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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.4
Amatas novada Drabešu pagastā

2013. gada 24.aprīlī

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi sāk plkst. 14:00
Darba kārtība:
1. Par Amatas novada pašvaldības 2012.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par Amatas novada pirmskolas izglītības iestādes “ Kastanītis” 2012.gada
pārskata apstiprināšanu.
3. Par Amatas novada Drabešu sākumskolas 2012.gada pārskata
apstiprināšanu.
4. Par Amatas novada Amatas pamatskolas
2012.gada pārskata
apstiprināšanu.
5. Par Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas 2012.gada pārskata
apstiprināšanu.
6. Par Amatas novada Zaubes pamatskolas
2012.gada pārskata
apstiprināšanu.
7. Par Amatas novada Drabešu internātpamatskolas 2012.gada pārskata
apstiprināšanu.
8. Par Amatas novada Spāres speciālās internātpamatskolas 2012.gada
pārskata apstiprināšanu.
9. Par Amatas novada Nītaures vidusskolas 2012.gada pārskata
apstiprināšanu.
10. Par Amatas novada Nītaures mūzikas un mākslas skolas 2012.gada
pārskata apstiprināšanu.
11. Par Amatas novada pašvaldības konsolidētā
2012.gada pārskata
apstiprināšanu.
12. Par valsts dotāciju mācību literatūras iegādei 2013.gadam sadali novada
izglītības iestādēm.
13. Par valsts ceļu kritisko stāvokli Amatas novada.
14. Par Amatas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam
apstiprināšanu.
15. Par Amatas novada pašvaldības Ieriķu ciema sabiedriskā centra izveidi un
LEADER projekta pieteikumu sagatavošanu.
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16. Par biedrības “ Latvijas mednieku savienība” iesniegumu par medību
koordinācijas komisijas izveidi Amatas novadā.
17. Par Amatas novada vēlēšanu komisijas sastāva precizēšanu.
18. Par atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem Amatas novada domes vēlēšanās
2013.gada 1.jūnijā.
19. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
20. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā “ Lāčkalns”, Nītaures
pagasts, Amatas novads.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglinājumiem daudzbērnu ģimenei
Skujenes pagastā.
23. Par lēmuma “ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu objektam “ P32
Zaubes pagasts Amatas novads” grozīšanu.
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta nekustamā
īpašuma “ Kurmji” sadalīšanai.
25. Par nekustamā īpašuma “ Kalna Cerēni”, Zaubes pagastā sadalīšanu un
nosaukuma apstiprināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Zaubes pagasta nekustamā
īpašuma “Pilskalni” zemes vienībā 4296 007 0031.
27. Par adreses “Tukāni” apstiprināšanu Zaubes pagastā.
28. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Vimbas” zemes vienības
sadalīšanu.
29. Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “ Zaķīši” ēku iznomāšanu.
30. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “ Rudenāji” zemes vienības
atdalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu.
31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta nekustamo
īpašumu “ Krimildes”, “ Sekstes”, “ Naudiņi”, “ Spilves”, “ Purvi”, “
Cikādes” un “ Mārsili” robežu pārkārtošanai un sadalīšanai.
32. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “ Veckrastmaļi” zemes vienības
sadalīšanu.
33. Par zemes ierīcības projekta “Augstkalni”, Skujenes pagastā, Amatas
novada, apstiprināšanu.
34. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
35. Par domes Finanšu komitejas sēdes lēmumiem.
36. Par domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
sēdes lēmumiem.
37. Informācija par dažādiem jautājumiem.
Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Sēdi protokolē: Amatas novada pašvaldības darbiniece Maija Žīgure.
Piedalās:
Deputāti: Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce,
Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis,
Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris
Jansons.
Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka.
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Amatas novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas vadītājs Arvīds Lukjanovs.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Amatas novada pašvaldības speciālists Juris Suseklis.
Nepiedalās deputāts: Modris Veitners

Nr.1
Par Amatas novada pašvaldības
2012.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās:L.Raiska
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt Amatas novada pašvaldības 2012.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2012.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

9 055 572
-102 988

Nr.2
Par Amatas novada pirmsskolas izglītības iestādes „ Kastanītis”
2012.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās:E.Eglīte

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
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Apstiprināt Amatas novada pirmsskolas izglītības iestādes Kastanītis 2012.gada
pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2012.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

13 732
8 755

Nr.3
Par Amatas novada Drabešu sākumskolas
2012.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās: P.Sockis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt Amatas novada Drabešu sākumskolas 2012.gada pārskatu ar šādiem
rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2012.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

25 919
-7 734

Nr.4
Par Amatas novada Amatas pamatskolas
2012.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās: I.Lāce
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt Amatas novada Amatas pamatskolas 2012.gada pārskatu ar šādiem
rādītājiem:
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1. Bilances aktīvi uz 31.12.2012.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

34 151
-4 344

Nr.5
Par Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas
2012.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās:A.Zvaigzne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas 2012.gada pārskatu ar šādiem
rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2012.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

25 723
6 064

Nr.6
Par Amatas novada Zaubes pamatskolas
2012.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās:

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
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Apstiprināt Amatas novada Zaubes pamatskolas 2012.gada pārskatu ar šādiem
rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2012.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

26 402
11 101

Nr.7
Par Amatas novada Drabešu internātpamatskolas
2012.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās:L.Raiska
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt Amatas novada Drabešu internātpamatskolas 2012.gada pārskatu ar
šādiem rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2012.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

45 796
-28 097

Nr.8
Par Amatas novada Spāres speciālās internātpamatskolas
2012.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās: P.Sockis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
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Apstiprināt Amatas novada Spāres speciālās internātpamatskolas 2012.gada pārskatu
ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2012.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

358 294
-50 909

Nr.9
Par Amatas novada Nītaures vidusskolas
2012.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās: J.Sekste
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt Amatas novada Nītaures vidusskolas 2012.gada pārskatu ar šādiem
rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2012.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

62 375
10 024

Nr.10
Par Amatas novada Nītaures mūzikas un mākslas skolas
2012.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās: E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt Amatas novada Nītaures mūzikas un mākslas skolas 2012.gada pārskatu
ar šādiem rādītājiem:
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1. Bilances aktīvi uz 31.12.2012.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

8 014
6 269

Nr.11
Par Amatas novada pašvaldības
konsolidētā 2012.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās: L.Raiska, J.Sekste, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums
par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un
beidzas 31.decembrī.”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto 2012.gada pārskatu ar šādiem
rādītājiem:
1. Bilances aktīvi uz 31.12.2012.
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL
- LVL

9 650 666
-151 859

Nr.12
Par valsts dotāciju mācību literatūras iegādei 2013.gadam
sadali novada izglītības iestādēm
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās:L.Raiska, P.Sockis, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, likumu „Par valsts
budžetu 2013.gadam”, LR Ministru kabineta 06.03.2001. noteikumiem Nr.97
„Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi”, LR
Izglītības un zinātnes ministrijas 16.04.2013. rīkojumu Nr.124 „Par mācību literatūras
iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2013.gadam”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt valsts dotācijas mācību literatūras iegādei 2013.gadam šādu
sadalījumu:
Izglītoja Finansēj Finansējums 2013.gadam
Nr.p.
Izglītības iestādes
LVL
mo skaits
ums
nosaukums
k.
01.09.20 uz vienu Aprīli Maijs
Kopā
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1.
2.
3.
4.
5.
x

Amatas novada Drabešu
sākumskola
Amatas novada Amatas
pamatskola
Amatas novada Sērmūkšu
pamatskola
Amatas novada Zaubes
pamatskola
Amatas novada Nītaures
vidusskola
Kopā:

12.

izglītoja
mo LVL

s

43

6.27

155

114

269

83

6.27

300

220

520

51

6.27

185

135

320

41

6.27

148

109

257

105

6.27

379

279

658

323

6.27

1 167

857

2 024

2. Lēmuma 1.punktā minēto iestāžu direktoriem nodrošināt valsts dotācijas
izlietojumu un atskaišu iesniegšanu LR Ministru kabineta noteikumos par
mācību literatūras iegādi noteiktajā kārtībā.

Nr.13
Par valsts ceļu kritisko stāvokli Amatas novadā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: J.Sekste, M.A.Cīrulis, T.Šelengovs, I.Lāce, L.Raiska, V.Lācis,
Amatas novada dome iepazīstas ar domes labiekārtošanas nodaļas vadītāja Jāņa
Sekstes informāciju par valsts ceļu kritisko stāvokli Amatas novada administratīvajā
teritorijā. Ceļu esamība un to stāvoklis ir vitāli svarīgs aspekts sabiedrības funkciju
īstenošanā, cilvēku veselības aizsardzības, drošības, ekonomiskās un sociālās
labklājības nodrošināšanā un to atrašanās kritiski sliktā stāvoklī būtiski ietekmē valsts
un pašvaldības funkciju īstenošanu.
1. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Amatas novada
administratīvajā teritorijā ir valsts ceļi, kuri ir kritiskā sliktā stāvoklī:
1.1. P 31 Ērg ļi – Drabeši, posms no 43 km. līdz 48 km., 5 km garumā;
1.2. P 32 autoceļa Augšlīgatne – Skrīveri, ceļa posms Augšlīgatne - Nītaures
ciems, 14 km. garumā.
2. Lai nodrošinātu sabiedrības normālu funkcionēšanu, personu veselību,
drošību, dzīvību un mantisko kaitējumu apdraudējuma novēršanu, pašvaldībai un
valsts iestādēm ar likumu uzlikto funkciju realizēšanu, tajā skaitā nodrošinātu
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs), arodizglītību, sabiedrisko
transportu, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, veselības aprūpes
pieejamību, sociālās palīdzības sniegšanu, atkritumu savākšanu un izvešanu, kārtības
un drošības nodrošināšanu, apdraudējumu novēršanu uzņēmējdarbībai, saimnieciskās
darbības sekmēšanu, utt., pašvaldības pienākums iedzīvotāju interesēs ir nekavējoties
informēt atbildīgās institūcijas par situāciju un pieprasīt faktisku rīcību kritiskās
situācijas novēršanai.
Atzīstot, ka šobrīd kritiskais valsts ceļu stāvoklis Amatas novada administratīvajā
teritorijā apdraud personu, tajā skaitā bērnu, veselību, drošību un dzīvību, apdraud
uzņēmējdarbību, rada draudus fizisku un juridisku personu mantai, tajā skaitā
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transportlīdzekļu īpašniekiem ne vien no Latvijas Republikas, bet arī citām Eiropas
Savienības un citām ārvalstīm, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3.pantu,
kas nosaka, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu pārstāvniecības –
domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos
noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto
uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Arnis
Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris Kazerovskis,
Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Informēt Latvijas Republikas Satiksmes ministriju, VAS "Latvijas Valsts ceļi"
un Latvijas Pašvaldību savienību par valsts autoceļu P 31 Ērģļi – Drabeši,
posma no 43 km. līdz 48 km. (5 km garumā) un autoceļa P 32 Augšlīgatne –
Skrīveri, ceļa posms Augšlīgatne - Nītaures ciems (14. km. garumā) kritisko
stāvokli un pieprasīt operatīvu rīcību, lai ceļu stāvokli uzlabotu.
2. Pieprasīt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai un VAS „Latvijas Valsts
ceļi” informāciju par jau veiktajiem un uzsāktiem Amatas novada
administratīvajā teritorijā esošo valsts ceļu rekonstrukcijas projektēšanas
darbiem un 2013., 2014.gadā plānotajiem ceļu rekonstrukcijas darbiem
Amatas novada administratīvajā teritorijā.
3. Vērst atbildīgo institūciju uzmanību par nekvalitatīvo ceļu rekonstrukcijas un
remontdarbu veikšanu iepriekšējā laika periodā uz P 31 Ērģļi – Drabeši, un P
32 autoceļa Augšlīgatne – Skrīveri.
1. Informēt Latvijas Republikas Satiksmes ministriju, VAS "Latvijas Valsts ceļi"
un Latvijas Pašvaldību savienību, ka Latvijas Valsts Mežu saimnieciskās
darbības rezultātā tiek būtiski bojātas valsts ceļu klātnes, īpaši auto ceļam P 31
Ērģļi – Drabeši, 43.5-48.8 km. kur ceļš kļūst neizbraucams.
Nr.14
Par Amatas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs
Izsakās:T.Šelengovs, E.Eglīte ,
Izvērtējot Vidzemes plānošanas reģiona 2013.gada 22.aprīļa atzinumu Nr. 115.2/194 „Par Amatas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam gala
redakciju” un atzinumam pievienoto kritēriju izpildes vērtējumu par attīstības
programmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un metodiskajiem
ieteikumiem attīstības programmu izstrādē, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 70.1.apakšpunktā noteikto tika precizēta amatas novada attīstības
programma.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 3.punktu,
teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta trešo daļu un Ministru kabineta
noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 70.2.apakšpunktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
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Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam.
2. Lēmumu publicēt mājas lapā internetā www.amatasnovads.lv un pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Amatas avīze”.
3. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un
Vidzemes plānošanas reģionam.
4. Attīstības programmu ievietot Amatas novada pašvaldības mājas lapā internetā
www.amatasnovads.lv.

Nr.15
Par Amatas novada pašvaldības Ieriķu ciema sabiedriskā centra izveidi un
LEADER projekta pieteikuma sagatavošanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: P.Sockis

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4, 5, 6 punktu, kas
nosaka, ka pašvaldība gādā par iedzīvotāju izglītību, rūpējas par kultūru un sekmē
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, kā arī
nodrošina veselības aprūpes pieejamību un veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu
un sportu,
un, plānojot Amatas novada pašvaldības 19.09.2012. iegādātā nekustamā
īpašuma „Endzeliņi”, Ieriķu ciems, kas iegādāts pašvaldību funkciju izpildes
vajadzībām, turpmāko izmantošanu, atbilstoši pašvaldības funkcijām,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1.

2.

3.

4.

Izveidot struktūrvienību „Amatas novada Ieriķu sabiedriskais
centrs” ar
atrašanās vietu „Endzeliņi”, Ieriķu ciems, Amatas novads.
Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Endzeliņi” izmantošanas veids ir
pašvaldību funkciju izpilde, un nekustamā īpašuma telpas
izmantojamas pašvaldības iestāžu izvietošanai:
2.1. Amatas novada Ieriķu bibliotēkai;
2.2. Amatas novada Ieriķu dienas aprūpes centram;
2.3. Sabiedriskas nozīmes saieta telpām.
Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Endzeliņi” esošās ēkas „Enzeliņi”
telpās tiek izvietota Amatas novada mūzikas un mākslas skolas
Ieriķu filiāle.
Uzdot teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu
koordinatorei Z. Pīpkalējai sagatavot projekta pieteikumu
LEADER programmai, par „Amatas novada Ieriķu sabiedriskā
centra telpu rekonstrukcija”, kas iesniedzams līdz 22.05.2013.
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5.

Uzdot domes izpilddirektoram veikt struktūrvienības„Amatas
novada Ieriķu sabiedriskais centrs” reģistrāciju Valsts ieņēmumu
dienestā.

Nr.16
Par biedrības “ Latvijas mednieku savienība” iesniegumu par medību
koordinācijas komisijas izveidi Amatas novada
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V.Lācis, P.Sockis, M.Ontužāne, T.Šelengovs, Ā.Kazerovskis
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par medību koordinācijas komisijas
izveides nosacījumiem.
2. Uzdot novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas speciālistei Inesei Varekojai uzsākt darbu pie komisijas izveides.

Nr.17
Par Amatas novada vēlēšanu komisijas sastāva precizēšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās:V.Lācis
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka atsevišķu funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas
pārvaldīšanai dome no domes deputātiem vai attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem,
pieaicinot attiecīgus speciālistus, var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Amatas novada domes 2009.gada 28.oktobra sēdes
Nr.18 lēmumā „ Par vēlēšanu komisijas izveidošanu”.
2. Apstiprināt Amatas novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
Ināra Rutkovska,
Vita Demešenkova,
Ilona Rodina,
Maija Žīgure,
Ilze Gablika,
Teiksma Riekstiņa,
Mārtiņš Kalācis.
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Nr.18
Par atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem
Amatas novada domes vēlēšanās
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās:A.Zvaigzne, V.Lācis
Pamatojoties uz:
• likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likums” 3.panta otro daļu: „Vēlēšanu komisiju un
iecirkņu komisiju darbība domes vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā
tiek finansēta attiecīgi no republikas pilsētas vai novada budžeta.” un
21.panta trešo daļu: „Atlīdzības apmēru vēlēšanu komisijas un iecirkņa
komisijas priekšsēdētājam, sekretāram un komisijas locekļiem Saeimas
vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un tautas nobalsošanas
sagatavošanā nosaka Centrālā vēlēšanu komisija pēc Ministru
kabineta noteikumiem, bet pārējos gadījumos — attiecīgā dome.”;
saskaņā ar:
• likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums” 3.panta sesto3 daļu „Ja tas ir lietderīgi un tam ir
pieejami finanšu līdzekļi, amatpersonai (darbiniekam), kurš attiecīgajā
valsts vai pašvaldības institūcijā netiek nodarbināts pastāvīgi, bet tiek
iecelts, ievēlēts vai apstiprināts amatā (piemēram, komisijās,
konsultatīvajās padomēs, darba grupās) konkrētu pienākumu
pildīšanai un par šo pienākumu pildīšanu nestājas darba tiesiskajās
vai dienesta attiecībās, var noteikt mēnešalgu proporcionāli
nostrādātajam laikam. Šādai amatpersonai (darbiniekam) var
atlīdzināt ar komandējumu saistītus izdevumus, bet tai nav tiesību uz
citu šajā likumā noteikto atlīdzību, un tās mēnešalgas apmērs mēnesī
nedrīkst pārsniegt vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots
pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,5, izņemot vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļus, kuriem atlīdzību izmaksā un
ēdināšanas izdevumus kompensē likumā un Ministru kabineta
noteikumos paredzētajā kārtībā. Attiecīgajā valsts vai pašvaldības
institūcijā pastāvīgi nodarbināta amatpersona (darbinieks), ja likums
tai atļauj amatu savienošanu, ja savienojamā amata pienākumi
neietilpst tās pastāvīgā amata (dienesta, darba) pienākumos un šīs
daļas pirmajā teikumā noteiktajos amatos tā tiek iecelta, ievēlēta vai
apstiprināta kā privātpersona vai organizācijas pārstāvis, ir tiesīga
saņemt abas mēnešalgas, neievērojot šā likuma 14.panta pirmajā daļā
noteiktos ierobežojumus.”;
• LR Ministru kabineta 20.03.2007.noteikumiem Nr.200 „Noteikumi par
pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu
kompensāciju”,
ievērojot Amatas novada domes Finanšu komitejas 17.04.2013. atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
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1. Vēlēšanu komisijai, kas nepilda vēlēšanu iecirkņa funkcijas, Amatas
novada domes vēlēšanās noteikt sekojošu darba stundas tarifa likmi:
1.1. komisijas priekšsēdētājam/ai – 2.35 (lati stundā);
1.2. komisijas sekretāram/ei – 2.30 (lati stundā);
1.3. komisijas loceklim/ei – 1.65 (lati stundā).
2. Iecirkņa vēlēšanu komisijai Amatas novada domes vēlēšanās noteikt
sekojošu darba stundas tarifa likmi:
2.1. komisijas priekšsēdētājam/ai – 2.20 (lati stundā);
2.2. komisijas sekretāram/ei – 2.15 (lati stundā);
2.3. komisijas loceklim/ei – 1.65 (lati stundā).
3. Noteikt, ka darba laika uzskaite tiek veikta atbilstoši darba laika uzskaites
tabulai, ko vēlēšanas komisijas priekšsēdētājs/a iesniedz Finanšu nodaļā ne
vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 3.datumam.
4. Atlīdzība par darbu tiek veikta atbilstoši darba laika uzskaites tabulā
norādītajam stundu skaitam vienu reizi mēnesī ne vēlāk kā līdz kārtējā
mēneša 10.datumam par iepriekšējo mēnesi.
5. Komisijas locekļiem kompensē ēdināšanas izdevumus balsošanas un balsu
skaitīšanas laikā – līdz četriem latiem par katru dienu.

Nr.19
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
Ziņo novada pašvaldības specialists Juris Suseklis
Izsakās: T.Šelengovs, P.Sockis
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.
punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Ieriķu muiža”, Ieriķi, Drabešu
pag., Amatas novads, LV-4139, deklarētajai personai A.K.
Faktu, ka
ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt Iedzīvotāju
reģistrā.

Nr.20
Par dzīvokļu īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā
„Lāčkalns”, Nītaures pagasts, Amatas novads
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
vadītājs Valdis Lācis
Izsakās:E.Eglīte
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju
lēmumu nr.4 Nītaures pagasta padome
privatizāciju” ar 1998.gadas 28.aprīļa
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pieņēma lēmumu par tai piederošās dzīvojamās mājas „LĀČKALNI” nodošanu
vispārējai privatizācijai.
Saskaņā ar šī likuma 32. panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma
iesniegšanu 1 mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 32.panta
otrās daļas par atbildes nesniegšanu uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto
objektu, 34. panta trešo daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām
privatizācijas pieteikumu iesniegt vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada
31.augustam, Nītaures pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisija par
dzīvokļiem Nr.1 un Nr.3 nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu.
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju
privatizāciju” 32.panta pirmo daļu, 34.pantu, un lai pabeigtu Amatas novada
pašvaldībai piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas „ Lāčkalns”, Nītaure,
Nītaures pagasts, Amatas novads, privatizāciju ,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumus Nr. 1 un Nr.3 dzīvojamā mājā
„LĀČKALNS” , Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads, kā atsevišķus dzīvokļa
īpašumus.

Nr.21
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
vadītājs Valdis Lācis
Izsakās: P.Sockis
Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 19.marta vēstuli Nr.09.5-11/13/1436 par
lauksaimniecībā izmantojamās zemes statusa maiņu no “nekopts” uz “kopts” un
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.pantu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Atcelt Amatas novada pašvaldības 2013.gada 14.februārī veikto Amatas
pagasta saimniecības “Uplejas” nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu
Nr.113-5352 un veikt tā pārrēķinu.

Nr.22
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem daudzbērnu ģimenei Skujenes
pagastā
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
vadītājs Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste
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Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi S.S.D. 2013.gada 17.aprīlī reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.0420130150) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokļa
apmēru, jo viņas apgādībā atrodas trīs nepilngadīgi bērni.
Nekustamais īpašums Skujenes pagasta “Mežmala” reģistrēts Skujenes
pagasta zemesgrāmatā 2006.gada 25.oktobrī ar folijas Nr.100000218965.
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 12.daļu, kā
arī S.S.D. 2013.gada 17.aprīlī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Piešķirt S.S.D. nekustamā īpašuma Skujenes pagasta “Mežmala”
nodokļa summas samazinājumu par 50% kā personai, kurai ir trīs
bērni vecumā līdz 18 gadiem.

Nr.23
Par lēmuma „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu objektam „P32
Zaubes pagasts Amatas novads”” grozīšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās
komitejas vadītājs Valdis Lācis
Izsakās: M.A.Cīrulis
Izskatot VAS „Latvijas valsts ceļi” (reģ.Nr.40003344207) 2013.gada 22.martā
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0320130192) ar lūgumu grozīt Amatas novada
pašvaldības 2012.gada 18.aprīļa domes sēdes Nr.4 lēmumu „Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu objektam „P32 Zaubes pagasts Amatas novads””.
Pamatojoties uz MK 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi” 31. Punktu un VAS „Latvijas valsts ceļi”
2013.gada 22.martā reģistrēto iesniegumu, Amatas novada pašvaldības dome nolemj
grozīt 2012.gada 18.aprīļa domes sēdes Nr.4 lēmumu „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu objektam „P32 Zaubes pagasts Amatas novads”” un izteikt šādā
redakcijā:
Izskatot SIA „METRUM” (reģ.nr.40003388748) 2012.gada 16.aprīļa
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu objektam „P32 Zaubes
pagasts, Amatas novads”, konstatēts, ka zemes ierīcības projekts izstrādāts
pamatojoties uz autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri būvprojektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies 16peak 01.01.2007., Ministru
kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumiem”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu objektam „P32 Zaubes pagasts, Amatas
novads”.
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2. Saglabāt nosaukumu „Virpuļi” zemes vienībai Nr.1 ar atlikušo platību pēc
atdalīšanas 1,5 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
3. Piešķirt nosaukumu „Autoceļš P32” atdalītajai zemes vienībai Nr.2, kuras platība
0,1 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas. Atdalītā zemes vienība plānota pievienot nekustamajam īpašumam
„Autoceļš P32” ar kadastra Nr.42960010048.
4. Saglabāt nosaukumu „Krustiņi” zemes vienībai Nr.3 ar atlikušo platību pēc
atdalīšanas 11,7 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
5. Piešķirt nosaukumu „Autoceļš P32” atdalītajai zemes vienībai Nr.4, kuras platība
0,6 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas. Atdalītā zemes vienība plānota pievienot nekustamajam īpašumam
„Autoceļš P32” ar kadastra Nr.42960010048.
6. Piešķirt nosaukumu „Autoceļš P32” atdalītajai zemes vienībai Nr.5, kuras platība
0,1 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas. Atdalītā zemes vienība plānota pievienot nekustamajam īpašumam
„Autoceļš P32” ar kadastra Nr.42960010048.
7. Saglabāt nosaukumu „Krūčēni” zemes vienībai Nr.6 ar atlikušo platību pēc
atdalīšanas 30,3 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
8. Piešķirt nosaukumu „Autoceļš P32” atdalītajai zemes vienībai Nr.7, kuras platība
0,02 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas. Atdalītā zemes vienība plānota pievienot nekustamajam īpašumam
„Autoceļš P32” ar kadastra Nr.42960010048.
9. Saglabāt nosaukumu „Pīvas” zemes vienībai Nr.8 ar atlikušo platību pēc
atdalīšanas 12,0 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
10. Piešķirt nosaukumu „Pīvas A” atdalītajai zemes vienībai Nr.9, kuras platība 0,1 ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
11. Saglabāt nosaukumu „Klētnieki” zemes vienībai Nr.10 ar atlikušo platību pēc
atdalīšanas 6,9 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
12. Piešķirt nosaukumu „Autoceļš P32” atdalītajai zemes vienībai Nr.11, kuras platība
0,04 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas. Atdalītā zemes vienība plānota pievienot nekustamajam īpašumam
„Autoceļš P32” ar kadastra Nr.42960010048.
13. Saglabāt nosaukumu „Brēmaņi” zemes vienībai Nr.12 ar atlikušo platību pēc
atdalīšanas 25,2 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
14. Piešķirt nosaukumu „Brēmaņi A” atdalītajai zemes vienībai Nr.13, kuras platība
0,01 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
15. Saglabāt nosaukumu „Cīruļi” zemes vienībai Nr.14 ar atlikušo platību pēc
atdalīšanas 14,3 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
16. Piešķirt nosaukumu „Autoceļš P32” atdalītajai zemes vienībai Nr.15, kuras platība
0,1 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
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uzmērīšanas. Atdalītā zemes vienība plānota pievienot nekustamajam īpašumam
„Autoceļš P32” ar kadastra Nr.42960010048.
17. Piešķirt nosaukumu „Cīruļi A” atdalītajai zemes vienībai Nr.16, kuras platība 0,03
ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
18. Saglabāt nosaukumu „Ezerēni” zemes vienībai Nr.17 ar atlikušo platību pēc
atdalīšanas 29,1 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
19. Piešķirt nosaukumu „Autoceļš P32” atdalītajai zemes vienībai Nr.18, kuras platība
0,01 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas. Atdalītā zemes vienība plānota pievienot nekustamajam īpašumam
„Autoceļš P32” ar kadastra Nr.42960010048.
20. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.

Nr.24
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta nekustamā
īpašuma „Kurmji” sadalīšanai.
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
vadītājs Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs

Amatas novada dome 20.02.2013. sēdē Nr.2 pieņēma lēmumu ”Par Drabešu
pagasta nekustamā īpašuma „Kurmji” sadalīšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”,
uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde. Zemes ierīcības projekts
saskaņots ar nekustamo īpašumu īpašniekiem un esošo inženierkomunikāciju
turētājiem.
Izskatot 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, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Kurmji”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460020370 sadalīšanai.
2. Saglabāt nosaukumu „Kurmji”, saglabāt adresi - „Putru iela 27”, Līvi, Drabešu
pagasts, Amatas novads zemes vienībai Nr.1 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar
platību 1,473 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas. Zemes vienībai
saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
3. Piešķirt nosaukumu „Kurmju iela” zemes vienībai Nr.5 (atbilstoši zemes ierīcības
projektam) ar platību 0,121 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
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4. Piešķirt nosaukumu „Kurmju iela 2”, apstiprināt adresi - Kurmju iela 2, Līvi,
Drabešu pagasts, Amatas novads zemes vienībai Nr.2 (atbilstoši zemes ierīcības
projektam) ar platību 0,320 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
5. Piešķirt nosaukumu „Kurmju iela 4”, apstiprināt adresi - Kurmju iela 4, Līvi,
Drabešu pagasts, Amatas novads zemes vienībai Nr.3 (atbilstoši zemes ierīcības
projektam) ar platību 0,210 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
6. Piešķirt nosaukumu „Kurmju iela 6”, apstiprināt adresi - Kurmju iela 6, Līvi,
Drabešu pagasts, Amatas novads zemes vienībai Nr.4 (atbilstoši zemes ierīcības
projektam) ar platību 0,250 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
7. Zemes vienībām Nr.2, Nr.3 un Nr.4 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
8. Zemes vienībai Nr.5 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – satiksmes
infrastruktūras objektu apbūves zeme (kods 1101)
9. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.

Nr.25
Par nekustamā īpašuma “ Kalna Cerēni”, Zaubes pagasts, sadalīšasnu un
nosaukuma apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
vadītājs Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Zaubes pagasta “Kalna
Cerēni” īpašnieka J.T. 2013.gada 9.aprīlī reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0420130061)
ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunus nosaukumus nekustamā īpašuma
“Kalna Cerēni” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 42960090047,
42960030106 un 42960030162.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kā arī
J.T. 2013.gada 9.aprīlī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Kalna Cerēni” (NĪ kadastra
Nr.42960090047) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42960090047 un piešķirt tai jaunu nosaukumu “Kalna Cerēni 4”.
2. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Kalna Cerēni” (NĪ kadastra
Nr.42960090047) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42960030106 un piešķirt tai jaunu nosaukumu “Kalna Cerēni 3”.
3. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Kalna Cerēni” (NĪ kadastra
Nr.42960090047) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42960030162 un piešķirt tai jaunu nosaukumu “Kalna Cerēni 2”.
4. Nekustamā īpašuma “Kalna Cerēni” (NĪ kadastra
Nr.42960090047) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42960030163 saglabāt nosaukumu “Kalna Cerēni”.
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5. Zemes vienībām “Kalna Cerēni 4”, “Kalna Cerēni 3”, “Kalna
Cerēni 2” saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi.

Nr.26
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Zaubes pagasta nekustamā
īpašuma “Pilskalni” zemes vienībā 42960070031
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
vadītājs Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs
Amatas novada dome ir izskatījusi A.M. 2013.gada 10.aprīlī reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.0420130066) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz 20ndividual dzīvojamo māju
apbūves zemi Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Pilskalni” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 42960070031 platībā 1,2 ha.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”, LR MK 10.04.2012 noteikumu Nr.263 “Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.2.daļas 71.3.punktu
un A.M. 2013.gada 10.aprīlī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma “Pilskalni” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42960070031 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz 20ndividual dzīvojamo māju
apbūves zemi (kods 0601) 1,2 ha platībā.

Nr.27
Par adreses „ Tukāni” apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
vadītājs Valdis Lācis
Izsakās:L.Raiska
Amatas novada pašvaldības dome ir izskatījusi SIA „Lejēni”
(Reģ.Nr.40003919826)
2013.gada
15.aprīlī
reģistrēto
iesniegumu
(reģ.Nr.0420130116) ar lūgumu piešķirt adresi „Tukāni” jaunbūvētai viesu mājai,
kura uzbūvēta uz Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Lejēni” (NĪ kadastra
Nr.42960070016) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42960070016.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
03.11.2009.MK noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” un SIA
„Lejēni” 2013.gada 15.aprīlī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
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Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Piešķirt jaunbūvētai viesu mājai adresi: „Tukāni”, Zaubes pagasts, Amatas novads.
Viesu māja uzbūvēta uz Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Lejēni” (NĪ kadastra
Nr.42960070016) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42960070016.

Nr.28
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Vimbas” zemes vienības sadalīšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
vadītājs Valdis Lācis
Izsakās:I.Lāce
Amatas novada dome izskatījusi SIA „Žagarkalns” (reģ. Nr.54103040601)
2013.gada 8.aprīlī reģistrēto iesniegumu (reģ. Nr.0420130046) ar lūgumu piekrist
sadalīt nekustamā īpašuma Drabešu pagasta „Vimbas” zemes vienību ar kadastra
apz.42460010018.
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 „Vimbas”
atļautā teritorijas izmantošana noteikta kā rekreācijas teritorijas (A - apzīmējums
teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”).
Amatas novada pašvaldības teritorijas plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs
A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala sadalīšanu,
pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam īpašumam
jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.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 SIA „Žagarkalns” iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Neiebilst nekustamā īpašuma „Vimbas” zemes vienības ar kadastra
apz.42460010018 sadalīšanai, atbilstoši pievienotajai zemes robežu plānā attēlotajai skicei.
1. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta darba uzdevumu – pielikums.

Nr.29
Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Zaķīši” ēku iznomāšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
vadītājs Valdis Lācis
Izsakās:L.Raiska
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Izskatot V.O. 2013.gada 19.februārī reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.
0220130154) par nekustamā īpašuma Amatas novada Nītaures pagasta „Zaķīši” ēku
iznomāšanu, lopkopības vajadzībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
4.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Iznomāt V.O. pašvaldības nekustamā īpašuma Amatas novada Nītaures
pagasta „Zaķīši” (NĪ kad.nr.4268 511 0002) ēkas ar kadastra apzīmējumu
4268 011 0080 001 un 4268 011 0080 002, lauksaimniecības vajadzībām uz
desmit gadu termiņu.
2. Nomnieks maksā iznomātājam mēneša nomas maksu 10,0Ls apmērā un
pievienotās vērtības nodokļa standarta nodokļa likmi, kāda nomas perioda
laikā ir noteikta spēkā esošajā likumdošanā.
3. Sagatavot nomas līgumu, kuru apstiprinās Amatas novada domes sēdē.

Nr.30
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Rudenāji” zemes vienības
atdalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
vadītājs Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Rudenāji”
īpašnieka A.S. 2013.gada 23.aprīlī reģistrēto iesniegumu (reģ.
Nr.0420130193) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu nosaukumu
„Niedolas” nekustamā īpašuma “Rudenāji” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42460080038.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un A.S.
2013.gada 23.aprīlī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Rudenāji” (NĪ kadastra
Nr.42460080038) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42460080038 un piešķirt tai jaunu nosaukumu „Niedolas”.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460080038 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.31
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta nekustamo
īpašumu „Krimildes”, „Sekstes”, „Naudiņi”, „Spilves”, „Purvi”, „Cikādes” un
„Mārsili” robežu pārkārtošanu un sadalīšanu.
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Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās
komitejas vadītājs Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs

Amatas novada dome 19.09.2013. sēdē Nr.9 pieņēma lēmumu ”Par Drabešu
pagasta nekustamo īpašumu „Krimildes”, „Sekstes”, „Naudiņi”, „Spilves”, „Purvi”,
„Cikādes” un „Mārsili” robežu pārkārtošanu un sadalīšanu, 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, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu ”Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu
„Krimildes”, „Sekstes”, „Naudiņi”, „Spilves”, „Purvi”, „Cikādes” un „Mārsili”
robežu pārkārtošanu un sadalīšanu”.
2. Saglabāt nosaukumu „Cikādes”, saglabāt adresi – „Cikādes”, Amata, Drabešu
pagasts, Amatas novads zemes vienībai Nr.1 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar
platību 1,0303 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas. Noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 23ndividual dzīvojamo māju apbūve (kods
0601) 0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.8303 ha.
3. Saglabāt nosaukumu „Krimildes”, saglabāt adresi – „Krimildes”, Amata, Drabešu
pagasts, Amatas novads zemes vienībai Nr.3 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar
platību 0,5473 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas. Noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 23ndividual dzīvojamo māju apbūve (kods
0601) 0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.3473 ha.
4. Saglabāt nosaukumu „Sekstes”, saglabāt adresi – „Sekstes”, Amata, Drabešu
pagasts, Amatas novads zemes vienībai Nr.4 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar
platību 0,8520 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas. Noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 23ndividual dzīvojamo māju apbūve (kods
0601) 0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.6520 ha.
5. Saglabāt nosaukumu „Naudiņi”, saglabāt adresi – „Naudiņi”, Amata, Drabešu
pagasts, Amatas novads zemes vienībai Nr.5 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar
platību 0,9946 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas. Noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 23ndividual dzīvojamo māju apbūve (kods
0601) 0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.7946 ha.
6. Saglabāt nosaukumu „Mārsili”, saglabāt adresi – „Mārsili”, Amata, Drabešu
pagasts, Amatas novads zemes vienībai Nr.6 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar
platību 0,6337 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas. Noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 23ndividual dzīvojamo māju apbūve (kods
0601) 0.2 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 0.4337 ha.
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7. Saglabāt nosaukumu „Purvi” zemes vienībai Nr.8 (atbilstoši zemes ierīcības
projektam) ar platību 0,0717 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – satiksmes infrastruktūras objektu
apbūves zeme (kods 1101).
8. Saglabāt nosaukumu „Purvi” zemes vienībai Nr.7 (atbilstoši zemes ierīcības
projektam) ar platību 0,3662 ha. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – satiksmes infrastruktūras objektu
apbūves zeme (kods 1101).
9. Zemes vienībai Nr.2 (atbilstoši zemes ierīcības projektam) ar platību 0,0205 ha
apstiprināt nosaukumu „Purvi” un iekļaut nekustamā īpašuma „Purvi” sastāvā.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – satiksmes infrastruktūras objektu
apbūves zeme (kods 1101).
10. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.

Nr.32
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Veckrastmaļi” zemes vienības
sadalīšanu.
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
vadītājs Valdis Lācis
Izsakās:T.Šelengovs
Amatas novada dome izskatījusi SIA „Cīruļkalns-atpūtas bāze” (reģ.
Nr.44103024323) 2013.gada 23.aprīlī reģistrēto iesniegumu (reģ. Nr.0420130195) ar
lūgumu piekrist sadalīt nekustamā īpašuma Drabešu pagasta „Veckrastmaļi” zemes
vienību ar kadastra apz.42460010102.
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
„Veckrastmaļi” atļautā teritorijas izmantošana noteikta kā mazstāvu dzīvojamās
teritorijas (DzM – apzīmējums teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”).
Amatas novada pašvaldības teritorijas plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs
A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala sadalīšanu,
pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam īpašumam
jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.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 SIA „Cīruļkalns-atpūtas bāze”
iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
2. Neiebilst nekustamā īpašuma „Veckrastmaļi” zemes vienības ar kadastra
apz.42460010102 sadalīšanai, atbilstoši pievienotajai zemes robežu plānā attēlotajai
skicei.
3. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes
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ierīcības projekta darba uzdevumu – pielikums Nr.1.

Nr.33
Par zemes ierīcības projekta „Augstkalni”, Skujenes pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
vadītājs Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste
Amatas novada dome 28.12.2012. sēdē Nr.13 pieņēma lēmumu ”Par zemes
ierīcības projekta „Augstkalni”, Skujenes pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba
uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde,
sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42780070146 četros atsevišķos zemes
gabalos ar platībām 14,9 ha, 38,6 ha, 23,6 ha un 14,7 ha. Zemes ierīcības projekts
saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašnieku un esošo inženierkomunikāciju turētājiem.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā
procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu,
Ministru kabineta 29.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 30. punktu, Amatas novada pašvaldības 17.09.2009. saistošie noteikumi
Nr. 17 ”Amatas novada teritorijas plānojums”, Amatas novada pašvaldības dome n o
l e m j:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Skujenes pagasta
„Augstkalni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4278 007 0146
sadalīšanai.
2. Saglabāt nosaukumu „Augstkalni” zemes vienībai Nr.1 ar platību 14,9 ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Zemes vienībai saglabāt iepriekšējo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
3. Piešķirt nosaukumu „Meža Augstkalni” atdalītajai zemes vienībai Nr.2, kuras
platība 38,6 ha, atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platības var tikt
precizētas pie precīzās uzmērīšanas. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201).
4. Saglabāt nosaukumu „Augstkalni” zemes vienībai Nr.3 ar platību 23,6 ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Zemes vienībai saglabāt iepriekšējo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
5. Saglabāt nosaukumu „Augstkalni” zemes vienībai Nr.4 ar platību 14,7 ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Zemes vienībai saglabāt iepriekšējo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

Nr.34
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
vadītājs Valdis Lācis
Izsakās: M.A.Cīrulis
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Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus:

Nr.35
Par novada domes Finanšu komitejas sēdes lēmumiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M.Ontužāne
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Pieņemt zināšanai informāciju par novada domes Finanšu komitejas sēdē
pieņemtajiem lēmumiem.

Nr.36
Par novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās
komitejas sēdes lēmumiem
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
vadītājs Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par domes Tautsaimniecības un
teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas sēdē pieņemtajiem lēmumiem.
Nr.37
Informācija par dažādiem jautājumiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: S.Krastiņa, I.Lāce
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14:Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Valdis Lācis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Āris
Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par:
1. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības attīstība
Amatas novada Līvu ciemā 2.kārta” un „ Amatas novada Ieriķu ciema
ūdenssaimniecības attīstība” neatbalstīšanu no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas puses.
2. Par ES projektu konkursa „ Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai” pieteikumu sagatavošanas gaitu Amatas novada
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3.

4.
5.
6.
7.

pamatskolas, Amatas pamatskolas Ieriķu filiāles un Drabešu internātskolas
ēkām un iespējamajiem risinājumiem.
Par labojumiem ES Kohēzijas fonda projekta iesniegumā „ Normatīvo
aktu prasībām neatbilstošas sadzīves atkritumu izgāztuves „ Kursene”
rekultivācija”.
Par dalību izstādē „ Vidzemes uzņēmēju dienas 2013.”.
Par vasaras nometņu organizāšanu un finansēšanu 2013.gadā.
Par Amatas novada svētku organizēšanu 2013.gadā.
Par Amatas novada pašvaldības Nītaures mūzikas un mākslas skolas
darbību.

Sēdi slēdz plkst.:15:50

Sēdes vadītāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure
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