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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.7
Amatas novadā

2010.gada 26.maijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00

Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2010.gada budžetā.
2. Par Nītaures vidusskolas un pirmskolas izglītības iestādes „Taurīte”
apvienošanas kārtību.
3. Par Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas, Sērmūkšu sporta zāles un
jauniešu centra statusu un turpmāko darbību.
4. Par pašvaldības aģentūras izveidošanas iespējām komunālo
pakalpojumu sniegšanai.
5. Par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem.
6. Par saistošo noteikumu projektu „Par tirdzniecību publiskās vietās
Amatas novadā”.
7. Par SIA „XTRA” iesniegumu.
8. Par atļaujas izsniegšanu SIA „JUMIS”.
9. Par asenizācijas mucas pakalpojumu tarifu.
10. Par nolikuma „Kārtība, kādā Amatas novada domes amatpersonas
(darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”
apstiprināšanu.
11. Par pilnvarojumu nodokļu administratoriem.
12. Par neeksistējošo vai kļūdaini apstiprināto adrešu likvidēšanu
Drabešu pagastā.
13. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
14. Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības amata vienību sarakstā.

15. Par Sērmūkšu pamatskolas darbības izvērtēšanu.
16. Iesniegumu izskatīšana.
16.1. Par zemes platības precizēšanu.
16.2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta
nekustamā īpašuma „Rūķu priedes” robežu pārkārtošanai.
16.3. Par nekustamā īpašuma „Mežirbes” robežu pārkārtošanu.
16.4. Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu.
16.5. Par būvju adrešu apstiprināšanu Drabešu pagastā.
16.6. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
16.7. Par nomas līguma pagarināšanu.
16.8. Par nekustamā īpašuma „Mērnieki” zemes vienības sadalīšanu.

Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure
Piedalās:
Deputāti:
Elita Eglīte, Māra Ontužāne, 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, Andris
Jansons.
Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs.
Novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenkova.

Nr.1
Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2010.gada budžetā
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: J.Sekste, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu „Lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums:...
2)izstrādāt un apstiprināt pašvaldības budžetu”, 21.panta pirmās daļas 2.punktu „Dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var:... 2)apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu „Pašvaldība patstāvīgi
izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta
apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas,

ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības
domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs. Saistošos noteikumus par pašvaldības
budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā rakstveidā
vai elektroniskā veidā nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai
zināšanai.”, ievērojot likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un saskaņā ar Amatas novada domes 19.05.2010. Finanšu komitejas
atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi Amatas novada pašvaldības
18.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.5 „Amatas novada pašvaldības budžets
2010.gadam”” saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā vai
elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai
zināšanai.
Nr.2
Par Nītaures vidusskolas un pirmskolas izglītības iestādes „Taurīte” apvienošanas kārtību
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: L.Puncule, T.Šelengovs, I.Lāce, Ā.Kazerovskis.
A.Zvaigzne, P.Sockis, E.Eglīte
Saskaņā ar Amatas novada domes pieņemto lēmumu „Par Nītaures vidusskolas un
pirmskolas izglītības iestādes „Taurīte” apvienošanu no 2010.gada 10.marta, kas nosaka,
ka Amatas novada Nītaures vidusskola un Amatas novada Nītaures pirmskolas izglītības
iestāde „Taurīte” apvienojamas vienā iestādē (vienā juridiskajā personā) sākot ar
2010.gada 01.jūliju un izvērtējot esošo situāciju iestāžu apvienošanā,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Noteikt, ka Amatas novada Nītaures pirmskolas izglītības iestāde „Taurīte”
paliek esošajās telpās Amatas novada Nītaures pagasta „Dārziņos”.
2. Noteikt, ka apvienotajai iestādei ar nosaukumu „Amatas novada Nītaures
vidusskola” ar 2010.gada 1.jūliju ir viens kopīgais iestādes budžets.
3. Noteikt, ka ir izsludināms ierobežotas atlases konkurss uz apvienotās iestādes
vadītāja amatu.
4. Uzdot Finanšu nodaļai veikt iestāžu grāmatvedības uzskaites un budžetu
apvienošanu un iekļaušanu Amatas novada pašvaldības budžeta šī gada
grozījumos.

Nr.3
Par Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas, Sērmūkšu sporta zāles un jauniešu centra
statusu un turpmāko darbību
Ziņo novada domes priekšsēdētāja E.Eglīte
Izsakās deputāti: V.Lācis, P.Sockis, T.Šelengovs, A.Zvaigzne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un saskaņā ar
Amatas novada domes 19.05.2010. Tautsaimniecības komitejas sēdē pieņemto lēmumu
par Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas, Sērmūkšu sporta zāles un jauniešu centra
turpmāko statusu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Noteikt, ka Sērmūkšu sporta zāle un Sērmūkšu jauniešu centrs ir Amatas
novada pašvaldības iestādes – Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas
struktūrvienības un Amatas novada Sērmūkšu pamatskola nodrošina šo
struktūrvienību darbību.
2. Sākot ar 2010.gada 1.jūliju iekļaut Sērmūkšu sporta zāles un Sērmūkšu
jauniešu centra finansējumu Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas
budžetā.
3. Uzdot Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas direktorei I. Šmatei līdz
2010.gada 1. jūlijam sagatavot finanšu pieprasījumu Finanšu nodaļai
līdzekļiem, kas nepieciešami šo struktūrvienību turpmākās darbības
nodrošināšana, ieskaitot plānotos ieņēmumus no struktūrvienību darbības.

Nr.4
Par pašvaldības aģentūras izveidošanas iespējām komunālo pakalpojumu sniegšanai
Ziņo deputāts Valdis Lācis
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, P.Sockis, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu
daļas 1. punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt
pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus,
apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus un likuma 15.panta pirmās daļas 1.un
2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomās funkcijas- organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kā arī Tautsaimniecības un teritorijas
attīstības komitejas atzinumu, par pašvaldības aģentūras saimnieciskajos un
komunālajos jautājumos izveidi,

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, 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, Andris Jansons ;
PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Atlikt pašvaldības aģentūras izveidi saimnieciskās un komunālās
jautājumu risināšanai līdz 2011.gada 1.janvārim.
2. Izstrādāt ekonomisko pamatojumu pašvaldības aģentūras izveidei un
lūgt domes Finanšu nodaļu sagatavot aprēķinu par iespējām izveidot
aģentūru no 2011.gada 1.janvāra.
3. Lūgt pašvaldības Saimniecisko nodaļu sniegt darbības pārskatu par
iepriekšējo periodu.

Nr.5
Par mazumtirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, V.Lācis, S.Sviderska, P.Sockis
Izskatījusi saņemtos iesniegumus,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Atļaut SIA „MORICS K”, reģistrācijas numurs LV44103023883, adrese:
Rīgas iela 43-3, Cēsis, Cēsu novads, veikt mazumtirdzniecību ar
alkoholiskajiem dzērieniem laika posmā no 2010.gada 1.jūnija līdz
30.septembrim atpūtas kompleksā „Rakši”. Tirdzniecības vietas adrese:
„Rakši”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
2. Atļaut individuālajam komersantam Margitai Mazkalniņai, vienotais
reģistrācijas numurs 44102033899, adrese: „Lejas Trilēči”, Zaubes pagasts,
Amatas novads, veikt mazumtirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem
kafejnīcas telpās Amatas novada Nītaures pagastā. Tirdzniecības vietas
adrese: „Pēteri”, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads.

Nr.6
Par saistošo noteikumu projektu „Par tirdzniecību publiskās vietās Amatas novadā”
Ziņo novada pašvaldības teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas vadītājs Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, V.Lācis, A.Zvaigzne

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1.Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr. 11 projektu „Par tirdzniecību publiskās
vietās Amatas novadā un pašvaldības nodevu par tirdzniecības veikšanu”
(noteikumi sēdes protokola pielikumā).
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 atzimumu 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.7
Par SIA „XTRA” iesniegumu
Ziņo novada domes izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās Finanšu nodaļas vadītāja A.Bičuka,
deputāti: T.ŠElengovs, P.Sockis, V.Lācis, E.Eglīte
Amatas novada pašvaldība, saskaņā ar Cēsu rajona padomes reorganizācijas
plāna normām ir noteikta, kā vadošā pašvaldība rajona padomes reorganizācijas procesā.
Amatas novada dome ir Cēsu rajona padomes saistību un mantas pārņēmēja, kas dod
tiesības izskatīt pārņemto līgumu saistības.
Izskatot SIA „XTRA” iesniegumu no 14.04.2010. par lūgumu grozīt noslēgto
līgumu Nr. 204, kas noslēgts starp Cēsu rajona padomi un SIA „XTRA” direktoru A.
Opmani, mainot pirkuma līguma, 2.3.3. apakšpunktu, nosakot citu līguma darījuma
summu, pamatojoties uz novada domes Finanšu komitejas 19.05.2010. atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Nepiekrist pirkuma līguma 2.3. punkta grozīšanai saskaņā ar prasītāja
lūgumu, kā neatbilstošu līguma nosacījumiem.
2. Piedāvāt SIA „XTRA” pirkuma līguma punkta 2.3.2. grozījumus,
pagarinot pirkuma summas atlikuma maksājumu grafiku par vienu gadu,
līdz 2014. gada 29. decembrim sadalot atlikuma maksājumu proporcionāli
pa ceturkšņiem.

3. Norādīt iesnieguma iesniedzējam, ka:
3.1. noslēgtā līguma 6.7. punkts nosaka, ka, ”Pušu reorganizācijas
vai likvidācijas gadījumā šajā Līgumā noteiktās saistības pāriet
pušu juridiskajiem saistību pārņēmējiem”. Cēsu rajona padomes
reorganizācijas rezultātā saistības pārgājušas Amatas novada
domei, kas ir pilntiesīga līguma puse.
3.2. noslēgtā līguma 2.2. punkts nosaka, ka „Puses nekustamā
īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē
necels pretenzijas pret otru pusi”.
3.3.noslēgtā līguma 6.1. punkts nosaka, ka, ”Līgums stājas spēkā
ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai pušu Līguma
saistību izpildei”.

Nr.8
Par atļaujas izsniegšanu SIA „JUMIS”
Ziņo novada domes izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: V.Lācis, J.Sekste, .Sockis, T.Šelengovs
Izskatījusi Siguldas pilsētas SIA „Jumis”, reģistrācijas numurs 40103032303,
adrese: Balaumaņa iela 10, Sigulda, LV-2150, iesniegumu par atļauju apsaimniekot
atkritumus Amatas novada teritorijā,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 1 Tālis Šelengovs, PRET – 7 Elita
Eglīte, Jānis Sekste, Āris Kazerovskis, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Pēteris
Sockis, Sarmīte Sviderska, ATTURAS- 7 Māra Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila
Puncule, Ingrīda Lāce, Andris Jansons, Arnis Zvaigzne, Modris Veitners ), nolemj:
Noraidīt SIA „Jumis” lūgumu atļaut sniegt atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām Amatas novada teritorijā.
Nr.9
Par asenizācijas mucas sniegtajiem pakalpojumiem
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti; I.Lāce, V.Lācis, T.Šelengovs, M.Veitners
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un saskaņā ar
Amatas novada domes 19.05.2010. finanšu komitejas atzinumu, kas nosaka vienota
izlīdzināta tarifa piemērošanu pakalpojumam visā Amatas novada teritorijā,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Noteikt vienotu tarifu Ls 12,- bez pievienotās vērtības nodokļa, novada
saimnieciskās nodaļas sniegtajam pakalpojumam visā Amatas novada
pašvaldības teritorijā, klientiem bez uzstādītā ūdens skaitītāja- par 6

m3 asenizācijas tvertnes izmantošanu, ja pakalpojums tiek sniegts
saskaņota grafika ietvaros.
2. Noteikt vienotu tarifu Ls 14,- bez pievienotās vērtības nodokļa,
novada saimnieciskās nodaļas sniegtajam pakalpojumam visā Amatas
novada pašvaldības teritorijā, klientiem bez uzstādītā ūdens skaitītājapar 6 m3 asenizācijas tvertnes izmantošanu, ja pakalpojums tiek
sniegts ar ārkārtas izsaukumu, ārpus saskaņotā grafika.
3. Noteiktie pakalpojuma tarifi stājas spēkā ar 2010. gada 1.jūliju.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības Saimniecības nodaļas
vadītājam Valdim Lācim.

Nr.10
Par nolikuma „Kārtība, kādā Amatas novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto
pašvaldības mantu un finanšu resursus” apstiprināšanu
Ziņo novada domes izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja A.Bičuka
Deputāti: M.Veitners, T.Šelengovs, L.Puncule
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt nolima „Kārtība, kādā Amatas novada domes amatpersonas
(darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” projektu. (Nolikuma teksts
sēdes protokola pielikumā).
Nr.11
Par pilnvarojumu nodokļu administratoriem
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
vadītājs Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāti: J.Sekste, M.Veitners, S.Sviderska
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 8.panta 3.punktu, 20.panta
3.punktu un 26.pantu, kā arī uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.un
5.punktu un 14.panta otrās daļas 4.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Pilnvarot nodokļu administratorus: Valentīnu Kanušnieci, Inesi Verekoju,
Līgu Jaunieti, Mudīti Liepiņu un Teiksmu Riekstiņu:
1.1.
Pieņemt lēmumus par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu piedziņu;

1.2.
Veikt visus pasākumus, kas saistīti ar termiņā nenomaksātā
nekustamā īpašuma nodokļa, nokavējuma naudas un soda naudas
piedziņu.
2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot novada domes priekšsēdētājai Elitai
Eglītei.

Nr.12
Par neeksistējošo vai kļūdaini apstiprināto adrešu likvidēšanu Drabešu pagastā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas vadītājs Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāti: L.Puncule, M.Ontužāne
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pnata otro
daļu, 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi 2.punkta 30.apakšpunktu un valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās
nodaļas vēstuli Nr.10-03-V/24,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Izslēgt no Drabešu pagasta adrešu reģistra mājas Drabešu pagastā:
„Dzelzceļa ēka 79.km”, „Jaunbirzgaļi”, „Līcīši”, „Mazruki”, „Rēzes”, „Smēde”,
„Vecsaulītes”, „Viesītes”, „Dzintari”, „Gobiņas”, „Siltumnīcu kombināts”, „Raksti”,
„Olupi 8”.

Nr.13
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: V.Lācis, I.Lāce
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus:
1.1. Amatas novada pašvaldība iznomā zemi 576 kv.m. platībā Drabešu
pagastā Irēnai Valainei.
1.2. Amatas novada pašvaldība iznomā zemi 306 kv.m. platībā Drabešu
pagastā Līvijai Berķei.
1.3. Amatas novada pašvaldība iznomā zemi 2910 kv.m. platībā Drabešu
pagastā Velgai Lietiņai.
1.4. Amatas novada pašvaldība iznomā zemi 1145 kv.m. platībā Drabešu
pagastā Jānim Bērziņam.

1.5. Kaspars Brūveris iznomā zemi 6,6 ha platībā Nītaures pagastā, kadastra
numurs 4268 009 006, Ilzei Uzuleņai.
1.6. Jānis Brūveris iznomā zemi 7,4 ha platībā Nītaures pagastā, kadastra
numurs 4268 010 0001 Ilzei Uzuleņai.
1.7. Valdis Indriksons iznomā zemi 8, ha platībā Zaubes pagastā, kadastra
numurs 4296 007 0012, Anastasijai Sniķerei.
1.8. Inese Briede iznomā zemi 19,3 ha platībā Zaubes pagastā, kadastra
numurs 4296 009 0029, zemnieku saimniecībai „Klētnieki”.
2. Noslēgtos zemes nomas līgumus reģistrēt Amatas novada nomas zemju
reģistrā.

Nr.14
Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības amata vienību sarakstā
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: L.Puncule, Ā.Kazerovskis, M.Ontužāne
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav)
1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amata vienību sarakstu pēc stāvokļa
uz 2010.gada 1.jūniju. (saraksts protokola pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējošu 2010.gada 24.marta sēdē Nr.5 apstiprināto amata
vienību sarakstu uz 2010.gada 1.aprīli.

Nr.15
Par Sērmūkšu pamatskolas darbības izvērtēšanu.
Ziņo novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: I.Lāce, L.Puncule, P.Sockis, T.Šelengovs
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Uzdot Amatas novada domes priekšsēdētājai Elitai Eglītei līdz 2010.gada
1.jūlijam veikt Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas direktores I.Šmates
iepriekšējā darba izvērtējumu.
2. Sagatavot ziņojumu, sakarā ar Sērmūkšu pamatskolas funkciju un darbības
paplašināšanu, domes Izglītības un kultūras pastāvīgajai komitejai par
nepieciešamību izsludināt konkursu uz iestādes vadītāja amatu.

Nr.16
Iesniegumu izskatīšana

Nr.16.1
Par zemes platības precizēšanu
Ziņo teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, M.A.Cīrulis
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devīto daļu un nolikuma „Par Latvijas Republikas lauku apvidos realizējamās zemes
reformas pirmās kārtas īstenošanu”, 35.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Zaubes pagasta zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4296 005 0116, nosaukums „Avotlejas”,
kopplatību 1,50 ha.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Nītaures pagasta saimniecības
„Kalna Dukšēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4268 006
0186 kopplatību 4,5 ha, bet zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4268 006 0187 kopplatību 3,8 ha. Nekustamā īpašuma zemes
kopējā platība 8,3 ha.

Nr.16.2
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Rūķu
priedes” robežu pārkārtošanai
Ziņo teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs
Izsakās deputāts T.Šelengovs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, 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 plānojumu”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Drabešu pagastā „Rūķu priedes”.
2. Saglabāt nosaukumu „Rūķu priedes”, kadastra apzīmējums 4246 009 0166
zemes vienībai ar platību 0,5265 ha atbilstoši zemes ierīcības projektam.

3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4246 009 0300 pievienot zemes
vienībai „Rūķu priedes”un saglabāt apvienotajai zemes vienībai kadastra
apzīmējumu 4246 009 0166.
4. Piešķirt nosaukumu „Jaunmāras” atdalītajai zemes vienībai ar platību 0,1624
ha.
5. Noteikt iepriekš minētajām zemes vienībām sekojošus nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus:
5.1.
Zemes vienībai Nr.1 „Rūķu priedes”- individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601) 0,12 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes
zeme (0501) 0,4065 ha platībā.
5.2.
Zemes vienībai Nr.2 „Jaunmāras” – dabas pamatnes un rekreācijas
nozīmes zeme (kods 0501) 0,1624 ha platībā.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.

Nr.16.3
Par nekustamā īpašuma „Mežirbes” robežu pārkārtošanu
Ziņo teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, M.Veitners
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 9.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3
punktu un Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Drabešu
pagasta „Mežirbes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4246 009 0262,
atbilstoši pievienotajai zemes robežu plānā attēlotajai skicei.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta darba uzdevumu.

Nr.16.4
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu
Ziņo teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs
Izsakās deputāti: L.Puncule, P.Sockis
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piešķirt jaunu nosaukumu „Trejkalni” Skujenes pagasta zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4278 005 0030, saglabājot iepriekšējo zemes lietošanas
mērķi.

Nr.16.5
Par būvju adrešu apstiprināšanu Drabešu pagastā
Ziņo teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs
Izsakās deputāti: M.Ontužāne, M.Veitners, L/Puncule, T.Šelengovs
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta (VZD) Vidzemes
reģionālās nodaļas vēstuli Nr.10-03-V/24 – “Par adrešu datu sakārtošanu”, kurā norādīts,
ka daļai objektu, kuriem atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” adreses ir jāpiešķir, bet tās nav piešķirtas. Tas
rada būtiskas problēmas iedzīvotājiem – reģistrējot uzņēmumus, deklarējot dzīvesvietu,
kā arī rodas problēmas citiem Valsts adrešu reģistra datu izmantotājiem.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro
daļu, 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta
6.2.apakšpunktu un Valsts zemes dienesta (VZD) Vidzemes reģionālās nodaļas vēstuli
Nr.10-03-V/24 (pielikums Nr.1),
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Saglabāt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460050145 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42460050145001;
42460050145002; 42460050145003; 42460050145004;
42460050145005; 42460050145006; 42460050145007 adresi:
“Vecbetes”, Drabešu pagasts, Amatas novads
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460020169 un
būvei ar kadastra apzīmējumu 42460020169001 vienotu adresi:
“Birzītes”, Drabešu pagasts, Amatas novads
3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090222 un
būvei ar kadastra apzīmējumu 42460090043005 vienotu adresi:
“Dzeņi 1”, Amata, Drabešu pagasts, Amatas novads
4. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 42460080033003 adresi:
“Dzirnavas 3”, Drabešu pagasts, Amatas novads
5. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 42460080033004 adresi:
“Dzirnavas 4”, Drabešu pagasts, Amatas novads

6. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460050065 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42460050065001, 42460050065002
vienotu adresi: “Ģoži”, Drabešu pagasts, Amatas novads
7. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 42460020431010 adresi:
“Kalles”, Līvi, Drabešu pagasts, Amatas novads.
8. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460050153 un
būvei ar kadastra apzīmējumu 42460050153001 vienotu adresi:
“Kalnagravas”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
9. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460020144 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42460020144001,
42460020144002, 42460020001002 vienotu adresi: “Kalna Ķāķi 2”,
Drabešu pagasts, Amatas novads.
10. Piešķirt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 42460040004;
42460040003 un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42460030004001,
42460040004002, 42460040003001 vienotu adresi: “Kalna Rāceņi”,
Drabešu pagasts, Amatas novads.
11. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460030006 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42460030006001,
42460030006002, 42460030006003, 42460030006004 vienotu adresi:
“Kalna Skaļupes”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
12. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460030021 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42460030021001,
42460030021002, 42460030021003, 42460030021004 vienotu adresi:
“Kalna Sorķi”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
13. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460050110 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42460050110001,
42460050110002, 42460050110003 vienotu adresi: “Dzērves 1”,
Drabešu pagasts, Amatas novads.
14. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460020451 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42460020451001, 42460020451002
vienotu adresi: “Mālkalni”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
15. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460050088 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42460050088001,
42460050088002, 42460050088003 vienotu adresi: “Māla Šķūnis”,
Drabešu pagasts, Amatas novads.
16. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090015 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42460090015001, 42460090015002
vienotu adresi: “Mežrozītes”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
17. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460020569 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42460020569001,
42460020569002, 42460020569003 vienotu adresi: “Mežvidi”,
Drabešu pagasts, Amatas novads.
18. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460020401 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42460020401001,
42460020401002, 42460020401003 vienotu adresi: “Mieškas 2”,
Drabešu pagasts, Amatas novads.

19. Piešķirt būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42460060005007,
42460060005008, 42460060005009, 42460060005010 adresi:
“Poliešas”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
20. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460040169 un
būvei ar kadastra apzīmējumu 42460040169001 vienotu adresi:
“Putnu salas”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
21. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460040038 un
būvei ar kadastra apzīmējumu 42460040038001 vienotu adresi:
“Lejas Skujas”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
22. Piešķirt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 42460020299;
42460020297 un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42460020297001,
42460020297002 vienotu adresi: “Vidus Mālnieki”, Drabešu
pagasts, Amatas novads.
23. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 42460050167002 adresi:
“Ausmas 2”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
24. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460010086 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42460010086001,
42460010086002, 42460010086003 vienotu adresi: “Jaunraksti”,
Drabešu pagasts, Amatas novads.
25. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 42460040096001 adresi: “Lejas
Rāceņi 1”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
26. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 42460040096002 adresi: “Lejas
Rāceņi 2”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
27. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 42460040096003 adresi: “Lejas
Rāceņi 3”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
28. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460040097 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42460040097001, 42460040097002
vienotu adresi: “Rāceņi 1”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
29. Piešķirt ēkām ar kadastra apzīmējumiem 42460020431001,
42460020431002, 42460020431003, 42460020431004,
42460020431005, 42460020431006, 42460020431007,
42460020431008 adresi: “Siltumnīcu kombināts “Āraiši””, Līvi,
Drabešu pagasts, Amatas novads.

Nr.16.6
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: M.A.Cīrulis, T.Šelengovs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumiem Nr.110
„Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma
pirmpirkuma tiesībās”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav),

nolemj:
1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Amatas
novada Drabešu pagastā ar nosaukumu „Pavasari”, kadastra numurs 4246 007
0025, sastāvošu no zemes gabala 1,63 ha platībā.
2. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Amatas
novada Drabešu pagastā, kadastra numurs 4246 002 0377, sastāvošu no zemes
gabala 6,2 ha platībā.
3. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Amatas
novada Amatas pagastā ar nosaukumu „Meža Vecpieņi”, kadastra numurs
4242 002 0082, sastāvošu no zemes gabala 10,6 ha kopplatībā.
4. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Amatas
novada Nītaures pagastā ar nosaukumu „Bērzkalni”, kadastra numurs 4268
007 0020, sastāvošu no zemes gabala 20,2 ha platībā un dzīvojamās ēkas.
5. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Amatas
novada Nītaures pagastā ar nosaukumu „Upeslīči”, kadastra numurs 4268 006
0016, sastāvoša no zemes gabala 18,0 ha platībā.
Pilns lēmuma –administratīvā akta teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.16.7
Par nomas līguma pagarināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: V.Lācis, M.A.Cīrulis
Zaubes pagasta padome 2007.gada 9.martā noslēdza nomas līgumu Nr. G035127
par vieglās pasažieru automašīnas VW Caddy Kombi nomu. Tā kā Amatas novada
pašvaldība saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu ir Zaubes pagasta pašvaldības
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Pagarināt nomas līgumu Nr.G035127 ar SIA SEB Līzings par automašīnas VW
Caddy Kombi, VIN Nr.WV 2ZZZ2KZ8X004760, valsts reģistrācijas numurs GO 9743
nomu uz vienu gadu līdz 2011.gada 15.jūnijam.
Nr.16.8
Par nekustamā īpašuma „Mērnieki” zemes vienības sadalīšanu
Ziņo teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs
Izsakās deputāti: L.Puncule, P.Sockis
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 9.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3

punktu un Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
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, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:

Sēdi slēdz plkst.17:55.
Sēdes vadītājs

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure

LATVIJAS REPUBLIKAS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts:
amatasdome@and.lv, Reģ. Nr. LV 90000957242, konts: LV52 UNLA 0050000013301, A/S „SEB banka”

Saistošie noteikumi
2010.gada 26.maijā
Amatas novadā

Nr.10

Apstiprināti
Amatas novada domes

26.05.2010. sēdē Nr.7

Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 18.02.2010. saistošajos noteikumos
Nr.5 „Amatas novada pašvaldības budžets 2010.gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu
un 46.pantu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu

Izdarīt Amatas novada pašvaldības 18.02.2010. Saistošajos noteikumos Nr.5 „Amatas
novada pašvaldības budžets 2010.gadam” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu
2010.gadam:
1.1. ieņēmumos 3 928 507 latu apmērā, kā arī sadalījumu atbilstoši budžeta
ieņēmumu klasifikācijai saskaņā ar pielikumu Nr.1;
1.2. izdevumos 4 173 780 latu apmērā, kā arī sadalījumu atbilstoši izdevumu
funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar pielikumu
Nr.1.”
2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu un galvojumu pārskatu saskaņā ar
pielikumu Nr.3.”
3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par grozījumiem Amatas novada
pašvaldības 18.02.2010. Saistošajos noteikumos Nr.50 „Amatas novada
pašvaldības budžets 2010.gadam.”saskaņā ar pielikumu Nr.5.”

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Pielikums
Amatas novada domes 26.05.2010.
sēdes protokolam Nr.7

Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 18.02.2010.

saistošajos noteikumos Nr. 5
„Amatas novada pašvaldības budžets 2010.gadam”
1. Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums Ls 508425 t.sk.:
1.1. Nenodokļu ieņēmumu palielinājums Ls 42213 t.sk.
1.1.1. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas Ls 2000 (nodevas par
ēku, būvju nodošanu ekspluatācijā, būvatļauju pagarināšanu),
1.1.2. Naudas sodi un sankcijas Ls 50 (administratīvie sodi),
1.1.3. Pārējie nenod. ieņēmumi Ls 40163 t.sk.( ieņēmumi no apbūvēta zemes
gabala privatizācijas Ls 700, CRP-proj. Go cycling trough Vidzeme and
Southern Estoni EU30103 Ls 39463),
1.2. Transfertu ieņēmumu palielinājums Ls 480099 t.sk.
1.2.1. Valsts budžeta transferti – bezdarbnieku iesaistīšana nodarbinātības
pasākumos Ls 74534, ELFLA 09-09-L32100-000165 Skujenes pag.autoceļa posma Skujene-Amatas asfalta seguma izbūve Ls 4500,
ELFLA 10-09-L32100-000022 Zaubes ciema Lakstīgalu ielas rekonstr.
Ls 7822, ELFLA 10-09-L32100-000026 Zaubes pag. autoceļa Liepas sk.Kalmes rekonstr. Ls 4755, ELFLA 09-09-L32100-000148 Nītaures pag.
pagasta publiskās teritorijas labiekārtošana Ls 5137, ERAF- projekts
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/054/070 Ūdenssaimniecības attīstība
Nītaures pagasts Ls 318627, ERAF-AN Spāres speciālās internātskolas
pieejamības, sasniedz. uzlabošana Ls 49196, ANP izglītības iestāžu informatizācijas projekts Ls 15528,
1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumi samazinājums Ls 13887 t.sk.
1.3.1. Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 13887 (ieņēmumu zaudējumi no valūtas kursa svārstībām Ls 1500, citu ieņēmumu par maksas
pakalpojumiem Ls 2775, ELFLA 09-09-L32100-000165 Skujenes pag.
autoceļa posma Skujene-Amatas asfalta seguma izbūve Ls 4500 un
ELFLA 09-09-L32100-000148 Nītaures pag. Publiskās teritorijas labiekārtošana Ls 5137 pārnesti uz ieņēm. no valsts budžeta transfertiem)

2. Pamatbudžeta izdevumu palielinājums Ls 734473 t.sk.:
2.1. Vispārējiem valdības dienestiem palielinājums Ls 2355 (pašvaldības
aizņēmumu procentu maksājumi),
2.2. Aizsardzībai samazinājums Ls 300,
2.3. Sabiedriskai kārtībai un drošībai palielinājums Ls 300,
2.4. Ekonomiskajai darbībai palielinājums Ls 128267(ELFLA 09-09- L32100000165 Skujenes pag.auto ceļa posma Skujene-Amatas asfalta seguma izbūve Ls
31334, Zaubes ciema Lakstīgalu ielas rekonstrukcija Ls 7822, Zaubes pagasta
autoceļa Liepas sk.-Kalmes rekonstrukcija Ls 4755, bezdarbnieku iesaistīšana
nodarbinātības pasākumos Ls 74534 un kārtējiem izdevumiem Ls 9822),
2.5. Vides aizsardzībai palielinājums Ls 7850 (kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
Amatas novadā Ls 7296 un kārtējiem izdevumiem Ls 554),
2.6. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielinājums Ls 362055
( projekts ūdenssaimniecības attīstība Nītaures pagastā Ls 358627, Nītaures

pagasta publiskās teritorijas labiekārtošana Ls 5137),
2.7. Atpūtai, kultūrai, reliģijai palielinājums Ls 101133 ( Nītaures pagasta saieta
nama rekonstrukcija Ls 49503, Skujenes tautas nama rekonstrukcija Ls 16411,
pārējiem kultūras pasākumiem Ls 23841un kārtējiem izdevumiem Ls 11378,
2.8. Izglītībai palielinājums Ls 124934 ( Skujenes pagasta sporta zāles izveidei
Ls 10389, Zaubes pamatskolas remontam Ls 10000, PII Taurīte rekonstrukcijai
Ls 7000, Nītaures vidusskolas remontam Ls 4250, Cēsu RP projekta atmaksa
Valsts budžetam par ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Ls 19597, apvienoto pašvaldību izglītības pārvaldes kārtējiem izdevumiem Ls 5400, Amatas novada informatizācijas projekta izdevumiem Ls 15528, Spāres speciālās internātskolas pieejamības, sassniedzamības uzlabošanai Ls 49196, Zaubes pamatskolai kompensācijas par
neizmantoto atvaļinājumu izmaksai Ls 523, Drabešu sākumskolai atalgojumam
direktores vietas izpildītājai direktores atvaļinājuma laikā Ls 1132, Nītaures
vidussk. Ls 1869 skolēnu dziesmu un deju svētkiem, interešu izglītībai Ls 50)
2.9. Sociālajai aizsardzībai palielinājums Ls 7879.
3. Pamatbudžeta pašvaldības aizņēmumu palielinājums Ls 80837 (projektam
ELFLA 08-09-L32100-000338 Nītaures pagasta saieta nama rekonstrukcija
Ls 49503, ELFLA 09-09-L32100-000165 Skujenes pagasta autoceļa posma
Skujene-Amatas asfalta seguma izbūve Ls 31334),
4. Ieņēmumu no pašvaldības izsniegtajiem aizdevumiem palielinājums Ls 10400.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

LATVIJAS REPUBLIKAS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts:
amatasdome@and.lv, Reģ. Nr. LV 90000957242, konts: LV52 UNLA 0050000013301, A/S „SEB banka”

Saistošie noteikumi
2010.gada 26.maijā
Amatas novadā

Nr.11

Apstiprināti
Amatas novada domes
26.05.2010. sēdē Nr.7

Par tirdzniecību publiskās vietās Amatas novadā
un pašvaldības nodevu par tirdzniecības veikšanu
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu,
MK noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas sakaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu

l. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi "Par tirdzniecību publiskās vietās Amatas novadā un
pašvaldības nodevu par tirdzniecības veikšanu" (turpmāk -noteikumi) regulē preču
tirdzniecības kārtību publiskās vietās Amatas novadā. Par publisku vietu ir atzīti ceļi
(jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv, no braucamās daļas, ietves, nomales,
sadalošās joslas, saliņas) laukumi, publiskā lietošanā esošu ēku zāles un gaiteņi, kā arī
parki, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai
citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme.
2. Tirgu izveidošana, gadatirgu organizēšana, ielu tirdzniecība un izbraukuma
tirdzniecība atklātās vietās (teritorijās), kas šo noteikumu izpratnē nav publiskas vietas, ir
atļauta tikai tad, ja atklātās vietas (teritorijas) īpašnieks, valdītājs vai lietotājs Latvijas
Republikas Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumos Nr.440
„Noteikumi par

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību” noteiktajā kārtībā iegūst tiesības tirdzniecības organizēšanai.
3. Šie noteikumi attiecas uz Latvijas Republikā reģistrētajām juridiskajām personām,
individuālā darba veicējiem, kā arī fiziskām personām (turpmāk - uzņēmējdarbības
veicēji), kuri saskaņā ar statūtiem, patentiem, reģistrācijas apliecībām vai izziņām par
zemes lietošanas tiesībām realizē preces vai savus ražojumus Amatas novada domes
noteiktajās vietās.
4. Ielu tirdzniecības vietas Amatas novada dome apstiprina ar lēmumu.
2. Atļauju izsniegšana
5. Izsniedzot tirdzniecības atļauju (1.pielikums) Amatas novada pašvaldība ievēro
spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī šos noteikumus.
6. Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās no speciāli šim nolūkam paredzētām
pārvietojamām iekārtām, kā arī galdiņu izvietošanai ēkās esošajām stacionārajām
kafejnīcām vai pārtikas veikaliem piegulošajās publiskajās teritorijās saņemama,
iesniedzot šo noteikumu 2.3., 2.4. punktos minētos dokumentus Amatas novada
pašvaldībā.
7. Lai saņemtu atļauju tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietās un publiskās vietās,
privātpersona iesniedz Amatas novada pašvaldībai adresētu iesniegumu, kurā norāda:
7.1. juridiskās personas nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr. vai fiziskās personas
vārdu, uzvārdu, adresi un personas kodu;
7.2. preču grupu nosaukumus;
7.3. darbības veikšanas vietu (adresi), darbības termiņu un darba laiku;
7.4. Iesniegumam pievieno:
7.4.1.juridiskās personas reģistrācijas apliecības, fiziskās personas patenta,
reģistrācijas apliecības, zemes īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinoša dokumenta
norakstu vai kopiju;
7.4.2.fiziskas personas apliecinājums, ka neveic saimniecisko darbību un nenodarbina
citas personas;
7.4.3.atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās licences datus;
7.4.4.izziņu vai izrakstu par zemes lietošanas tiesībām (iesniedz tikai fiziskās
personas), lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi;
7.4.5.citus dokumentus, ja tādus paredz spēkā esošie tiesību akti
8.Tirdzniecības atļaujas izsniedz Amatas novada pašvaldības sekretāre vai pagastu
pārvalžu vadītāji. Tirdzniecības atļaujā norāda:
8.1.uzņēmējdarbības veicēja nosaukumu vai individuālā darba veicēja vārdu,
uzvārdu;
8.2.darbības vietu un darba laiku;
8.3.darbības veidu;
8.4.atļaujas izsniedzēja amatu, vārdu un uzvārdu, atļaujas izsniegšanas datumu un
derīguma termiņu.

9.Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu
gadu. Pēc atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās jāsaņem jauna atļauja.
10.Pēc pašvaldības nodevas samaksāšanas tiek izsniegta tirdzniecības atļauja.
3. Pašvaldības nodevas maksātāji un objekti
11.Par tirdzniecību publiskā vietā maksājama pašvaldības nodeva. Nodevas objekts ir
tirdzniecība publiskās vietās Amatas novada administratīvajā teritorijā.
12.. Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir fiziskas un
juridiskas personas, kuras veic tirdzniecību publiskās vietās ar pašvaldības izdotu
rakstisku atļauju.
13. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās
Nodevas objekts

1.
1.1.

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību
publiskās vietās:
Ar pašu ražotu lauksaimniecības
produkciju, tai skaitā ar pašu izaudzētajiem

Likme LVL
par vienu
tirdzniecības
vietu

1,00 Ls dienā
15,00 Ls mēnesī

augļiem,
dārzeņiem,
ogām,
pārtikā
izmantošanā paredzētajiem lopkopības un
biškopības produktiem, stādiem, dēstiem un
ziediem

1.2.

Ar mājas apstākļos ražotiem pārtikas
produktiem no pašu ražotās
lauksaimniecības produkcijas (krējums,

2,00 Ls dienā
30,00 Ls mēnesī

sviests , siers )

1.3.

1.4.

2.

3.2.1.

Ar
pašu
ražotiem
mākslas
priekšmetiem, lietišķās mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumiem
Ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm un
riekstiem

Pašvaldības nodeva par vienu
tirdzniecības
vietu
gadatirgos,
publiskajos
pasākumos
vai
izbraukuma tirdzniecības vietās.
Ar pašu ražotu lauksaimniecības
produkciju, tai skaitā ar pašu
izaudzētajiem augļiem, dārzeņiem,
ogām, stādiem un dēstiem un ziediem
(uzrādot izziņu par piederošo zemes īpašumu
vai nomas tiesībām)

1,00 Ls dienā
15,00 Ls mēnesī
1,00 Ls dienā
10,00 Ls mēnesī

3,00 Ls dienā

2.2.

ar pašu ražotiem mākslas priekšmetiem,
5,00 Ls dienā
lietišķās mākslas un daiļamatniecības
izstrādājumiem
2.3.
ar grāmatām, preses izdevumiem
3,00 Ls dienā
2.4.
ar eglītēm Ziemsvētku laikā
5,00 Ls dienā
2.5.
ar
saldējumu,
bezalkoholiskajiem
5,00 Ls dienā
dzērieniem un karstajām uzkodām
(piemēram,
pīrādziņi)
no speciālām
iekārtām
2.6.
ar alu
10,00 Ls dienā
2.7.
ar pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem
20,00 Ls dienā
3.2.8.
ar tabakas izstrādājumiem
10,00 Ls dienā
2.9.
ar importa pārtikas un nepārtikas
5,00 Ls dienā
precēm
2.10.
ar loterijas biļetēm
5,00 Ls dienā
2.11.
ar popkornu un cukura vati
5,00 Ls dienā
2.12.
sabiedriskā ēdināšana
10,00 Ls dienā
14. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā pirms tirdzniecības atļaujas
saņemšanas.
15. Atbrīvojumi no nodevas maksāšanas pienākuma ir:
15.1. pirmās un otrās grupas invalīdi;
15.2. maznodrošinātās vai trūcīgas Amatas novadā dzīves vietu deklarējušās
personas, kuras tirgo pašu audzētu vai pašu ražotu produkciju.
4.Prasības tirdzniecības veicējam
16. Speciālajām iekārtām un objektiem, ko izmanto tirdzniecībai, jāatbilst spēkā
esošajām Latvijas Republikas tiesību normām.
17.Speciālās iekārtas un objekti jāuztur kārtībā, tiem jābūt tīriem un bez bojājumiem.
Objekti un iekārtas, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, jānovāc.
18.Pēc masu pasākumu saskaņošanas ar Amatas novada pašvaldību, pašvaldības
sekretāre vai pagasta pārvaldes vadītājs izsniedz atļauju tirdzniecībai pasākumu vietās:
18.1.pasākuma organizatoram, saskaņojot tirdzniecības vietu skaitu. Organizators
ir atbildīgs par tirdzniecības noteikumu ievērošanu pasākuma laikā;
18.2.uzņēmējdarbības veicējam, kurš pirms tam vienojas ar pasākuma organizatoru
par tirdzniecības vietu, saskaņojot to rakstveidā. Uzņēmējdarbības veicējs ir atbildīgs par
tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā.
19.Atļauju tirdzniecībai gadatirgū gadatirgus organizators saņem Amatas novada
pašvaldībā, pirms tam saskaņojot ar zemes īpašnieku vai attiecīgās teritorijas
apsaimniekotāju.
20.Personai, kura nodarbojas ar tirdzniecību, pēc šo noteikumu 5.1. punktā minēto
amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda:
20.1.personu apliecinošs dokuments,
20.2.tirdzniecības atļauja.

21.Veicot tirdzniecību, jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr. 440 „Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību”, šie saistošie noteikumi un sabiedriskās kārtības noteikumi.
22.Veicot tirdzniecību aizliegts:
22.1.veikt to ārpus noteiktās teritorijas;
22.2.bojāt vides un sabiedrisko apstādījumu elementus;
22.3.traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, vispārizglītojošo mācību iestāžu un
bērnudārzu darbību, kā arī bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;
22.4.nodarboties ar skaņas reklāmu.
23.Tirdzniecības laikā jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas jāsakārto tirdzniecības
vieta.
5.Atļauju anulēšana vai darbības apturēšana
24.Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un citiem normatīvajiem
aktiem šo noteikumu izpildi kontrolē:
24.1.Amatas novada izpilddirektors;
24.2.citas amatpersonas, kurām tas ir uzdots ar Amatas novada domes lēmumu.
25.Lai nodrošinātu sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un kontrolējošo
amatpersonu neaizskaramību, kontroli veicošās amatpersonas publiskās vietās izvietoto
tirdzniecības vietu pārbaudes laikā var pieaicināt policistus. Uzsākot kontroli,
amatpersonām jāuzrāda attiecīgs dienesta dokuments un jāreģistrējas kontroles žurnālā.
26.Amatas novada dome var pieprasīt, lai uzņēmējs atbrīvo konkrēto darbības vietu
uz laiku šādos gadījumos:
26.1.sakarā ar novada teritorijā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem
(ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);
26.2.sakarā ar paredzētajiem publiskajiem pasākumiem (novada teritorijā rīkotie
masu pasākumi u.c.);
26.3.ja tas nepieciešams pašvaldības attīstības projektu realizācijai.
27.Tirdzniecība ārpus ar Amatas novada domes lēmumu apstiprinātajām tirdzniecības
vietām vai bez Amatas novada pašvaldības izsniegtas atļaujas ir uzskatāma par
tirdzniecību neatļautā vietā.
28.Aizliegts atļauju nodot izmantošanai citām juridiskām vai fiziskām personām.
29.Amatas novada pašvaldība ir tiesīga anulēt izsniegto atļauju, ja:
29.1.atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepareizas ziņas;
29.2.patvarīgi ir mainīta tirdzniecības vieta;
29.3.atļaujā norādītajā vietā darbība pārtraukta ilgāk par mēnesi vai tā nav uzsākta
mēneša laikā pēc atļaujas saņemšanas;
29.4.bez saskaņošanas mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments;
29.5.atļauja pazaudēta;
29.6.atļauja nodota izmantošanai citām juridiskām vai fiziskām personām;

29.7.ja netiek pildītas normatīvo aktu prasības.
30.Jautājumu par atļaujas anulēšanu Amatas novada pašvaldības sekretāre vai pagastu
pārvalžu vadītāji izskata trīs dienu laikā pēc pārkāpuma (5.6.punkts)konstatēšanas un
lēmumu nekavējoties rakstveidā paziņo atļaujas saņēmējam.
31.Anulējot atļauju, iekasētā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
32.Pašvaldības sekretāres vai pagasta pārvaldes vadītāja lēmumu var apstrīdēt
Amatas novada domē. Amatas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
33.Par noteikumu pārkāpumiem, kā arī tirdzniecību bez atļaujas sodu nosaka
atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
34.Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu
pildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem
likumdošanas aktiem.
6.Nobeiguma noteikumi
35.Šie saistošie noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas laikrakstā „Amatas Avīze”
Amatas novada domes priekšsēdētāja
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1.pielikums

Amatas novada domes
ATĻAUJA
Tirdzniecībai publiskās vietās Amatas novadā
2010.gada___.______________ Nr.___
Pamatojoties
uz
Amatas
novada
pašvaldības
sekretāres
vai
________________ pagasta pārvaldes vadītāja 2010.gada lēmumu Nr.____
atļaut veikt tirdzniecību uzņēmējdarbības veicējam
_______________________________________________________
(juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr., fiziskas personas vārds, uzvārds)

Tirdzniecības veids un sortiments
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Tirdzniecības vieta
(adrese)__________________________________________________
Darba laiks _______________________________________________
Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanu.
Atļauja derīga no 2010.gada___._________līdz 2010.gada ____ _________,
uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību.

Amatas novada pašvaldības sekretāre vai
______________ pagasta pārvaldes vadītājs _______________
( paraksts)

z.v.

(vārds, uzvārds)

Apstiprināts
Amatas novada domes
26.05.2010. sēdē Nr.7
(protokola Nr.7)

Amatas novada pašvaldības
amata vienību saraksts uz 01.06.2010.
Nr.
p.k.

1.
2.

Kods
pēc profesiju
klasifikatora

1130 11
1130 07

Amata nosaukums

Amatas novada domes priekšsēdētāja
Amatas novada pašvaldības
izpilddirektors

Apvienotā būvvalde
3.
1229 05
Būvvaldes vadītājs-arhitekts
4.
3151 02
Būvinspektors
Apvienotā izglītības pārvalde
5.
1229 03
Pārvaldes vadītājs
6.
2351 03
Galvenais speciālists-metodiķis
7.
4115 05
Tehniskā sekretāre
Apvienoto pašvaldību speciālisti
8.
2421 02
Jurists
9.
3431 04
Ārējo sakaru koordinators
Pašvaldības administrācijas speciālisti
10.
2412 03
Personāla inspektors
11.
3121 12
Datortīkla administrators
12.
3416 12
Iepirkumu speciālists
13.
3431 04
Komunikāciju speciālists
14.
4115 01
Sekretāre
Finanšu nodaļa
15.
1231 03
Nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede
16.
2411 18
Galvenā grāmatveža vietnieks
17.
2441 05
Ekonomists
18.
3433 01
Vecākā grāmatvede
19.
3433 01
Grāmatvede
20.
3433 01
Grāmatvede-kasiere
Darba aizsardzības un ugunsdrošības nodaļa
21.
1130 17
Nodaļas vadītājs
22.
3119 04
Darba aizsardzības speciālists
Pagasta pārvalžu vadītāji
23.
1130 13
Pārvaldes vadītājs Amatā
24.
1130 13
Pārvaldes vadītājs Skujenē
25.
1130 13
Pārvaldes vadītājs Nītaurē
26.
1130 13
Pārvaldes vadītājs Zaubē
Dzimtsarakstu nodaļa
27. 1130 09
Nodaļas vadītāja
Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļa

Amata vienību skaits

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1

28. 1229 05
29. 2148 08
30. 4121 07
Bāriņtiesa
31. 2422 08
32. 3431 20
33. 3431 19
Saimnieciskā nodaļa
34. 1130 17
35. 3439 38
36. 4132 07
37. 7136 01
38. 8162 03
39. 8162 03
40. 7233 01
41. 8331 07
42. 7241 01
43. 9333 10
44. 8163 01
45. 8322 01
46. 5121 30
47. 9132 02
Sociālais dienests
48. 1229 06
49. 3461 03
50. 3461 03

Nodaļas vadītājs
Teritorijas plānotājs
(zemes ierīcības inženieris)
Nodokļu administrators

1
1

Priekšsēdētāja
Sekretāre
Bāriņtiesas loceklis

1
1
5

Nodaļas vadītājs
Speciālists mājokļu jautājumos
Vecākais saimniecības pārzinis
Sanitārtehniķis
Kurinātājs
Kurinātājs (sezonas)
Mehāniķis
Traktora vadītājs
Elektriķis
Tehniskais strādnieks
Attīrīšanas iekārtu operators
Automobiļa vadītājs
Kapsētas pārzinis
Apkopējs

1
2
4
1
7
3
1
2
3
4
3
4
2
6

Nodaļas vadītājs
Sociālās palīdzības organizators
Dienas aprūpes centra vadītājs (ambulatorā

1
7
4

4

dienesta ārsta palīgs)

51. 5133 03
Aprūpētājs
52. 9132 02
Apkopēja
Labiekārtošanas nodaļa
53. 1130 17
Nodaļas vadītājs
54. 4132 07
Vecākais saimniecības pārzinis
55. 8331 07
Traktora vadītājs
Administrācijas struktūrvienības (kultūra)
56. 3479 01
Bibliotekārs
57. 2431 03
M.Vanagas muzeja krājumu glabātājs
58. 3477 02
Kultūras pasākumu organizators
59. 3477 03
Kultūras pasākumu vadītājs
Kopā
Amatas pašvaldības pakļautībā esošo iestāžu vadītāji
60. 1319 02
Nītaures vidusskolas direktors
61. 1319 02
Amatas pamatskolas direktors
62. 1319 02
Zaubes pamatskolas direktors
63. 1319 02
Drabešu sākumskolas direktors
64. 1319 02
Drabešu internātpamatskolas direktors
65. 1319 02
Spāres speciālās internātskolas direktors
66. 1319 02
Nītaures mūzikas un mākslas skolas
direktors

7
2
1
1
2
6
1
1
4
124
1
1
1
1
1
1
1

67. 1319 02
68. 1319 14
69. 1319 14

Sērmūkšu pamatskolas direktors
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Kastanītis” vadītājs
pirmsskolas izglītības iestādes „Taurīte”
vadītājs (Nītaure)
Kopā
Pavisam kopā

Domes priekšsēdētāja

1
1
1
10
134
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Apstiprināts ar
Amatas novada domes 26.05.2010.
sēdes Nr.7 lēmumu

KĀRTĪBA, KĀDĀ AMATAS NOVADA DOMES
AMATPERSONAS (DARBINIEKI) IZMANTO PAŠVALDĪBAS MANTU UN
FINANŠU RESURSUS

Pieņemts saskaņā ar likuma "Par pašvaldībā" 43.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma
"Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 18.panta pirmo daļu.
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Amatas novada domes amatpersonas (darbinieki)
(turpmāk tekstā – domes darbinieki) izmanto pašvaldības īpašumā esošo mantu
(transportlīdzekļus, saziņas līdzekļus) un finanšu resursus.
1.2. Domes darbinieki šo noteikumu izpratnē ir darbinieki, kuru amati minēti Amatas
novada domes (turpmāk tekstā – domes) apstiprinātajā amatu sarakstā, likumā noteiktā
kārtībā iecelti un apstiprināti amatos vai pieņemti darbā uz noteiktu laiku, atbilstoši
Darba likuma 44.pantam, noslēdzot atbilstošu darba līgumu.
2. DOMES ĪPAŠUMĀ ESOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU IZMANTOŠANA

2.1. Domes īpašumā vai turējumā esošos transportlīdzekļus darba pienākumu izpildei var
piešķirt lietošanā tikai novada domes priekšsēdētājam, domes izpilddirektoram, nodaļu
vadītājiem, un novada domes amatpersonām.
Domes priekšsēdētājam, un izpilddirektoram lietošanā transportlīdzekli piešķir ar domes
lēmumu, citiem darbiniekiem ar domes izpilddirektora rīkojumu, nosakot
transportlīdzekļa lietotāja tiesības, pienākumus un atbildību.
2.2.Darbinieki, kuriem transportlīdzekļi nodoti lietošanā, var izmantot tos tikai darba
vajadzībām (dienesta braucieniem; dienesta komandējumiem; braucieni uz semināriem;
sanāksmēm; kā arī citi braucieni, kas saistīti ar darba pienākumu pildīšanu Latvijas
Republikas teritorijā, gan ārpus tās).
2.3.Atsevišķos gadījumos, transportlīdzekļus, kas nodoti darbiniekam lietošanā, var
izmantot braucieniem no darba vietas uz dzīves vietu un atpakaļ. Tas jānorāda dokumentā
(lēmumā, rīkojumā) par transportlīdzekļa piešķiršanu lietošanā un jāveic nodokļa
maksājumi saskaņā ar MK Not. Nr. 1666 „Kārtība kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliek labumu, kas gūts, izmantojot darba devēja vieglo pasažieru automobili
personīgajām vajadzībām”
2.4. Katram transporta līdzeklim ar domes izpilddirektora rīkojumu ir noteikta stāvvietas
adrese, kurā transporta līdzeklim jāatrodas ārpus darba laika.
2.5. Darba vajadzībām, domes priekšsēdētājs un domes izpilddirektors, ārpus darba laika
transporta līdzekli var izmantot bez ierobežojumiem.
2.6. Darbinieki transporta līdzekli ārpus darba laika var izmantot tikai darba vajadzībām,
saskaņojot braucienus ar attiecīgā darbinieka nodaļas vadītāju, vai izpilddirektoru. Par
patstāvīgiem braucieniem ārpus darba laika tiek izdots nodaļas vadītāja vai
izpilddirektora rīkojums.
2.7. Transportlīdzekļu degvielas mēneša normas katrai transporta vienībai tiek noteiktas
ar izpilddirektora rīkojumu.
2.8. Darbinieks, kuram nodots lietošanā transporta līdzeklis, un reizē ir šī transporta
līdzekļa šoferis, atbild par tā uzturēšanu tehniskā kārtībā, tīrību, un, atbilstoši
grāmatvedības prasībām, aizpilda transporta līdzekļa ceļa zīmi. Ceļa zīmes sagatavošana
nedrīkst notikt darba laikā.

3. IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANA DARBINIEKIEM, KURI DARBA
PIENĀKUMU VEIKŠANAI IZMANTO PERSONĪGOS
TRANSPORTLĪDZEKĻUS
3.1. Ja domes darbiniekam darba pienākumu veikšanai nav iespējams iedalīt domes
īpašumā esošu transportlīdzekli, tam ir tiesības izmantot personīgo transportlīdzekli,
iepriekš par to vienojoties ar domes priekšsēdētāju vai domes izpilddirektoru.
3.2. Ja tiek saņemta domes priekšsēdētāja vai domes izpilddirektora piekrišana, tiek
noslēgts patapinājuma līgums par transportlīdzekļa lietošanu, nosakot lietošanas kārtību
un termiņu. Šajā gadījumā dome atlīdzina brauciena laikā patērētās degvielas izmaksas,

vai nosaka piešķiramās degvielas mēneša normu, un saskaņā ar vienošanos automašīnas
uzturēšanas izdevumus ne vairāk kā Ls 0,03 par katru nobraukto kilometru.
4. PAR DOMES ĪPAŠUMĀ ESOŠO SAZIŅAS LĪDZEKĻU IZMANTOŠANU
4.1. Saziņas līdzekļi šo noteikumu izpratnē ir domes īpašumā esošie mobilie tālruņi,
tālruņi, fakss, internets, elektroniskais pasts.
4.2. Domes īpašumā esošos mobilos tālruņus var piešķirt lietošanā domes darbiniekiem,
kuri darba pienākumus veic arī ārpus darba telpām un kuriem jābūt pieejamiem darba
devējam ārpus noteiktā darba laika. Šo darbinieku loku apstiprina ar domes
priekšsēdētāja rīkojumu.
4.3. Domes īpašumā esošajiem mobilajiem tālruņiem tiek apstiprināts tālruņa izmaksu
limits mēnesī ar domes lēmumu.
4.4. Ja domes darbinieks, kuram mobilais tālrunis nodots individuālā lietošanā, ir
pārsniedzis apstiprināto limitu mēnesī, tam jāatlīdzina domei starpība starp faktiskajām
izmaksām un apstiprināto limitu mēnesī.
4.5. Stacionārā pieslēguma tālruni darbiniekiem atļauts izmantot darba pienākumu
veikšanai.
4.6. Domes darbiniekiem aizliegts sarunām uz mobilo tālruni izmantot stacionārā
pieslēguma tālruni.
Ja nepieciešams zvanīt uz mobilo tālruni un darbiniekam lietošanā nav mobilā tālruņa,
darbinieks sarunām var izmantot domes mobilo tālruni, kas atrodas pie domes sekretāres
vai teritoriālās pārvaldes vadītāja.
4.7. Darbiniekiem tālruņus aizliegts izmantot ziedojumu zvaniem un zvaniem uz
deviņsimtās sērijas numuriem.
4.8. Darbinieki ir atbildīgi par viņu rīcībā nodoto saziņas līdzekļu saglabāšanu.
5. CITAS NOVADA DOMES MANTAS IZMANTOŠANA
5.1. Citu domes kustamo mantu (datorus, programmatūru, projektoru, kopētājus,
kodoskopu, digitālo kameru, fotoaparātu, ekrānu un citu) domes darbinieki var izmantot
uzdoto darba pienākumu veikšanai.
Ja iepriekš minēto mantu nepieciešams izmantot personīgām vajadzībām, noslēdzams
atbilstoša satura līgums, kurā tiek noteikta šīs mantas izmantošanas kārtība, termiņi un
maksa par to izmantošanu. Mantas nodošana un pieņemšana notiek saskaņā ar aktu, kas
uzskatāms par līguma pielikumu.
5.2. Domes priekšsēdētājs, pašvaldības izveidoto iestāžu vadītāji ir tiesīgi lemt par
novada domei vai domes iestādei sniegta dāvinājuma pieņemšanu, domes nodaļu vai
iestāžu vajadzībām.
Gadījumos, kad dāvinājuma summa pārsniedz Ls 1000,- vai tiek dāvināts nekustamais
īpašums, nepieciešama domes atļauja dāvinājuma pieņemšanai.
6. DOMES FINANŠU RESURSU IZMANTOŠANA

6.1. Jebkura darbinieka rīcībai ar finanšu līdzekļiem jābūt likumīgai, lietderīgai,
samērīgai un ar tiem drīkst rīkoties atbilstoši likumos, Ministru kabineta noteikumos un
domes lēmumos paredzētajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

