LATVIJAS REPUBLIKAS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr. LV90000957242
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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.10
Amatas novada Drabešu pagastā

2014. gada 06. augustā

Sēde sasaukta plkst.17:00
Sēdi sāk plkst. 17:00
Darba kārtība:
1. Par līguma par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Drabešu internātpamatskolā un Drabešu pamatskolas internātā”
Nr.KPFI-15.3/2 laušanu.
2. Par Elitas Eglītes ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.
3. Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu.
4. Par medību koordinācijas komisijas apstiprināšanu.
5. Par Amatas novada pašvaldības pārstāvju ārvalstu komandējumu uz Polijas
Republikas Suvalku pilsētas pašvaldību.
6. Par nekustamā īpašumu „Autoceļš V315", kadastra Nr. 42460070219
pieņemšanu īpašumā bezatlīdzības kārtībā.
7. Par Amatas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Jaundreimaņi”,
Zaubes pagasts, Amatas novads, nodošanu atsavināšanai.
8. Par zemes ierīcības projekta „Bērzones”, Zaubes pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu.
9. Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Saulītes” sadalīšanu un nosaukuma
apstiprināšanu.
10. Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Ģikšu smēde” zemes vienības ar
kad.apz.42420050173 sadalīšanu.
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja, Finanšu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja
Elita Eglīte.
Sēdi protokolē: novada pašvaldības lietvede Dita Kurme.
Sēdē piedalās:
Deputāti: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda
Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Āris
Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners.
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Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas specialists
Gints Bauers.
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs.
Nepiedalās deputāti: Andris Jansons.

Nr.1
Par līguma par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai Drabešu internātpamatskolā un Drabešu pamatskolas
internātā” Nr.KPFI-15.3/2 laušanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Amatas novada pašvaldība 2014.gada 6.maijā (sēde Nr.6) pieņēma lēmumu
„Par projekta pieteikumu iesniegšanu KPFI Amatas novada Drabešu
internātpamatskolas ēkas kompleksu pasākumu ieviešanai siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai”, kas paredz siltināt Drabešu internātpamatskolas un Drabešu
internātpamatskolas ēkas. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” no
vienas puses un Amatas novada pašvaldības no otras puses noslēdza līgumu par
projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Drabešu
internātpamatskolā un Drabešu pamatskolas internātā” Nr.KPFI -15.3/2 īstenošanu.
Līgums stājās spēkā 2014.gada 30.jūnijā. Projekta īstenošanas termiņš ir 7 mēneši no
līguma noslēgšanas brīža. Izsludinātajā konkursā par projekta īstenošanu pieteicās
viens pretendents- SIA „Sanart”, kuras piedāvāto būvdarbu izmaksas pārsniedza
projektā plānotās būvdarbu izmaksas (EUR 455 385,90) par EUR 130 761,42 EUR, t.i.
sadārdzinājums sastāda 28,7 %.
Izvērtējot radušos situāciju, kā arī Amatas novada pašvaldības budžeta
iespējas, jo pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt līdzekļu apjomu, kas nepieciešams ar
likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram
šie līdzekļi ir paredzēti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 19.punktu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
Lauzt ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides
investīciju fonds” noslēgto līgumu par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanai Drabešu internātpamatskolā un Drabešu pamatskolas
internātā” Nr.KPFI-15.3/2 īstenošanu.
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Nr.2
Par Elitas Eglītes ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Pamatojoties uz Amatas novada domes priekšsēdētājas Elitas Eglītes
07.07.2014. iesniegumu (reģ.Nr.4-14/161) par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
piešķiršanu divas kalendāra nedēļas no 2014.gada 12.augusta, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Piešķirt Amatas novada domes priekšsēdētājai Elitai Eglītei daļu neizmantoto
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 2 (divas) kalendāra nedēļas, laikā no
2014.gada 12.augusta līdz 2014.gada 25.augustam,
2. Domes priekšsēdētāja pienākumus E.Eglītes prombūtnes laikā veiks Guna
Kalniņa – Priede.

Nr.3
Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu, kas
nosaka, ka dome var apstiprināt pārvaldes struktūru, 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
kas nosaka, ka dome var noteikt pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,
pamatojoties uz organizatorisku pasākumu veikšanu, Kultūras ministrijas bibliotēku
akreditācijas komisijas atzinumu par Bibliotēku likuma 25.panta 1.daļas nosacījumu
ievērošanu, ka bibliotēkas darbu vada un atbild bibliotēkas vadītājs, kuru apstiprina
amatā, atceļ no amata, kā arī viņa pienākumus un tiesības nosaka bibliotēkas
dibinātājs, izvērtējot pašvaldības darbiniekiem noteiktos profesionālās darbības
pamatuzdevumus, atbildību un noslodzi, saskaņā ar Amatas novada 06.08.2014.
Finanšu komitejas atzinumu Amatas novada dome nolemj:
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
Sākot ar 2014.gada 1.septembri izdarīt izmaiņas novada pašvaldības amata
vienību sarakstā:
1. Izslēgt 5(piecas) amata vienības „bibliotekārs”.
2. Izveidot 5(piecas) jaunas amata vienības „bibliotēkas vadītājs”:
1. Amatas novada Līvu bibliotēkas vadītājs;
2. Amatas novada Skujenes pagasta bibliotēkas vadītājs;
3. Amatas novada Nītaures pagasta bibliotēkas vadītājs;
4. Amatas novada Zaubes pagasta bibliotēkas vadītājs;

3

5.Amatas pagasta Amatas novada Ģikšu bibliotēkas vadītājs.
3. Apstiprināt amatu klasificēšanas rezultātu amatam „bibliotēkas vadītājs”,
profesijas kods 1112 36. Amatam noteikta 18.2 amatu saime, III amatu saimes līmenis,
10. mēnešalgu grupa, pilnas likmes mēnešalgas apmērs EUR 500,-.
4.Apstiprināt par Amatas novada Līvu bibliotēkas vadītāju Lidiju Rutkovsku,
nosakot mēnešalgas apmēru EUR 650,- (par bibliotēkas vadītājs amata pienākumiem
EUR500,-, par citiem amata pienākumi 30% no mēnešalgas).
5. Apstiprināt par Amatas novada Skujenes pagasta bibliotēkas vadītāju Viju
Indriksoni, nosakot mēnešalgas apmēru EUR 650,- (par bibliotēkas vadītājs amata
pienākumiem EUR500,-, par citiem amata pienākumi 30% no mēnešalgas).
6. Apstiprināt par Amatas novada Nītaures pagasta bibliotēkas vadītāju Mairu
Prikuli, nosakot mēnešalgas apmēru EUR 500,-.
7. Apstiprināt par Amatas novada Zaubes pagasta bibliotēkas vadītāju Tamāru
Miķelsoni, nosakot mēnešalgas apmēru EUR 500,-.
8. Apstiprināt par Amatas novada Amatas pagasta Ģikšu bibliotēkas vadītāju
Daci Lāci, nosakot mēnešalgas apmēru EUR 500,-.
9. Pamatojoties uz M.Vanagas muzeja krājumu juridiskā satura sakārtošanu,
pētniecisko darbu, ekspozīcijas kvalitātes paaugstināšanu, darba apjoma palielināšanos
modernizējot komunikācijas formas ar apmeklētājiem, palielināt mēnešalgas apmēru
amata vienībai M.Vanagas muzeja krājumu glabātājs (profesijas kods 2621 03, 18.5
amatu saime, II amatu saimes līmenis, 8.mēnešalgu grupa) un noteikt mēnešalgu EUR
500,- (pieci simti euro 00 euro centus).
10.Finanšu nodaļai nodrošināt bibliotēku vadītājiem un M.Vanagas muzeja
krājumu glabātāja atalgojumam nepieciešamo papildus finansējumu EUR 3777,apmērā, veicot grozījumus 2014.gadam pašvaldības budžetā.
11. Pamatojoties uz Apvienotās izglītības pārvaldes metodiķa darba apjoma
palielināšanos veicot darba ar jauniešiem, finansējuma piesaisti no ES programmām
un pieaugušo izglītības aktivitāšu koordinēšanu, palielināt mēnešalgas apmēru amata
vienībai metodiķis Apvienotajā izglītības pārvaldē (profesijas kods 2351 02, 29 amatu
saime, II amatu saimes līmenis, 10.mēnešalgu grupa) un noteikt mēnešalgu 990,(deviņi simti deviņdesmit euro 00 euro centus), t.sk. novadu Apvienotās izglītības
pārvaldes finansējums 50% no mēnešalgas (EUR 495,-) un Amatas novada
pašvaldības finansējums 50% no mēnešalgas (EUR 495,-). Finanšu nodaļai nodrošināt
atalgojumam nepieciešamo papildus finansējumu EUR 1127,- apmērā, veicot
grozījumus 2014.gadam pašvaldības budžetā.
12. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amatu un nodarbināto sarakstu pēc
stāvokļa uz 01.09.2014.
13.Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 24.07.2014. sēdē Nr.9
apstiprināto amata vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.08.2014.
14. Lēmuma izpildi nodrošināt Amatas novada pašvaldības personāla
speciālistei Ingrīdai Sasonkinai.
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Nr.4
Par medību koordinācijas komisijas apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Saskaņā ar 2014.gada 26.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.269
„Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību
koordinācijas komisijām” 3.punktu, kas nosaka, ka komisijas sastāvā iekļauj pa
vienam pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta
dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un
meža īpašnieku apvienības,
un pamatojoties uz Amatas novada pašvaldības 01.08.2014. organizētās
mednieku sapulces protokolu, lai veicinātu mednieku, zemes īpašnieku, Valsts meža
dieneta, A/S „Latvijas valsts meži” un novada pašvaldības sadarbību, izvērtētu un
koordinētu meža dzīvnieku nodarīto postījumu un to draudu novēršanu
lauksaimniecības kultūrām, un veiktu konsultatīvu darbu novada administratīvajā
teritorijā,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Izveidot Amatas novada pašvaldības medību koordinācijas komisiju:
1.1. Amatas novada reģistrētie mednieku un makšķernieku kolektīvu vadītāji
vai to pilnvarotie pārstāvji:
1.1.1. Egons Veidemanis - medību biedrība “Skujene”
1.1.2. Jānis Sproģis - mednieku kolektīva “Nītaure” un “Pie mednieka
ugunskura”;
1.1.3. Jānis Ontužāns – mednieku kolektīva “Dadžupītes”.
1.2. Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības pārstāvis:
1.2.1. Gunārs Plikausis.
1.3. Amatas novada pašvaldības lauku attīstības konsultanti, novada domes
pārstāvji:
1.3.1. Inese Menģele;
1.3.2. Modris Veitners.
2. Uzdot domes izpilddirektoram Mārim Timermanim viena mēneša laikā
sasaukt medību koordinācijas komisijas pirmo sēdi un nodrošināt komisijas
valdes, tās priekššedētāja, priekššēdētāja vietnieka un sekretāra vēlēšanas.

Nr.5
Par Amatas novada pašvaldības pārstāvju ārvalstu komandējumu uz Polijas
Republikas Suvalku pilsētas pašvaldību
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Pamatojoties uz Amatas novada pašvaldības sadarbības partnera Polijas
Republikas Suvalku pilsētas pašvaldības 17.07.2014. uzaicinājumu apmeklēt
pašvaldību, lai piedalītos Suvalku pilsētas svētkos un ievērojot likuma „Par
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pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, LR Ministru kabineta 12.10.2010.
noteikumus Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Nosūtīt ārvalstu komandējumā uz Polijas Republikas Suvalku pilsētas
pašvaldību, dalībai Suvalku pilsētas svētku pasākumos, Amatas novada
pašvaldības izpilddirektora Māri Timermani un Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju Arvīdu Lukjanovu.
2. Komandējuma laiks no 2014.gada 8.augusta līdz 2014.gada 10.augustam.
3. Finanšu nodaļai apmaksāt ar ārvalstu komandējumu saistītos ceļa(transporta),
degvielas iegādes izdevumus un dienas naudu 100% apmērā no izdevumu
diennakts normas Polijā, saskaņā ar LR Ministru kabineta 12.10.2010.
noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie
izdevumi”.

Nr.6
Par nekustamā īpašumu „Autoceļš V315", kadastra Nr. 42460070219
pieņemšanu īpašumā bezatlīdzības kārtībā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izskatot jautājumu par nekustamā īpašumu „Autoceļš V315", kadastra Nr.
42460070219 pieņemšanu īpašumā bezatlīdzības kārtībā konstatēts:
1. Nekustamais īpašums “Autoceļš V315” ar kadastra Nr. 42460070219
(pievadceļš valsts galvenajam autoceļam A2 “Rīga-Sigulda – Igaunijas robeža
(Veclaicene), Ieriķi, kadastra Nr. 42460070218), saskaņā ar Valsts zemes
dienesta datiem, ir valstij piekritīgā zeme, kas ir nodota lietošanā Valsts
akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceļi";
2. Nekustamais īpašums “Autoceļš V315” sastāv no diviem zemes gabaliem ar
kadastra Nr. 42460070219 (platība 1,64 ha) un kadastra Nr. 42460070255
(platība 2.26 ha).
3. Amatas novada pašvaldība ir iecerējusi Ieriķu ciema teritorijā realizēt projektu
“Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība”. Atbilstoši
likumdošanai tika pieprasīts saskaņojums no Valsts akciju sabiedrības
„Latvijas Valsts ceļi" un 2014.gada 5. februārī izsniegti tehniskie noteikumi
projekta “Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
realizēšanai. Tehniskajos noteikumos noteikta komunikāciju izbūve ārpus ceļa
joslām. Projekta izstrādes stadijā veikta apsekošana dabā un secināts, ka
ūdenssaimniecībai nepieciešamo komunikāciju izvietošana ārpus ceļa
nodalījuma joslas nav iespējama, jo abās pusēs ceļam jau izvietoti elektrības un
komunikāciju kabeļu tīkli. Līdz ar to tika izmainīta sākotnējā iecere
ūdenssaimniecībai nepieciešamo komunikāciju izvietošanai, kā rezultātā
ūdensvada izbūve tiek paredzēta autoceļa asfalta klātnes zonā. Sarunās ar
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi" noskaidrots, ka šādā variantā
realizējot projektu tiks pieprasīts pašvaldībai par saviem līdzekļiem pilnībā
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atjaunot segumu iepriekšējā stāvoklī visa autoceļa V315 daļā, visā platumā.
Taču pašvaldības projekta iecere paredz seguma atjaunošanu tikai tajā daļā,
kurā tiek ieguldītas komunikācijas. Līdz ar to projekta realizācija nav
iespējama, jo papildus projekta realizācijai nepieciešami līdzekļi visas ceļa
klātnes asfaltēšanai.
4. Lai būtu iespējama projekta realizācija Ieriķu ciema teritorijā atbilstoši
pašvaldības iecerei, nepieciešama autoceļa V315 īpašuma tiesību pārņemšana.
Pamatojoties uz augstāk minēto, likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 10.punktu, kā arī ņemot vērā
Amatas novada Domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2014.gada 6.augusta
sēdes lēmumu, „Valsts pašvaldību mantas atsavināšanas likuma" 3.panta pirmās daļas
6.punktu, 5.pantu, 42.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1.
Pieņemt īpašumā, bezatlīdzības kārtībā, Ieriķu ciema teritorijā ietilpstošo
daļu no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi" piederošā
nekustamā īpašuma: “Autoceļš V315” ar kadastra Nr. 42460070219,
Ieriķi., Drabešu pagasts, Amatas novads, kurš sastāv no diviem zemes
gabaliem ar kadastra Nr. 42460070219 (platība 1,64 ha) un kadastra Nr.
42460070255 (platība 2.26 ha).
2.
Zemes gabalus pieņemt īpašumā ar mērķi - Amatas novada administratīvās
teritorijas labiekārtošana un uzturēšana.
3.
Uzdot Amatas novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļai veikt darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma
“Autoceļš V315” ar kadastra Nr. 42460070219, Ieriķi, Drabešu pagasts,
Amatas novads, kurš sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra Nr.
42460070219 (platība 1,64 ha) un kadastra Nr. 42460070255 (platība 2.26
ha) kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
4.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības Teritorijas
attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam A.Lukjanovam.

Nr.7
Par Amatas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Jaundreimaņi”,
Zaubes pagasts, Amatas novads, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Nekustamais īpašums „Jaundreimaņi”, Zaubes pagasts, Amatas novads, ar
kadastra numuru 4296 007 0087, ierakstīts zemesgrāmatā 2009.gada 23.martā uz
Zaubes pagasta pašvaldības vārda Zaubes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000455875. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumu 13. punktu, Amatas novada pašvaldība ir novadā iekļauto vietējo
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Nekustamais īpašums „Jaundreimaņi”, Zaubes pag., Amatas nov. Sastāv no
viena zemes gabala 0,2646 ha kopplatībā. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja ar
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kadastra apzīmējumu Nr. 4296 007 0048 001 un palīgēka ar kadastra apzīmējumu Nr.
4296 007 0087 002. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt
precizēta. Zemesgrāmatā izdarīta atzīme par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu:
Zaubes pagasta pašvaldības ceļš un aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar
nominālo spriegumu 0,2 kV. Uz zemes gabala atrodas divas būves: dzīvojamā māja un
palīgēka, kas ierakstītas zemesgrāmatā un pieder zemes pašvaldībai. Nekustamais
īpašums „Jaundreimaņi”, Zaubes pag., Amatas nov., nav nepieciešams Amatas novada
pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta otro daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Atsavināt Amatas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
zemes gabalu 0,2646 ha platībā, kas atrodas Amatas novada Zaubes
pagastā ar nosaukumu „Jaundreimaņi”, kadastra numurs 4296 007 0087,
pārdodot to izsolē.
2. Uzdot Amatas novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļai (vadītājs Arvīds Lukjanovs) organizēt nekustamā īpašuma
atsavināšanu, t.sk.:
2.1.Sagatavot izsoles noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai novada
domes sēdē;
2.2.organizēt nekustamā īpašuma „Jaundreimaņi”, Zaubes pag., Amatas
nov., novērtēšanu.

Nr.8
Par zemes ierīcības projekta „Bērzones”, Zaubes pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome 23.04.2014. sēdē Nr.5 pieņēma lēmumu ”Par zemes
ierīcības projekta „Bērzones”, Zaubes pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba
uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde,
sadalot zemes gabalu divos atsevišķos zemes gabalos ar platībām 8,7 ha un 8,8 ha.
Zemes ierīcības projekts saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, esošo
inženierkomunikāciju turētājiem.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa
likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu,
Ministru kabineta 29.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 30. punktu, Amatas novada pašvaldības 17.09.2009. saistošie noteikumi
Nr. 17 ”Amatas novada teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
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Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Zaubes pagasta
„Bērzones” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4296 005 0014.
2.
Saglabāt nosaukumu „Bērzones” un adresi „Bērzones”, Zaubes pagasts,
Amatas novads, zemes vienībai Nr.1 ar platību 8,7 ha atbilstoši zemes
ierīcības projektam. Zemes vienībai saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
3.
Piešķirt nosaukumu „Lejas Bērzones” atdalītajai zemes vienībai Nr.2, kuras
platība 8,8 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta
pie precīzās uzmērīšanas. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
4.
Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5.
Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Nr.9
Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Saulītes” sadalīšanu un nosaukuma
apstiprināšanu
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Amatas pagasta
“Saulītes” (NĪ kadastra Nr.XX) īpašnieces A.F. (p.k.XX) 2014.gada 1.augustā
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0820140022) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt
jaunu nosaukumu “Kalna Saulītes” nekustamā īpašuma “Saulītes” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu XX.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
A. F. 2014.gada 1.augustā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamās īpašuma “Saulītes” (NĪ kadastra
Nr.XX) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XX un
piešķirt jaunu nosaukumu “Kalna Saulītes”.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.
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Nr.10
Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Ģikšu smēde” zemes vienības ar
kad.apz.42420050173 sadalīšanu
Ziņo: Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers.
Amatas novada dome izskatījusi L. J. (pers. kods XX) 2014.gada 6.augustā
reģistrēto iesniegumu (reģ. Nr.0820140051) ar lūgumu piekrist sadalīt nekustamā
īpašuma Amatas pagasta „Ģikšu smēde” zemes vienību ar kadastra apz.XX, kā arī
atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu: „Cālīši”.
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 „Ģikšu smēde” atļautā
teritorijas izmantošana noteikta kā jaukta dzīvojamo un darījumu iestāžu teritorijas
(JDzD) (JDzD - 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 ierosinātājas L. J. iesniegumu,
Amatas novada dome atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Āris Kazerovskis, Jānis Kārkliņš, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET- nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
Neiebilst nekustamā īpašuma „Ģikšu smēde” (NĪ kadastra Nr.XX) zemes vienības ar
kadastra apz.XX sadalīšanai, atbilstoši pievienotajai zemes robežu plānā attēlotajai skicei.
1. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta darba uzdevumu – pielikumā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas speciālistam Gintam Baueram.

Sēdi slēdz plkst. 17:30
Sēdes vadītājs

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

D.

Kurme
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