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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.9

Amatas novada Drabešu pagastā

2012.gada 19.septembrī

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi sāk plkst.14:00
Darba kārtība:
1. Par nolikuma „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktās
prēmijas piešķiršana” apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr.11 „amatas novada pašvaldības pasažieru
autobusa Mersedes-Benz Sprinter 516 CDI, reģ. Nr.HN 5990
izmantošanas kārtība” projekta apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par nodokļa atbalsta pasākumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Amatas novadā” projekta
apstiprināšanu.
4. Par bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem Amatas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
5. Par jaunatnes lietām amatas novadā.
6. Par SIA „Glītāk” sūdzību par Amatas novada apvienotās būvvaldes
būvinspektora 2012.gada 31.jūlija atzinumu Nr.110 „Par paveiktajiem
darbiem objektā „Publiskās pirts rekonstrukcija Nītaurē, Amatas novadā””
un atzinuma apstrīdēšanu.
7. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
8. Par nekustamā īpašuma „Mētras” nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
9. Par Amatas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Saulgrieži”, Zaubes pagasts, Amatas novads, atsavināšanu.
10. Par Amatas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Lāčkalns”,
Nītaures pagasts, Amatas novads, atsavināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma „Pluņķi” nosaukuma maiņu.
12. Par nekustamā īpašuma „Lejas Vanadzēni” nosaukuma maiņu.
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13. Par nekustamā īpašuma „Lindavas” lietošanas mērķu noteikšanu.
14. Par nekustamā īpašuma „Vecmežvidi” nosaukuma apstiprināšanu.
15. Par zemes ierīcības projekta „Reķi”, Zaubes pagasts, Amatas novads
apstiprināšanu.
16. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Vējkalni” robežu pārkārtošanu.
17. Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Vasariņi”, „Snuķi” un „Bebru
ceļš” robežu pārkārtošanu.
18. Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Krimildes”, „Cikādes” un
„Sekstes” robežu pārkārtošanu.
19. Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Krimildes”, „Sekstes”,
„Naudiņi”, „Spilves” un „Purvi” robežu pārkārtošanu un sadalīšanu.
20. Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Fejas”, „Zeltaiņi”, „Lāčpurni”,
„Ruduči” un „Purvi” robežu pārkārtošanu un sadalīšanu.
21. Par zemes nomas līgumiem.
22. Par domes Finanšu komitejas pieņemto lēmumu apstiprināšanu.

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, Modris Veitners,
Jānis Sekste, Tālis Šelengovs Andris Jansons.
Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenkova.
Amatas novada pašvaldības speciālists Juris Suseklis.
Nepiedalās deputāti: Āris Kazerovskis, Mārtiņš Andris Cīrulis.

Nr.1
Par nolikuma „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktās prēmijas
piešķiršana” apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: I.Lāce, P.Sockis, L.Raiska
Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otrās daļas 5.punktu, kas
noteic, ka, pašvaldības funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, un balstoties uz nodibinājuma „Āraišu
ezerpils fonds” priekšlikumiem,
kā arī Amatas novada domes finansu komitejas 12.09.2012. lēmumu „Par
arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktās prēmijas nolikuma apstiprināšanu”
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
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Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Apstiprināt izstrādāto nolikumu „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā
nosauktās prēmijas piešķiršana ” projektu (nolikuma projekts sēdes protokola
pielikumā).
2. Izveidot komisiju iesniegto priekšlikumu izvērtēšanai
līdz 2012.gada
1.novembrim
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot novada domes priekšsēdētājai Elitai Eglītei.

Nr.2
Par saistošo noteikumu Nr.11 “Amatas novada pašvaldības pasažieru autobusa
MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI, Reģ. Nr. HN 5990 izmantošanas
kārtība” projekta apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: E.Eglīte

Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas
noteic, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo un kustamo
mantu, MK. Not. Nr. 327 „Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravu pašpārvadājumi” kā
arī Amatas novada domes finansu komitejas 12.09.2012. lēmumu “Par saistošo
noteikumu „Amatas novada pašvaldības pasažieru autobusa MERCEDES-BENZ
SPRINTER 516 CDI, Reģ. Nr. HN 5990 izmantošanas kārtība” pieņemšanu, lai noteiktu
pasažieru autobusa izmantošanas principus un noregulētu citus jautājumus, kas saistīti ar
autobusa izmantošanu, ir izstrādāti saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek izmantots
pasažieru autobuss. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas
2.punktu pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi,
instrukcijas).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Amatas novada pašvaldības pasažieru
autobusa MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI, Reģ. Nr. HN 5990 izmantošanas
kārtība” (pielikumā).
2.Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā
saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
3.Saistošie noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu
vai atzinumu pašvaldība no ministrijas mēneša laikā nav saņēmusi, publicējami Amatas
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novada informatīvajā izdevumā “Amatas avīze” un izliekami redzamā vietā Amatas
novada pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc saistošo noteikumu pilna
teksta publicēšanas Amatas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Amatas Avīze”.

Nr.3
Par saistošo noteikumu Nr.12 “Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu
nekustamā īpašuma nodoklim Amatas novadā” projekta apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V.Lācis
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Par nodokļa atbalsta pasākuma
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Amatas novadā” ( saistošie
noteikumi sēdes protokola pielikumā).
2.Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā
saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
3.Saistošie noteikumi publicējami Amatas novada informatīvajā izdevumā
“Amatas avīze” un izliekami redzamā vietā Amatas novada pašvaldības domes ēkā un
pagastu pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Nr.4
Par bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem
Amatas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: T.Šelengovs, I.Lāce, J.Sekste, P.Sockis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 21.pantu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem” un atbilstoši Amatas novada domes 12.09.2012. Finanšu
komitejas atzinumam,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
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1. Apstiprināt no 2012.gada 1.oktobra pusdienu ēdināšanas maksu Amatas
novada pašvaldības vispārizglītojošajās izglītības iestādēs:
1.1. Ls 0.80 – 1.klašu izglītojamiem, kura tiek finansēta atbilstoši
Ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā;
1.2. Ls 0.50 – 2.- 12.klašu izglītojamiem.
2. Sākot ar 2012.gada 1.oktobri nodrošināt bezmaksas pusdienu ēdināšanu
2.-9.klašu izglītojamiem, kas mācās Amatas novada pašvaldības
vispārizglītojošajās izglītības iestādēs neatkarīgi no deklarētās
dzīvesvietas:
2.1.
Amatas novada Drabešu sākumskolā;
2.2.
Amatas novada Amatas pamatskolā;
2.3.
Amatas novada Sērmūkšu pamatskolā;
2.4.
Amatas novada Zaubes pamatskolā;
2.5.
Amatas novada Nītaures vidusskolā.
3. Amatas novada pašvaldībai nodrošināt finansējumu bezmaksas pusdienu
izmaksu segšanai Amatas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēm vienam izglītojamam Ls 0.50 apmērā dienā pēc faktiski
pakalpojumu saņēmušo izglītojamo skaita.
4. Finanšu nodaļai (vadītāja A.Bičuka) nodrošināt finansējuma un tā
izlietojuma iekļaušanu Amatas novada pašvaldības 2012.gada budžeta
grozījumos.
5. Pilnvarot Amatas novada domes priekšsēdētāju E.Eglīti ar rīkojumu
apstiprināt bezmaksas pusdienu ēdināšanas norēķinu kārtību.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada domes izpilddirektoram
M. Timermanim.

Nr.5
Par jaunatnes lietām Amatas novadā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: P.Sockis, I.Lāce, S.Krastiņa, T.Šelengovs, M.Veitners
Pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5. pantu, kas noteic, pašvaldību kompetenci
jaunatnes politikas nozarē, kā arī Amatas novada finansu komitejas 12.09.2012. gada
lēmumu „Par NVO „Nītaureņi” iesniegumu par jaunatnes lietām Amatas novadā”
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Izveidot jauniešu domi, kuras uzdevums ir pašvaldības jauniešu sadarbības
tīkla izveidošana, pieredzes apmaiņas veicināšana un iniciatīvas darbā ar
jaunatni.
2. Uzdot domes projektu speciālistei Zanei Pīpkalējai, sadarbībā ar pašvaldības
izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām sasaukt Amatas novada
jaunatnes sapulces novada teritoriālajās vienībās jauniešu domes izveidošanai
un pārstāvju izvirzīšanai.
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3. Izveidotajai jauniešu domei izstrādāt domes nolikumu un iesniegt
apstiprināšanai Amatas novada domē līdz 31.12.2012.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors M.
Timermanis.

Nr.6
Par SIA „GLĪTĀK” sūdzību par Amatas novada apvienotās būvvaldes
būvinspektora 2012.gada 31.jūlija atzinumu Nr. 110 „Par paveiktajiem darbiem
objektā „Publiskās pirts rekonstrukcija Nītaurē, Amatas novadā” un atzinuma
apstrīdēšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: J.Sekste, V.Lācis
Izskatījusi SIA „GLĪTĀK” apstrīdēto Amatas novada Apvienotās būvvaldes
būvinspektora administratīvo aktu pēc būtības kopumā, pamatojoties uz augšminēto,
Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.¹ panta pirmo daļu, Latvijas
Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu, Likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. 2012.gada 29.augusta SIA „GLĪTĀK” sūdzību ar lūgumu atcelt 2012.gada
31.jūlija Amatas novada Apvienotās būvvaldes būvinspektora atzinumu Nr. 110 ar
2012.gada 14.augusta papildinājumus pie atzinuma Nr. 110 uzskatīt par nepamatotu.
2.Amatas novada Apvienotās būvvaldes būvinspektora sastādītos administratīvos
aktus – 2012.gada 31.jūlija atzinumu Nr. 110 par būves pārbaudi ar 2012.gada 14.augusta
papildinājumu pie atzinuma Nr. 110 par būves pārbaudi par faktu konstatāciju – atstāt
negrozītus.

Nr.7
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
Ziņo novada pašvaldības speciālists Juris Suseklis
Izsakās: V.Lācis, E.Eglīte
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.
punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu ”Jaunjūgas 2” dz. 3, Drabešu pag.,
Amatas novadā,, deklarētajai personai J.E. Faktu, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā.
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Nr.8
Par nekustamā īpašuma „Mētras” nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: M.Veitners, T.Šelengovs
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Apstiprināt 2012.gada 19.septembrī nekustamā īpašuma „Mētras”, Drabešu
pagasts, Amatas novads, nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Par izsoles uzvarētāju atzīt personu J.Š, ar kuru Amatas novada pašvaldība
noslēdz nomas līgumu, kas stājas spēkā 01.10.2012.
3. Izveidot nekustamā īpašuma „Mētras” pieņemšanas-nodošanas komisiju šādā
sastāvā:
Māris
TimermanisAmatas
novada
Komisijas priekšsēdētājspašvaldības izpilddirektors,
Komisijas locekļi:
Rudīte Stūrīte- nekustamā īpašuma nodokļa
administratore Drabešu pagastā,
Ilona Muižniece – speciāliste mājokļu
jautājumos.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram
Mārim Timermanim.

Nr.9
Par Amatas novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma „SAULGRIEŽI”, Zaubes pagasts, Amatas novads
atsavināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: V.Lācis J.Sekste, P.Sockis
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 -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
7

Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo mājīpašumu „Saulgrieži”, kadastra Nr.
4246 505 0006, Zaubes pagastā, Amatas novadā, pārdodot to mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli.
2. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram Mārim Timermanim sagatavot
dokumentus par nekustamā īpašuma novērtējumu un izstrādāt izsoles noteikumus.

Nr.10
Par Amatas novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma „LĀČKALNS”, Nītaures pagasts, Amatas novads
atsavināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: T.Šelengovs, P.Sockis, J.Sekste
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 -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1.Atsavināt pašvaldībai piederošo zemesgabalu „Lāčkalns”, kadastra Nr.
4268 006 0159, 0.319 ha platībā, Nītaures pagastā, Amatas novadā, pārdodot to
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram Mārim Timermanim sagatavot
dokumentus par nekustamā īpašuma novērtējumu un izstrādāt izsoles
noteikumus.

Nr.11
Par nekustamā īpašuma “Pluņķi” nosaukuma maiņu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: P.Sockis
Ir konstatēts, ka Amatas novada Zaubes pagasta teritorijā pastāv divi nekustamie
īpašumi ar vienādu nosaukumu “Pluņķi”. Viens no šiem īpašumiem, kurš sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 42960100028 piekrīt pašvaldībai, bet nav nostiprināts
zemesgrāmatā.
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Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro
un ceturto daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Piešķirt jaunu nosaukumu “Lejas Pluņķi” nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr.4296 010 0028.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4296 010 0028 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.12
Par nekustamā īpašuma “Lejas Vanadzēni” nosaukuma maiņu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs
Ir konstatēts, ka Amatas novada Zaubes pagasta teritorijā pastāv divi nekustamie
īpašumi ar vienādu nosaukumu “Lejas Vanadzēni”. Viens no šiem īpašumiem, kurš sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42960100036 piekrīt pašvaldībai, bet nav
nostiprināts zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro
un ceturto daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Piešķirt jaunu nosaukumu “Kalna Vanadzēni” nekustamajam
īpašumam ar kadastra Nr.4296 010 0006.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4296 010 0036 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.13
Par nekustamā īpašuma “Lindavas”lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: M.Veitners
Amatas novada dome ir izskatījusi personas J.J. 2012.gada 21.augustā reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.0820120139) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
zemes vienības daļai no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz meža zemi Skujenes
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pagasta nekustamā īpašuma “Lindavas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
42780020027 platībā 4,1 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 ,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Noteikt Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Lindavas” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 42780020027 lauksaimniecībā izmantojamai zemei,
kuras platība 4,1 ha, sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – 4,1 ha
(kods-0201).

Nr.14
Par nekustamā īpašuma “Vecmežvidi” nosaukuma apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste
Amatas novada dome ir izskatījusi personas Dz.S. 2012.gada 11.septembrī
reģistrēto iesniegumu ar lūgumu apstiprināt jaunu nosaukumu “Vecmežvidi” nekustamā
īpašuma Skujenes pagasta “Prišnicas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4278 003
0018.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Piekrist nodalīt no neksutamā īpašuma “Prišnicas”( NĪ kadastra
Nr.42780030032) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42780030018 un piešķirt tai jaunu nosaukumu “Vecmežvidi”.
2. Zemes vienībai “Vecmežvidi” saglabāt iepriekšējo neksutamā īpašuma
lietošanas mērķi.

Nr.15
Par zemes ierīcības projekta “Reķi”, Zaubes pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs
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Amatas novada dome 16.05.2012. sēdē Nr.5 pieņēma lēmumu ”Par zemes
ierīcības projekta „Reķi”, Zaubes pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde sadalot zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 42960090017 trijos atsevišķos zemes gabalos ar
platībām 20,0 ha, 2,0 ha un 42,3 ha. Zemes ierīcības projekts saskaņots ar nekustamā
īpašuma īpašnieku, esošo inženierkomunikāciju turētājiem.
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Vitas Važas (sertifikāta Nr.BA152) 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 -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, 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
„Reķi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4296 009 0017.
2.

Saglabāt nosaukumu un adresi „Reķi” zemes vienībai Nr.2 ar platību 2,0 ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Zemes vienībai saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
3. Piešķirt nosaukumu „Laukreķi” atdalītajai zemes vienībai Nr.1, kuras platība 20,0
ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
4. Atdalītajai zemes vienībai „Laukreķi” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
5. Piešķirt nosaukumu „Meža Reķi” atdalītajai zemes vienībai Nr.3, kuras platība
42,3 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
6. Atdalītajai zemes vienībai „Meža Reķi” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201).
7. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

Nr.16
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Vējkalni” robežu pārkārtošanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: S.Sviderska
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Amatas novada dome izskatījusi personas L.Z.
pilnvarotās personas I.K.
2012.gada 18.septembrī reģistrēto iesniegumu (reģ. Nr.0920120128) ar lūgumu atļaut
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta „Vējkalni” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090018 robežu pārkārtošanai.
Saskaņā ar Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. protokols nr.16,1.§) grafiskās daļas noteikto
teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu iesniegumā minētajiem īpašumiem atļautā
teritorijas izmantošana noteikta kā perspektīvā apbūves teritorija (PA) (PA - apzīmējumi
teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna atdalāmā zemes platība ir
noteikta 0,1 ha.
Amatas novada domes teritorijas 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,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Vējkalni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090018 robežu
pārkārtošanai, atbilstoši pievienotajām zemes robežu plānos attēlotajām skicēm.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes ierīcības
projekta darba uzdevumu –

Nr.17
Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Vasariņi”, „Snuķi” un „Bebru ceļš”
robežu pārkārtošanu.
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: M.Veitners
Amatas novada dome izskatījusi SIA „Jaunmāras” (reģ.Nr.44101030999)
pilnvarotās personas I.K. 2012.gada 18.septembrī reģistrēto iesniegumu (reģ.
Nr.0920120131) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
Drabešu pagasta „Vasariņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090062,
nekustamā īpašuma „Snuķi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090234 un
nekustamā īpašuma „Bebru ceļš” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090235
robežu pārkārtošanai.
Saskaņā ar Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. protokols nr.16,1.§) grafiskās daļas noteikto
teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu iesniegumā minētajiem īpašumiem atļautā
teritorijas izmantošana noteikta kā perspektīvā apbūves teritorija (PA) (PA - apzīmējumi
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teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna atdalāmā zemes platība ir
noteikta 0,1 ha.
Amatas novada domes teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala sadalīšanu,
pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam īpašumam
jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17. „Par Amatas
novada teritorijas plānojumiem”, LR „Zemes ierīcības likums” 5.panta 1.punktu, 9.panta
1.daļu, MK noteikumiem Nr.867. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. punktu
un, saskaņā ar ierosinātāja SIA „Jaunmāras” pilnvarotās personas 2012.gada
18.septembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu
pagasta „Vasariņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090062,
nekustamā īpašuma „Snuķi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42460090234 un nekustamā īpašuma „Bebru ceļš” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 42460090235 robežu pārkārtošanai, atbilstoši
pievienotajām zemes robežu plānos attēlotajām skicēm.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta darba uzdevumu .

Nr.18
Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Krimildes”, „Cikādes”, un „Sekstes”
robežu pārkārtošanu.
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs
Amatas novada dome izskatījusi SIA „Jaunmāras” (reģ.Nr.44101030999)
pilnvarotās personas I.K. 2012.gada 18.septembrī reģistrēto iesniegumu (reģ.
Nr.0920120133) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
Drabešu pagasta „Krimildes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090367,
nekustamā īpašuma „Cikādes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090366 un
nekustamā īpašuma „Sekstes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090368
robežu pārkārtošanai.
Saskaņā ar Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. protokols nr.16,1.§) grafiskās daļas noteikto
teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu iesniegumā minētajiem īpašumiem atļautā
teritorijas izmantošana noteikta kā perspektīvā apbūves teritorija (PA) (PA - apzīmējumi
teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna atdalāmā zemes platība ir
noteikta 0,1 ha.
Amatas novada domes teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala sadalīšanu,
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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
pirmo daļu, MK noteikumiem Nr.867. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3.
punktu un, saskaņā ar ierosinātāja SIA „Jaunmāras” pilnvarotās personas I.K. 2012.gada
18.septembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Krimildes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090367,
nekustamā īpašuma „Cikādes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42460090366 un nekustamā īpašuma „Sekstes” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42460090368 robežu pārkārtošanai, atbilstoši pievienotajām
zemes robežu plānos attēlotajām skicēm.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta darba uzdevumu .

Nr.19
Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Krimildes”, „Sekstes”, „Naudiņi”,
„Spilves” un „Purvi” robežu pārkārtošanu un sadalīšanu.
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: P.Sockis

Amatas novada dome izskatījusi SIA „Jaunmāras” (reģ.Nr.44101030999)
pilnvarotās personas I.K.
2012.gada 18.septembrī reģistrēto iesniegumu (reģ.
Nr.0920120127) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
Drabešu pagasta „Krimildes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090367,
nekustamā īpašuma „Naudiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090370,
nekustamā īpašuma „Sekstes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090368,
nekustamā īpašuma „Spilves” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090371,
nekustamā īpašuma „Purvi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090081 un
nekustamā īpašuma „Mārsili” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090369
robežu pārkārtošanai.
Saskaņā ar Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. protokols nr.16,1.§) grafiskās daļas noteikto
teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu iesniegumā minētajiem īpašumiem atļautā
teritorijas izmantošana noteikta kā perspektīvā apbūves teritorija (PA) (PA - apzīmējumi
teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna atdalāmā zemes platība ir
noteikta 0,1 ha.
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Amatas novada domes teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala sadalīšanu,
pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam īpašumam
jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17. „Par Amatas
novada teritorijas plānojumiem”, LR „Zemes ierīcības likums” 5.panta 1.punktu, 9.panta
1.daļu, MK noteikumiem Nr.867. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. punktu
un, saskaņā ar ierosinātāja SIA „Jaunmāras” pilnvarotās personas I.K. 2012.gada
18.septembrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Krimildes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090367, nekustamā īpašuma
„Naudiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090370, nekustamā īpašuma
„Sekstes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090368, nekustamā īpašuma
„Spilves” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090371, nekustamā īpašuma
„Purvi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090081 un nekustamā īpašuma
„Mārsili” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090369 robežu pārkārtošanai,
atbilstoši pievienotajām zemes robežu plānos attēlotajām skicēm.

Nr.20
Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Fejas”, „Zeltaiņi”, „Lāčpurni”,
„Ruduči” un „Purvi” robežu pārkārtošanu un sadalīšanu.
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs
Amatas novada dome izskatījusi J.K., A.Z. un L.Z. pilnvarotās personas I.K.
2012.gada 18.septembrī reģistrēto iesniegumu (reģ. Nr.0920120129) ar lūgumu atļaut
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta „Fejas” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090361, nekustamā īpašuma „Zeltaiņi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090356, nekustamā īpašuma „Lāčpurni” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090232, nekustamā īpašuma „Ruduči” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090380 un nekustamā īpašuma „Vējkalni” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090018 robežu pārkārtošanai.
Saskaņā ar Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. protokols nr.16,1.§) grafiskās daļas noteikto
teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu iesniegumā minētajiem īpašumiem atļautā
teritorijas izmantošana noteikta kā perspektīvā apbūves teritorija (PA) (PA - apzīmējumi
teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna atdalāmā zemes platība ir
noteikta 0,1 ha.
Amatas novada domes teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala sadalīšanu,
pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam īpašumam
jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
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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,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Fejas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090361, nekustamā
īpašuma „Zeltaiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090356,
nekustamā īpašuma „Lāčpurni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42460090232, nekustamā īpašuma „Ruduči” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42460090380 un nekustamā īpašuma „Vējkalni” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090018 robežu pārkārtošanai,
atbilstoši pievienotajām zemes robežu plānos attēlotajām skicēm.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta darba uzdevumu .

Nr.21
Par zemes nomas līgumiem
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus:

Nr.22
Par domes Finanšu komitejā pieņemtajiem lēmumiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M.Timermanis, I.Lāce, P.Sockis, J.Sekste, V.Lācis, T.Šelengovs, M.Veitners
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR -13 –Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Valdis Lācis, Modris Veitners, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Andris Jansons;
PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Pieņemt zināšanai sniegto iznformāciju par domes Finanšu pastāvīgajā komitejā
pieņemtajiem lēmumiem.
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Sēdi slēdz plkst. 15:40.
Sēdes vadītājs

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure
Apstiprināti
ar Amatas novada domes 19.09.2012.
sēdesNr.9 lēmumu (protocols Nr.9)

LAT V I JAS R E P U B L I KAS
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 19.septembrī
Nr.11

Saistošie noteikumi

„Amatas novada pašvaldības pasažieru autobusa MERCEDES-BENZ SPRINTER
516 CDI, reģ. Nr. HN 5990 izmantošanas kārtība”

Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4., 5. un 19.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta g. apakšpunktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu
MK. Not. Nr. 327
„Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravu pašpārvadājumi”
5.5. punktu

1. Noteikumi nosaka Amatas novada pašvaldībai piederošā, tiesiskā valdījumā esošā
pasažieru autobusa MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI ar reģistrācijas
17

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
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numuru HN 5990, kas iegādāts Latvijas - Šveices sadarbības programmas
individuālā projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu
pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros, izmantošanas veidus,
rezervēšanas kārtību un to izmantošanas apmaksas kārtību un apmēru.
Noteikumu piemērošanu nodrošina un veic Amatas novada pašvaldības Amatas
pagasta teritoriālās vienības iedzīvotāju apkalpošanas centrs, kura atbildībā ir
nodots autobuss, kā arī Amatas novada pašvaldības izpilddirektors.
Autobuss tiek izmantots pašvaldību noteikto izglītības un kultūras funkciju
veikšanai šādiem mērķiem:
3.1.Amatas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un viņus
pavadošo personu nogādāšanai uz Amatas novada pašvaldības izglītības
iestādēm, kā arī uz dzīvesvietu pēc mācību procesa beigām;
3.2.Amatas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un viņus
pavadošo personu pārvadāšanai uz mācību programmu un ārpusklašu
pasākumiem (mācību olimpiādes, sporta sacensības, konkursi, koncerti,
izrādes, skates, mēģinājumi u.tml.) un no tiem atpakaļ uz dzīvesvietu;
3.3.Amatas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un viņus
pavadošo personu pārvadāšanai uz pasākumiem, kuri nav iekļauti mācību
plānā, piem., ekskursijas, kultūras pasākumi u.c. , un no tiem atpakaļ uz
dzīvesvietu;
3.4. Amatas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku
nogādāšanai uz izglītības, kultūras pasākumiem, kuros tie paši ir dalībnieki
(kursi, semināri, pieredzes apmaiņas vizītes u.tml.) un no tiem atpakaļ;
3.5. Institūciju (biedrības, pašdarbnieku kolektīvi, pulciņi u. tml),
kurām Amatas novada pašvaldība deleģējusi atsevišķu uzdevumu izpildi,
pārstāvju (darbinieku, biedru un dalībnieku) nogādāšanai uz izglītības un
kultūras pasākumiem, kuros tie paši ir dalībnieki (sporta sacensības,
koncerti, izrādes, skates, mēģinājumi, kursi, lekcijas, pieredzes apmaiņa
u.tml.) un no tiem atpakaļ.
Šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.punktos minētā skolēnu autobusu izmantošana
var tikt realizēta tikai pie nosacījuma, ka netiek kavēts šo noteikumu 3.1.punktā
noteiktais autobusu izmantošanas veids.
Autobusa izmantošanas veidi tiek finansēti no Amatas novada pašvaldības
budžeta, kā arī no Amatas novada pašvaldības izglītības iestāžu budžetiem.
Līdztekus pastāvot vairākām autobusa izmantošanas nepieciešamībām, autobusa
izmantošanas veidu nosaka Amatas novada pašvaldības Amatas pagasta
teritoriālās vienības iedzīvotāju apkalpošanas centra vadītājs.
Par plānoto autobusa izmantošanas datumu un laiku, plānoto nobraukumu
(kilometru daudzumu), brauciena ilgumu, izbraukšanas vietas adresi,
kontaktpersonas mobilo tālruņa numuru un citiem būtiskiem apstākļiem autobusa
rezervētājs informē Amatas novada pašvaldības Amatas pagasta teritoriālās
vienības iedzīvotāju apkalpošanas centra vadītāju, kas sniedz informāciju par
iespēju noteiktā datumā, laikā un pie noteiktajiem apstākļiem rezervēt autobusu.
Par autobusa izmantošanu, pārvadājot pasažierus, kuri atbilst noteikumu 3.3., 3.4.
un 3.5. punktos minētajam statusam, pasažieri vai attiecīgā institūcija, kas
rezervējusi autobusu sedz autobusa izmantošanas izdevumus, ja tam nav paredzēti
līdzekļi pašvaldības, budžetā.

9. Norēķini ar pasūtītāju un Amatas novada pašvaldību notiek saskaņā ar Amatas
novada pašvaldības domes apstiprinātajiem tarifiem.
10. Naudas līdzekļi par autobusa izmantošanas pakalpojumiem, tiek novirzīti attiecīgā
skolēnu autobusa uzturēšanas izmaksu segšanai.
11. Noteikumi ir saistoši visām Amatas novada pašvaldības iestādēm, amatpersonām
un darbiniekiem.
Domes priekšsēdētāja
E.Eglīte
Apstiprināti ar
Amatas novada domes
19.09.2012. sēdes Nr.9 lēmumu
(protocols Nr.9)

LAT V I JAS R E P U B L I KAS
AMATAS N OVADA PAŠVALD Ī BA
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 19.septembrī
Nr.12

Saistošie noteikumi

„PAR NODOKĻA ATBALSTA PASĀKUMA PIEMĒROŠANU NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NODOKLIM AMATAS NOVADĀ ”

Izdoti saskaņā ar likuma „Nodokļa atbalsta
pasākuma likums” 4. panta otro daļu
un likuma „Par pašvaldībām”
46. pantu
.

1.Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atbalsta pasākums tiek piemērots
nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Amatas novada
administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
2. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to
saistītajiem maksājumiem administrē Amatas novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas nodokļu administratori.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
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Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

LAT V I JAS R E P U B L I KAS
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
Amatas novada domes saistošajiem noteikumiem “Saistošie noteikumi par nodokļa
atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Amatas novadā”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saskaņā ar Nodokļa atbalsta likuma (turpmāk – likums)
1.panta otrās daļas 2.punktu, nodokļu atbalsta pasākums ir
vienu reizi veicams pasākums nokavējuma naudas un 90
procentu soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kuri
līdz noteiktam datumam samaksā nodokļu atbalsta pasākuma
pamatparādu un ar to saistīto soda naudu 10 procentu apmērā.
Likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka nodokļu atbalsta
pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to
saistītajiem maksājumiem administrē pašvaldība, ja tā līdz
Ministru kabineta noteiktajam nodokļa atbalsta pasākuma
uzsākšanas datumam likuma “Par pašvaldībām” 46.pantā
noteiktajā kārtībā ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokļa
atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim
un ar to saistītajiem maksājumiem par pašvaldības
administratīvajā
teritorijā
esošajiem
nekustamajiem
īpašumiem.
Noteikumi ļauj Amatas novada pašvaldībai īstenot likumā
noteiktos nodokļa atbalsta pasākumus, kas atvieglo nodokļu
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2.Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja
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maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu
parāda slogu un palielināt Amatas novada pašvaldības budžeta
ieņēmumus.
Noteikumi paredz, ka nodokļa atbalsta pasākums tiek
piemērots nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem
maksājumiem par Amatas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī
pilnvarojumu nekustamā īpašuma nodokļa administratoriem
administrēt ar nodokļa atbalsta pasākumu saistītos jautājumus.
Nodokļa atbalsts pasākuma (turpmāk - NAP) pamatparāds ir
LVL 21373.42, aprēķinātā nokavējuma nauda LVL 10476.41
Nodokļa atbalsta pasākuma rezultātā varētu tikt palielināti
Amatas novada pašvaldības budžeta ieņēmumi par NAP
pamatparāda summu, neveicot piedziņas darbības, kā arī tā
rezultātā varētu netikt iekasēta nokavējuma nauda iepriekš
minētajā apmērā .
4.1.Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms noteikumu
tiesiskais regulējums, ir fiziskas, juridiskās personas un uz
līguma vai citas vienošanās pamata izveidotas šādu personu
grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir
īpašums, kas aplikts ar nekustamā īpašuma nodokli, un kuriem
līdz 2011.gada 1.septembrim izveidojies nekustamā īpašuma
nodokļa parāds, ir aprēķināta nokavējuma nauda vai soda
nauda.
4.2.Noteikumi veicinātu un atvieglotu sabiedrības un
uzņēmējdarbības nekustamā īpašuma nodokļa parāda slogu.
5.1. Saistošos noteikumus piemēros Amatas novada pašvaldības
Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nodokļu
administratori.
5.2. Lai piedalītos nodokļa atbalsta pasākumā nodokļa
maksātājam jāatbilst Nodokļa atbalsta pasākuma likumā
noteiktajā prasībām un jāveic tajā minētās darbības. Noteikumi
neparedz papildus administratīvās procedūras.
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas
konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.
6.2. Seminārs „Nodokļa atbalsta pasākuma administrēšana un
tā piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim.”

E.Eglīte

Pielikums
Amatas novada domes
19.09.2012. sēdes
protokolam Nr.9

LAT V I JAS R E P U B L I KAS
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

Nolikums „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktās
prēmijas piešķiršana”

1. Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar nodibinājumu „Āraišu ezerpils fonds”
izsludina arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktās prēmijas (turpmāk Apalu
prēmijas) ikgadēju konkursu ar trīs nominācijām:
1.1.
„Apalu prēmija” par vēsturiskā mantojuma un cilvēku dzīves izpēti
novados;
1.2.
„Apalu prēmija” vēstures skolotājiem par ieguldījumu skolēnu izglītošanā;
1.3.
„Apalu prēmija” zinātniekiem par veiktajiem pētījumiem vēstures zinātnē.
2. Konkursa mērķis ir popularizēt kultūras mantojuma apzināšanu un izpēti novadā,
vēstures mācīšanu un sabiedrības izglītošanu, zinātnisko pētījumu un publikāciju
izstrādi vēstures zinātnē.
3. Konkursu izsludina Amatas novada mājas lapā www.amatasnovads.lv, laikrakstā
„Amatas avīze”, citos masu saziņas līdzekļos katru gadu no 1. septembra līdz 1.
oktobrim.
4. Konkursu rīko Amatas novada pašvaldība un nodibinājums „Āraišu ezerpils fonds”.
5. Konkursa nomināciju un Apalu prēmiju piešķir:
5.1.
par vēsturiskā mantojuma un cilvēku dzīves izpēti, par novadu vēsturiskā
mantojuma izpēti, informācijas apkopošanu, uzkrāšanu un popularizēšanu
sabiedrībā.
5.2.
vēstures skolotājiem, kas veicinājuši skolēnu interesi par vēsturi,
piedaloties zinātniskos konkursos un olimpiādēs, sasniedzot augstus mācību
rezultātus un augstus novērtējumus valsts pārbaudījumos.
5.3.
zinātniekiem, zinātnisko vēstures pētījumu veicējiem, kas veikti saistībā ar
Vidzemes reģiona kultūrvēsturi, latvietību vai vēsturiskiem notikumiem reģionā.
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6. Konkursa pieteikumus iesniedz līdz katra gada 30 oktobrim plkst.17:00, Amatas
novada domē, tālrunis 64127935, e-pasts: amatadome@and.lv.
7. Pieteikumā norāda:
7.1.
rekomendācijas vai pamatojumu, kas satur pretendenta izglītojošās un/vai
pētnieciskās darbības raksturojumu;
7.2.
par vēsturiskā mantojuma un cilvēku dzīves izpēti - informācijas par
pretendenta ieguldījumu vēsturiskā mantojuma izpētē ne mazāk kā pēdējos 3
gados, norādot paveikto izpētes jomā, organizētos pasākumus un/vai publikācijas;
7.3.
vēstures skolotājiem – informācijas par pretendenta ieguldījumu skolēnu
izglītošanā ne mazāk kā pēdējos 3 gados, norādot konkrētu skolēnu sasniegumus
pa gadiem atbilstošajās olimpiādēs, zinātnisko darbu konkursos, organizēto
aktivitāšu sarakstu;
7.4.
zinātniekiem, zinātnisko vēstures pētījumu veicējiem, norādi par darbiem,
kas veikti ne mazāk kā pēdējos 3 gados saistībā ar Vidzemes reģiona
kultūrvēsturi, latvietību vai vēsturiskiem notikumiem reģionā.
7.5.
pretendenta dzīves gājumu (Curriculum Vitae), norādot personas kodu,
mājas adresi, tālruni, e-pastu.
8. Dokumentus iesniedz rakstiski (vienā eksemplārā), kā arī elektroniski.
9. Pieteikumus izskata un par prēmijas piešķiršanu lemj Amatas novada domes
apstiprināta komisija, kurā ietilpst nodibinājuma „Āraišu ezerpils fonds” valdes
priekšsēdētāja.
10. Komisija līdz katra gada 1. novembrim izvērtē pieteikumus un lemj par „Apalu
prēmijas” piešķiršanu.
11. Prēmiju veido vienreizēja stipendija 200 latu apmērā par katru nomināciju, ko finansē
Amatas novada pašvaldība.
12. Amatas novada pašvaldība un nodibinājums „Āraišu ezerpils fonds” ir tiesīgs
piesaistīt ziedojumus un cita veida līdzekļus Apalu prēmijas popularizēšanai, kā arī
prēmiju finansēšanai.
13. Prēmiju vienai un tai pašai personai atkārtoti nepiešķir.
14. Prēmija tiek pasniegta Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī.

Domes priekšsēdētāja
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