes pagasta „Jaunkausuļi” teritorijā, pamatojoties
uz Latvijas Republikas 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Bērzi” pašvaldības nekustamā īpašuma
Amatas novada Zaubes pagasta „Jaunkausuļi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 42960090062 daļu 12,35 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām uz
piecu gadu termiņu.
2. Sagatavot nomas līgumu, kuru apstiprināt Amatas novada domes sēdē
novembra mēnesī.

Nr.29
Informācija par domes Finanšu komitejas un Izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgo komiteju apvienotās sēdes lēmumiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: P.Sockis, I.Lāce, M.Ontužāne, T.Šelengovs
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -14 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Pieņemt zināšanai informāciju par domes Finanšu komitejas un Izglītības un
kultūras jautājumu komitejas apvienotajā sēdē pieņemtajiem lēmumiem.

Sēdi slēdz plkst. 17:50.

Sēdes vadītājs

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure
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APSTIPRINĀTI
Amatas novada domes 24.10.2012.
Sēdē Nr.11
(protokols Nr.11)

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 novadā

2012.gada 24.oktobrī
Nr.13

Saistošie noteikumi

„Grozījumi Amatas novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.5
„Amatas novada pašvaldības budžets 2012.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 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.5 „Amatas
novada pašvaldības budžets 2012.gadam” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu
2012.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.1:
1.1. ieņēmumos 4 322 082 latu apmērā;
1.2. izdevumos 4 737 313 latu apmērā.”
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto speciālo budžetu
2012.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.2:
1.1. ieņēmumos 141 914 latu apmērā;
1.2. izdevumos 188 469 latu apmērā.”
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3. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību apmēru saskaņā
ar pielikumu Nr.4.
4. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi
2012.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.5.
5. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības apvienoto pašvaldību struktūrvienību
tāmi 2012.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.6.
6. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par grozījumiem Amatas novada domes
22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.5 „Amatas novada pašvaldības budžets
2012.gadam” saskaņā ar pielikumu Nr.7.”

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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PIELIKUMS
Amatas novada domes 24.10.2012.
sēdes Nr.11 protokolam

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
2012.gada 24.oktobra saistošajiem notekumiem Nr.13
“Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5
„Amatas novada pašvaldības budžets 2012.gadam”
1. Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums Ls 379 940 t.sk.:
1.1.Nodokļu ieņēmumi palielinājums Ls 66 353 t.sk.:
1.1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 66 353.
1.2.Nenodokļu ieņēmumu palielinājums Ls 28 000 t.sk.:
1.2.1. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas palielinājums Ls
28 000.
1.3.Transfertu ieņēmumu palielinājums Ls 282 741 t.sk.:
1.3.1. Pašvaldību budžetā saņemtie transferti no valsts budžeta palielinājums
Ls 282 741.
1.4.Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 2 846 t.sk.:
1.4.1. Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības
palielinājums Ls 5 356;
1.4.2. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
samazinājums Ls 3 309;
1.4.3. Pārējie iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi
Ls 799.
2. Pamatbudžeta izdevumu palielinājums Ls 393 307 t.sk.:
2.1.Vispārējiem valdības dienestiem - palielinājums Ls 6 205:
• uzturēšanas izdevumiem.
2.2.Sabiedriskā kārtība un drošība - palielinājums Ls 869:
• uzturēšanas izdevumiem.
2.3.Ekonomiskai darbībai - palielinājums Ls 2 337:
• uzturēšanas izdevumiem.
2.4.Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai - palielinājums Ls 43 557:
• pašvaldības ēku un būvju remontiem;
2.5.Veselībai - palielinājums Ls 5 356:
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• ES HEPROGRESS projekta „Sociālās un dzimuma nevienlīdzības
mazināšana veselības jomā un šķēršļu novēršana sociālekonomiskai
līdzdalībai, uz praksi balstīto vietējo politiku attīstība, līdzdalība un
spējināšanas plānošana” (PROGRESS programmas 2007-2013, Progres
VP 2010/0783) realizācijas nodrošināšanai.
2.6.Atpūtai, kultūrai un reliģijai - palielinājums Ls 20 967:
• Zaubes saieta nama inventāra iegādei un pakalpojumiem;
• Līvu bibliotēkas inventāra iegādei;
• Drabešu muižas sabiedriskā un amatniecības centra rekonstrukcijas
tehniskā projekta sagatavošanai;
• pašvaldības atbalstīto kultūras, sporta un atpūtas pasākumu nodrošināšanai.
2.7. Izglītībai - palielinājums Ls 311 708:
• Valsts budžeta mērķdotācija Amatas novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu atlīdzībai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
2.8. Sociālai aizsardzībai - palielinājums Ls 2 308:
• Nītaures dienas aprūpes centra darbības nodrošināšanai.
Domes priekšsēdētāja:

E.Eglīte
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