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”

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.16
Amatas novada Skujenes pagastā

2009.gada 17.septembrī

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

Darba kārtība:
1. Par Amatas novada teritorijas plānojumu apstiprināšanu.
2. Par Amatas novada teritorijas detālplānojumu apstiprināšanu
3. Par Amatas novada pašvaldības Saimniecības nodaļas nolikuma
apstiprināšanu.
4. Par Amatas novada pašvaldības Labiekārtošanas nolikuma apstiprināšanu.
5. Par papildus finansējumu Amatas novada pamatizglītības iestāžu vadītāju
darba samaksai.
6. Par valsts budžeta mērķdotāciju izglītībai sadales kārtību.
7. Par grozījumiem Amatas novada domes 02.09.2009.lēmumā „Par valsts
dotācijas sadali novada izglītības iestādēm”.
8. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Amatas novada pašvaldības 05.08.2009.
Amatas novada pašvaldības 05.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.10
„Amatas novada pašvaldības budžets 2009.gadam”.
9. Par aizņēmuma līguma ar valsts kasi pārslēgšanu no valūtas latos uz valūtu
eiro.
10. Par Cēsu rajona padomes budžeta grozījumiem sakarā ar iestāžu nodošanu
11. Par Cēsu rajona padomes budžeta grozījumiem sakarā ar budžeta
samazināšanu.
12. Par pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecību Drabešu pagasta „Jaunjūgās-1”.
13. Par maksas noteikšanu par Gatartas pansionāta sniegtajiem sociālās aprūpes
pakalpojumiem citu rajonu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušām personām.
14. Iesniegumu izskatīšana.
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15. Informācija par Valsts nodarbinātības dienesta bezdarbnieku nodarbināšanas
programmas izpildi.
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, Solvita Krastiņa, Pēteris Sockis, Modris Veitners, Andris
Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Tālis Šelengovs.

Domes izpilddirektors Māris Timermanis,
Domes Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka,
Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds Lukjanovs.

Nr.1
Par Amatas novada teritorijas plānojumu apstiprināšanu
Ziņo Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds Lukjanovs.
Izsakās deputāti: J.Sekste, V.Lācis

Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 2.punktu un
Pārejas noteikumu 13.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
3.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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. Izdot Amatas novada saistošos noteikumus Nr.17 “Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem”, kas sastāv no:
1.1. Amatas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Par
grozījumiem 2007.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2. “Amatas
novada teritorijas plānojums 2006.-2018.gads”,
1.2. Nītaures pagasta padomes saistošajiem noteikumiem Nr.9
“Nītaures pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam”,
1.3. Skujenes pagasta padomes saistošajiem noteikumiem Nr.7
“Skujenes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam”,
1.4. Zaubes pagasta padomes saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Zaubes
pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017. ar 2009.gada grozījumiem”.
2. Novada teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļai līdz 2009.gada
3.novembrim izvērtēt novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo bijušo vietējo

2

pašvaldību (novada teritoriālo vienību) izstrādē esošos detālplānojumus atbilstoši to
juridiskajam statusam un iesniegt priekšlikumus turpmākai rīcībai.
3. Ar saistošajiem noteikumiem Nr.17 ikviena fiziska un juridiska persona var
iepazīties Amatas novada pašvaldība ēkā, “Ausmas”, Amatas novads, Drabešu
pagasts, darba dienās no plkst.8:30 līdz 17:00.
4. Lēmumu publicēt laikrakstā “Druva” un “Latvijas Vēstnesis”, un ievietot
pašvaldības mājas lapā www.amatasnovads.lv.

Nr.2
Par Amatas novada teritorijas detālplānojumu apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, M.Veitners
Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sestās daļas
2.punktu un Pārejas noteikumu 13.punktu, likuma ,,Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 3.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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 ar Amatas novada Domes saistošajiem noteikumiem
detālplānojumus saskaņā ar pielikumiem (sēdes protokola pielikumā).
2. Šo lēmumu publicēt vietējā laikrakstā "Druva" un laikrakstā "Latvijas
Vēstnesis", norādot, ka ar sarakstu par detālplānojumiem, kas ir apstiprināti ar
Amatas novada Domes saistošajiem noteikumiem, var iepazīties pašvaldības mājas
lapā www.amatasnovads.lv

Nr.3
Par Amatas novada pašvaldības Saimniecības nodaļas nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Saimniecības nodaļas vadītājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: A.Kazerovskis, L.Puncule, T.Šelengovs
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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 Saimniecības nodaļas nolikumu.
(Nolikuma teksts pielikumā).

Nr.4
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Par Amatas novada pašvaldības Labiekārtošanas nodaļas nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo novada domes Labiekārtošanas nodaļas vadītājs Jānis Sekste
Izsakās deputāti: E.Eglīte, V.Lācis
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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 Labiekārtošanas nodaļas nolikumu.
(Nolikuma teksts sēdes protokola pielikumā).
Nr.5
Par papildus finansējumu Amatas novada pamatizglītības iestāžu vadītāju
darba samaksai
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka.
Izsakās deputāti: A.Kazerovskis, 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 pamatizglītības iestāžu pedagogu
tarifikācijām un saskaņā ar Amatas novada domes 16.09.2009. Finanšu komitejas
atzinumu
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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. No 2009.gada 1.septembra līdz 2009.gada 30.novembrim piešķirt papildu
finansējumu no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem sekojošu pamatizglītības
iestāžu vadītāju darba samaksai:
1.1. Drabešu sākumskola, 0.6025 likmes ar atalgojumu Ls 269.32 (Divi simti
sešdesmit deviņi lati, 32 santīmi) mēnesī;
1.2. Amatas pamatskola, 0.10 likmes ar atalgojumu Ls 47.27 (Četrdesmit septiņi
lati, 27 santīmi) mēnesī;
1.3 Sērmūkšu pamatskola, 0.423 likmes ar atalgojumu Ls 189.00 (Viens simts
astoņdesmit deviņi lati, 00 santīmi) mēnesī;
1.4. Zaubes pamatskola, 0.463 likmes ar atalgojumu Ls 206.96 (Divi simti seši
lati, 96 santīmi) mēnesī;
1.5. Nītaures vidusskola, 0.0.472 likmes ar atalgojumu Ls 215.27 (Divi simti
piecpadsmit lati, 27 santīmi) mēnesī.
2. Finanšu nodaļai (vadītāja A.Bičuka) iekļaut piešķirto finansējumu Amatas
novada pašvaldības šī gada pamatbudžeta grozījumos.
3. Izveidot darba grupu, kas pilnvarota sagatavot novada izglītības iestāžu
pārvaldes struktūru reorganizāciju, ievērojot Ministru kabineta noteikumos
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noteiktos samaksas noteikumus izglītības iestāžu administrācijai samazinātā
finansējuma apstākļos.
4. Noteikt, ka līdz 2009. gada 1. novembrim darba grupa iesniedz domei
priekšlikumus par novada izglītības iestāžu darbību nākotnē un izglītības
iestāžu administrāciju apvienošanu.

Nr.6
Par valsts budžeta mērķdotāciju izglītībai sadales kārtību
Ziņo pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: P.Sockis, L.Puncule, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, LR Ministru
kabineta 25.09.2007. noteikumu Nr.652 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās
izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas
kārtība” 6.punktu „Finansējuma apmēru pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām kārtējam budžeta gadam nosaka, par pamatu
ņemot šo noteikumu 1.punktā minēto iestāžu pedagoģisko likmju skaitu iepriekšējā
budžeta gada 1.septembrī.”, Amatas novada domes 02.09.2009. sēdē apstiprinātās
„Valsts budžeta mērķdotāciju izglītībai sadales kārtība 2009./2010.mācību gadā”
(sēdes protokols Nr.15) 4.punkta 4.daļu un saskaņā ar Amatas novada domes
16.09.2009. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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 mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas
izglītības iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām
internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no
01.09.2009. līdz 31.12.2009. saskaņā ar 1. un 2.pielikumiem.

Nr.7
Par grozījumiem Amatas novada domes 02.09.2009.lēmumā „Par valsts
dotācijas sadali novada izglītības iestādēm”
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: Ā.Kazerovskis, T.Šelengovs, P.Sockis, L.Puncule
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, LR Ministru
kabineta 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 izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs uz 2009.gada
1.septembri,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
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Puncule, Modris Veitners, 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 :
Izdarīt Amatas novada domes 02.09.2009. lēmumā Nr.9 „Par valsts dotācijas
sadali novada izglītības iestādēm” šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.1. punktu šādā redakcijā:
„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. Izteikt 2.2. punktu šādā redakcijā:
„2.2. mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta
skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, sadalījumu no 01.09.2009. līdz 31.12.2009.
saskaņā ar 2.pielikumu;”

Nr.8
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Amatas novada pašvaldības 05.08.2009.
Amatas novada pašvaldības 05.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.10
„Amatas novada pašvaldības budžets 2009.gadam”
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, E.Eglīte

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
46.pantu un saskaņā ar Amatas novada domes 16.09.2009. Finanšu komitejas
atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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 Saistošos noteikumus Nr.23 „Grozījumi Amatas novada
pašvaldības 05.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.10 „Amatas novada
pašvaldības budžets 2009.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā
nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.

Nr.9
Par aizņēmuma līguma ar valsts kasi pārslēgšanu no valūtas latos uz valūtu
eiro
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: V. Lācis, E.Eglīte
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Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.punktu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumu” pārejas noteikumu 13.punktu, Zaubes pagasta padomes 17.06.2009. lēmumu
Nr.3 „Par aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi pārslēgšanu no valūtas latos uz valūtu
eiro” (sēdes protkols Nr.9), Amatas novada pašvaldības 01.07.2009. lēmumu „Par
Amatas novada pašvaldības kā budžeta iestādes izveidošanu” (sēdes protokols Nr.10)
un saskaņā ar Amatas novada domes 16.09.2009. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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 :
Pārslēgt sekojošus noslēgtos aizdevuma līgumus no valūtas latos uz valūtu eiro:
1. starp Latvijas Republikas Valsts kasi un Zaubes pagasta padomi:
1.1. 22.10.2004. līgums Nr.A2/1/04/993, trančes Nr.P-173/2004 (spēkā
esošā procentu likme 5.36% gadā);
1.2. 04.09.2008. līgums Nr.A2/1/08/750, trančes Nr.P-306/2008 (spēkā
esošā procentu likme 6.85% gadā);
2. starp Latvijas Republikas Valsts kasi un Amatas novada domi:
2.1. 09.08.2007. līgums Nr.A2/1/07/389, trančes Nr.P-261/2007 (spēkā
esošā procentu likme 7.22% gadā);
2.2. 01.07.2008. līgums Nr.A2/1/08/614, trančes Nr.P-224/2008 (spēkā
esošā procentu likme 6.749% gadā);
3. starp Latvijas Republikas Valsts kasi un Nītaures pagasta padomi:
3.1. 03.07.2008. līgums Nr.A2/1/08/625, trančes Nr.P-229/2008 (spēkā
esošā procentu likme 6.749% gadā);
4. starp Latvijas Republikas Valsts kasi un Skujenes pagasta padomi:
4.1. 09.11.2006. līgums Nr.A2/1/06/598, trančes Nr.P-264/2006 (spēkā
esošā procentu likme 5.228% gadā);
4.2. 20.11.2008. līgums Nr.A2/1/08/925, trančes Nr.P-397/2008 (spēkā
esošā procentu likme 7.50% gadā);
4.3. 20.11.2008. līgums Nr.A2/1/08/926, trančes Nr.P-398/2008 (spēkā
esošā procentu likme 7.50% gadā).

Nr.10
Par Cēsu rajona padomes budžeta grozījumiem sakarā ar iestāžu nodošanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, L.Puncule
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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 4.septembra lēmumu un vadošā novada atzinumu,
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1.Apstiprināt sekojošus grozījumus Cēsu rajona padomes 2009.gada
pamatbudžetā.
2. Samazināt ieņēmumus rajona padomes kopbudžetā par Ls 2 357 948,00;
t.sk.
2.1. Veselavas speciālā pirmskolas izglītības iestādei par Ls
152476,00; no tiem
2.1.1. 8.6.2.3.Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi
par kontu atlikumiem par Ls 20,00
2.1.2. 21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām par Ls 3000,00
2.1.3. 19.3.1.1. Pašvaldību budžeta transferti izglītības funkciju
nodrošināšanai no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales par Ls
141153,00
2.1.4. 19.3.2.1. Pašvaldību budžeta transferti izglītības funkciju
nodrošināšanai no rajona padomju līdzekļiem par Ls 8303,00
2.1.5. Budžeta līdzekļu atlikumu uz 2009.gada 1.janvāri par Ls
6721,00
2.2. Cēsu sanatorijas internātpamatskolai par Ls 792428,00
2.2.1. 8.6.2.3.Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi
par kontu atlikumiem par Ls 90,00
2.2.2. 21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu par Ls 300,00
2.2.3. 21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem par
Ls 1000,00
2.2.4. 19.3.1.1. Pašvaldību budžeta transferti izglītības funkciju
nodrošināšanai no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales par Ls
732800,00
2.2.5. Pašvaldību budžeta transferti izglītības funkciju
nodrošināšanai no rajona padomju līdzekļiem par Ls 58238,00
2.2.6. Budžeta līdzekļu atlikumu uz 2009.gada 1.janvāri par Ls
46027,00
2.3. Raiskuma sanatorijas internātpamatskolai par Ls 653992,00; no
tiem:
2.3.1. Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu
atlikumiem par Ls 40,00
2.3.2. 21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu par Ls 100,00
2.3.3. 21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
par Ls 1700,00
2.3.4. 19.3.1.1. Pašvaldību budžeta transferti izglītības funkciju
nodrošināšanai no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales par Ls
651352,00
2.3.5. Pašvaldību budžeta transferti izglītības funkciju
nodrošināšanai no rajona padomju līdzekļiem par Ls 800,00
2.3.6. Budžeta līdzekļu atlikumu uz 2009.gada 1.janvāri par Ls
5,00
2.4. Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai „Cēsu veselības aprūpes
centrs” par Ls 706299,00; no tiem:
2.4.1. 8.6.2.3.Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi
par kontu atlikumiem par Ls 500,00
2.4.2. 21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu par Ls 7500,00
2.4.3. 21.3.9.2. Ieņēmumi no pacientu iemaksām par Ls
56000,00
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2.4.4. 21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem par
Ls 353800,00
2.4.5. 21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
par Ls 600,00
2.4.5. Budžeta līdzekļu atlikumu uz 2009.gada 1.janvāri par Ls
287899,00
3. Samazināt izdevumus Cēsu rajona padomes kopbudžetā par Ls 2 357
948,00 t.sk.
3 .1. Veselavas speciālā pirmskolas izglītības iestādei par Ls
159197,00; no tiem,
09.100 kods 1000 par Ls 124811,00
kods 2000 par Ls 23283,00
kods 5000 par Ls 11103,00
3.2. Cēsu sanatorijas internātpamatskolai par Ls 838455,00; no tiem
09.200 kods 1000 par Ls 517851,00
kods 2000 par Ls 299355,00
kods 5000 par Ls 18876,00
kods 6000 par Ls 2373,00
3.3. Raiskuma sanatorijas internātpamatskolai par Ls 653997,00; no
tiem
09.200 kods 1000 par Ls 542525,00
kods 2000 par Ls 102578,00
kods 5000 par Ls 8234,00
kods 6000 par Ls 660,00
3.4. Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai „Cēsu veselības aprūpes
centrs” par Ls 706299,00; no tiem:
07.620 kods 1000 par Ls 439130,00
Kods 2000 par Ls 112145,00
Kods 5000 par Ls 60000,00
Atlikumu uz 2009.gada 31.decembri par Ls 95024,00

Nr.11
Par Cēsu rajona padomes budžeta grozījumiem sakarā ar budžeta
samazināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, L.Puncule
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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 4.septembra lēmumu un vadošā novada atzinumu,
1.Apstiprināt sekojošus grozījumus Cēsu rajona padomes 2009.gada
pamatbudžetā.
2. Palielināt ieņēmumus Cēsu rajona padomei par Ls 8533,00; t, sk.
2.1. Cēsu rajona padomes Pieaugušo izglītības centram par Ls 8533,00;
no tiem
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2.1.1. 21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi par Ls
8533,00
3. Samazināt ieņēmumus Cēsu rajona padomes kopbudžetā par Ls 227642,00;
t.sk.
3.1. Cēsu rajona padomei par Ls 170458,00
3.1.1. 18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda par Ls 170458,00
3.2. Cēsu rajona padomes Pieaugušo izglītības centram par Ls
4308,00
3.2.1. 18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par Ls 4308,00
3.3. Cēsu pilsētas pansionātam par Ls 31000,00; no tiem:
3.3.1. 18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par Ls 31000,00
3.4. Gatartas pansionātam par Ls 21876,00; no tiem:
3.4.1. 18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par Ls 21876,00
4. Palielināt izdevumus Cēsu rajona padomei par Ls 8533,00, t.sk.
4.1. Cēsu rajona padomes Pieaugušo izglītības centram par Ls
8533,00; no tiem;
09.820 kods 2000 par Ls 8533,00
5. Samazināt izdevumus Cēsu rajona padomes kopbudžetā par Ls 227642,00
t.sk.
5 .1. Cēsu rajona padomei par Ls 170458,00; no tiem,
01.100 kods 2000 par Ls 29455,00
04.730 kods 3262 par Ls 5940,00
04.920 kods 2000 par Ls 47933,00
05.600 kods 2000 par Ls 4725,00
kods 5000 par Ls 1700,00
08.100 kods 2000 par Ls 2871,00
kods 3261 par Ls 3500,00
08.200 kods 2000 par Ls 9317,00
08.620 kods 7237 par Ls 3297,00
kods 7239 par Ls 225,00
09.510 kods 2000 par Ls 9893,00
09.520 kods 2000 par Ls 420,00
09.820 kods 2000 par Ls 2041,00
kods 3262 par Ls 578,00
kods 7236 par Ls 23584,00
10.200 kods 2000 par Ls 20000,00
10.700 kods 3262 par Ls 748,00
10.920 kods 2000 par Ls 2231,00
Kods 7239 par Ls 2000,00
5.2. Cēsu pilsētas pansionātam par Ls 31000,00; no tiem
10.200 kods 2000 par Ls 31000,00
5.3. Gatartas pansionātam par Ls 21876,00; no tiem
10.200 kods 2000 par Ls 21876,00
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5.4. Cēsu rajona padomes Pieaugušo izglītības centram par Ls 4308,00; no tiem
09.820 kods 2000 par Ls 4308,00

Nr.12
Par pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecību Drabešu pagasta „Jaunjūgās-1”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāts M.Veitners
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.un 11.
punktiem,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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 :
Amatas novada pašvaldībai nav iebildumu, ka SIA „Saime BJ”, reģistrācijas
numurs 54103009631, juridiskā adrese: Priežu iela-2, Skujenes pagasts, Amatas
novads:
1. Veic mazumtirdzniecību ar tabakas izstrādājumiem veikala telpās, kas
atrodas „Jaunjūgās-1”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Tirdzniecības
vietas adrese: „Jaunjūgas-1”, Amata, Drabešu pagasts, Amatas novads,
LV-4101;
2. Veic alkoholisko dzērienu mezumtirdzniecību veikala telpās, kas atrodas
„Jaunjūgās-1, Drabešu pagasts, Amatas novadā. Tirdzniecības vietas
adrese: „Jaunjūgas-1”, Amata, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101.

Nr.13
Par maksas noteikšanu par Gatartas pansionāta sniegtajiem sociālās aprūpes
pakalpojumiem citu rajonu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušām personām
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: A.Jansons, J.Sekste
Pamatojoties uz 2009.gada 15.septembra Cēsu rajona novadu domju
priekšsēdētāju sanāksmes lēmumu (protokols Nr. 2) un vadošā novada atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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. Noteikt laika periodā no 2009.gada 1.oktobra līdz 2009.gada 31.decembrim
maksu par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem Gatartas pansionātā
ievietotajām citu rajonu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušajām personām – Ls 256,00 (divi simti piecdesmit seši lati) mēnesī par
vienu personu.
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2. Izdarīt grozījumu Cēsu rajona padomes 2009.gada 27.janvāra lēmumā „Par
maksas
noteikšanu par Cēsu pilsētas pansionātā un Gatartas pansionātā sniegtajiem sociālās
aprūpes pakalpojumiem citu rajonu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušajām personām” ” (protokols Nr.1, 6.p.) un svītrot vārdus „Gatartas
pansionāts” (attiecīgajā locījumā).

Nr.14
Iesniegumu izskatīšana
Nr.14.1.
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: M.Veitners, T.Šelengovs
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 9.panta pirmo daļu,
LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”10.3.punktu, un Amatas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.2 „Amatas novada teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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 Drabešu pagasta „Gala Ziemēni”, zemes
vienību ar kadastra numuru 4246 009 0108, 4246 009 0048 sadalīšanai un
zemes ierīcības projekta izstrādei.
2. Neiebilst nekustamā īpašuma Drabešu pagasta „Ziemēni” zemes vienības
ar kadastra numuru 4246 009 0027 sadalīšanai un zemes ierīcības projekta
izstrādei.
(Pilns lēmumu – administratīvo aktu un zemes ierīcības projekta darba
uzdevumu teksts sēdes protokola pielikumā).

Nr.14.2
Par ēku ierakstīšanu zemesgrāmatā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”25. panta ceturto daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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 zemes vienībai ar kadastra numuru 4278 012 0046 kopplatību
5,04 ha.
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2. Noteikt zeei ar kadastra numuru 4278 012 0046 platībā 5,04 ha ēku
uzturēšanai un apsaimniekošanai.
3. Atļaut Karlīnei Konovai ierakstīt zemesgrāmatā ēkas, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra numuru 4278 012 0046.
(Pilns lēmuma – administratīvā akta teksts sēdes protokola pielikumā).

Nr.14.3
Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiem
Nr.384 „Adresācijas noteikumi”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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 :
Piešķirt jaunu nosaukumu „Mantnieki”zemes vienībai ar kadastra
Nr.4278 012 0046 un apstiprināt adresi: „Mantnieki”, Skujenes pagasts, Amatas
novads.
(pilns lēmuma- administratīvā akta teksts sēdes protokola pielikumā)
Nr.14.4
Par īpašumā piešķirtās zemes aprēķinātās samaksas samazināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Pamatojoties uz LR Ministru Padomes 1993.gada 10.februāra lēmumu Nr.66,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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. Aprēķināto samaksu par īpašumā iešķirto zemi samazināt 25%
apmērā par laiku, kopš zeme ar kadastra numuru 4246 002 0265
piešķirta lietošanā Inesei Pilāberei Drabešu pagasta d/s
„Agra”Nr.121. Noteikt aprēķinātās samaksas samazinājumu par
īpašumā izpērkamo zemi, ņemot vērā darba stāžu lauksaimniecībā.
2. Noteikt aprēķinātās samaksas samazinājumu par īpašumā izpērkamo
zemi par darba stāžu lauksaimniecībā, diviem mazgadīgiem bērniem
un laika periodu, kopš zeme piešķirta lietošanā Zaubes pagasta
„Saltupos”, kadastra numurs 4296 006 0022, Normundam Knētam.
(Pilns lēmumu – administratīvo aktu teksts sēdes protokola pielikumā).
Nr.14.5
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
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Pamatojoties uz LR 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 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas
Drabešu pagastā ar nosaukumu „Vizbulītes”, sastāvošu no zemes
gabala 05167 ha platībā.
2. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas
Nītaures pagastā ar nosaukumu „Jātnieki”, kadastra numurs 4268 005
0017, sastāvoša no zemes gabala 54,9 ha kopplatībā un vienas
pamatceltnes un četrām palīgceltnēm.
3. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas
Zaubes pagastā ar nosaukumu „Kalnozoli”, kadastra numurs 4296 001
0044, sastāvošu no zemes gabala 20,1 ha platībā.
4. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas
Amatas pagastā, sastāvošs no zemes gabala 5,89 ha kopplatībā, vienas
pamatceltnes un trīs palīgceltnēm un ir atdalīts no nekustamā īpašuma
„Dzeņi”.
Nr.15
Informācija par Valsts nodarbinātības dienesta bezdarbnieku nodarbināšanas
programmas izpildi
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 15 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Modris Veitners, 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 sniegto informāciju.
Sēdi slēdz plkst. 17:50.

Sēdes vadītājs

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure

Pielikums
Amatas novada domes
2009.gada 17.septembra
sēdes protokolam Nr.16
14

novada Domes saistošie noteikumi Nr.18
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Vecžagari” (kad.Nr.
42420040050) apstiprināšanu
Izdoti saskaņā ar likuma , .Par pašvaldībām"
21 .panta pirmās daļas 16.punktu
Teritorijas plānošanas likuma
6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu
1.Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts
nekustamam īpašumam „Vecžagari” (kad.Nr. 42420040050).

detālplānojums

2.Atzīt par spēku zaudējušiem Amatas novada domes 2007.gada
26.septembra saistošos noteikumus Nr.5 "Detālplānojums nekustamam īpašumam ,
„Vecžagari” (kad.Nr. 42420040050)"

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Pielikums
Amatas novada domes
2009.gada 17.septembra
sēdes Nr.16 protokolam
novada Domes saistošie noteikumi Nr.19
Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Apses” (kad.Nr.42460090019),
„Apses 1” (kad.Nr.42460090106), „Jaunrīti” (kad.Nr. 42460090080) un
„Priedītes” (kad.Nr. 42460090005) apstiprināšanu
Izdoti saskaņā ar likuma , .Par pašvaldībām"
21 .panta pirmās daļas 16.punktu
Teritorijas plānošanas likuma
6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu
1.Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts detālplānojums
nekustamam
īpašumam
„Apses”
(kad.Nr.42460090019),
„Apses
1”
(kad.Nr.42460090106), „Jaunrīti” (kad.Nr. 42460090080) un „Priedītes” (kad.Nr.
42460090005).
2.Atzīt par spēku zaudējušiem Amatas novada domes 2007.gada
12.decembra saistošos noteikumus Nr.6 "Par detālplānojuma nekustamajiem
īpašumiem „Apses”, „Apses 1”, „Jaunrīti” un „Priedītes”, Cēsu rajona, Amatas
novada, Drabešu pagastā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem""
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Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Pielikums
Amatas novada Domes
2009.gada 17.septembra
sēdes Nr.16 protokolam
novada Domes saistošie noteikumi Nr.20
Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Grīšļi” (kad. Nr. 42420020447)
un „Vilnīši” (kad. Nr.42420020448) apstiprināšanu
Izdoti saskaņā ar likuma , .Par pašvaldībām"
21 .panta pirmās daļas 16.punktu
Teritorijas plānošanas likuma
6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu
1.Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts detālplānojums
nekustamajiem īpašumiem „Grīšļi” (kad. Nr. 42420020447) un „Vilnīši” (kad.
Nr.42420020448).
2.Atzīt par spēku zaudējušiem Amatas novada domes 2008.gada 23.aprīļa
saistošos noteikumus Nr.8 "Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem „Grīšļi” un
„Vilnīši”.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Pielikums
Amatas novada Domes
2009.gada 17.septembra
sēdes Nr.16 protokolam
novada Domes saistošie noteikumi Nr.21
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Kalna Inķēni 1” (kad.Nr.
42460090013) apstiprināšanu
Izdoti saskaņā ar likuma , .Par pašvaldībām"
21 .panta pirmās daļas 16.punktu
Teritorijas plānošanas likuma
6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu
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1.Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts
nekustamam īpašumam „Kalna Inķēni 1” (kad.Nr. 42460090013).

detālplānojums

2.Atzīt par spēku zaudējušiem Amatas novada domes 2009.gada 17.jūnija
saistošos noteikumus Nr.8 "Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Kalna Inķēni
1”.
Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Pielikums
Amatas novada Domes
2009.gada 17.septembra
sēdes Nr.16 protokolam
novada Domes saistošie noteikumi Nr.22
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Vālodzes” (kad.Nr.
42460090135) apstiprināšanu
Izdoti saskaņā ar likuma , .Par pašvaldībām"
21 .panta pirmās daļas 16.punktu
Teritorijas plānošanas likuma
6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu
1.Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts
nekustamam īpašumam „Vālodzes” (kad.Nr. 42460090135).

detālplānojums

2.Atzīt par spēku zaudējušiem Amatas novada domes 2009.gada 17.jūnija
saistošos noteikumus Nr.7 "Detālplānojums nekustamam īpašumam „ Vālodzes”.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Pielikums
Amatas novada domes 17.09.2009.
sēdes Nr.16 protokolam

LABIEKĀRTOŠANAS NODAĻAS NOLIKUMS
1. Vispārējie noteikumi
17

1.1. Labiekārtošanas nodaļa ir Amatas novada pašvaldības struktūrvienība un
savā darbībā ir pakļauta novada pašvaldības domei un domes izpilddirektoram.
1.2. Labiekārtošanas nodaļa savā darbībā ievēro spēkā esošos Latvijas
Republikas likumus, valdības lēmumus, normatīvos aktus, Amatas novada
domes lēmumus, rīkojumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz nodaļas
darbību.
1.3. Labiekārtošanas nodaļa saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par
pašvaldībām” izveido un likvidē novada dome.
2. Galvenie uzdevumi
2.1. Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo autoceļu, ielu un sabiedrisko
teritoriju apsaimniekošanu un uzturēšanu, kontrolējot pašvaldības pasūtījumu
noslēgto līgumsaistību un garantijas saistību izpildi.
2.2. nodrošināt priekšlikumu izstrādi novada labiekārtošanai un perspektīvai
attīstībai.
3. Funkcijas
3.1. Izstrādāt un iesniegt pašvaldībai priekšlikumus par novada labiekārtošanas
attīstības virzieniem;
3.2. Sagatavot priekšlikumus izsoļu (konkursu) un cenu aptauju organizēšanai
par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;
3.3. Saskaņot līgumu projektus
apsaimniekošanas darbu izpildi;
3.4. Kontrolēt novada
līgumsaistību izpildi:

par

labiekārtošanas

novada

un

labiekārtošanas

apsaimniekošanas

un

darbu

3.4.1. ielu un ceļu (sarkano līniju robežās) remontā un uzturēšanā (ielu
braucamā daļa, zaļā zona, ietve, ceļa zīmes, ielu horizontālais
marķējums, autobusu pieturas, ielu nosaukumu plāksnītes un to
stiprinājumu
stabiņi
un
tml.)
3.4.2. mākslīgo būvju (tiltu, ceļa pārvadu un meliorācijas sistēmu)
remontā un uzturēšanā; novada parku, skvēru, mežu, pludmales, upju
un ezeru krastu, kapu un citu publiski pieejamu teritoriju
labiekārtošanā
un
uzturēšanā;
3.4.3.
ielu
apgaismojuma
ierīkošanā
un
ekspluatācijā;

3.5.Uzņēmēju izpildīto darbu līgumsaistību garantiju kontrole;
3.6. Piedalīties nodaļas budžeta projekta sastādīšanā.
3.7. Kontrolēt novada labiekārtošanai iedalīto budžeta līdzekļu izlietojumu;
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3.8. Saskaņot projekta dokumentāciju kapitālās celtniecības, rekonstrukcijas
un remonta objektiem, kuru realizācija paredzēta ielu sarkano līniju robežās
vai apsaimniekošanā esošajās teritorijās;
3.9. Sadarbībā ar pašvaldības policiju un citām institūcijām kontrolēt un
pārbaudīt novada saistošo noteikumu ievērošanu;
3.10. Sagatavot slēdzienus domes lēmumu projektiem un nomas līgumu
projektiem par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem
3.11. Domes uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju darbā
3.12. Sistematizēt un papildināt datu bāzi par ielu tehnisko stāvokli.
3.13. Sagatavot dažādus ekonomiskos pārskatus republikas valsts institūcijām
pēc to pieprasījuma.
3.14. Veikt uzdevumus, kas noteikti ar novada domes lēmumiem un
rīkojumiem.
3.15. Piedalīties priekšlikumu izstrādāšanā par pašvaldības nodevu ieviešanu
un novada saistošo noteikumu pieņemšanu pašvaldības autoceļu izmantošanā.
3.16. Izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus. Sniegt
konsultācijas juridiskām un fiziskām personām nodaļas kompetences ietvaros.
4. Tiesības
4.1. Pieprasīt un saņemt no domes pārvaldēm, nodaļām, pašvaldības
uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām darbam nepieciešamo informāciju.
4.2. Piesaistīt darbiniekus no domes pārvaldēm, nodaļām, uzņēmumiem
atsevišķu problēmu risināšanā.
4.3. Organizēt apspriedes un piedalīties dažāda līmeņa semināros,
konferencēs, apspriedēs par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.
4.4. Iepazīties ar darba pieredzi citas republikas un ārvalstu pilsētu
atbilstošajās izpildinstitūcijās.
5. Darba organizācija
5.1. Labiekārtošanas nodaļu vada nodaļas vadītājs, kuru ieceļ amatā un
atbrīvo no amata ar Amatas novada domes lēmumu.
Nodaļas darbiniekus pieņem vai atbrīvo no darba ar domes izpilddirektora
rīkojumu, saskaņojot to ar nodaļas vadītāju.
5.2. Nodaļas vadītājs savu pilnvaru ietvaros:
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5.2.1. organizē un vada nodaļas darbu un ir atbildīgs par nodaļai
uzdoto
darbu
izpildi;
5.2.2. apstiprina nodaļas struktūrvienību nolikumus un sadala darba
pienākumus starp nodaļas darbiniekiem un nosaka nodaļas iekšējās
kārtības
noteikumus;
5.2.3. iesniedz domei lēmumu projektus par nodaļas kompetencē
esošajiem jautājumiem.
5.3. Nodaļas nolikumu un štatus apstiprina Amatas novada dome.
6. Nolikums stājas spēkā ar 2009.gada 17.septembri.

Izpilddirektors

Labiekārtošanas
nodaļas vadītājs

Nodaļas vadītāja palīgs
Nītaures pagastā
Zaubes pagastā

Pastāvīgie nodaļas mehanizatori
nodaļas
un strādnieki
mehanizatori un
Līgumdarbu veicēji
Sezonas strādnieki
Līgumdarbu veicēji
Sabiedrisko darbu strādnieki
strādnieki

Nodaļas vadītāja
palīgs Skujenes
pagastā

Nodaļas vadītāja
palīgs Drabešu pagastā
Amatas pagastā

Pastāvīgie nodaļas mehanizatori

Pastāvīgie

un strādnieki
Līgumdarbu veicēji
Sezonas strādnieki

strādnieki

Sabiedrisko darbu strādnieki

Sezonas

Sabiedrisko darbu
strādnieki

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Pielikums
Amatas novada domes 17.09.2009.
sēdes Nr.16 protokolam

LATVIJAS REPUBLIKA

AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Amatas novada pašvaldības saimnieciskās nodaļas nolikums
1. Vispārējie noteikumi
1.1.Nolikums nosaka Amatas novada pašvaldības saimnieciskās nodaļas
(turpmāk tekstā - Nodaļa) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.
1.2.Nodaļa ir Amatas novada pašvaldības struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta
Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram.
1.3.Nodaļu izveido un likvidē, kā arī Nodaļas darbinieku skaita sarakstu un
nolikumu apstiprina Amatas novada pašvaldības dome.
1.4.Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos
aktus un Amatas novada pašvaldības iekšējos un ārējos normatīvos aktus.
1.5.Savas funkcijas Nodaļa veic, sadarbojoties ar citām Amatas novada
pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm, kapitālsabiedrībām.

2. Nodaļas uzdevumi
Nodaļas galvenie uzdevumi ir:
2.1.nodrošināt novada saimniecībā esošo siltumapgādes, ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu darbību, to uzturēšanu, avāriju un bojājumu novēršanu,
kontrolēt šo sistēmu racionālu izmantošanu;
2.1.1. saimnieciskā nodaļa apkalpo:

ūdensapgādes pazemes cauruļvadus un ūdens sagatavošanas iekārtas, sākot no
artēziskā dziļurbuma, līdz ievadam ēkās, kuras pieder fiziskām personām,
citām iestādēm un juridiskām personām;
kanalizācijas apakšzemes cauruļvadus un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, sākot
no fiziskām personām, citām iestādēm un juridiskām personām piederošo ēku
pieslēguma kanalizācijas akām, līdz attīrīto notekūdeņu novadīšanas vietām
atklātajās ūdenstilpnēs;
apkures katlus un siltumtrases līdz ievadiem fiziskām personām, citām
iestādēm un juridiskām personām piederošos dzīvokļos, mājās un citās ēkās;
2.1.2.nodrošināt Nodaļas darbībai nepieciešamos darba apstākļus. Nodrošināt
ēku, kuras izmanto Nodaļas uzdevumu veikšanai, uzturēšanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, nodrošināt telpās normatīvo aktu prasību ievērošanu
ugunsdrošībā, elektrodrošībā un darba aizsardzībā;
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2.1.3.organizēt Nodaļai nepieciešamā inventāra, mēbeļu, iekārtu, tehnikas un
materiālu iegādi, uzskaiti un sadali, nodrošināt pamatlīdzekļu saglabāšanu,
organizēt un piedalīties to inventarizācijās;
2.1.4.organizēt un koordinēt Nodaļas dienesta transportlīdzekļus, nodrošināt
degvielas u.c. apkopes līdzekļu iegādi, transportlīdzekļu uzturēšanu tehniskā
kārtībā un remontu, civiltiesisko apdrošināšanu;
2.1.5.kontrolēt Nodaļas iepirkumu procedūras, pakalpojumu un citu pasūtījumu
norisi;
2.1.6.sagatavot novada pašvaldības domes lēmumu projektus, domes
priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumus Nodaļas kompetencē esošajos
jautājumos;
2.1.7. sagatavot Nodaļas budžeta projektu.
3. Nodaļas vadība un struktūra
3.1.Nodaļu vada nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā
un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts Amatas novada
pašvaldības izpilddirektoram. Nodaļas vadītāju apstiprina amatā Amatas
novada pašvaldība.
3.2.Nodaļas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Amatas novada
pašvaldības izpilddirektors. Nodaļas darbiniekus (izņemot Nodaļas vadītāju)
pieņem darbā pamatojoties uz Nodaļas vadītāja ieteikumu.
3.3. Nodaļas vadītājs:
3.3.1.plāno, organizē un vada Nodaļas darbu;
3.3.2.nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē Nodaļai
noteikto uzdevumu izpildi;
3.3.3 sekmē darbinieku kvalifikāciju, izglītības un profesionālā līmeņa
paaugstināšanu;
3.3.4.ir atbildīgs par Nodaļas savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi un
atbildīgs par Nodaļas funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo
aktu, pašvaldības lēmumu un Nodaļas nolikuma prasībām.
3.3.5.organizēt saimnieciskās nodaļas iepirkumus, kuru līgumcena ir zemāka
par Publisko iepirkumu likumā noteikto līgumcenu slieksni, sākot no kura
nepieciešams piemērot publisko iepirkumu procedūras.
4. Nodaļas darbinieku pienākumi un tiesības
4.1.Nodaļas darbinieku amata pienākumus nolikumā noteikto uzdevumu
izpildē nosaka izpilddirektors, darba līgumi un amata apraksti.
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4.2.Nodaļas darbinieki saskaņā ar nolikumu pilda citus Nodaļas vadītāja
noteiktos līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.
4.3.Darba organizācijas kārtību Nodaļā nosaka novada pašvaldības
izpilddirektora izdotie iekšējie normatīvie akti.
4.4.Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā Nodaļas darbu vada Nodaļas vadītāja
vietnieks vai ar novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu noteikts Nodaļas
darbinieks.
4.5. Nodaļas darbinieki ir atbildīgi par savā kompetencē esošo uzdevumu
izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.6.Pastāvīgi paaugstināt savu profesionālo līmeni, piedalīties semināros,
kursos, konferencēs un pieredzes apmaiņās par Nodaļas kompetencē esošajiem
jautājumiem.
4.7.Nodaļas darbiniekiem ir tiesības:
4.7.1.pieprasīt un saņemt no novada pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm
informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Nodaļas funkciju veikšanai;
4.7.2.noteikt Nodaļas pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra norakstīšanas
nepieciešamību un veikt norakstīšanu;
4.7.3.iesniegt nodaļas vadītājam priekšlikumus Nodaļas darba uzlabošanai.

5. Pārejas noteikumi
5.1. Nolikums stājas spēkā 2009.gada 17.septembrī.
Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Pielikums
Amatas novada domes
2009.gada 17.septembra
sēdes protokolam Nr.16

Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 05.08.2009.
saistošajos noteikumos Nr.10
„Amatas novada pašvaldības budžets 2009.gadam”
1. Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums Ls 203 879 t.sk.:
1.1. Nenodokļu ieņēmumu palielinājums Ls 1 314,
1.2. Transfertu ieņēmumu palielinājums Ls 200 208 t.sk.:
1.2.1. Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās
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izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI no 01.09.09.31.12.09. palielinājums Ls 65 375,
1.2.2. Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu
daļējai darba samaksai un VSAOI no 01.09.09.31.12.09. palielinājums .Ls 2 677,
1.2.3. Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību internātskolām, speciālajām
internātskolām no 01.09.09.-31.12.09. palielinājums Ls 159 333,
1.2.4. Valsts budžeta dotācijas samazinājums Ls 376,
1.2.5. Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu
transferti palielinājums Ls 20000 (projektam VAP – Nr.1-08/1160/2008),
1.2.6. Valsts budžeta iestāžu kapitālo izdevumu transferti samazinājums
samazinājums Ls 44787 (finansējums Amatas novada Drabešu
sākumskolas renovācijai iekļauts Valsts budžeta 2010.gada saistībās),
1.2.7. Pašvaldību budžeta transfertu samazinājums no rajona padomēm Ls2014.
1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no maksas pakalpojumiem Ls 2357.
2. Pamatbudžeta izdevumu palielinājums Ls 192 693 t.sk.
2.1. Vides aizsardzībai Ls 20 000 (projektam VAP – Nr.1-08/1160/2008),
2.2. Izglītībai Ls 172 693.
3. Speciālā budžeta ieņēmumu samazinājums Ls 143 000 t.sk.
3.1. Autoceļu (ielu) fonda līdzekļu samazinājums Ls 66 361,
(līdzekļi tiek novirzīti pašvaldības finansējuma daļai projektiem ELFLA 08-09L32100-000138, ELFLA 08-09-L32100-000256/15)
3.2. Pārējo speciālā budžeta līdzekļu samazinājums Ls 76 639 t.sk.
3.2.1. Valsts budžeta transfertu samazinājums Ls 210 000,
(projektiem ELFLA 08-09- L32100-000138, ELFLA 08-09-L32100000256/15)
3.2.2. Pašvaldības budžeta transfertu palielinājums Ls 91 361,
(projektiem ELFLA 08-09- L32100-000138, ELFLA 08-09-L32100000256/15 - pašvaldības līdzfinansējums)
3.2.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 42 000.
(projektiem ELFLA 08-09- L32100-000138, ELFLA 08-09-L32100000256/15 –ELFLA finansējuma avansa maksājums).
4. Speciālā budžeta izdevumu samazinājums Ls 26 965 t.sk.
4.1. Autoceļu (ielu) fondam samazinājums Ls 66 361,
(līdzekļi tiek novirzīti pašvaldības finansējuma daļai projektiem ELFLA 08-09L32100-000138, ELFLA 08-09-L32100-000256/15)
4.2. Pārējo speciālā budžeta līdzekļu palielinājums Ls 38 881,
(projektiem ELFLA 08-09- L32100-000138, ELFLA 08-09- L32100000256/15)
4.3. Dabas resursu nodoklim palielinājums Ls 515.
(projektam VAP – Nr.1-08/1160/2008)
5. Speciālā budžeta pašvaldības aizņēmumu palielinājums Ls 115 520.
(projektiem ELFLA 08-09- L32100-000138, ELFLA 08-09-L32100000256/15).
Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Pielikums
Amatas novada domes
2009.gada 17.septembra
sēdes protokolam Nr.16

Amatas novada pašvaldības
Saistošie noteikumi Nr.23
„Grozījumi Amatas novada pašvaldības 05.08.2009.
saistošajos noteikumos Nr.10
„Amatas novada pašvaldības budžets 2009.gadam””

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu
un 46.pantu,

Izdarīt Amatas novada pašvaldības 05.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.10
„Amatas novada pašvaldības budžets 2009.gadam” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības pamatbudžetu 2009.gadam:
ieņēmumos 3 803 012 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1;
izdevumos 4 167 445 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.”
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības speciālo budžetu 2009.gadam:
ieņēmumos 268 511 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2;
izdevumos 498 241 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.”
3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu un galvojumu pārskatu saskaņā ar
pielikumu Nr.3.”
4. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:
„12. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par grozījumiem Amatas novada
pašvaldības 05.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.10 „Amatas novada
pašvaldības budžets 2009.gadam.”saskaņā ar pielikumu Nr.4.”

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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