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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.2
Amatas novadā Zaubes pagastā

2010.gada 20.janvārī

Sēde sasaukta plkst. 14:00
Sēdi atklāj plkst. 14:00
Darba kārtība:
1. Zaubes pamatskolas direktores informācija.
2. Par finansējumu Amatas novada izglītības iestāžu vadītāju darba samaksai.
3. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”.
4. Par komisijas izveidi ēku un būvju pieņemšanai ekspluatācijā.
5. Informācija par Amatas novada pašvaldības 2009.gada budžeta izpildi.
6. Par Amatas novada pašvaldības un tās pakļautības iestāžu konta plānu apstiprināšanu.
7. Par izmaiņām iesniegtajos projektos programmā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem”.
8. Par dzelzceļa līnijas Ieriķi-Gulbene zemes gabalu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
9. Par sadarbības līgumu novadu pašvaldību atsevišķu funkciju veikšanai.
10. Par komisijas nolikuma apstiprināšanu.
11. Iesniegumu izskatīšana.
11.1.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglinājumiem represētām personām;
11.2.
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
11.3.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
11.4.
Par nekustamā īpašuma un adreses apstiprināšanu.
11.5.
Par nekustamā īpašuma mērķu noteikšanu.
Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure
Piedalās:
Deputāti:

Elita Eglīte, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Pēteris Sockis, Āris
Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners,
Valdis Lācis, Tālis Šelengovs, Arnis Zvaigzne.

Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis,

Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte,
Zaubes pagasta pārvaldes vadītāja Mudīte Liepiņa,
Novada Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds Lukjanovs,
Speciālists pašvaldību juridiskajos jautājumos Vēsma Ķesa,
Vecākā saimniecības pārzine Zaubes pagastā Valda Veisenkopfa,
Zaubes pamatskolas direktore Vita Krūmiņa.
Attaisnotu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās deputāti Andris Jansons, Māra Ontužāne

Nr.1
Zaubes pamatskolas direktores informācija
Ziņo Amatas novada Zaubes pamatskolas direktore Vita Krūmiņa
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis,
Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURASnav)
nolemj:
Pieņemt zināšanas pamatskolas direktores sniegto informāciju.
Nr.2
Par finansējumu Amatas novada izglītības iestāžu vadītāju darba samaksai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: L.Puncule, P.Sockis, I.Lāce, V.Lācis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu (gādāt par iedzīvotāju
izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un
izglītības atbalsta iestādēm u.c.), atbilstoši LR Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Amatas novada domes 06.01.2010. lēmumam Nr.3 „Par valsts
mērķdotācijas un valsts dotācijas sadali novada izglītības iestādēm” un saskaņā ar Amatas novada
domes 2010.gada 6.janvara Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 11 – , Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte
Sviderska,
Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis
Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS- 2 Elita Eglīte, laila
Puncule),
nolemj:
No 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam piešķirt finansējumu no pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem sekojošu izglītības iestāžu vadītāju darba samaksai:
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1. AN Drabešu sākumskola

2. AN Sērmūkšu pamatskola

3. AN Zaubes pamatskola

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Kopā

992
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0
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Kopā

Nr.3
Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”
Ziņo pašvaldības speciāliste juridiskajos jautājumos V.Ķesa
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, A.Kazerovskis, J.Sekste, M.Veitners, L.Puncule
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
15.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās
daļas 10.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis,
Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURASnav)
nolemj:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr. 3. Projektu “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu”.
2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā saistošos noteikumus
nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai (RAPLM).
3. Saistošie noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no RAPLM, ja atzinumā nav izteikti iebildumi
par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no RAPLM mēneša laikā nav
saņēmusi, 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 saistošo noteikumu pilna teksta
publicēšanas Amatas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Amatas avīze”.

Nr.4
Par komisijas izveidi ēku un būvju pieņemšanai ekspluatācijā
Ziņo novada pašvaldības speciāliste juridiskajos jautājumos Vēsma Ķesa
Izsakās deputāti: P.Sockis, J.Sekste, E.Eglīte, V.Lācis, Ā.Kazerovskis
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumu Nr. 299
“Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 8.,9.punktu un 2010.gada 19.janvāra vienošanos par
deleģēto būvvaldes funkciju izpildi,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis,
Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURASnav)
nolemj:
1. Apstiprināt komisiju ēku un būvju pieņemšanai ekspluatācijā:
1.1.komisijas priekšsēdētājsArtūrs Repšs – Amatas novada pašvaldības apvienotās būvvaldes būvinspektors;
1.2.komisijas locekļi1.2.1.Juris Jaunozols – Amatas novada pašvaldības apvienotās būvvaldes vadītājs –
arhitekts;

1.2.2. pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis;
1.2.3.būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar Vispārējo
būvnoteikumu 161.pantu vai ja tas ir arhitektūras konkursa projekts.
2. Par 1.2.2. un 1.2.3. punktā minētos komisijas locekļus iekļauj komisijas sastāvā ar Amatas
novada domes priekšsēdētājas rīkojumu.

Nr.5
Informācija par Amatas novada pašvaldības 2009.gada budžeta izpildi
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis,
Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURASnav),
nolemj:
Iepazīties ar novada pašvaldības 2009.gada budžeta izpildes materiāliem, jautājumu detalizēti
izskatot nākamajās domes sēdēs.

Nr.6
Par Amatas novada pašvaldības un tās pakļautības iestāžu konta plānu apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāts Valdis Lācis
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, 21.10.2003. LR Ministru kabineta noteikumiem
Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, 15.12.2009. LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un saskaņā ar
Amatas novada domes 2010.gada 6.janvāra Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis,
Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURASnav)
nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības un pakļautības iestāžu vienoto grāmatvedības kontu plānu
saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu:
2.1.
Amatas novada domes 02.09.2009. lēmumu Nr.6 „Par vienotā grāmatvedības
kontu plāna apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.15);
2.2.
Amatas novada pašvaldības 28.09.2009. rīkojumu Nr.79 „Par grozījumiem
Amatas novada pašvaldības un pakļautības iestāžu vienotajā grāmatvedības kontu
plānā”;
2.3.
Amatas novada pašvaldības 13.10.2009. rīkojumu Nr.94 „Par grozījumiem
Amatas novada pašvaldības un pakļautības iestāžu vienotajā grāmatvedības kontu
plānā”;
2.4.
Amatas novada pašvaldības 28.10.2009. rīkojumu Nr.110 „Par grozījumiem
Amatas novada pašvaldības un pakļautības iestāžu vienotajā grāmatvedības kontu
plānā”;
2.5.
Amatas novada pašvaldības 12.11.2009. rīkojumu Nr.118 „Par grozījumiem
Amatas novada pašvaldības un pakļautības iestāžu vienotajā grāmatvedības kontu
plānā”;

2.6.

Amatas novada pašvaldības 28.12.2009. rīkojumu Nr.147 „Par grozījumiem
Amatas novada pašvaldības un pakļautības iestāžu vienotajā grāmatvedības kontu
plānā”.
3. Lai nodrošinātu operatīvu kontu plāna pielietošanu grāmatvedības uzskaitē, pilnvarot
Amatas novada domes priekšsēdētāju ar rīkojumu apstiprināt izmaiņas kontu plānā, ja tās
radušās sakarā ar grozījumiem normatīvajos dokumentos un nepieciešamajām izmaiņām
uzskaites specifikas nodrošināšanai.

Nr.7
Par izmaiņām iesniegtajos projektos programmā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem”
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs
Izsakās deputāti: J.Sekste, M.Veitners, T.Šelengovs, M.A.Cīrulis, Ā. Kazerovskis, V.Lācis,
E.Eglīte
Precizējot Lauku atbalsta dienestam iesniedzamo projektu aktualitāti saskaņā ar LR Ministru
kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis,
Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav,
ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Izdarīt grozījumus Amatas novada domes 2009.gada 16.decembra sēdes Nr. 20 lēmumā
„Par projektu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā”, samazinot iesniedzamo projektu daudzumu.
2. Iesniegt projektu konkursam un realizēt novada teritorijā projektu „Amatas novada Zaubes
pagasta autoceļa Liepas skola-Kalmes rekonstrukcija no 0,00 km līdz 0,320 km”.
2.1. kopējās projektam nepieciešamās izmaksas LVL 43464,72 ( četrdesmit trīs tūkstoši četri
simti sešdesmit četri lati 72 santīmi);
2.2. pašvaldības finansējuma daļa attiecināmajās izmaksās LVL 8980,32 (astoņi tūkstoši deviņi
simti astoņdesmit lati 32 santīmi);
2.3. piesaistīt līdzekļus projekta realizācijai ņemot aizņēmumu Valsts kasē LVL 43464,72 (
četrdesmit trīs tūkstoši četri simti sešdesmit četri lati 72 santīmi)
apmērā.
3 .Iesniegt projektu konkursam un realizēt novada teritorijā projektu „Amatas novada Zaubes
ciema Lakstīgalu ielas rekonstrukcija no 0,00 km līdz 0,817 km”.
3.1. kopējās projektam nepieciešamās izmaksas LVL 71504,30 ( septiņdesmit viens tūkstotis
pieci simti četri lati 30 santīmi);
3.2. pašvaldības finansējuma daļa attiecināmās izmaksās LVL 14773,62 ( četrpadsmit tūkstoši
septiņi simti septiņdesmit trīs lati 62 santīmi);
3.3. piesaistīt līdzekļus projekta realizācijai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē LVL 71504,30 ((
septiņdesmit viens tūkstotis pieci simti četri lati 30 santīmi) apmērā.
4.Iesniegt projektu konkursam un realizēt novada teritorijā projektu „Amatas novada pašvaldības
autoceļa Nr.96 Ērgļu ceļš – Ruki rekonstrukcija no 0,00 km-1,652 km”.
3.1. kopējās projektam nepieciešamās izmaksas LVL107190,39 ( viens simts septiņi tūkstoši
viens simts deviņdesmit lati 39 santīmi);
4.2. pašvaldības finansējuma daļa attiecināmajās izmaksās LVL 22146,78 (divdesmit divi
tūkstoši viens simts četrdesmit seši lati 78 santīmi);
4.3. piesaistīt līdzekļus projekta realizācijai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē LVL107190,39 (
viens simts septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit lati 39 santīmi) apmērā;

5. Iesniegt projektu konkursam un realizēt novada teritorijā projektu „Amatas novada Ģikšu
ciemata saieta nama rekonstrukcija”
5.1. kopējās projektam nepieciešamās izmaksas LVL 224791,85 ( divi simti divdesmit četri
tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens lats 85 santīmi);
5.2. pašvaldības finansējuma daļa attiecināmajās izmaksās LVL 46444,60 ( četrdesmit seši
tūkstoši četri simti četrdesmit četri lati 60 santīmi);
5.3. piesaistīt līdzekļus projekta realizācijai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē LVL 224791,85 (
divi simti divdesmit četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens lats 85 santīmi) apmērā.
6. Noteikt atbildīgo personu par augstākminēto projektu realizāciju- Jāni Seksti –
Amatas novada pašvaldības Labiekārtošanas nodaļas vadītāju

Nr.8
Par dzelzceļa līnijas Ieriķi-Gulbene zemes gabalu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, E.Eglīte

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis,
Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURASnav)
nolemj:
Pieņemt zināšanai nodomu protokolu, kas sastādīts par VAS „Latvijas dzelzceļš” zemes
gabalu nodošanu ilgtermiņa lietošanā bezatlīdzības kārtībā Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas,
Vecpiebalgas un Gulbenes novadu pašvaldībām.

Nr.9
Par sadarbības līgumu novadu pašvaldību atsevišķu funkciju veikšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.ŠElengovs, J.Sekste, V.Lācis
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis,
Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURASnav),
nolemj:
1. Akceptēt sadarbības līguma noslēgšanu starp Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu,
Pārgaujas, Raunas un Vecpiebalgas novadu pašvaldībām par sadarbību atsevišķu funkciju
veikšanai.
2. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Elitu Eglīti parakstīt sadarbības līgumu un pārstāvēt
Amatas novada pašvaldību sadarbības partneru sanāksmēs.
Sadarbības līgums sēdes protokola pielikumā.

Nr.10
Par komisijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: M.Veitners, I.Lāce, E.Eglīte

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis,
Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURASnav)
nolemj:
Apstiprināt komisijas, kas izskatīs iesniegumus par ziņu par deklarēto dzīvesvietu
anulēšanu, nolikumu.
Komisijas nolikums protokola pielikumā.

Nr.11
Iesniegumu izskatīšana

Nr.11.1
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglinājumiem represētām personām
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis,
Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURASnav)
nolemj:
Iesniegumus par nekustamā nodokļa atvieglinājumiem represētajām personām izskatīt Amatas
novada domes februāra sēdē.

Nr.11.2
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, I.Lāce
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumiem Nr.110
„Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis,
Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURASnav)
nolemj:
Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem Zaubes pagastā:
„Bērziņu Ceriņi”, kadastra numurs 4296 005 0097, zemes platība 4,63 ha;
„Pārupe”, kadastra numurs 4296 005 0150, zemes platība 10,04 ha;
„Rukši”, kadastra numurs 4296 005 0343, zemes platība 4,05 ha;
„Imantas”, kadastra numurs 4296 009 0033, zemes platība 5,97 ha;
„Augšimantas”, kadastra numurs 4296 009 0069, zemes platība 10,96 ha;
„Augšbērzs”, kadastra numurs 4296 009 0088, zemes platība 13,96 ha;
„Lielais Akmeņkalns”, kadastra numurs 4296 010 0038, zemes platība 18,01 ha.

Nr.11.3
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 2008.gada 11.decembra
noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Amatas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada teritorijas plānojumiem”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis,
Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURASnav)
nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Skujenes pagasta „Lejas
Anckiņas” zemes vienībai ar kadastra numuru 4278 004 0029.
2. Saglabāt nosaukumu „Lejas Anckiņas”zemes vienībai 3,1 ha platībā atbilstoši zemes
ierīcības projektam.
3. Piešķirt nosaukumu „Lejas Anckiņas-2” atdalītajai zemes vienībai ar platību 14,2 ha.
4. Atdalītajām zemes vienībām saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.11.4
Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis,
Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURASnav),
nolemj:
1. Piešķirt nekustamā īpašumam Nītaures pagasta „Niedru ielas dārziņi”, zemes vienības ar
kadastra numuru 4268 006 0332, daļai adresi: Dārziņu iela 1, Nītaure, Nītaures pagasts,
Amatas novads.
2. Piešķirt nekustamajam īpašumam Nītaures pagasta „Attīrīšanas iekārtas”, kadastra numurs
4268 006 0361, adresi: Mālpils iela 11, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads.
3.
Piešķirt nekustamajam īpašumam Nītaures pagasta „Ligzdiņas” zemes vienībai ar
kadastra numuru 4268 006 0081 adresi: Niedru iela 18, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas
novads.
4. Piešķirt nekustamā īpašuma „Nītaures vidusskola” zemes vienībai ar kadastra numuru 4268
006 0106 adresi: Skolas iela 5, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads.
5. Piešķirt jaunu nosaukumu „Ezerkrasti” nekustamajam īpašuma ar kadastra numuru 4242
004 0077, kas atrodas Amatas pagastā, Amatas novadā.
Pilns lēmumu teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.11.5
Par nekustamā īpašuma mērķu noteikšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, M.Veitners

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis,
Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURASnav),
nolemj:
Mainīt nekustamajam īpašumam Drabešu pagasta „Vimbas”, kadastra numurs 4246 001 0018,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības uz dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes
zemi (kods 0503) 0,7 ha platībā.
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.

Sēdi slēdz plkst. 17:00

Sēdes vadītājs

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure

Pielikums
Amatas novada domes 20.01.2010.
sēdes Nr.2 protokolam

APSTIPRINĀTI
ar Amatas novada pašvaldības domes
2010.gada 20.janvāra lēmumu

AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
saistošie noteikumi Nr.3
Amatas novadā

2010.gada 20.janvārī

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 15.punktu, 41.panta pirmās daļas 1. punktu;
likuma “Par nodokļiem un nodevām”12.panta pirmās daļas 10.punktu;
MK 28.06.2005. Noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15.punktu

1. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi regulē likmes un kārtību, kādā maksājama nodeva par būvatļaujas
saņemšanu.
2. Saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai un juridiskai personai, kura saņem Amatas novada
pašvaldības apvienotās būvvaldes pakalpojumus.
2. Nodevas objekts
3. Būvatļauja – dokuments, kurš apliecina tiesības būvēt un kuru Vispārīgos būvnoteikumos noteiktajā
kārtībā Amatas novada pašvaldības apvienotā būvvalde izsniedz pasūtītājam vai būvētājam.
4. Akts par ēku vai būvju pieņemšanu ekspluatācijā.
5. Pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu (turpmāk tekstā – Nodeva) likmē ietvertas
izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas vai akceptēšanas laikā (būvprojekta izskatīšana,
nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, būvprojektu izmaiņu saskaņošana).
3. Nodevas maksātāji
6. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību,
Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”
noteiktajā kārtībā no Amatas novada pašvaldība apvienotās būvvaldes (tālāk tekstā – Būvvalde) saņem
būvatļauju.
4. Nodevas maksāšanas atvieglojumi

7. No nodevas maksāšanas atbrīvojami būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecību veic par valsts vai
pašvaldības budžeta līdzekļiem, kā arī gadījumos, kad būvniecība nepieciešama pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.

5. Nodevas iekasēšanas kārtība un likmes
8. Nodeva nosakāma par būvatļaujas saņemšanu būvprojektiem, kuri būvējami saskaņā ar Ministru
kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” un attiecīgā novada
pašvaldības apbūves noteikumiem;
9. 40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājami pēc pozitīva būvvaldes atzinuma
saņemšanas būvprojektēšanai – saņemot arhitektūras plānošanas uzdevumu;
10. 60% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājami, saņemot būvatļauju;
11. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama vai netiek pieprasīta
“Vispārīgajos būvnoteikumos” noteiktajos termiņos, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek
atmaksāta;
12. Nodeva ieskaitāma Amatas novada pašvaldības pamatbudžetā pirms dokumenta saņemšanas,
ieskaitot Amatas novada pašvaldības budžeta kontā: A/S “SEB banka” konta Nr. LV 52UNLA 0050
0000 1330 1 , A/S SWEDBANK konta Nr. LV41 HABA 0551 0002 8950 3, novada pašvaldības
reģistrācijas Nr. LV 90000957242.
13. Nodevas likmes:

1.

Būvatļaujas saņemšana

Fiziskai
personai
( LVL)
5.00

2.

Būvatļaujas pārreģistrēšana

5.00

10.00

3.

Būvatļaujas termiņa pārskatīšana:
1) ja nav nokavēts termiņš
2) ja nokavēts termiņš:
līdz 6 (sešiem) mēnešiem
līdz 1 (vienam)gadam
vairāk par 1 (vienu)gadu

5.00

10.00

10.00
20.00
30.00

20.00
40.00
60.00

5.00

10.00

Nr.p.k.

Nodeva

4.

Izziņas izsniegšana

5.

Kopiju izsniegšana:
5.00
1)būvatļaujas
2)akta par ēku un būvju pieņemšanu
5.00
ekspluatācijā

Juridiskai
personai
( LVL)
10.00

10.00
10.00

6. Nodevas iekasēšanas kontrole
14. Pašvaldības nodevas aprēķināšanai ziņas par būvējamo objektu iesniedz persona, kas pasūtījusi
būvniecības darbus un kura ir atbildīga par sniegto ziņu pareizību.
15. Kontroli par nodevas saņemšanas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Amatas novada
pašvaldības apvienotā būvvalde.
16. Kontroli par nodevas uzskaiti veic Amatas novada pašvaldības galvenā grāmatvede.

7. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
17. Būvvaldes amatpersonu pieņemtos lēmumus nodevas jautājumos var apstrīdēt Amatas novada
pašvaldības domei.
18. Amatas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
8. Noslēguma jautājumi
19. Saistošie noteikumi publicējami Amatas novada informatīvajā izdevumā “Amatas avīze” un
izliekami redzamā vietā Amatas novada pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
20. Saskaņā ar novadu pašvaldību savstarpējo vienošanos, saistošie noteikumi “Par pašvaldības
nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai to papildinājumi un grozījumi saskaņojami ar pašvaldībām,
kuras deleģējušas būvniecības funkcijas izpildi Amatas novada pašvaldībai.
21. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc saistošo noteikumu pilna teksta publicēšanas
Amatas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Amatas avīze”.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Pielikums
Amatas novada domes 20.01.2010.
sēdes nr.2 protokolam

SADARBĪBAS LĪGUMS
Par novadu pašvaldību sadarbību atsevišķu funkciju veikšanai
Drabešos, Amatas novadā

2010.gada 4.janvārī

Latvijas Republikas
Amatas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000957242, juridiskā adrese: „Ausmas”, Drabešu
pagasts, Amatas novads, kuras vārdā rīkojas domes priekšsēdētāja Elita Eglīte;
Jaunpiebalgas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000031033, juridiskā adrese: Gaujas iela 4,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, kuras vārdā rīkojas domes priekšsēdētājs
Laimis Šāvējs;
Līgatnes novada dome, reģistrācijas Nr.90000057333, juridiskā adrese: Sprinģu iela 4, Līgatne,
Līgatnes novads, kuras vārdā rīkojas domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins;
Priekuļu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000057511, juridiskā adrese: Cēsu prospekts 5,
Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, kuras vārdā rīkojas domes priekšsēdētāja Māra Juzupa;
Pārgaujas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116276, juridiskā adrese: „Iktes”, Stalbe,
Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, kuras vārdā rīkojas domes priekšsēdētājs Hardijs Vents;
Raunas novada dome, reģistrācijas Nr.90000057973, juridiskā adrese: Vidzemes iela 2, Raunas
pagasts, Raunas novads, kuras vārdā rīkojas domes priekšsēdētājs Andris Neimanis;
Vecpiebalgas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000057259, juridiskā adrese: Alauksta iela 4,
Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, kuras vārdā rīkojas domes priekšsēdētāja Ella FrīdvaldeAndersone,
turpmāk tekstā „pašvaldības”, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
95.panta otro daļu pieņemtajiem pašvaldību domju lēmumiem, savstarpēji vienojoties, noslēdza šo
sadarbības līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”, par sekojošo:
1.Līguma mērķis
1.1.Izmantojot kopīgos politiskos, organizatoriskos un finansu resursus, apvienot savas iespējas
kopēju uzdevumu veikšanai, kas vērsti uz pašvaldību pienākumu izpildīšanas kvalitātes
paaugstināšanu un pašvaldību darba uzlabošanu;
1.2.Sadarboties novadu pašvaldību funkciju sekmīgai izpildei.
2.Līguma priekšmets
2.1.Pašvaldības vienojas, ka savstarpējā sadarbība notiks sekojošos virzienos:
2.1.1.metodiskā palīdzība pašvaldību izglītības iestādēm;
2.1.2.būvvaldes pakalpojumu saņemšana;
2.1.3.starptautisko sakaru attīstība;
2.1.4.metodoskā palīdzība pašvaldībām juridiskos un pašvaldību sadarbības jautājumos.

3.Sadarbības noteikumi
3.1.Līguma 2.1. punktā noteikto deleģēto funkciju izpildi realizē Amatas novada pašvaldība,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, Rajonu

pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otro daļu kā rajona reorganizācijas plānā noteiktā vadošā
pašvaldība.
3.2.Sadarbības partneri – pašvaldības slēdz vienošanās līgumus ar Amatas novada pašvaldību par šā
līguma 2.1.punktā minēto deleģēto funkciju izpildi.
3.3.Sadarbības jautājumu koordinēšanai un šī līguma 2.1.punktā minēto funkciju izpildes
nodrošināšanai, vadošais Amatas novada pašvaldība 1 (vienu) reizi mēnesī sasauc novadu pašvaldību
vadītāju sanāksmi;
3.4.Pašvaldības var lemt arī par atsevišķu sadarbības līgumu slēgšanu starp sadarbības partneriem,
izņemot pašvaldību darbības jomās, kuras noteiktas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantā.
4. Pašvaldību – sadarbības partneru tiesības
4.1.Sadarbības laikā pašvaldībām ir tiesības :
4.1.1.rakstiski iesniegt priekšlikumus sadarbības partneriem par sadarbības jomu paplašināšanu;
4.1.2.pieprasīt un saņemt informāciju par darbu deleģēto funkciju izpildē.
5.Pašvaldību – sadarbības partneru pienākumi
5.1. Pašvaldību – sadarbības partneru pienākums ir:
5.1.1. aktīvi piedalīties vadošā Amatas novada pašvaldības sasauktajās sadarbības partneru
sanāksmēs;
5.1.2. izpildīt sadarbības partneru sanāksmēs pieņemtos lēmumus, finansiālās saistības un šī līguma
nosacījumus deleģēto funkciju izpildē.
5.1.3. ievērot vispārpieņemtās ētikas normas – savstarpēja cieņa, uzticība, koleģialitāte un
godprātības princips;
6.Citi noteikumi
6.1.Par jebkurām izmaiņām, kas saistītas ar šī līguma izpildi, pašvaldības vienojas rakstiski.
6.2.Pašvaldību domju pieņemtie lēmumi par savstarpējo sadarbību ir šī līguma neatņemama
sastāvdaļa.
6.3.Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 7 (septiņos) eksemplāros, izsniegts pa vienam
eksemplāram katrai līguma slēdzējai pusei un viens eksemplārs pievienots pašvaldību sadarbības lietai.
6.4.Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7.Pušu rekvizīti un paraksti
Amatas novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr.90000957242,
konta Nr. LV52UNLA0050000013301
A/S SEB banka Cēsu filiāle
Kods UNLALV2X
juridiskā adrese: „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads
_______________________________ Elita Eglīte;

Jaunpiebalgas novada dome,
reģistrācijas Nr. 90000031033,
konta Nr.LV13UBAL4107192126001

A/S „Latvijas Krājbanka”
Kods UBALLV2X
juridiskā adrese: Gaujas iela 4,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
______________________________Laimis Šāvējs;
Līgatnes novada dome,
reģistrācijas Nr.90000057333,
konta Nr.LV47HABA0551012412261
kods HABALV22
juridiskā adrese: Sprinģu iela 4,
Līgatnes pilsēta, Līgatnes novads,
_____________________________Ainārs Šteins;
Priekuļu novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr.90000057511,
konta Nr.LV07UNLA0004011130808
A/S SEB banka Cēsu filiāle
Kods UNLALV2X
juridiskā adrese: Cēsu prospekts 5,
Priekuļu pagasts, Priekuļu novads,
_______________________________Māra Juzupa;
Pārgaujas novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr.90009116276,
konta Nr.LV06UNLA0050014307758
A/S SEB banka Cēsu filiāle
Kods UNLALV2X
juridiskā adrese: „Iktes”,
Stalbes pagasts, Pārgaujas novads,
_______________________________ Hardijs Vents;
Raunas novada dome,
reģistrācijas Nr.90000057973,
Konta Nr.LV02UNLA0004011130510
A/S SEB banka Cēsu filiāle
Kods UNLALV2X004
juridiskā adrese: Vidzemes iela 2,
Raunas pagasts, Raunas novads,
______________________________ Andris Neimanis;

Vecpiebalgas novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr.90000057259,
konta Nr. LV39UNLA0004011130620
A/S SEB banka Cēsu filiāle

Kods UNLALV2X
juridiskā adrese: Alauksta iela 4,
Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads,
___________________________________ Ella Frīdvalde- Andersone.

Pielikums
Amatas novada domes 20.01.2010.
sēdes Nr.2protokolam
Amatas novada pašvaldības iedzīvotāju dzīvesvietas deklarācijas anulācijas
komisijas nolikums
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 01.01.2003.likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums",
Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.07.2003. noteikumiem Nr. 174 „Dzīvesvietas deklarācijas
aizpildīšanas un iesniegšanas kārtībā, kā arī deklarācijās sniegto ziņu pārbaudes kārtībā", Latvijas
Republikas Ministru kabineta 01.07.2003. noteikumiem Nr. 72 „Kārtībā, kādā anulējas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu" un Amatas novada pašvaldības sēdes 16.12.2009 protokolu Nr. 20 par komisijas
ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanas apstiprināšanu, tiek noteikta kārtība Amatas novada
pašvaldības iedzīvotāju ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanas komisijas darbībai.

Vispārējie noteikumi
1. Amatas novada pašvaldības iedzīvotāju ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanas komisija
(turpmāk tekstā-komisija) izveidota ar mērķi, pēc ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, sagatavot priekšlikumus motivēta domes lēmuma pieņemšanai par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu vai atteikumu anulēt ziņas.
2. Amatas novada pašvaldības komisija izveidota un apstiprināta sekojošā sastāvā – Juris
Suseklis, Māris Timermanis, Maija Žīgure; komisijas sastāvā darbojas arī tā Amatas novada pagasta,
no kura saņemts iesniegums, pārvaldes pārstāvis;
3. komisija no sava sastāva ievēl komisijas priekšsēdētāju un sekretāri;
4. komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs;
5. komisija pieņem lēmumu balsojot, ja par konkrēto lēmumu nobalso vairāk kā puse, lēmums ir
pieņemts;
6. uzraudzību par deklarētās dzīvesvietas

anulēšanu veic Latvijas Republikas pilsonības un

migrācijas lietu pārvalde.
Komisijas tiesības
1. Amatas novada pašvaldības komisijai ir tiesības pārbaudīt personu sniegto ziņu pareizību par
deklarēto dzīvesvietu pamatojoties uz personu iesniegtajiem dokumentiem;
2. pārbaudīt dzīvojamo māju vai dzīvokļu īpašnieku iesniegumu pamatotību personu dzīvesvietas
anulēšanai likumā un ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā;
3. pieprasīt no personām informāciju par deklarācijā norādīto ziņu atbilstību personas
uzrādītajiem dokumentiem;
4. pārbaudīt personu ziņu esamību par iepriekšējo deklarēto dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistrā;

5. pārbaudīt un pieņemt lēmumu anulēt personu deklarēto dzīvesvietu, pamatojoties uz komisijas
rīcībā esošajiem dokumentiem.

Komisijas pienākumi
1. Pamatojoties uz rakstiskiem pieprasījumiem Amatas novada pašvaldības komisijas pienākums ir
pārbaudīt personu sniegto ziņu pareizību par tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanā konkrētajā
dzīvesvietā;
2. Anulēt personas deklarēto dzīvesvietu ar deklarācijas iesniegšanas datumu, ja pārbaudot ziņas
par deklarēto dzīvesvietu, tiek konstatēts, ka persona sniegusi nepatiesas ziņas (nav adreses, nederīga
pase vai pilnvara, nav bijis tiesisks pamats, u.t.t.);
3. Anulēt personas deklarēto dzīvesvietu ar lēmumu pieņemšanas datumu, ja, pārbaudot ziņas par
deklarēto dzīvesvietu, tiek konstatēts, ka personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā (mainījies īpašnieks, terminēts līgums, īpašnieka uzteikums un citi iemesli);
4. Anulējot deklarēto dzīvesvietu nepilngadīgiem bērniem, par to paziņot bāriņtiesai.
5. Triju darbdienu laikā pēc Amatas novada domes sēdes protokola parakstīšanas

Amatas novada

pašvaldība paziņo attiecīgajai personai, nosūtot pašvaldības domes lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu,
ka tās sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, kā arī paziņo personai, kura pieprasījusi
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu par komisijas lēmumu.

Komisijas atbildība
1. Amatas novada pašvaldības komisija atbild par Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo
dokumentu, kas saistīti ar personu tiesisko deklarēto dzīvesvietu, ievērošanu;
2. Komisija ir atbildīga par pieņemtajiem lēmumiem personu deklarēto dzīvesvietu anulēšanā un
komisijas lēmumu var atcelt Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja
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