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“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts:
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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.14
Amatas novadā

2009.gada 19.augustā

Sēde sasaukta plkst. 14:00
Sēdi atklāj plkst. 14:00

Darba kārtība:
1. Par atalgojuma samazināšanu Amatas novada pašvaldības domes un iestāžu
darbiniekiem.
2. Par nekustamā īpašuma „Baltklāvi” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
3. Par ilgtermiņa aizņēmumiem projektu realizācijas pabeigšanai.
4. Par papildus likmēm novada izglītības iestādēs.
5. Par ēdināšanas izmaksām pirmskolas izglītības iestādē „Kastanītis”.
6. Par projektu tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu.
7. Par cenu aptaujas nolikuma greidera iegādei apstiprināšanu.
8. Par dalību programmā „Kopā ar ģimeni”.
9. Par grozījumiem Cēsu rajona padomes budžetā.
10. Par Amatas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma
apstiprināšanu.
11. Par Amatas novada bāriņtiesas izveidošanu.
12. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
13. Iesniegumu izskatīšana.

Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure
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Piedalās:
Deputāti:

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

Domes izpilddirektors Māris Timermanis,
Domes izpilddirektora vietniece Nītaures pagastā Inese Meņģele,
Domes Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka,
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenokova.

Nepiedalās: deputāte Solvita Krastiņa, deputāts Modris Veitners
Nr.1
Par atalgojuma samazināšanu Amatas novada pašvaldības domes un iestāžu
darbiniekiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: J.Sekste, T.Šelengovs
Izvērtējot Amatas pašvaldības budžeta ieņēmumu apmērus 2009. gada jūlija
un augusta mēnesī, un uzklausot novada finansu nodaļas vadītājas A. Bičukas
ziņojumu par budžeta ieņēmumu samazinājuma prognozēm 2009./2010. gadā,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Andris
Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis,
Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Sākot ar
2009. gada 1.septembri samazināt amatalgas likmi domes
priekšsēdētājam par 25%.
2. Sākot ar 2009. gada 1.septembri samazināt amatalgas likmes par 15% domes
administrācijas un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, izņemot amatalgas
likmes darbiniekiem, kuru apmērus nosaka spēkā esoši normatīvie akti.
3. Samazinātā amatalgas likme nedrīkst būt zemāka par valstī noteikto minimālo
mēneša amatalgas likmi.
Nr.2
Par nekustamā īpašuma „Baltklāvi” izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Andris
Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis,
Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
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Apstiprināt nekustamā īpašuma „Baltklāvi” izsoles noteikumus. (Izsoles
noteikumi sēdes protokola pielikumā)

Nr.3
Par ilgtermiņa aizņēmumiem projektu realizācijas pabeigšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: P.Sockis, J.Sekste, M.Ontužāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.1, 24.pantiem un
Amatas novada domes 19.08.2009. Finanšu komitejas 2009.gada 19.augusta
atzinumu, Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Andris
Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis,
Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :

1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei
atļaut Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL
37760.00 (Trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit lati, 00 santīmi)
vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi ELFLA
projekta Nr.08-09-L32100-000138 „Nākotnes un Priežu ielas rekonstrukcija,
stāvlaukuma un ietvju izbūve pie estrādes” realizācijas pabeigšanai.
1.1.
Aizņēmuma atmaksas laiku noteikt līdz 2019.gadam.
1.2.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2009.gada decembrī
saskaņā ar aizņēmuma atmaksas grafiku.
1.3.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu (aizņēmuma
pamatsummas atmaksu veikt no speciālā budžeta autoceļu (ielu) fonda
līdzekļiem).
2. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut
Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 77760.00
(Septiņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit lati, 00 santīmi) vai
ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi ELFLA projekta
Nr.08-09-L32100-000256 „Amatas novada autoceļa Pētera iela – Meijermuiža –
Vāļi – Rakši posma Meijermuiža – Vāļi rekonstrukcija” realizācijas pabeigšanai.
2.1.
Aizņēmuma atmaksas laiku noteikt līdz 2019.gadam.
2.2.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2009.gada decembrī
saskaņā ar aizņēmuma atmaksas grafiku.
2.3.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu (aizņēmuma
pamatsummas atmaksu veikt no speciālā budžeta autoceļu (ielu) fonda
līdzekļiem).

Nr.4
Par papildus likmēm novada izglītības iestādēs
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: P.Sockis, L.Puncule
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Andris
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Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis,
Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
Piešķirt papildus pedagoģiskās likmes Amatas novada izglītības iestādēm:
1. Vienu (1,0) pedagoģisko likmi papildus piešķirt:
1.1.
Amatas pamatskolai;
1.2.
Drabešu sākumskolai;
1.3.
Nītaures vidusskolai.
2. Vienu ar pusi (1,5) pedagoģisko likmi papildus piešķirt:
2.1.
Sērmūkšu pamatskolai;
2.2.
Zaubes pamatskolai.
3. Piešķirt minētajām Amatas novada izglītības iestādēm papildus
finansējumu 1 pedagoģiskās likmes ar atalgojumu Ls.255,-(divi simti
piecdesmit pieci lati) apmērā.

Nr.5
Par ēdināšanas izmaksām pirmskolas izglītības iestādē „Kastanītis”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: L.Puncule, M.Ontužāne, A.Zvaigzne, P.Sockis
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.), kā arī pamatojoties uz Amatas novada pirmsskolas izglītības
iestādes „Kastanītis” vadītājas Z.Ščeglovas 19.08.2009. iesniegumu Nr.1-8/14,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Andris
Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis,
Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Ar 2009.gada 1.septembri noteikt:
1.1.vecāku maksu dienas grupu bērniem par vienu dienu LVL 1.05 (Viens
lats, 05 santīmi vienam bērnam ēdināšanas izdevumiem:
brokastis – LVL 0.30;
pusdienas – LVL 0.50;
launags – LVL 0.25;
1.2.
vecāku maksu diennakts grupu bērniem par vienu diennakti
LVL 1.35 (Viens lats, 35 santīmi) vienam bērnam ēdināšanas
izdevumiem:
brokastis – LVL 0.30;
pusdienas – LVL 0.50;
launags – LVL 0.25;
vakariņas – LVL 0.30.
2. Ar 2009. gada 1.septembri atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes
29.12.2008. sēdes lēmumu „Par ēdināšanas maksas noteikšanu” (sēdes
protokols Nr.15)
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Nr.6
Par projektu tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: J.Sekste, M.Ontužāne
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Andris
Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis,
Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Apstiprināt Amatas novada domes izstrādāto tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Amatas novada Ģikšu ciemā”.
1.1.
Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
1.1.1. Finansējums kopā : Ls.603157,17;
1.1.2.Attiecināmās izmaksas :Ls.351 402,00;
1.1.3. Pašvaldības budžets/kredīts: Ls.17570,10;
1.1.4. Valsts budžeta finansējums: Ls.35 140,20;
1.1.5. ERAF finansējums: Ls.298 691,70
1.1.6. Neattiecināmās izmaksas (PVN) : Ls.251 755,17.
1.2. Projekta finansēšanā nodrošināt Amatas novada domes ieguldījuma daļu
Ls.269 325,27 apmērā, kas sastāda 44,65% no projekta kopējām
izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai Ls.298
691, 70 apmērā un valsts budžeta dotācijai Ls.35 140,20 apmērā.
1.3. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku,
apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
1.4. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās
vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.
1.5. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt
projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus
atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
2.
Apstiprināt Amatas novada domes izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības attīstība Amatas novada Līvu ciemā”
2.1. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
2.1.1.finansējums kopā :Ls.407 026,62;
2.1.2. attiecināmās izmaksas Ls.323037,00;
2.1.3. pašvaldības finansējums Ls.16151,85;
2.1.4. valsts budžeta finansējums Ls.32303,70;
2.1.5. ERAF finansējums : Ls.274582,45;
2.1.6. neattiecināmās izmaksas (PVN) : Ls.83989,62.
2.2. projekta finansēšanā nodrošināt Amatas novada domes ieguldījuma daļu
100141,47 latus, kas sastāda 24,60 % no projekta kopējām izmaksām un
gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 274 581,45 lati un valsts
budžeta dotācijai 32303,70 lati.
2.3. realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku,
apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
2.4. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās
vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu;
2.5. organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt
projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši
prasībām, kas tek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
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Nr.7
Par cenu aptaujas nolikuma greidera iegādei apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības deputāts Jānis Sekste
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, P.Sockis, E.Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Andris
Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis,
Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Pieņemt zināšanai izstrādāto cenu aptaujas nolikumu par greidera iegādi.
2. Apzināt iespējumos piedāvājumus un pēc to izvērtēšanas apstiprināt galīgo
cenu aptaujas nolikumu.
Nr.8
Par dalību programmā „Kopā ar ģimeni”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Andris
Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis,
Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
Pieņemt zināšanai informāciju par dalību programmā „Kopā ar ģimeni”.

Nr.9
Par grozījumiem Cēsu rajona padomes budžetā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāts V.Lācis
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Andris
Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis,
Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
Pamatojoties uz Cēsu rajona pašvaldības
reorganizācijas uzraudzības
komisijas 2009.gada 10.augusta lēmumu (protokols Nr. 2) un vadošā novada
atzinumu, izdarīt grozījumus Cēsu rajona padomes 2009.gada 24.februāra noteikumos
Nr.1 „Par Cēsu rajona padomes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2009.gadam” un
1.Apstiprināt sekojošus grozījumus Cēsu rajona padomes 2009.gada
pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos par Ls 3 629 431 ,00
2. Samazināt ieņēmumus rajona padomei par Ls 3 629 431,00; t.sk.
2.1.1. Cēsu rajona pašvaldības aģentūra „Cēsu rajona slimnīca” par Ls
3 629 431,00; no tiem,
2.1.2. 21.3.8.1. Ieņēmumi par nomu un īri par 2520,00
2.1.3. 21.3.9.2. Ieņēmumi no pacientu iemaksām par Ls 275000,00
2.1.4. 21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem par Ls
2 805 405.00
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2.1.5. 21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi par Ls
100000,00
2.1.6. budžeta līdzekļu atlikumu uz gada sākumu par Ls 446506,00
3. Samazināt izdevumus Cēsu rajona padomei par Ls 3 629 431,00 t.sk.
3 .1.1. Cēsu rajona pašvaldības aģentūra „Cēsu rajona slimnīca” par
Ls 3 629 431,00; no tiem,
07.311 kods 1100 par Ls 1 916 920,00
Kods 1200 par Ls 461786,00
Kods 2200 par Ls 519183,00
Kods 2300 par Ls 469099,00
Kods 2513 par Ls
443,00
Kods 4222 par Ls
5000,00
Kods 5100 par Ls
7000,00
Kods 5200 par Ls 250000,00

Nr.10
Par Amatas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: P.Sockis, T.Šelengovs, L.Puncule
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Andris
Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis,
Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
Apstiprināt Amatas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma
projektu (nolikuma teksts sēdes protokola pielikumā).

Nr.11
Par Amatas novada bāriņtiesas izveidošanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāte M.Ontužāne
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībam” 21.panta 8.punktu un Bāriņtiesu likuma
2.panta pirmo daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Andris
Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis,
Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Izveidot vienotu Amatas novada bāriņtiesu, kuras sastāvā ir bāriņtiesas
priekšsēdētājs un 4 locekļi, ar darbības laiku uz 5 gadiem, t.i. līdz
2014.gada 1.septembrim.
2. Ievēlēt par Amatas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Zitu Ščeglovu.
3. Ievēlēt par Amatas novada bāriņtiesas locekļiem:
3.1 . Anitu Bondari;
3.2 . Antu Paulu;
3.3 . Aiju Ozoliņu;
3.4 . Dzīli Tamani.
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4. Amatas novada bāriņtiesa darbību uzsāk ar 2009.gada 1.septembri.
5. Ar 2009.gada 31.augustu darbību izbeigt Amatas novada (Amatas un
Drabešu pagastu), Skujenes, Nītaures, Zaubes bāriņtiesām.
6. Līdz 2009.gada 10.septembrim Amatas novada (Amatas un Drabešu
pagastu) , Skujenes, Nītaures, Zaubes bāriņtiesu priekšsēdētājiem parakstīt
nodošanas-pieņemšanas aktus un nodot jaunizveidotās vienotās Amatas
novada bāriņtiesas priekšsēdētājam:
6.1. bāriņtiesas arhīva lietas un lietvedības dokumentus ar aktu par lietu
nodošanu un pieņemšanu, vienu akta eksemplāru iesniedzot Cēsu valsts
zonālajam arhīvam;
6.2. sakārtotās un lietu aprakstos uzskaitītās arhīva lietas;
6.2. lietvedībā esošos dokumentus un pastāvīgi un ilgstoši glabājamos
dokumentus un lietas, kas nav sakārtotas arhīvam un uzskaitītas lietu
aprakstos.

Nr.12
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Ziņo novada domes deputāts Andris Jansons
Izsakās deputāti: I.Lāce, S.Sviderska
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Andris
Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis,
Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Pieņemt iesniegto Amatas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11
„Amatas novada pašvaldības sociālo pakalpojumu veidi un to piešķiršanas
kārtība” projektu (pielikumā).
2. Pieņemt iesniegto Amatas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 2
„Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sniegtā sociālā pakalpojuma
„Aprūpe mājās” apmaksas kārtību” projektu (pielikumā).
3. Pieņemt iesniegto Amatas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13
„Noteikumi par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas
pabalsta apmēru Amatas novadā” projektu (pielikumā).
4. Pieņemt iesniegto Amatas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu” projektu (pielikumā).
5. Pieņemt iesniegto Amatas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15
„Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
projektu (pielikumā).
6. Pieņemt iesniegto Amatas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16
„Noteikumi par materiālā pabalsta aprūpētāja
7. Pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
saistošos noteikumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
8. Saistošos noteikumus pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas atzinuma saņemšanas publicēt vietējā laikrakstā un izlikt
redzamā vietā Amatas novada domes ēkā un Amatas, Skujenes, Nītaures
un Zaubes pagastu pārvaldēs.
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas.
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Nr.13
Iesniegumu izskatīšana

Nr.13.1
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
_______________________________________________________________
Ziņo novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: V.Lācis, J.Sekste, A.Jansons
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, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Andris
Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis,
Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Amatas
novada Amatas pagastā ar nosaukumu „SIA Artavs”, kadastra numurs 4242 006
0065, sastāvošu no zemes gabala 6,0 ha kopplatībā un uz atrodošajām trīs ēkām.
(pilns lēmuma – administratīvā akta teksts sēdes protokola pielikumā).
Nr.13.2
Par platību precizēšanu

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule,
Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis
Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Akceptēt Skujenes pagasta saimniecības „Purva Oši”, kadastra
numurs 4278 012 0062, precizēto platību 2,99 ha. Nesaiste platībās
radusies pēc robežu saskaņošanas ar blakus esošajām
saimniecībām.
2. Akceptēt Skujenes pagasta saimniecības „Druviņas”, kadastra
numurs 4278 006 0084, precizēto platību 0,2532 ha. Nesaiste
platībās radusies pēc robežu saskaņošanas ar blakus esošajām
saimniecībām
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Nr.13.3.
Par zemes gabala sadalīšanu

Pamatojoties uz Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Amatas
novada teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam”Zemes ierīcības likuma 5.panta
1.punktu, 9.panta pirmo daļu un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.867
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule,
Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis
Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Neiebilst nekustamā īpašuma Amatas pagasta „Dzeņi”zemes gabala ar
kadastra numuru 4246 004 0004 sadalīšanai.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar zemes ierīcības projekta
darba uzdevumu.
Nr.13.4
Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses apstiprināšanu
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiem Nr.
384 „Adresācijas noteikumi”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule,
Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis
Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Piešķirt jaunu nosaukumu „Gaidas-1”nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 4278 006 0040 un apstiprināt adresi: „Gaidas-1”,
Skujenes pagasts, Amatas novads.
Sēdi slēdz plkst. 17:15.

Sēdes vadītājs

E.Eglīte

Protokolists

M.Žīgure

10

Apstiprināts
Amatas novada domes 19.08.2009.
Sēdē Nr.14

Amatas novada dzimtsarakstu nodaļas nolikums
I Vispārīgie noteikumi
1. Amatas novada dzimtsarakstu nodaļa (turpmāk – Dzimtsarakstu nodaļa) ir
Amatas novada pašvaldības pārvaldes struktūra, kas nodrošina Amatas novada
pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas likumdošanā paredzētā
kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu
reģistrēšanā.
2. Dzimtsarakstu nodaļas juridiskā adrese ir „Ausmas” Drabešu pagasts, Amatas
novads.
3. Dzimtsarakstu nodaļa nav juridiska persona, tai ir zīmogi ar Latvijas
Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un uzrakstu valsts valodā „ Latvijas
Republika Amatas novada Dzimtsarakstu nodaļa” un „Latvijas Republika
Amatas novada Dzimtsarakstu nodaļa; zīmogs Nr.1”.
4. Dzimtsarakstu nodaļa atrodas Amatas novada pašvaldības pakļautībā, un savā
darbībā ievēro likumdošanas normatīvos aktus, Latvijas Republikas Tieslietu
ministrijas noteikumus un rīkojumus, Amatas novada pašvaldības nolikumu,
lēmumus un rīkojumus, šo Nolikumu un citus normatīvos aktus.
5. Dzimtsarakstu nodaļas darbības uzraudzību veic Latvijas Republikas Tieslietu
ministrs ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta starpniecību.
6. Dzimtsarakstu nodaļa veic savas funkcijas un uzdevumus patstāvīgi,
sadarbojoties ar Amatas novada pašvaldības administrāciju, struktūrvienībām
un pārvaldes vienībām, kā arī ar valsts vai citu pašvaldību institūcijām un
iestādēm.
7. Dzimtsarakstu nodaļa tiek finansēta no Amatas novada pašvaldības budžeta.

II Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas, uzdevumi un kompetence
8. Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas
nodrošināšana un civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda veidošana saskaņā ar
likumdošanas noteiktām normām.
9. Dzimtsarakstu nodaļa veic šādus uzdevumus:
reģistrē dzimšanas faktus;
reģistrē miršanas faktus;
reģistrē laulības;
reģistrē baznīcā noslēgtās laulības;
kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas un
labošanas lietas, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu, un sniedz
atzinumus;
pieņem paternitātes atzīšanas iesniegumus;
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sagatavo dokumentus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu un iesniedz
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam;
atjauno bojā gājušos civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, anulē, papildina un labo
civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumu, administratīvo
aktu, Dzimtsarakstu nodaļas atzinumu vai ieinteresētās personas iesniegumu;
veido Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fondu un
nodrošina arhīva fonda dokumentu glabāšanu, uzskaiti, izmantošanu;
izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus no reģistru
ierakstiem pēc fizisku un juridisku personu pieprasījuma;
izsniedz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu norakstus pēc tiesu, izmeklēšanas
iestāžu un citu dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma;
iepazīstina fiziskās un juridiskās personas ar civilstāvokļa aktu reģistrācijas
jautājumiem;
sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamās
ziņas par dzimšanas fakta reģistrāciju, kuras nepieciešamas pirmuzskaites veikšanai,
un ziņas par personas laulības reģistrāciju, miršanas fakta reģistrāciju, izmaiņām
civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos, kuras nepieciešamas Iedzīvotāju reģistrā iekļauto
datu aktualizēšanai;
sniedz ziņas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par ārzemnieku
reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem;
organizē un nodrošina apmeklētāju pieņemšanu Dzimtsarakstu nodaļā;
nodrošina civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību veidlapu uzskaiti, glabāšanu un
izlietošanu Dzimtsarakstu nodaļā;
sagatavo un sniedz pārskatus par savu darbību Amatas novada pašvaldības domei
un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.
10. Dzimtsarakstu nodaļai ir tiesības:
pastāvīgi lemt par tās pārziņā esošajiem jautājumiem;
pieprasīt un saņemt no citām dzimtsarakstu nodaļām reģistru ierakstu norakstus;
pieprasīt un saņemt Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo
informāciju un dokumentus no visām personām un institūcijām;
pārbaudīt Dzimtsarakstu nodaļai sniegto informāciju;
iesniegt priekšlikumus par darba uzlabošanu jautājumos, kas ir Dzimtsarakstu
nodaļas kompetencē.

III Dzimtsarakstu nodaļas struktūra un darba organizācija
11. Dzimtsarakstu nodaļa ir Amatas novada pašvaldības struktūrvienība un tieši
pakļauta Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram.
12. Amatas novada pašvaldības izpilddirektors apstiprina Dzimtsarakstu nodaļas
štatu sarakstu.
13. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju apstiprina Amatas novada dome, pieņem
darbā un atbrīvo no darba Amatas novada pašvaldības izpilddirektors, pēc
saskaņošanas ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu.
14. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam ir šādas tiesības un pienākumi:
14.1. Tiesības:
14.1.1. organizēt Dzimtsarakstu nodaļas darbu un būt atbildīgam par
Dzimtsarakstu
12

nodaļas uzdevumu izpildi;
14.1.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Dzimtsarakstu nodaļu administratīvajās
iestādēs, tiesā, attiecībās ar juridiskajām un fiziskām personām;
14.1.3. noteikt nodaļas darbinieku atbildības apmēru, izstrādāt un apstiprināt katra
darbinieka amata aprakstus un darba pienākumus, savas kompetences
robežās
izdod nodaļas iekšējos rīkojumus un dod norādījumus;
14.1.4. ierosināt Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba
līgumus ar nodaļas darbiniekiem;
14.2. Pienākumi:
14.2.1. likumdošanas noteiktā kārtībā kārtot iekšējo lietvedību, nodrošinot
ienākošo dokumentu pieņemšanu, pārbaudi, apstrādi un atbild par
dokumentu savlaicīgu izskatīšanu, atbilstoši normatīviem aktiem un
Amatas novada pašvaldības nolikumam;
14.2.2. nodrošināt iekšējās kārtības, darba likumdošanas, darba aizsardzības,
drošības tehnikas, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu un nodaļas
funkciju veikšanai nodoto materiālo vērtību saglabāšanu;
14.2.3. veikt citus pienākumus, kas noteikti normatīvos aktos, Amatas novada
domes lēmumos, rīkojumos un šajā nolikumā.
15. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā, tā pienākumus pilda
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja nozīmēts Dzimtsarakstu nodaļas speciālists, kas
veic dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka darba pienākumus.
16. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki ir atbildīgi par viņiem uzdoto pienākumu un
uzdevumu godprātīgu, savlaicīgu izpildi un darbības atbilstību spēkā esošajiem
likumdošanas normatīviem aktiem.
17. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki ir atbildīgi par darba pienākumu izpildes gaitā
iegūto fizisko personu datu neizpaušanu trešajām personām saskaņā ar
likumdošanas normatīvajiem aktiem.
18. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs un nodaļas vadītāja vietnieks atbilst valsts
amatpersonas statusam.
19. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs veic Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu
arhivēšanu
atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai.

IV Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja izdotā administratīvā akta
apstrīdēšanas kārtība
20. Dzimtsarakstu nodaļas izdotos administratīvos aktus viena mēneša laikā no to
spēkā
stāšanās brīža var apstrīdēt Amatas novada pašvaldības domei.
21. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja nepamatotu atteikšanos reģistrēt civilstāvokļa
aktus vai labot, vai papildināt civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, ieinteresētās
personas var pārsūdzēt tiesā pēc tam, kad sūdzība iesniegta pakļautības kārtībā un
ir izskatīta LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
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V Noslēguma jautājums
22. Lēmumu par Dzimtsarakstu nodaļas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem
Amatas novada dome.
23. Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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