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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.15
Amatas novadā

2009.gada 2.septembrī

Sēde sasaukta plkst. 14:00
Sēdi atklāj plkst. 14:00
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Par dalību biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība”
Par projektu „Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju”
Par bāriņtiesas locekļu sastāva izmaiņām.
Par ēdināšanas maksas noteikšanu Amatas pamatskolā.
Par izmaiņām darba līgumā izglītības iestāžu darbiniekiem.
Par vienotā grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu.
Ar vecāku maksas noteikšanu Nītaures pirmskolas izglītības iestādē „Taurīte”.
Par papildus finansējumu Nītaures mūzikas un mākslas skolai mācību procesa
nodrošināšanai.
9. Par valsts dotācijas sadali novada izglītības iestādēm.
10. Par pirmskolas izglītības iestāžu darba algas likmes noteikšanu.
11. Par atkritumu apsaimniekošanu Amatas novadā.
12. Iesniegumi.

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, Modris Veitners, Andris Jansons, Āris
Kazerovskis, Solvita Krastiņa, 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.

Nepiedalās deputāts Arnis Zvaigzne
Nr.1
Par dalību biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: J.Sekste, V.Lācis
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Modris
Veitners, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Mārtiņš Andris Cīrulis,
Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
Amatas novada pašvaldībai paplašinātajā sastāvā (Amatas, Drabešu, Nītaures,
Skujenes, Zaubes pagasti) turpināt darbību biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība”.
Nr.2
Par projektu „Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Modris
Veitners, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Mārtiņš Andris Cīrulis,
Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, ka Vidzemes tūrisma asociācija
sadarbībā ar Vidzemes reģiona pašvaldībām un Valgas apriņķa pašvaldību, kas
pārstāv Dienvidigaunijas pašvaldības, uzsāk Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības
projekta „Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju”ieviešanu.

Nr.3
Par bāriņtiesas locekļu sastāva izmaiņām
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, J.Sekste
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Modris
Veitners, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Mārtiņš Andris Cīrulis,
Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
Pamatojoties uz Amatas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Zitas Ščeglovas
iesniegumu,
1. Papildināt Amatas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmuma
„Par Amatas novada bāriņtiesas izveidošanu” pirmo punktu ar
vārdiem „5 locekļi”.

2. Ievēlēt par Amatas novada bāriņtiesas locekli Maiju Žīguri.

Nr.4
Par ēdināšanas maksas noteikšanu Amatas pamatskolā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāts J.Sekste
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, pamatojoties uz
Amatas novada Amatas pamatskolas 27.08.2009. iesniegumu Nr.1-11/32 un saskaņā
ar Amatas novada domes 31.08.2009. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Modris
Veitners, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Mārtiņš Andris Cīrulis,
Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
Noteikt Amatas novada Amatas pamatskolā 2009./2010.mācību gadā vienam
izglītojamam ēdināšanas izdevumiem par vienu dienu:
1. pusdienu cenu - LVL 0.50 (piecdesmit santīmi);
2. launaga cenu - LVL 0.25 (divdesmit pieci santīmi).

Nr.5
Par izmaiņām darba līgumā izglītības iestāžu darbiniekiem
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: J.Sekste, L.Puncule
Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 3.pantu, likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. un 3.pantu un
saskaņā ar Amatas novada domes 31.08.2009. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Modris
Veitners, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Mārtiņš Andris Cīrulis,
Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
Lai nodrošinātu likumīgu un liederīgu rīcību ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un
mantu, uzdot:
1. Amatas novada pašvaldības sekojošu iestāžu vadītājiem:
• Amatas novada pirmsskolas izglītības iestāde Kastanītis;
• Amatas novada Nītaures pirmsskolas izglītības iestāde Taurīte;
• Amatas novada Drabešu sākumskola;
• Amatas novada Amatas pamatskola;
• Amatas novada Sērmūkšu pamatskola;
• Amatas novada Zaubes pamatskola;
• Amatas novada Drabešu internātpamatskola;
• Spāres speciālā internātskola;
• Amatas novada Nītaures vidusskola
1.1. 2009.gada septembra mēnesī noslēgt vienošanos ar iestādes
darbiniekiem par izmaiņām darba līgumā saskaņā ar pielikumu;

1.2. tiem darbiniekiem, kuri līdz 01.09.2009. nav norēķinājušies ar iestādi par
iepriekšējā periodā saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem, iestāžu
vadītājiem papildināt vienošanos ar parāda ieturējuma grafiku;
1.3. līdz 2009.gada 30.septembrim vienošanās par izmaiņām darba līgumā
apstiprinātas kopijas iesniegt par iestādes grāmatvedības uzskaiti
atbildīgajam Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vai iestādes
grāmatvedim.
2. Finanšu nodaļai (vadītāja A.Bičuka), Drabešu internātpamatskolas
grāmatvedei un Spāres speciālās internātskolas grāmatvedei nodrošināt
ieturējuma veikšanu no darbinieku mēneša amatalgas par pārskata mēnesī
darbiniekiem sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem saskaņā ar iestādei
apstiprinātajām ēdināšanas maksām.

Nr.6
Par vienotā grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu
Ziņo novada Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka

Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, 21.10.2003. LR Ministru
kabineta noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un
organizāciju”, 15.11.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.867 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un saskaņā ar Amatas novada domes
31.08.2009. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Modris
Veitners, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Mārtiņš Andris Cīrulis,
Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības un pakļautības iestāžu vienoto
grāmatvedības kontu plānu saskaņā ar pielikumu.
2. Lai nodrošinātu operatīvu kontu plāna pielietošanu grāmatvedības
uzskaitē, pilnvarot Amatas novada domes priekšsēdētāju ar rīkojumu
apstiprināt izmaiņas kontu plānā, ja tās radušās sakarā ar grozījumiem
normatīvajos dokumentos un nepieciešamajām izmaiņām uzskaites
specifikas nodrošināšanai.

Nr.7
Ar vecāku maksas noteikšanu Nītaures pirmskolas izglītības iestādē „Taurīte”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: J.Sekste, L.Puncule
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 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.), Amatas novada Nītaures pirmsskolas izglītības iestādes

„Taurīte” vadītājas D.Lezdiņas 2009.gada 28.augusta iesniegumu Nr.8/2-6 un
saskaņā ar Amatas novada domes 31.08.2009. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Modris
Veitners, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, 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 Nītaures pirmskolas izglītības iestādē
Taurīte”noteikt:
1.1. vecāku maksu par vienu dienu LVL 1.30 (Viens lats, 30 santīmi) vienam
bērnam ēdināšanas izdevumiem.
1.2 maksu par vietas saglabāšanu pirmsskolas izglītības iestādē LVL 0.30
(trīsdesmit santīmi) dienā par vienu bērnu, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādi, izņemot:
slimības gadījumā, kas apstiprināta ar ģimenes ārsta izziņu;
vecāku atvaļinājuma laikā, iepriekš iesniedzot iesniegumu pirmsskolas izglītības
iestādei;
laikā, kad slēgta pirmsskolas izglītības iestāde.
2. Uzdot Amatas novada Nītaures pirmsskolas izglītības iestādes „Taurīte”
vadītājai D.Lezdiņai iepazīstināt bērnu vecākus/aizbildņus ar domes lēmumu
un veikt nepieciešamos grozījumus līgumā par bērna uzturēšanos izglītības
iestādē.
3. Ar 2009.gada 1.septembri atzīt par spēku zaudējušu Nītaures pagasta
padomes 29.01.2009. sēdes lēmuma Nr.2 „Par sociālās palīdzības un finanšu
jautājumiem” 2.5. punktu (sēdes protokols Nr.1).
Nr.8
Par papildus finansējumu Nītaures mūzikas un mākslas skolai mācību procesa
nodrošināšanai
Ziņo novada novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: S.Krastiņa, A.Jansons, P.Sockis, E.Eglīte
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.), Amatas novada Nītaures mūzikas un mākslas skolas direktores
M.Busotes Uzuliņas 31.08.2009. iesniegumu un saskaņā ar Amatas novada domes
31.08.2009. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Modris
Veitners, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Mārtiņš Andris Cīrulis,
Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. No 2009.gada 1.septembra līdz 2009.gada 31.decembrim piešķirt papildu
finansējumu no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem 1 (vienas)
pedagoģiskās likmes ar atalgojumu Ls 255.00 (Divi simti piecdesmit pieci
lati) mēnesī mācību procesa nodrošināšanai.
2. Finanšu nodaļai (vadītāja A.Bičuka) iekļaut piešķirto finansējumu Amatas
novada pašvaldības šī gada pamatbudžeta grozījumos.

3. Lai īstenotu profesionālās ievirzes izglītību atbilstoši licencētajām
izglītības programmām, uzdot Amatas novada Nītaures mūzikas un
mākslas skolas direktorei M.Busotei Uzuliņai līdz 30.09.2009. sagatavot
priekšlikumus audzēkņu vecāku līdzdalības maksājumu palielinājumam.
Nr.9
Par valsts dotācijas sadali novada izglītības iestādēm
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: P.Sockis, V.Lācis, J.Sekste, A.Jansons

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, LR Ministru
kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība”, 25.09.2007. noteikumiem Nr.652 „Speciālās izglītības iestāžu,
vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu
finansēšanas kārtība”, 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, 28.07.2009. noteikumiem Nr.837 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām” un saskaņā ar Amatas novada domes 31.08.2009. Finanšu
komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Modris
Veitners, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Mārtiņš Andris Cīrulis,
Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :

1. Apstiprināt „Valsts budžeta mērķdotāciju izglītībai
2009./2010.mācību gadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt:

sadales

kārtība

2.1. mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, sadalījumu no 01.09.2009. līdz 31.12.2009. saskaņā ar
1.pielikumu;
2.2. mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta skolu
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām, sadalījumu no 01.09.2009. līdz 31.12.2009. saskaņā ar 2.pielikumu;
2.3. mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības
iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām
internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, sadalījumu no
01.09.2009. līdz 31.12.2009. saskaņā ar 3. un 3.1.pielikumu.
4. Finanšu nodaļai (vadītāja A.Bičuka) nodrošināt mērķdotāciju pašvaldībām un
to izlietojumu iekļaušanu Amatas novada pašvaldības šī gada pamatbudžeta
grozījumos.
5. Nesadalīt mērķdotāciju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām starp Drabešu internātpamatskolu un Spāres speciālo
internātskolu, šo jautājuma izskatīšanu atliekot uz 16.septembra Amatas
novada domes sēdi.

Nr.10
Par pirmskolas izglītības iestāžu darba algas likmes noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: L.Puncule, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, LR Ministru
kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi un
saskaņā ar Amatas novada domes 31.08.2009. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Modris Veitners,
Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis
Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. No 2009.gada 1.septembra līdz 2009.gada 31.decembrim apstiprināt
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (grupu) metodiķim un
pedagogiem sekojošas zemākās mēneša darba algas likmes:
1.1.
LVL 245.00 – pedagogam ar pedagoģiskā darba stāžu mazāku
par 5 gadiem;
1.2. LVL 250.00 – pedagogam ar darba stāžu no 5 līdz 10 gadiem;
1.3. LVL 255.00 – pedagogam ar darba stāžu lielāku par 10 gadiem.
2. No 2009.gada 1.septembra līdz 2009.gada 31.decembrim apstiprināt
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem sekojošas
zemākās mēneša darba algas likmes:
2.1. LVL 447.00 – iestādes vadītājam ar izglītojamo skaitu līdz 100;
2.2.LVL 457.00 – iestādes vadītājam ar izglītojamo skaitu no 101 līdz 150;
2.3.LVL 471.00 – iestādes vadītājam ar izglītojamo skaitu no 151 līdz 250.
3. Piemaksu par papildus pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītības
iestādē piešķir attiecīgās izglītības iestādes darba samaksas fonda
ietvaros līdz 20 procentu apmērā no mēneša darba algas likmes.

Nr.11
Par atkritumu apsaimniekošanu Amatas novadā
Ziņo SIA ZAAO direktors Aivars Sirmais
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, M.A.Cīrulis, I.Lāce, E.Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Modris
Veitners, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Mārtiņš Andris Cīrulis,
Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Pieņemt zināšanai SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas
organizācija” pārstāvju sniegto informāciju.
2. Gatavot pašvaldības saistošo noteikumu par atkritumu apsaimniekošanas
kārtību Amatas novadā projektu.

Nr.12
Iesniegumi

Nr.12.1
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: V.Lācis, J.Sekste, A.Kazerovskis, T.Šelengovs
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 14 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Modris
Veitners, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Mārtiņš Andris Cīrulis,
Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas
Amatas novada Drabešu pagastā ar nosaukumu „Grantskalni 1”, kadastra
numurs 4246 005 0297, sastāvošu no viena zemes gabala 0,981 ha
kopplatībā;
2. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas
Amatas novada Drabešu pagastā ar nosaukumu „Bērītes”, kadastra numurs
4246 009 0034, sastāvošu no zemes gabala 11,7 ha kopplatībā.
3. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas
Amatas novada Zaubes pagastā ar nosaukumu „Akmenāji”, kadastra
numurs 4296 001 0002, sastāvošu no zemes gabala 44,5 ha kopplatībā un
vienas pamatceltnes un divām palīgceltnēm.
4. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas
Amatas novada Skujenes pagastā ar nosaukumu „Lociņi”, kadastra numurs
4278 507 0006, sastāvošu no vienas pamatceltnes-dzīvojamās mājas.
5. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas
Amatas novada Zaubes pagastā ar nosaukumu „Slokas”, kadastra numurs
4296 011 0034, sastāvošu no viena zemes gabala 7,7 ha kopplatībā.
6. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas
Amatas novada Skujenes pagastā ar nosaukumu „Kalna Pikņēni”, kadastra
numurs 4278 012 0014, sastāvošu no zemes gabala 21,3 ha platībā.
(pilns lēmumu – administratīvo aktu – teksts sēdes protokola pielikumā).

Nr.12.2
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Kalna Spinduļi”sadalīšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāts V.Lācis
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 9.panta pirmo daļu,
LR Ministru kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
nteikumi”10.3. punktu un Zaubes pagasta saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Zaubes
pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Modris

Veitners, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Mārtiņš Andris Cīrulis,
Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Neiebilst nekustamā īpašuma „Kalna Spinduļi” zemes gabala ar
kadastra numuru 4296 003 0035 sadalīšanai trīs atsevišķās zemes
vienībās.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar zemes ierīcības
projekta darba uzdevumu.
(Lēmuma pilns teksts un darba uzdevums sēdes protokola
pielikumā).

Nr.12.3
Par īpašumā piešķirtās zemes aprēķinātās samaksas samazināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: V.Lācis, T.Šelengovs,M.A.Cīrulis
Pamatojoties uz LR Ministru Padomes 1993.gada 10.februāra lēmumu Nr.66,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Modris
Veitners, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Mārtiņš Andris Cīrulis,
Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Noteikt par īpašumā piešķirtās zemes gabala ar kadastra numuru 4296
009 0050 aprēķinātās samaksas kopējo samazinājumu 24% apmērā par
laiku, kopš brīža, kad zemes piešķirta lietošanā Raimondam Švartam.
2. Noteikt par īpašumā piešķirtās zemes gabala ar kadastra numuru 4246
007 0098 aprēķinātās samaksas kopējo samazinājumu 25% apmērā par
laiku, kopš brīža, kad zemes piešķirta lietošanā Sandrai Miesniecei.
3. Noteikt par īpašumā piešķirtās zemes gabala ar kadastra numuru 4278
007 0101 aprēķinātās samaksas kopējo samazinājumu 25% apmērā par
laiku, kopš brīža, kad zemes piešķirta lietošanā Aleksandram Ģēģerim.
4. Noteikt par īpašumā piešķirtās zemes gabala ar kadastra numuru 4278
007 0105
aprēķinātās samaksas kopējo samazinājumu 25% apmērā par
laiku, kopš brīža, kad zemes piešķirta lietošanā Sergejam Ludženiekam.
5. Noteikt par īpašumā piešķirtās zemes gabala ar kadastra numuru 4296
003 0013 aprēķinātās samaksas kopējo samazinājumu 25% apmērā par
laiku, kopš brīža, kad zemes piešķirta lietošanā Valdai Veisenkopfai.
(pilns lēmumu teksts sēdes protokola pielikumā)
Nr.12.4
Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, M.Veitners
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiem
Nr.384 „Adresācijas noteikumi”,

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Modris
Veitners, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Mārtiņš Andris Cīrulis,
Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
Piešķirt jaunu nosaukumu „Pingvīni” zemes vienībai ar kadastra numuru 4246
005 0297.
(Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā).

Nr.12.5
Par ēku ierakstīšanu zemesgrāmatā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: V.Lācis, J.Sekste
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, , Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Modris
Veitners, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Mārtiņš Andris Cīrulis,
Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs ; PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Apstiprināt zemes vienībai Skujenes pagastā, kadastra numurs 4278 007
0115, kopplatību 1,40 ha.
2. Noteikt zemes izmantošanas mērķi zemes gabalam 1,40 ha platībā,
kadastra numurs 4278 007 0115, ēku uzturēšanai un apsaimniekošanai.
3. Atļaut Guntaram Slavēnam ierakstīt zemesgrāmatā ēkas, kuras atrodas uz
zemes vienības ar kadastra numuru 4278 007 0115.
(Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā).

Sēdi slēdz plkst. 17:30
Sēdes vadītāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure

Pielikums
Amatas novada domes
sēdei Nr.15
02.09.2009.
Apstiprināta ar
Amatas novada domes
2009.gada 2.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.15)

Valsts budžeta mērķdotāciju izglītībai sadales kārtība
2009./2010.mācību gadā
Izdoti saskaņā ar :
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu;
LR Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumu Nr.837
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām” 10.punktu

2. Vispārīgie jautājumi
Šī kārtība nosaka kā 2009./2010.mācību gadā:
tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Amatas novada
pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai;
tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Amatas novada
pašvaldības izglītības iestāžu, speciālo izglītības iestāžu un
internātskolu interešu izglītības programmām;
tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Amatas novada
pašvaldības speciālās izglītības iestādēm un internātskolām.
Kārtība piemērojama valsts un pašvaldību budžetos attiecīgajam kārtējam gadam
apstiprinātā finansējuma ietvaros.
Pašvaldības izglītības iestāžu direktori nodrošina mērķdotācijas izlietojumu
atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
Pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu kārtējā gadā pašvaldības izglītības iestādes
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sagatavo un iesniedz pašvaldības Finanšu nodaļā
līdz nākamā gada 1.februārim.
Pašvaldības Finanšu nodaļa sagatavo kopsavilkuma pārskatu par mērķdotācijas
izlietojumu un iesnidz to LR Izglītības un zinātnes ministrijā Ministru kabineta
noteiktajā termiņā.
3. Valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai aprēķināšanas
un sadales kārtība
Mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai aprēķina ievērojot šādus
rādītājus:
izglītības iestādē īstenotās programmas;
skolēnu skaitu izglītības iestādē mācību gada 1.septembrī, kas tiek
normēts piemērojot šādus koeficientus:
koeficientu 0.75 – 1.-4.klases skolēnu skaitam;
koeficientu 1 – 5.-9.klases skolēnu skaitam;
koeficientu 1.25 – 10.-12.klases skolēnu skaitam;
normētā skolēnu skaita aprēķināšanai atbilstoši kārtējam gadam
apstiprinātā finansējuma ietvaros piemēro šādus koeficientus:
koeficientu 1.47 – ja izglītības iestāde īsteno speciālās
izglītības programmu speciālajās klasēs (vai integrējot
skolēnus ar speciālām vajadzībām).

mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai aprēķina
ievērojot normētā skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga
mēneša darba algas likmi, kas 2009./2010.mācību gadā ir 8:1.
pedagoģisko darbinieku atalgojumam paredzētais darba samaksas
fonds tiek aprēķināts izglītības iestādei aprēķināto likmju skaitu
reizinot ar 28.07.2009. LR Ministru kabineta noteikumos Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto pedagoga zemāko
mēneša darba algas likmu ar pedagoģiskā darba stāžu no 5 līdz 10
gadiem – LVL 250.00 (Divi simti piecdesmit lati).
4. Valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītības programmu pedagogu
daļējai darba samaksai aprēķināšanas un sadales kārtība
Mērķdotāciju interešu izglītības programmu pedagogu darba algas un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām aprēķina saskaņā ar pašvaldībai
piešķirto mērķdotāciju atbilstoši izglītojamo skaitam 2009.gada 1.septembrī
vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs.
Izglītības iestādes vadītājs nodrošina:
pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtās mērķdotācijas ietvaros
atbilstoši pedagogu tarifikācijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
5. Valsts budžeta mērķdotācijas speciālās izglītības iestādēm un internātskolām
aprēķināšanas un sadales kārtība
Mērķdotācijas apmēru pašvaldības speciālo izglītības iestāžu un internātskolu
pedagogu darba samaksai kārtējam budžeta gadam aprēķina saskaņā ar Ministru
kabineta noteikto speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās
izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtību.
No valsts budžeta mērķdotācijas finansē speciālo internātskolu un
internātpamatskolu:
uzturēšanas izdevumus;
pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas.
Uzturēšanas izdevumus aprēķina ievērojot Ministru kabineta noteikto uzturēšanas
izdevumu normatīvu (gadā) vienam internātskolas izglītojamam, kas saņem internāta
pakalpojumus, piemērojot šādus koeficientus, par pamatu ņemot izglītojamo skaitu
minētajās iestādēs iepriekšējā iepreikšējā budžeta gada 1.septembrī:
koeficientu 1 - izglītojamam internātskolā;
koeficientu 1.32 – izglītojamam speciālajā internātskolā;
koeficientu 0.85 – ja izglītojamais apgūst izglītības programmu, bet
nesaņem internāta pakalpojumus.
Finansējuma apmēru pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām kārtējam budžeta gadam nosaka, par pamatu ņemot iestāžu
pedagoģisko likmju skaitu iepreikšējā budžeta gada 1.septembrī, vispirms nodrošinot
īstenotajā izglītības programmā paredzēto mācību priekšmetu stundu apmaksu.
Ja skolēns speciālajā skolā vai internātskolā tiek uzņemts pēc attiecīgā gada
1.septembra, tad speciālās izglītības iestādes un internātskolas vadītājs nodrošina
kontroli par mērķdotācijas tādā apmērā, kas paredzēta šim skolēnam, saņemšanu no
tās pašvaldības, no kuras izglītības iestādes skolēns ir uzņemts.
6. Izglītības iestāžu tarifikācijas kārtība
Izglītības iestādes vadītājs nodrošina:

pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtās mērķdotācijas ietvaros
atbilstoši pedagogu tarifikācijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,
vispirms nodrošinot īstenotajā izglītības programmā paredzēto
mācību priekšmetu stundu apmaksu;
iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla darba
samaksas finansēšanai ne vairāk kā 15% no saņemtās mērķdotācijas;
tarifikāciju sagatavošanu sadalījumā pa finansēšanas avotiem.
Izglītības iestādes vadītājs līdz 10.septembrim iesniedz pašvaldības Finanšu
nodaļā tarifikāciju un pedagogu amata vienību sarakstu, kurus saskaņo Finanšu
nodaļas vadītāja un Amatas novada domes priekšsēdētāja.
Izglītības iestādes vadītāja tarifikācija tiek sagatavota uz atsevišķas veidlapas.
Tarifikāciju saskaņo Finanšu nodaļas vadītāja un apstiprina Amatas novada domes
priekšsēdētāja.

