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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.11
Amatas novadā

2010.gada 25.augustā

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

Darba kārtība:
1. Par Drabešu internātpamatskolas direktoru maiņu.
2. Par grozījumiem pašvaldības 2010.gada budžetā.
3. Par nekustamo īpašumu „Jaunzosuļi” un „Mežrūpnieki” novērtēšanu.
4. Par amata vienību klasificēšanu un atkārtotu amatu novērtēšanu.
5. Par ēku siltināšanu.
6. Par iztikas minimuma noteikšanu Amatas novadā.
7. Par Amatas novada pašvaldības arhīva nolikuma apstiprināšanu.
8. Par arhīva ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
9. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
10. Par Spāres speciālās internātpamatskolas un Drabešu sākumskolas nolikumu
apstiprināšanu.
11. Par skolēnu pārvadājumiem 2010./2011.mācību gadā.
12. Par Amatas novada pašvaldības pārstāvja apstiprināšanu darbam Cēsu novada
Tūrisma padomē.
13. Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projektu realizācijai.
14. Par nekustamā īpašuma ierakstu dzēšanu zemesgrāmatā.
15. Par grozījumiem domes 2009.gada 28.oktobra lēmumā „Par dotāciju
izlietojuma maiņu”.
16. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
17. Iesniegumu izskatīšana
17.1.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses apstiprināšanu.
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17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma robežu pārkārtošanu.
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure
Piedalās:
Deputāti:
Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Sarmīte Sviderska,
Pēteris Sockis,
Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis,
Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis Šelengovs, Andris Jansons.
Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka,
Novada pašvaldības ekonomiste Silvija Girucka,
Novada pašvaldības komisijas par dzīvesvietas deklarēšanas anulēšanu priekšsēdētājs
Juris Suseklis.
Novada pašvaldības zemes ierīkotājs Gints Bauers.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenkova.
Drabešu internātpamatskolas direktora vietniece Sarmīte Čemme

Nepiedalās – slimības dēļ Ingrīda Lāce, Laila Puncule
Nr.1
Par Drabešu internātpamatskolas direktoru maiņu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās S.Čemme, deputāti: P.Sockis, T.Šelengovs, A.Zvaigzne
Amatas novada dome ir saņēmusi Amatas novada Drabešu internātskolas
direktores D. Dombrovskas iesniegumu par atbrīvošanu no skolas direktora pienākumu
pildīšanas 27.08.2010.
Izvērtējot situāciju par skolas direktora amata pienākumu turpmāku izpildi un
2010./2011. Mācību gada tuvošanos,
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Iecelt uz laiku no 30.08.2010. līdz 15.06.2011. par Drabešu internātpamatskolas
direktora vietas izpildītāju esošo direktora vietnieku audzināšanas darbā Sarmīti
Čemmi.

2

2. 2011. Gada jūnijā veikt direktora vietas izpildītāja darba novērtēšanu un pieņemt
lēmumu par turpmāko skolas direktora amata kandidātu.
3. Uzdot domes izpilddirektoram M. Timermanim noslēgt darba līgumu ar Sarmīti
Čemmi par Drabešu internātpamatskolas direktora vietas izpildītāja pienākumu
pildīšanu.

Nr.2
Par grozījumiem pašvaldības 2010.gada budžetā
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka un
ekonomiste Silvija Girucka
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, P.Sockis, E.Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 13 „Par grozījumiem Amatas novada
pašvaldības 18.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.5 „Amatas novada pašvaldības
budžets 2010.gadam” projektu.
2. Pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt
saistošos noteikumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai
zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā „Amatas Avīze”.

Nr.3
Par nekustamo īpašumu „Jaunzosuļi” un „Mežrūpnieki” novērtēšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, E.Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Veikt nekustamo īpašumu „Jaunzosuļi” un „Mežrūpnieki” novērtēšanu un tirgus
vērtības noteikšanu līdz 2010.gada 1.novembrim.
2. Nodot nekustamos īpašumus izsolē un veikt to pārdošanu, izstrādājot
privatizācijas noteikumus līdz 2010.gada 30.decembrim.
3. Uzdot domes izpilddirektoram M. Timermanim veikt kontroli par īpašumu
novērtēšanu un nodrošināt īpašumu pārdošanas procesu.
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Nr.4
Par amata vienību klasificēšanu un atkārtotu amatu novērtēšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: P.Sockis, Ā.Kazerovskis, E.Eglīte
Pamatojoties uz 2010.gada 13.jūlija MK noteikumiem Nr.633 „Grozījumi
Ministru kabineta 2009.gada 22.deembra noteikumos Nr.1651 „Noteikumi par valsts
tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas
pakāpēm un to noteikšanas kārtību”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Apstiprināt Amatas novada amatu klasificēšanas rezultātus saskaņā ar
pievienoto pielikumu.
Nr.5
Par ēku siltināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, E.Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par projektu izstrādi Zaubes pamatskolas,
Drabešu internātpamatskolas un Amatas pamatskolas Ieriķu filiāles ēku siltināšanai.

Nr.6
Par iztikas minimuma noteikšanu Amatas novadā
Ziņo novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs Andris Jansons
Izsakās deputāti: A.Zvaigzne, S.Sviderska
Pamatojoties uz 04.08.2010. Amatas novada domes Sociālo jautājumu komitejas
lēmumu par iztikas minimuma noteikšanu Amatas novada teritorijā, kas nepieciešams
izziņas sagatavošanai iesniegšanai zvērināta notāra kantorī sakarā ar uztura līguma
slēgšanu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
noteikt iztikas minimumu Amatas novadā atbilstoši valstī noteiktā trūcīgās
personas (ģimenes) ienākumu un materiālā stāvokļa līmenī- t.i. Ls.90.- (deviņdesmit lati).
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Nr.7
Par Amatas novada pašvaldības arhīva nolikuma apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis, deputāti:
Ā.Kazerovskis, A.Zvaigzne
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Apstiprināt Amatas novada pašvaldības arhīva nolikuma projektu.
Arhīva nolikums sēdes protokola pielikumā.
Nr.8
Par arhīva ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis, deputāti:
Ā.Kazerovskis, A.Zvaigzne
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Apstiprināt Amatas novada pašvaldības arhīva ekspertu komisijas nolikuma
projektu.
Ekspertu komisijas nolikums sēdes protokola pielikumā.

Nr.9
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
Ziņo komisijas priekšsēdētājs Juris Suseklis
Izsakās deputāti: Ā.Kazerovskis, T.Šelengovs
Amatas novada dome ir saņēmusi un izskatījusi ASTRĪDAS IVANOVAS,
personas kods: 030159-13018, dzīvojoša “Mežvelmeri-1”, Amatas pagastā Amatas
novadā, iesniegumu, kurā lūdz anulēt ziņas viņas nekustamajā īpašumā “Mežvelmeri-1”,
Amatas pagastā Amatas novadā, deklarētajai personai AGNIM AUZIŅAM, jo minētajai
personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē.
Amatas novada dome ir izveidojusi komisiju, kas izskata iesniegumus par ziņu
anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu personām, kurām nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas.
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Komisija, pārbaudot ziņas un izvērtējot komisijas rīcībā esošo informāciju par
“Mežvelmeri-1”, Amatas pagastā Amatas novadā deklarētajām personām, konstatēja, ka
minētais nekustāmais īpašums ir 08.03.2007 ierakstīts zemesgrāmatā uz ASTRĪDAS
IVANOVAS vārda. 2007. Gada 28. Februārī tika noslēgts Pirkuma līgums, kura rezultātā
AGNIS AUZIŅŠ ir pārdevis un nodevis pilnīgā īpašumā ASTRĪDAI IVANOVAI, bet
ASTRĪDA IVANOVA nopirkusi no AGŅA AUZIŅA viņam, uz privātā īpašuma tiesību
pamata piederošo dzīvokli “Mežvelmeri-1”, Amatas pagastā Amatas novadā. AGNIS
AUZIŅŠ tika uzaicināts uz pašvaldību izteikt savu viedokli par tiesībām dzīvot
“Mežvelmeri-1”, Amatas pagastā Amatas novadā. AGNIS AUZIŅŠ ieradās pašvaldībā
un paskaidroja, ka, pēc īpašuma pārdošanas, nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā
“Mežvelmeri-1”, Amatas pagastā Amatas novadā.
AGŅA AUZIŅA dzīvokļa lietošanas tiesiskais pamats – īpašuma tiesība – ir
izbeigusies. AGNIS AUZIŅŠ ir pārcēlies uz citu dzīvesvietu, bet nedeklarē jauno adresi.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. Panta pirmā daļa uzliek personai par pienākumu
dzīvesvietas maiņas gadījumā mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt
to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Dzīvesvietas deklarēšanas mērķis ir panākt, lai ikviena persona deklarētajā dzīvesvietā
būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta
ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai
klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par
vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību (Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma trešā panta pirmā daļa).

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka ziņas
par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā. Pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ziņas par
deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc
šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, kā to nosaka Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punkts.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. Panta pirmās daļas 2.
Punktu, Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Mežvelmeri-1”, Amatas pagastā
Amatas novadā, dzīvoklī deklarētajai personai AGNIM AUZIŅAM,
personas kods: 140561-11293.
2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt Iedzīvotāju
reģistrā.
Lēmums stājas spēkā piecu dienu laikā pēc tā pieņemšanas.
Lēmumu pēc tā stāšanās spēkā var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvas rajona
tiesas Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13 a, Valmierā.
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Nr.10
Par Spāres speciālās internātpamatskolas un Drabešu sākumskolas nolikumu
apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: P.Sockis, M.Veitners
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Apstiprināt Spāres speciālās internātpamatskolas nolikumu saskaņā ar
iesniegto projektu.
2. Apstiprināt grozījumus Drabešu sākumskolas nolikumā saskaņā ar iesniegto
projektu.
Nolikumu protokola pielikumā.

Nr.11
Par skolēnu pārvadājumiem 2010./2011.mācību gadā
Ziņo novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs Andris Jansons
Izsakās deputāti: P.Sockis, J.Sekste, M.Ontužāne
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Pieņemt zināšanai novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Andra Jansona
sniegto ziņojumu par Amatas novada skolēnu pārvadāšanu 2010./2011.mācību gadā.

Nr.12
Par Amatas novada pašvaldības pārstāvja apstiprināšanu darbam Cēsu novada Tūrisma
padomē
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, V.Lācis
Izskatījusi pašvaldības aģentūras „Cēsu kultūras un tūrisma centrs” iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Deleģēt Amatas novada pārstāvi – projektu koordinatori Valdu Malcenieci
darbam Cēsu novada tūrisma padomē.
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Nr.13
Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projektu realizācijai
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, M.Veitners
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,
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut
Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 56829.00
(Piecdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit deviņi lati, 00 santīmi) vai
ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi ELFLA projekta
Nr.10-09-L32100-000026 „Amatas novada Zaubes pagasta autoceļa Liepas skola
– Kalmes rekonstrukcija no 0.00km – 0.320km” realizācijas nodrošināšanai.
1.1. Aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem.
1.2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2011.gada martu saskaņā
ar aizņēmuma atmaksas grafiku.
2. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut
Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 63296.00
(Sešdesmit trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit seši lati, 00 santīmi) vai
ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi ELFLA projekta
Nr.10-09-L32100-000022 „Amatas novada Zaubes ciema Lakstīgalu ielas
rekonstrukcija no 0.00km – 0.817km” realizācijas nodrošināšanai.
2.1. Aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem.
2.2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2011.gada martu saskaņā
ar aizņēmuma atmaksas grafiku.
3. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

Nr.14
Par nekustamā īpašuma ierakstu dzēšanu zemesgrāmatā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, P.Sockis
Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju
privatizāciju” 32.panta 1.daļu un 34.pantu un, lai pabeigtu Amatas novada pašvaldībai
piederošas privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas privatizāciju ,
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR- Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
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Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības bilances nekustamu īpašumu „Krāces 1”.
1.2.
Dzēst nekustamā īpašuma Drabešu pagasts, Krāces 1 , apzīmējums
kadastrā 4246-009 - 0116 ierakstu uz Drabešu pagasta pašvaldības vārda.
2. Izslēgt no pašvaldības bilances nekustamu īpašumu „Krāces 2”.
2.1.
Dzēst nekustamā īpašuma Drabešu pagasts, Krāces 2 , apzīmējums
kadastrā 4246-009 - 0117 ierakstu uz Drabešu pagasta pašvaldības vārda.
3. Izslēgt no pašvaldības bilances nekustamu īpašumu „Zīpari”.
3.1 Dzēst nekustamā īpašuma Drabešu pagasts, „Zīpari” , apzīmējums kadastrā 4246002 - 0391 ierakstu uz Drabešu pagasta pašvaldības vārda.
Pilns lēmumu teksts sēdes protokola pielikumā

Nr.15
Par grozījumiem domes 2009.gada 28.oktobra lēmumā „Par dotāciju izlietojuma maiņu”
Ziņo novada pašvaldības ekonomiste Silvija Girucka
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, P.Sockis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
izskatījusi vienreizējās dotācijas pašvaldību infrastruktūras attīstībai izlietojumu un
saskaņā ar Amatas novada domes 19.08.2010. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Izdarīt Amatas novada domes 28.10.2009. lēmumā Nr.5 „Par dotācijas
izlietojuma maiņu” šādus grozījumus:
2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Nītaures vidusskolas teritorijas labiekārtošana ar laukuma asfaltēšanu – LVL 8
897.11”
3. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Skujenes tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija – LVL 17 958.33”
4. Izslēgt 3.punktu.
5. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
„Ģikšu centrālās katlu mājas rekonstrukcija ar piebūves izbūvi šķeldas glabātavai
– LVL 15 158.66”
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Nr.16
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības zemes ierīkotājs Gints Bauers
Izsakās deputāts T.Šelengovs
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Apstiprināt noslēgto zemes nomas līgumu, ar kuru Amatas novada pašvaldība
iznomā zemi Drabešu pagastā Armandam Zalakam 240 kv.m. platībā.
2. Noslēgto zemes nomas līgumu reģistrēt Amatas novada nomas zemju reģistrā.

Nr.18
Par Sērmūkšu jauniešu centra telpu nomu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: A.Jansons, M.Ontužāne, Ā.Kazerovskis, A.Zvaigzne, P.Sockis,
S.Krastiņa, M.A.Cīrulis, V.Lācis, M.Veitners, J.Sekste
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Neatbalstīt telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA „pirmais Patronāžas
serviss” (aprūpes un medicīnas pakalpojumi mājās).

Nr.19
Grozījumi novada domes 21.07.2010. lēmumā „Par Amatas novada
Sērmūkšu pamatskolas darbības izvērtējumu”
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
Izdarīt grozījumus Amatas novada pašvaldības 2010.gada 21.jūlija domes sēdes
Nr.9 lēmumā „Par Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas darbības izvērtējumu”, izsakot
lēmuma 2.punkta 2.2. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„LVL-949,00 – Sērmūkšu jauniešu centra koordinatora atalgojumam un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par laika posmu no 2010.gada
1.septembra līdz 30.novembrim”.
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Nr.17
Iesniegumu izskatīšana

Nr.17.1
Par nekustamā īpašuma un adreses apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības zemes ierīkotājs Gints Bauers
Izsakās deputāti: M.Veitners, T.Šelengovs
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Piešķirt jaunu nosaukumu „Vālodzes” nekustamā īpašuma „Jaunzemi” zemes
vienībai ar platību 4,7 ha un pašreizējo nosaukumu zemes robežu plānā
„Jaunzemīši”.
2. Piešķirt jaunu nosaukumu „Marines” nekustamā īpašumi „Purvi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4246 009 0157un apstiprināt adresi:
„Marines”, Amata, Drabešu pagasts, Amatas novads.
3. Piešķirt jaunu nosaukumu „Strazdulēni” nekustamā īpašuma „Prišnicas”
zemes vienībai 28,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4278 003 0055.
Pilns lēmumu teksts sēdes protokola pielikumā.

17.2
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
Ziņo pašvaldības zemes ierīkotājs Gints Bauers
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, M.Veitners, P.Sockis
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, likuma „Par pašvaldībām”14.panta
otrās daļas 1.punktu, 15.panta 13.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, un Amatas novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Amatas novada teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Vairogi”, Drabešu
pagasts, Amatas novads (kadastra apzīmējums 4246 001 0010) sadalīšanai.
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2. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Amati”,
Meijermuiža, Drabešu pagasts, Amatas novads (kadastra apzīmējums 4246
001 0045) sadalīšanai.
3. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienību „Jaunvimbas”,
Drabešu pagasts, Amatas novads (kadastra apzīmējums 4246 002 0476) un
„Vecvimbas”, Drabešu pagasts, Amatas novads (kadastra apzīmējums 4246
002 0320 sadalīšanai.
4. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Straumēni”, Drabešu
pagasts, Amatas novads (kadastra apzīmējums 4246 001 0024) sadalīšanai.
5. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Saulītes”, Drabešu
pagasts, Amatas novads (kadastra apzīmējums 4246 001 0037) sadalīšanai.
6. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Baznīcas Bērzi”,
Drabešu pagasts, Amatas novads 1.zemes vienības (kadastra apzīmējums
4246 002 0317) un 3.zemes vienības (kadastra apzīmējums 4246 002 0318)
sadalīšanai.
7. Apstiprināt darba uzdevumu zemes vienību „Vairogi”, „Amati”,
„Vecvimbas”, „Jaunvimbas”, „Straumēni”, „Saulītes”, „Baznīcas Bērzi”
sadalīšanai.
8. Uzdot Teritorijas attīstības un nekustamā īpašumu nodaļai (vadītājs
A.Lukjanovs) nosūtīt lēmumus zemes īpašniekiem.
9. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot domes Tautsaimniecības un teritorijas
attīstības pastāvīgajai komisijai ( priekšsēdētājs V.Lācis).
Pilns lēmumu teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.17.3
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības zemes ierīkotājs Gints Bauers
Izsakās deputāti: V.Lācis, E.Eglīte
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, un Amatas novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Amatas novada teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ventas”, Nītaures pagastā, Amatas
novadā.
1.1.
Saglabāt nosaukumu „Nītaures evaņģēliski luteriskās draudzes
baznīca” un kadastra apzīmējumu 4268 006 0152 zemes vienībai ar
atlikušo platību 35,0 ha pēc atdalīšanas.
1.2.
Saglabāt nosaukumu „Ventas” un kadastra apzīmējumu 4268 006
0102 zemes vienībai ar apvienoto platību 4,2 ha.
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1.3.
Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4268 006 0152 un
4268 006 0102 saglabāt iepriekšējos nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus.
1.4.
Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Mērnieki’ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4246 004 0106.
2.1.
Saglabāt nosaukumu „Mērnieki” un adresi „Mērnieki”, Kārļi,
Drabešu pagasts, Amatas novads un kadastra apzīmējumu 4246 004 0106
zemes vienībai ar platību 0,82 ha;
2.2.
Piešķirt nosaukumu „Artas” atdalītajai zemes vienībai 0,22 ha
platībā;
2.3.
Atdalītajai zemes vienībai apstiprināt adresi: „Artas”, Kārļi,
Drabešu pagasts, Amatas novads;
2.4.
Atdalītajām zemes vienībām saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
2.5.
Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
3. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Mežirbes”, „Čurkstes” , Amata, Drabešu
pagasts, Amatas novads.
3.1 mainīt nosaukumu „Mežirbes”uz „Sermuļi”; maināt adresi: no „Mežirbes”
uz „Sermuļi”, Amata, Drabešu pagasts, Amatas novads un saglabāt kadastra
apzīmējumu 4246 009 0262 zemes vienībai ar platību 0,9068 ha.
3.2. saglabāt nosaukumu „Čurkstes”, saglabāt adresi: „Čurkstes”, Amata,
Drabešu pagasts, Amatas novads un saglabāt kadastra apzīmējumu 4246 009
0261 zemes vienībai ar platību 1,0231 ha.
3.3. noteikt zemes vienībām sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
3.3.1. zemes vienībai „Sermuļi”- individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601) 0,12 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501)n
0,7868 ha;
3.3.2. zemes vienībai „Čurkstes”- individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601) 0,12 ha un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods
0501) 0,9031 ha.
3.4. zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
4. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Krasta iela 17”, Drabešu pagasts, Amatas
novads.
4.1. saglabāt nosaukumu „Krasta iela 17”; saglabāt adresi: Krasta iela 17,
Ieriķi, Drabešu pagasta, Amatas novads, saglabāt kadastra apzīmējumu 4246007
0173 zemes vienībai ar platību 0,247 ha.
4.2. saglabāt nosaukumu „Krasta iela 19”, saglabāt adresi: Krasta iela 19,
Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads, saglabāt kadastra apzīmējumu 4246 007
0172 zemes vienībai ar platību 0,442 ha.
4.3. zemes vienībām saglabāt iepriekšējos nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus;
4.4. zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
5. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
„Jaunrīti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4246 009 0080 un Drabešu
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pagasta nekustamā īpašuma „Purvi”z emes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4246
009 0081.
5.1. Piešķirt nosaukumu „Salas” atdalītajai zemes vienībai 3,53 ha platībā.
5.2. piešķirt nosaukumu „Vigali” atdalītajai zemes vienībai 1,0 ha platībā.
5.3. Piešķirt nosaukumu „Lilavas” atdalītajai zemes vienībai 0,40 ha
platībā.
5.4. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: individuālo dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601) un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501)
5.5. zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā
Pilns lēmumu teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.17.4.
Par nekustamā īpašuma robežu pārkārtošanu
Ziņo novada pašvaldības zemes ierīkotājs Gints Bauers
Izsakās deputāti: M.A.Cīrulis, T.Šelengovs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 9.panta pirmo daļu,
LR Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, un Amatas novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.17 „Amatas novada teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot, (PAR-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Apsītes”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4242 002 0014 un nekustamā īpašuma
„Āboli” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4242 002 0112 robežu
pārkārtošanai.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar zemes ierīcības projekta
darba uzdevumu.
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.17.5
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo novada pašvaldības zemes ierīkotājs Gints Bauers
Izsakās deputāti: Ā.Kazerovskis, M.A.Cīrulis, P.Sockis, E.Eglīte
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-Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Sarmīte Sviderska, Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris
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Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Tālis
Šelengovs, Andris Jansons: PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ezerputni”,
kadastra numurs 4246 009 0355, kas atrodas Amatas novada Drabešu
pagastā, Amatā un sastāv no zemes gabala 2,33 ha platībā.
2. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Amatas
novada Drabešu pagastā ar nosaukumu „Dižegles”, kadastra numurs
4246 009 0172, sastāvošu no zemes gabala 1,1351 ha platībā.
3. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Amatas
novada Drabešu pagastā ar nosaukumu „Rūķu Priedes”, kadastra
numurs 4246 009 0166, sastāvošu no zemes gabala 0,5265 ha
kopplatībā un nepabeigtas jaunbūves.
4. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu 0,1624 ha
platībā, kadastra numurs 4246 009 0322, kas ir atdalīts no nekustamā
īpašuma Amatas novada Drabešu pagasta „Rūķu Priedes”.
5. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Amatas
novada Skujenes pagastā ar nosaukumu „Šipkas” , kadastra numurs
4278 002 0005, sastāvošu no zemes 22,1 ha platībā un četrām ēkām.
6. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Amatas
novada Skujenes pagastā ar nosaukumu „Ģērķēni”, kadastra numurs
4278 004 0142, sastāvošu no zemes 6,31 ha platībā un divām būvēm.
7. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Amatas
novada Drabešu pagastā ar nosaukumu „Pļavnieki”, kadastra numurs
4246 004 0040, sastāvoša no zemes gabala 1,2 ha platībā un divām
būvēm.
Pilns lēmumu teksts sēdes protokola pielikumā.

Sēdi slēdz plkst. 16:50
Sēdes vadītājs

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure

Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 18.02.2010.
saistošajos noteikumos Nr. 5
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„Amatas novada pašvaldības budžets 2010.gadam”
1. Pamatbudžeta ieņēmumu samazinājums Ls 56887 t.sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumu samazinājums Ls 126693 t.sk.
1.1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 126693,
1.2. Nenodokļu ieņēmumu palielinājums Ls 4710 t.sk.
1.2.1. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma Ls 53 (pašvaldību budžeta
iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem)
1.2.2. Pārējie nenod. ieņēmumi Ls 4292 t.sk.( ieņēmumi no apbūvēta zemes
gabala privatizācijas Ls 3280, pārējie dažādi nenodokļu ieņ. Ls 1012),
1.2.3. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas
Ls 365,
1.2. Transfertu ieņēmumu palielinājums Ls 61103 t.sk.
1.2.1. Valsts budžeta transferti – GMI pabalsta un dzīvokļa pabalsta
atmaksa Ls 400, skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku
ēdināšana, izmitināšana Ls 3110, ERAF-AN Spāres speciālās
internātskolas pieejamības, sasniedz. uzlabošana samazin.Ls 6036,
saņemtā dotācija no pašvaldību FIF Ls 63629,
1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 3993 t.sk.
1.3.1. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 3993 ( maksa par izglītības
pakalpojumiem Ls 6400, ieņēmumi par nomu un īri samaz. Ls 2980,
ieņēmumi par pār.budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem Ls 583,
pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi samaz.Ls 10)

2. Pamatbudžeta izdevumu palielinājums Ls 230622 t.sk.:
2.1. Vispārējiem valdības dienestiem palielinājums Ls 2000 (pamatlīdzekļi),
2.2. Sabiedriskai kārtībai un drošībai palielinājums Ls 1913,
2.3. Ekonomiskajai darbībai palielinājums Ls 110058 ,
( Zaubes ciema Lakstīgalu ielas rekonstrukcija Ls 63255, Zaubes pagasta
autoceļa Liepas sk.-Kalmes rekonstrukcija Ls 38066, un kārtējiem izdevumiem
Ls 8737),
2.4. Vides aizsardzībai samazinājums Ls 1700,
2.5. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielinājums Ls 36170
( projekts Nītaures pagasta publiskās teritorijas labiekārtošana Ls 29980,
un ūdens atdzelžošanas sistēmas izbūve Skujenē Ls 5800 un kārtējiem
izdevumiem Ls 390),
2.6. Atpūtai, kultūrai, reliģijai palielinājums Ls 55573(Nītaures pagasta saieta
nama rekonstrukcija Ls 38573, Skujenes tautas nama rekonstrukcija Ls17000),
2.7. Izglītībai palielinājums Ls 26507 (Drabešu sākumskola Ls 192, Amatas
pamatskola Ls 733, Sērmūkšu pamatskola Ls 2987, Drabešu internātskola
Ls 4431, Nītaures vidusskola Ls 628, Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku komisijas darba grupas nodrošināšana Ls 1105, skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšana, izmitināšana Ls 3110,
skolnieku pārvadājumi Ls 5000, apvienoto pašvaldību izglītības pārvalde
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Ls 8315, PII Kastanītis Ls 6)
2.8. Sociālajai aizsardzībai palielinājums Ls 101.
3. Pamatbudžeta pašvaldības aizņēmumu palielinājums Ls 147105(projektam
ELFLA 09-09-L32100-000148 Nītaures pag.publiskās terit.labiekārtošana
Ls 26980, ELFLA 10-09-L32100-000022 Zaubes ciema Lakstīgalu ielas
rekonstrukcija Ls 63296, ELFLA 10-09-L32100-000026 Zaubes pag.autoceļa
Liepas sk.- Kalmes rekonstrukcija Ls 56829),
4. Speciālā budžeta ieņēmumu samazinājums Ls 150 t.sk.:
4.1. Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 150 ( zaudējumi no valūtas kursa
svārstībām),
5. Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu palielinājums Ls 929 t.sk.:
5.1. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi Ls 929,
6. . Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu palielinājums Ls 1877 t.sk.:
6.1. Vispārējiem valdības dienestiem Ls 22,
6.2. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Ls 10,
6.3. Izglītībai Ls 1845.

Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja

E.Eglīte
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APSTIPRINĀTS
ar Amatas novada domes
2010.gada 25.augusta
sēdes Nr. 11lēmumu

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”

Amatas novada pašvaldības arhīva nolikums
1.

Vispārīgie noteikumi.

1.1 Amatas novada pašvaldības darbībā izveidojušies uzkrātie informatīvi vērtīgie
dokumenti
(pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamie dokumenti, to skaitā
personālsastāva dokumenti) veido
Latvijas nacionālo arhīva fondu.
1.2. Amatas novada domes priekšsēdētājs ir atbildīgs par Latvijas nacionālā arhīva
fonda dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu.
Lai veiktu šos pienākumus, Amatas novada dome veidoja arhīvu un ieceļ par
arhīvu atbildīgo darbinieku.
1.3. Amatas novada pašvaldībaarhīva darbā ievēro Latvijas Republikas likuma “Par
arhīviem”, citu Latvijas Republikas likumdošanas aktu, valsts lietvedības
noteikumu, Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestāžu, novada
domes vadītāja prasības un norādījumus, kā arī arhīva nolikumu.
2.

Arhīva dokumentu sastāvs.
Novada pašvaldības arhīvs glabā:
novada pašvaldības lietvedībā pabeigtus dokumentus:
--- pastāvīgi glabājamos dokumentus;
--- ilgtermiņa (ilgāk par 10 gadiem) glabājamos dokumentus;
--- personālsastāva dokumentus;
(novada domes priekšteču dokumentus);
fonda lietas (pastāvīgi, ilgtermiņa glabājamo un personālsastāva lietu aprakstus,
vēsturiskās izziņas, arhīva pases, aktus par lietu nodošanu valsts arhīvā, aktus par
dokumentu atlasi iznīcināšanai u.c.)
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3.

Arhīva uzdevumi un funkcijas.

3.1. Amatas novada pašvaldības arhīva galvenie uzdevumi.
- uzkrāt, uzskaitīt, saglabāt un izmantot pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamos
dokumentus, to skaitā personālsastāva dokumentus.
- savlaicīgi sagatavot un noteiktā termiņā nodot valsts arhīviem pastāvīgi
glabājamos dokumentus.
3.2. Lai veiktu šos uzdevumus, arhīvs īsteno šādas funkcijas :
- piedalās metodiskas palīdzības sniegšanā struktūrvienībām (darbiniekiem),
sastādot struktūrdaļu lietu nomenklatūru, kā arī sastādot lietu nomenklatūras
kopsavilkumu;
- piedalās lietu iekārtošanas kontrolē lietvedībā un to sagatavošanā nodošanai
novada domes arhīvā;
- kopā ar Ekspertu komisiju organizē dokumentu vērtības ekspertīzi lietvedībā;
- pieņem glabāšanā atbilstoši pastāvošajiem noteikumiem struktūrvienību, kā arī
konkrētu darbinieku noformētas pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamās lietas
(to skaitā personālsastāva lietas);
3.2.1. Veido un uztur kārtībā pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo dokumentu (to skaitā
personālsastāva dok.) uzskaiti, sastāda lietu aprakstus.
3.2.2. Veido un papildina arhīvā glabājamo uzziņas sistēmu (vēsturisko izziņu).
3.2.3. Sastāda aktus par dokumentu atlasi iznīcināšanai.
3.2.4. Saglabā arhīvā pieņemtos dokumentus.
3.2.5. Sagatavo pastāvīgi glabājamos dokumentus nodošanai un nodod tos Cēsu
zonālajā valsts arhīvā.
3.2.6. Valsts arhīvu noteiktā termiņā veic arhīva fondu un lietu uzskaiti, sastāda arhīva
pasi un
iesniedz to Cēsu zonālajā valsts arhīvā;
3.2.7. Veic arhīva dokumentu izmantošanu (izsniedz arhīva izziņas, uz laiku lietošanā
izsniedz arhīva dokumentus, u.t.t.
3.2.8. Piedalās lietvedības un arhīva darba normatīvo dokumentu izstrādāšanā.
4.

Arhīva tiesības.

Lai īstenotu minētās funkcijas, arhīvam (atbildīgai personai) ir tiesības :
--- pieprasīt no struktūrvienībām (darbiniekiem) ievērot noteikumus, kas
nosaka lietu
iekārtošanu lietvedībā un to sagatavošanu nodošanai novada arhīvā;
--- iesniegt Amatas novada pašvaldības vadībai priekšlikumus par arhīva
darba uzlabošanas
un dokumentu saglabāšanas jautājumiem;
--- pieaicināt par konsultantiem Cēsu zonālā valsts arhīva speciālistus.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Apstiprināts
ar Amatas novada domes
2010. gada 25. augusta
Sēdes Nr.11 lēmumu

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”

AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ARHĪVA EKSPERTU
KOMISIJAS NOLIKUMS
Izdots pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
61. panta trešo daļu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Amatas novada pašvaldības Ekspertu komisija (turpmāk tekstā – komisija)
tiek izveidota, ne mazāk kā 3 cilvēku sastāvā uz Amatas novada domes pilnvaru laiku un
tā ir Amatas novada pašvaldības pakļautībā.
1.2.
Ekspertu komisijas sastāvā obligāti iekļauj Amatas novada pašvaldības
atbildīgo personu par pašvaldības arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu,
izmantošanu, apstrādi, aprakstīšanu, savlaicīgu nodošanu glabāšanā Valsts arhīvam,
atbildīgo personu par lietvedības darbu Amatas novadā un pašvaldības personāla
speciālistu.
1.3. Ekspertu komisijas darbs notiek atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
tiesību aktiem arhīva un lietvedības jomās, Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts
uzraudzības iestāžu un Amatas novada domes priekšsēdētāja, Amatas novada pašvaldības
izpilddirektora prasībām un norādījumiem, kā arī Ekspertu komisijas nolikumam.
1.4. Ekspertu komisijai ir padomdevēja tiesības. Tās lēmumus apstiprina Amatas
novada domes priekšsēdētājs, bet īpašos gadījumos valsts arhīvs. Ekspertu komisija
sadarbojas ar attiecīgā valsts arhīva Ekspertīzes komisiju.
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1.5. Ekspertu komisijas sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolu paraksta Sēdes
vadītājs un sēdes protokolētājs.
1.6. Ekspertu komisijas nolikumu apstiprina Amatas novada dome, pieņemot
attiecīgu lēmumu.

2. Ekspertu komisijas funkcijas
2.1. Ekspertu komisija:
2.1.1. katru gadu organizē pastāvīgi glabājamo dokumentu un personālsastāva
dokumentu atlasi tālākai glabāšanai, kā arī īslaicīgi (līdz 10 gadiem ieskaitot) glabājamo
dokumentu atlasi iznīcināšanai;
2.1.2.izskata pastāvīgi, ilgtermiņa glabājamo un personālsastāva lietu aprakstus,
kā arī aktus par dokumentu atlasi iznīcināšanai;
2.1.3. izskata aktus par iztrūkstošajām lietām un dokumentiem un organizē to
meklēšanu.
2.1.4. sagatavo priekšlikumus par konkrētu dokumentu glabāšanas termiņu
noteikšanu, kā arī par glabāšanas termiņu mainīšanu un iesniedz tos izskatīšanai valsts
arhīvam.
2.1.5. izskata normatīvo dokumentu projektus (dokumentu glabāšanas termiņu
sarakstus, lietu nomenklatūru u. c.), kas reglamentē Amatas novada pašvaldības
lietvedības un arhīva darbu.
2.1.6. sniedz konsultācijas darbiniekiem lietvedības un dokumentu vērtības
ekspertīzes
jautājumos.

3. Ekspertu komisijas tiesības
3. Lai īstenotu noradītās funkcijas, Ekspertu komisijai ir tiesības:
3.1. iesniegt Amatas novada domei, domes priekšsēdētājai un pašvaldības
izpilddirektoram priekšlikumus lietvedības un arhīva darba uzlabošanai;
3.2. dot norādījumus Amatas novada pašvaldībai, tās padotības nodaļām,
institūcijām (komisijām, komitejām,pagastu pārvaldēm, darba grupām) un darbiniekiem
par dokumentu atlasi un sagatavošanu tālākai glabāšanai vai iznīcināšanai;
3.3. pieprasīt no Amatas novada pašvaldības , tās padotības nodaļām, institūcijām
(komisijām, komitejām,pagastu pārvaldēm, darba grupām) un darbiniekiem informāciju,
kas nepieciešama dokumentu glabāšanas termiņu noteikšanai;
3.4. pieaicināt uz konsultācijām valsts arhīvu speciālistus.

Novada domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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