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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.3
Amatas novada Drabešu pagastā

2011.gada 16.martā

Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:00

Darba kārtība:
1. Par ilgtermiņa aizņēmumu ņemšanu Eiropas Savienības projektu
realizācijas nodrošināšanai.
2. Par projektu iesniegšanu.
Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure
Piedalās:
Deputāti:
Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Ingrīda Lāce,
Sarmīte Sviderska,
Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis
Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis.
Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu
koordinatore Margita Karlsberga.
Nepiedalās
deputāti: Laila Puncule, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Andris Jansons.

Nr.1
1

Par ilgtermiņa aizņēmumu ņemšanu Eiropas Savienības projektu
realizācijas nodrošināšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: P.Sockis, V.Lācis, A.Zvaigzne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.1, 24.pantiem, LR
Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu un saskaņā ar Amatas novada domes
16.03.2011. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 11 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis,
Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste;
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
26 946.22 (Divdesmit seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši lati, 22 santīmi)
vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes
fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ELFLA projekta Nr.10-09-L32100-000269
„Rotaļu un atpūtas laukumu izbūve Ieriķu, Skujenes, Ģikšu un Zaubes
ciemos Amatas novadā” realizācijas nodrošināšanai 2011.gadā:
1.1.
aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem;
1.2.
aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2011.gada
septembri saskaņā ar aizņēmuma atmaksas grafiku;
1.3. aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
2. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei
atļaut Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL
108 872.38 (Viens simts astoņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi lati, 38
santīmi) vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto gada procentu
likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ELFLA projekta Nr.10-09-L32100000020 „Amatas novada pašvaldības autoceļa Nr.96 Ērgļu ceļš – Ruki
rekonstrukcija no 0.00km – 1.652km” realizācijas nodrošināšanai 2011.gadā:
2.1. aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem;
2.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2012.gada janvāri
saskaņā ar aizņēmuma atmaksas grafiku;
2.3.
aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
3. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei
atļaut Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL
259 061.59 (Divi simti piecdesmit deviņi tūkstoši sešdesmit viens lats, 59 santīmi)
vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes
fiksēšanas
periodu
ik
pēc
1
gada
ERAF
projekta
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/054/070 „Ūdenssaimniecības attīstība Nītaures
pagasta Nītaures ciemā” realizācijas nodrošināšanai 2011.gadā:
3.1. aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem;
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3.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2012.gada janvāri
saskaņā ar aizņēmuma atmaksas grafiku;
3.3. aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

Nr.2
Par projektu iesniegšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
projektu koordinatore Margita Karlsberga
Izsakās deputāti: J.Sekste, E.Eglīte
Precizējot Lauku atbalsta dienestam iesniedzamo projektu aktualitāti
saskaņā ar LR Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 „Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”,
Un precizējot Lauku atbalsta dienestam iesniedzamo projektu aktualitāti
saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.78
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem
zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai”,
Un precizējot Lauku atbalsta dienestam iesniedzamo projektu aktualitāti
saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
pasākumam ``Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā`` un pasākumam ``Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 11 – Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis,
Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste;
PRET-nav, ATTURAS-nav) n o l e m j :
1. Iesniegt projektu konkursam un realizēt novada teritorijā projektu „Amatas
novada Drabešu pagasta autoceļa Āraišu baznīca-Dzērves rekonstrukcija posmā no
0,00 km līdz 0,460 km (nobrauktuve uz kapiem)”.
1.1. kopējās projektam nepieciešamās izmaksas ar PVN 22% LVL 29080.52
divdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit lati un 52 santīmi) bez PVN 22% LVL
22682.81 divdesmit divi tūkstoši seši simti astoņdesmit divi lati un 81 santīms)
1.2 projekta attiecināmo izmaksu summa LVL 22701.45 (divdesmit divi
tūkstoši septiņi simti viens lats un 45 santīmi);
1.3. piesaistīt līdzekļus projekta realizācijai ņemot aizņēmumu Valsts kasē
LVL 29080,52 divdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit lati un 52 santīmi) apmērā.
2. Iesniegt projektu konkursam un realizēt novada teritorijā projektu „Amatas
novada Līvu ciema volejboja laukuma izveide”.
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2.1. kopējās projektam nepieciešamās izmaksas ar PVN 22% LVL 4868.54
(četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi lati un 54 santīmi); bez PVN 22% LVL
3990.60 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit lati un 60 santīmi)
2.2. projekta attiecināmo izmaksu summa LVL 3990.60 (trīs tūkstoši deviņi
simti deviņdesmit lati un 60 santīmi);
2.3. piesaistīt līdzekļus projekta realizācijai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē
LVL 4868.54 (četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi lati un 54 santīmi) apmērā.
3. Iesniegt projektu konkursam un realizēt novada teritorijā projektu „Nītaures
pagasta kultūras sporta un atpūtas parka teritorijas labiekārtošana Amatas novadā”.
3.1. kopējās projektam nepieciešamās izmaksas ar PVN 22% LVL 12244.16
(divpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit četri lati un 16 santīmi), bez PVN 22 %
LVL 10036.02 (desmit tūkstoši trīsdesmit seši lati un 02 santīmi);
3.2. projekta attiecināmo izmaksu summa LVL 10036.02 (desmit tūkstoši
trīsdesmit seši lati un 02 santīmi);
3.3. piesaistīt līdzekļus projekta realizācijai, paredzēts no pašvaldības
budžeta līdzekļiem LVL 10036.02 (desmit tūkstoši trīsdesmit seši lati un 02 santīmi)
apmērā.
4. Iesniegt projektu konkursam un realizēt novada teritorijā projektu „Skujenes
ciemata centra publiskās teritorijas labiekārtošana Amatas novadā”.
4.1. kopējās projektam nepieciešamās izmaksas ar PVN 22% LVL 18791.94
(astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens lats un 94 santīmi), bez PVN
22% LVL 15409.98 (piecpadsmit tūkstoši četri simti deviņi lati un 98 santīmi);
4.2. projekta attiecināmo izmaksu summa LVL 15409.98 (piecpadsmit
tūkstoši četri simti deviņi lati un 98 santīmi);
4.3. piesaistīt līdzekļus projekta realizācijai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē
LVL 15709.94 (piecpadsmit tūkstoši četri simti deviņi lati un 98 santīmi) apmērā.
5. Iesniegt projektu konkursam un realizēt novada teritorijā projektu „Nītaures
publiskās pirts jumta rekonstrukcija un telpu kosmētiskais remonts”.
5.1. kopējās projektam nepieciešamās izmaksas ar PVN 22% LVL 22368.00
(divdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi lati un 00 santīmi ), bez PVN 22 %
LVL 17447.04 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit septiņi lati un 04
santīmi);
5.2. projekta attiecināmo izmaksu summa LVL 14000.00 (četrpadsmit
tūkstoši lati un 00 santīmi);
5.3. piesaistīt līdzekļus projekta realizācijai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē
LVL 22368.00 (divdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi lati un 00 santīmi)
apmērā.
6. Noteikt atbildīgo personu par projektu „Amatas novada Drabešu pagasta
autoceļa Āraišu baznīca-Dzērves rekonstrukcija posmā no 0,00 km līdz 0,460 km
(nobrauktuve uz kapiem)”, „Amatas novada Līvu ciema volejboja laukuma izveide’’
realizāciju- Margitu Karlsbergu –Amatas novada pašvaldības projektu
koordinatori.
7. Noteikt atbildīgo personu par projektu „Nītaures pagasta kultūras sporta un
atpūtas parka teritorijas labiekārtošana Amatas novadā”, „Skujenes ciemata centra
publiskās teritorijas labiekārtošana Amatas novadā”, „Nītaures publiskās pirts
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jumta rekonstrukcija un telpu kosmētiskais remonts” realizāciju Jāni Seksti –
Amatas novada pašvaldības Labiekārtošanas nodaļas vadītāju.
Sēdi slēdz plkst. 1705.
Sēdes vadītāja

Sēdes protokoliste

E.Eglīte

M.Žīgure
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