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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.8
Amatas novadā

2010.gada 16.jūnijā

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

Darba kārtība:
1. Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr.09-09-L32100-000148
„Nītaures pagasta publiskās teritorijas labiekārtošana” realizācijas
nodrošināšanai.
2. Par projektu „Rotaļu un atpūtas laukumu izbūve Amatas novada Ieriķu,
Skujenes, Ģikšu un Zaubes ciemos”.
3. Par autoceļa P32 Līgatne-Skrīveri posmā 28.910-36.540 km rekonstrukcijas
projektu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.12 Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Amatas novadā” projekta apstiprināšanu.
5. Par Amatas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
6. Par darba samaksas nolikuma apstiprināšanu
7. Par būvju adrešu apstiprināšanu Amatas pagastā.
8. Par adrešu saraksta aktualizēšanu.
9. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma pieņemšanas komisijas izveidošanu.
11. Par veidlapas apstiprināšanu.
12. Iesniegumu izskatīšana.
12.1.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu.
12.2.
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
12.3.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure
Piedalās:
Deputāti:
Elita Eglīte, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Pēteris
Sockis, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Modris
Veitners, Valdis Lācis, Tālis Šelengovs, Arnis Zvaigzne, Andris Jansons.
Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs.
Novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenkova.
Nepiedalās deputāte Māra Ontužāne

Nr.1
Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr.09-09-L32100-000148 „Nītaures pagasta
publiskās teritorijas labiekārtošana” realizācijas nodrošināšanai
Ziņo pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: V.Lācis, J.Sekste, E.Eglīte
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 Amatas novada domes 16.06.2010.
Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce,
Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis,
Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs,
Modris Veitners, 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 26980.00
(Divdesmit seši tūkstoši deviņi simti astoņdesmit lati, 00 santīmi) vai ekvivalentu
citā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi ELFLA projekta Nr.09-09L32100-000148 „Nītaures pagasta publiskās teritorijas labiekārtošana”
realizācijas nodrošināšanai.
2. Aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2010.gada decembri saskaņā ar
aizņēmuma atmaksas grafiku.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

Nr.2
Par projektu „Rotaļu un atpūtas laukumu izbūve Amatas novada Ieriķu, Skujenes, Ģikšu
un Zaubes ciemos”
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: J.Sekste, T.Šelengovs, E.Eglīte
Saskaņā ar 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””,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce,
Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis,
Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs,
Modris Veitners, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1.Iesniegt projektu konkursam un realizēt novada teritorijā projektu „ Rotaļu un
atpūtas laukumu izbūve Amatas novada Ieriķu, Skujenes, Ģikšu un Zaubes ciemos ”.
2. Kopējās projektam nepieciešamās izmaksas LVL 25389,80 (divdesmit pieci
tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi lati 80 santīmi).
3. Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa 20983,31 (divdesmit tūkstoši deviņi
simti astoņdesmit trīs lati 31 santīmi), tai skaitā:
3.1. publiskā finansējuma daļa LVL 15737,48 (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti
trīsdesmit septiņi lati 48 santīmi);
3.2. pašvaldības finansējuma daļa LVL 5245,83 (pieci tūkstoši divi simti četrdesmit
pieci lati 83 santīmi);
4. Līdzekļus projekta realizācijai piesaistīt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

Nr.3
Par autoceļa P32 Līgatne-Skrīveri posmā 28.910-36.540 km rekonstrukcijas projektu
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs
Izsakās deputāti: J.Sekste, T.Šelengovs
Projekta „Autoceļa P32 Līgatne- Skrīveri posmā 28.910-36.540 km
rekonstrukcijas būvprojekts skiču projekta stadijā” sabiedriskā apspriešana notika laika
posmā no 2010.gada 29.marta līdz 17.maijam. Publiskās apspriešanas sēdae notika
2010.gada 6.maijā plkst. 17:00 Amatas novada Zaubes pagasta pārvaldes ēkā
„Saulgrieži”. Uz sēdi neieradās neviens no ceļam pieguļošo zemju īpašniekiem vai
lietotājiem.
Pamatojoties uz notikušo publisko apspriešanu un Ministru kabineta 2007.gada
22.maija noteikumiem Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce,
Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis,

Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs,
Modris Veitners, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Neiebilst „Autoceļa P32 Līgatne-Skrīveri posmā 28.910 – 36.540 km
rekonstrukcijas būvprojekts skiču projekta stadijā” izstrādātajiem un piedāvātajiem skiču
projekta variantiem.

Nr.4
Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Amatas
novadā” projekta apstiprināšanu
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, M.A.Cīrulis, M.Veitners
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav)
nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 12 „Par topogrāfiskās informācijas aprites
kārtību Amatas novadā” projektu.
2. Pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
saistošos noteikumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
3. Saistošos noteikumus pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
atzinuma saņemšanas publicēt vietējā laikrakstā un izlikt redzamā vietā Amatas
novada domes ēkā un Amatas, Skujenes, Nītaures un Zaubes pagastu pārvaldēs.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā „Amatas Avīze”.

Nr.5
Par Amatas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: I.Lāce, L.Puncule
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce,
Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis,
Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs,
Modris Veitners, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt iesniegtos grozījumus Amatas pamatskolas nolikumā.
Grozījumi sēdes protokola pielikumā).
Nr.6
Par darba samaksas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis

Izsakās deputāti: T.Šelengovs, L.Puncule, M.A.Cīrulis, P.Sockis
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce,
Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis,
Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs,
Modris Veitners, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt Amatas novada pašvaldības darba samaksas nolikumu. (nolikuma
teksts sēdes protokola pielikumā).
Nr.7
Par būvju adrešu apstiprināšanu Amatas pagastā
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, E.Eglīte
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta (VZD) Vidzemes
reģionālās nodaļas vēstuli Nr.10-03-V/13 – “Par adrešu datu sakārtošanu”, kurā norādīts,
ka daļai objektu, kuriem atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” adreses ir jāpiešķir, bet tās nav piešķirtas. Tas
rada būtiskas problēmas iedzīvotājiem – reģistrējot uzņēmumus, deklarējot dzīvesvietu,
kā arī rodas problēmas citiem Valsts adrešu reģistra datu izmantotājiem.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta
otro daļu, 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”
2.punkta 6.2.apakšpunktu un Valsts zemes dienesta (VZD) Vidzemes reģionālās nodaļas
vēstuli Nr.10-03-V/13 (pielikums Nr.1),
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce,
Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis,
Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs,
Modris Veitners, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42420020119 un
būvei ar kadastra apzīmējumu 42420020119001 vienotu adresi:
“Vēderiņi”, Amatas pagasts, Amatas novads
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42420020112 un
būvei ar kadastra apzīmējumu 42420020112001 vienotu adresi:
“Āboli”, Amatas pagasts, Amatas novads
3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42420020084 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42420020084001, 42420020084002
vienotu adresi: “Indrāni”, Amatas pagasts, Amatas novads.
4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42420020067 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42420020067001,
42420020067002, 42420020067003 vienotu adresi: “Kalna
Aparnieki 2”, Amatas pagasts, Amatas novads.
5. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42420040036 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42420040036001, 42420040036002
vienotu adresi: “Kalnlielvenči”, Amatas pagasts, Amatas novads.

6. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42420050011 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42420050011001,
42420050011002, 42420050011003, 42420050011004 vienotu adresi:
“Lejas Kauļi 2”, Amatas pagasts, Amatas novads.
7. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42420030036 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42420030036001,
42420030036002, 42420030036003, 42420030036004,
42420030036005 vienotu adresi: “Līcīši”, Amatas pagasts, Amatas
novads
8. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42420050081 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42420050081001, 42420050081002
vienotu adresi: “Pērles”, Amatas pagasts, Amatas novads
9. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42420070034 un
būvei ar kadastra apzīmējumu 42420070034001 vienotu adresi:
“Vidus Reinas”, Amatas pagasts, Amatas novads.
10. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 42420020045001 adresi:
“Rencēni”, Amatas pagasts, Amatas novads.
11. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42420060098 un
būvei ar kadastra apzīmējumu 42420060098001 vienotu adresi:
“Saules sala”, Amatas pagasts, Amatas novads.
12. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42420040034 un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 42420040034001, 42420040034002
vienotu adresi: “Lejas Stākas”, Amatas pagasts, Amatas novads.
13. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42420040121 un
būvei ar kadastra apzīmējumu 42420040002006 vienotu adresi:
“Strautkalni 1”, Amatas pagasts, Amatas novads.
14. Mainīt būvei ar kadastra apzīmējumu 42420060079001 adresi no
“Velmeri” uz “Velmeri 1”, Amatas pagasts, Amatas novads.

Nr.8
Par adrešu saraksta aktualizēšanu
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs
Izsakās deputāti: V.Lācis, L.Puncule
Amatas novada dome 24.01.2007. ir apstiprinājusi Amatas novada
saistošos noteikumus Nr.2 „Amatas novada teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam”.
Novada dome konstatē: sakarā ar to, ka esošais Amatas novada adrešu saraksts satur
novecojošu informāciju, jo ir mainījusies pašvaldības teritorijas telpiskā organizācija un
ir nepieciešama novada adrešu saraksta atjaunošana ar labošanu un papildināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro
punktu, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, kā arī
Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.2. „Amatas novada teritorijas plānojums
2006.-2018.gadam”,

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce,
Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis,
Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs,
Modris Veitners, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt ielas nosaukumu „Lielā iela” Amatas novada Drabešu
pagasta Ieriķu ciema teritorijā esošajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 42460070219; 42460070255 un nosaukumu VZD
kadastra reģistrā „V315”. Šīs zemes vienības ir valsts autoceļš, kas
šķērso Ieriķu ciema teritoriju.
2. Apstiprināt ielas nosaukumu „Skolas iela” Amatas novada Zaubes
pagasta Zaubes ciema teritorijā esošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42960050314 un nosaukumu VZD kadastra reģistrā
„Liepas-Skola-Kalmes”.
3. Apstiprināt ielas nosaukumu „Kumadas iela” Amatas novada Drabešu
pagasta Ieriķu ciema teritorijā esošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42460070274 un nosaukumu VZD kadastra reģistrā
„Kārļu iela”.
4. Apstiprināt ielas nosaukumu „Cepļa iela” Amatas novada Drabešu
pagasta Ieriķu ciema teritorijā esošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42460070266 un nosaukumu VZD kadastra reģistrā
„Brīvkalnu iela”.
5. Mainīt nekustamā īpašuma „Auto Ieriķi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42460070239 adresi no „Spāres iela 6” uz „Lielā iela 6”,
Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads.
6. Mainīt nekustamā īpašuma „Dzilnas-1” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42460070071 adresi no „Dzilnas iela 1” uz „Dzilnas 1”,
Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads.

Nr.9
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: P.Sockis, T.Šelengovs
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce,
Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis,
Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs,
Modris Veitners, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus:
1.1.
Amatas novada pašvaldība iznomā Mārai Pļešanovai zemi 0,14 ha
Skujenes pagastā, kadastra numurs 4278 006 0094;
1.2.
Amatas novada pašvaldība iznomā Oksanai Vasilaki zemi 0,01 ha
Skujenes pagastā;
1.3.
Amatas novada pašvaldība iznomā Līgai Jakovļevai zemi 1128
kv.m. Skujenes pagastā;

1.4.
Amatas novada pašvaldība iznomā Lailai Zeilei zemi 1,2 ha platībā
Skujenes pagastā, kadastra numurs 4278 006 0140;
1.5.
Amatas novada pašvaldība iznomā Edītei Šņepstei zemi 5,4 ha
platībā Zaubes pagastā, kadastra numurs 4296 010 0019;
1.6.
Amatas novada pašvaldība iznomā Jānim Bērziņam zemi 2871
kv.m. platībā Drabešu pagastā, kadastra numurs 4246 007 0186;
1.7.
Amatas novada pašvaldība iznomā Sandrai Gailītei zemi 2,7 ha
platībā Skujenes pagastā, kadastra numurs 4278 007 0116.
1.8.
Amatas novada pašvaldība iznomā Vasilijam Rozmanim zemi 2,0
ha platībā Skujenes pagastā, kadastra numurs 4278 010 0064.
2. Noslēgtos zemes nomas īgumus reģistrēt Amatas novada nomas zemju
reģistrā.
Nr.10
Par nekustamā īpašuma pieņemšanas komisijas izveidošanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, S.Sviderska
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.jūnija rīkojumu Nr.310 „par valsts
dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā” un VAS
„Privatizācijas aģentūra” 14.06.2010. vēstuli par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu
nodošanu Amatas novada pašvaldībai,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce,
Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis,
Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs,
Modris Veitners, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Izveidot nekustamā īpašuma pieņemšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Māris Timermanis – Amatas novada pašvaldības
izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Valdis Lācis – Amatas novada pašvaldības Saimniecības
nodaļas vadītājs;
Arvīds Lukjanovs – Amatas novada pašvaldības Teritorijas
attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
vadītājs;
Ilona Muižniece – Amatas novada pašvaldības
saimniecības nodaļas speciāliste.

Nr.11
Par veidlapas apstiprināšanu
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs
Izsakās deputāti: V.Lācis, M.Veitners
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 11.punktu, , Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 8.panta pirmo
un trešo daļu,

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce,
Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis,
Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs,
Modris Veitners, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt atļaujas formu publisku pasākumu rīkošanai Amatas novada
pašvaldības teritorijā. (Veidlapa sēdes protokola pielikumā)

Nr.12
Iesniegumu izskatīšana

Nr.12.1
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs
Izsakās deputāts V.Lācis
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce,
Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis,
Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs,
Modris Veitners, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt nosaukumu „Priežkalni 1” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4242 001 0131.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4242 001 9914 saglabāt
nosaukumu „Priežkalni”.
3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4242 001 0131 un 4242 001
0014 saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
(Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā).

Nr.12.2
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, M.Veitners, P.Sockis
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumiem Nr.110 „Par
kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma
tiesības”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce,
Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis,
Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs,
Modris Veitners, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:

1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas
Drabešu pagastā ar nosaukumu „Lapaiņi”, kadastra numurs 4246 002
0494, sastāvošu no zemes gabala 2,66 ha kopplatībā un uz
zemesgabala esoša ražošanas objekta.
2. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas
Drabešu pagastā ar nosaukumu „Tūbīši”, kadastra numurs 4246 009
0233, sastāvošu no zemes gabala 0,8338 ha platībā un vienas
dzīvojamās mājas.
3. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas
Drabešu pagasta Līvos, Puķuzirņu ielā 15, kadastra numurs 4246 002
0086, sastāvošu no zemes gabala 660 kv.m. platībā un divām ēkām.
4. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas
Drabešu pagasta „Putnu Salās”, kadastra numurs 4246 004 0169,
sastāvošu no zemes gabala 1,553 ha platībā un palīgceltnes.
5. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas
Zaubes pagastā ar nosaukumu „Ezerēni”, kadastra numurs 4296 009
0025, sastāvošu no zemes gabala 29,1 ha platībā un vienas
pamatceltnes un divām palīgceltnēm.
6. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas
Amatas pagastā ar nosaukumu „Iegribas”, kadastra numurs 4242 005
0295, sastāvošu no zemesgabala 0,817 ha platībā,
7. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Amatas
pagastā ar nosaukumu „Gribusti”, kadastra numurs 4242 005 0294,
sastāvoša no zemes gabala 1,32 ha platībā.

Nr.12.3
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, V.Lācis
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, Minitru kabineta 2008.gada 11.decembra
noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Amatas novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada teritorijas plānojumu”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Ingrīda Lāce,
Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris Kazerovskis,
Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs,
Modris Veitners, Andris Jansons ; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Nītaures
pagasta „Kalna Mutītes-2” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4268 003 0010.
2. Saglabāt nosaukumu „Kalna Mutītes-2”, saglabāt kadastra
apzīmējumu 4268 003 0010 zemes vienībai Nr.1 ar platību 42,7 ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam.

3. Piešķirt nosaukumu „Kalna Mutītes” atdalītajai zemes vienībai Nr.2,
kuras platība 2,2 ha.
4. Atdalītajām zemes vienībām saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
(pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā)

Sēdi slēdz plkst. 16:55
Sēdes vadītājs

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure

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 novadā
2010.gada 16.jūnijā
Nr.12

Saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI
ar Amatas novada domes 16.06.2010.
lēmumu (prot. Nr.8, Nr.4)

Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Amatas novadā
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu ,
Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumu Nr.1002
„Aizsargjoslu datu bāzes izveides,
uzturēšanas un informācijas aprites kārtība" 6. punktu,
Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumu Nr.168
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 00599
„Inženierizpētes noteikumi būvniecībā""
un būvnormatīva LBN 005-99 27.punktu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Amatas novada administratīvajā teritorijā notiek
topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām pieņemšana, pārbaude,
uzkrāšana, uzturēšana un izsniegšana.
2. Saskaņā ar „Ģeotelpiskās informācijas likumu” Amatas novada pašvaldība izveido un
uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic
iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
3. Noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām, kas Amatas novada
administratīvajā teritorijā:
3.1.veic topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus,

3.2.izstrādā detālplānojumus,
3.3.izstrādā zemes ierīcības projektus.
4. Amatas novada administratīvajā teritorijā mēroga 1:500 topogrāfiskās informācijas
pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu
izsniegšanu realizē un koordinē Amatas novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona.
4.1. Amatas novada pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai ir tiesības par
pakalpojumiem saņemt samaksu, kas ir saskaņota ar Amatas novada pašvaldību.
5. Amatas novada pašvaldība informācijas ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē
pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos
uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus un izpildshēmas un būvasu nospraušanas
aktus), kas veikti digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92 koordinātu un
Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmas punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 2., bez
speciāliem ģeodēziskiem izstrumentiem, viennozīmīgi vizuāli identificējamiem
koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.
6. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, par samaksu sniedz
pašvaldības izvēlētā juridiskā persona divu darba dienu laikā pēc rakstiska (elektroniska)
pieprasījuma saņemšanas.
7. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei
Amatas novada pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo divu darba
dienu laikā.
7.1.Saskaņojums tiek veikts tikai tad, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai dabā
un valstī noteiktajiem standartiem. Noraidot saskaņojumu, personai tiek paskaidrots
nesaskaņošanas iemesls 3 darba dienu laikā. Pēc nepilnību novēršanas, tiek veikta
atkārtota pārbaude.
7.2. Amatas novada pašvaldības atbilstošās institūcijas, atzīst par atbilstošu (lietošanai
derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.
8. Ja, veicot būvdarbus, tiek atraktas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam
neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad to novietne dabā jāfiksē un tās jāuzmēra
un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms
tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.
9. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei pašvaldības izvēlētajai
juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai
situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm.
10. Amatas novada dome lēmumu par zemes ierīcības projekta redakcijas saskaņošanu
pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no Amatas novada pašvaldības izvēlētās
juridiskajās personas.
11. Ja starp topogrāfisko datu bāzi uzturošo, Amatas novada pašvaldības izvēlēto
juridisko personu un mērniecības darbus veikušo sertificēto vai licencēto personu rodas
strīds, tad veikto darbu pārbaudei un strīda atrisināšanai tiek pieaicināta cita, mērniecībā
sertificēta vai licencēta persona un par radušos situāciju, nepieciešamības gadījumā, tiek
informētas sertificēšanas institūcijas.
12.

Kļūdas gadījumā darbus apmaksā vainīgā puse.

Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar to publicēšanu novada informatīvajā izdevumā.
Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Apstiprināts
ar Amatas novada domes
16.06.2010.
sēdes Nr.8 lēmumu

Amatas novada pašvaldība

Amatas pamatskola
Reģ. Nr. 0512900328
Amatas pagastā, Amatas novadā, p.n. Ģikši, LV – 4141, tālrunis/fakss 64129376,
e-pasts: amatask@inbox.lv

2010.gada 16.jūnijā

Grozījumi 2009.gada 13.jūlija nolikumā
„Amatas pamatskolas nolikums”
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta 1.punktu,
Vispārējās izglītības likuma 9. pantu
Izdarīt Amatas pamatskolas 2009.gada 13.jūlija nolikumā „Amatas pamatskolas
nolikums” šādus grozījumus:
1. Papildināt nolikuma 8. punktu ar 8.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.8. īstenot licencētās speciālās pamatizglītības programmas.”
2.
Papildināt 9. punktu aiz vārda „jūlijam” liekot vārdus „un Speciālās
pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods
2101 56 11, licences Nr. V-92”.
3.
Izteikt 33.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„33.1. 1.-3. klasēs izglītojamo mācību sasniegumus vērtē:
33.1.1. 1. klasē – aprakstoši;
33.1.2.
2.-3. klasē – 10 ballu skalā latviešu valodā un matemātikā, pārējos
priekšmetos – aprakstoši.”
4.
Izteikt 33.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„33.2. 4.-9. klasēs izglītojamo mācību sasniegumus visos mācību priekšmetos
vērtē 10 ballu skalā.”
5. Visā tekstā aizstāt vārdus „Amatas novada dome” ar vārdiem „Amatas novada
pašvaldība”.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
Apstiprināts
Ar Amatas novada domes
16.06.2010.
sēdes Nr.8 lēmumu

AMATAS NOVADA DOMES
DARBA SAMAKSAS NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Darba samaksa šī nolikuma izpratnē ir mēnešalga, kas ietver samaksu par virsstundu
darbu, pabalsti, kompensācijas, piemaksa par darba zonas paplašinājumu, papildus
darbu, atlīdzība par deputāta pienākumu pildīšanu un ar deputātu darbību saistītie
atlīdzinātie izdevumi, atlīdzība par darbu komisijās.
1.2. Atlīdzības fondu (darba samaksu, sociālās, sociālās garantijas un atvaļinājumu)
nosaka saskaņā ar Amatas novada domes apstiprināto budžetu attiecīgajam
kalendārajam gadam.
1.3. Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas tiek noteiktas pamatojoties uz Ministru
kabineta normatīvajiem aktiem, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma prasības. Amatpersonu un darbinieku
mēnešalgas konkrēto apmēru nosaka atbilstoši amatam, amatu saimēm, līmeņiem un
mēnešalgu grupām. Amatu sarakstu apstiprina novada dome.
1.4. Domes amatpersonu un darbinieku mēnešalga nedrīkst pārsniegt domes
priekšsēdētāja mēnešalgu.
1.5. Domes deputātiem, amatpersonām un darbiniekiem netiek izmaksāti:
1.8.1. prēmijas un naudas balvas un netiek veikta materiālā stimulēšana;
1.8.2. netiek maksāts atvaļinājuma pabalsts;
1.6. Domes amatpersonai vai darbiniekam nosaka piemaksu pie mēnešalgas ne vairāk kā
20 procentu apmērā no šīs amatpersonas vai darbinieka mēnešalgas par prombūtnē
esošas amatpersonas vai darbinieka pienākumu pildīšanu.
1.7. Domes amatpersonām un darbiniekiem atlaišanas pabalsta izmaksa tiek veikta
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ievērojot darba likuma un Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums prasības.
1.8. Mēnešalgas likme tiek noteikta vienlaicīgi ar amata vietas izveidošanu, tās
vērtējumu, ar domes lēmumu.
1.9. Mēnešalgas apmēra izmaiņu gadījumā un piemaksu piešķiršanas gadījumā darba
līgumā tiek izdarīti grozījumi, kurus noformē rakstveidā un paraksta abas
līgumslēdzējas puses.
1.10. Priekšlikumus par mēnešalgas likmes izmaiņām, piemaksu piešķiršanu, finansu
komitejai var iesniegt izpilddirektors vai nodaļu, iestāžu un struktūrvienību vadītāji.
Finansu komiteja sagatavo attiecīgo jautājumu izskatīšanai domes sēdē.

1.11. Minimālā stundas tarifa likme un samaksa par virsstundu darbu tiek noteikta
saskaņā ar MK Not. Nr.791 “Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” un Darba likumu, vienlaicīgi nosakot stundas tarifa
likmi un maksimālo apmaksājamo stundu skaitu.
1.12. Mēnešalgas apmērs vai stundas tarifa likme tiek norādīta darba līgumā ar
darbinieku.
1.13. Par izmaiņām darba samaksas sistēmā un apmērā, pašvaldības struktūrā, darba vietu
organizācijā darbiniekiem tiek rakstveidā paziņots ne vēlāk kā vienu mēnesi
iepriekš.

2. Domes priekšsēdētāja darba samaksa.
2.1. Pašvaldības priekšsēdētāja amats ir algots.
2.2. Pašvaldības priekšsēdētāja mēnešalgas maksimālo apmēru nosaka balstoties uz
2009. gada 1. decembra likumu „Valsts un pašvaldību institūciju un darbinieku
atlīdzības likums” un ievērojot valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas
apmēru uz noteikšanas brīdi, pielietojot 3,64 punktu koeficientu.
2.1. Domes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka ar domes lēmumu.
2.2. Ja domes priekšsēdētājs tiek atbrīvots no amata pirms termiņa, no viņa neatkarīgu
iemeslu dēļ, viņam tiek izmaksāta kompensācija 1 mēnešalgas apmērā.
2.3. Domes priekšsēdētājam ir apmaksāts ikgadējais atvaļinājums.
2.4. Domes priekšsēdētājs, kurš, nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi
mācās izglītības iestādē, lai apgūtu amata pildīšanai nepieciešamās zināšanas,
saņem kompensāciju, kura sedz 30% no mācību maksas.
2.5. Domes priekšsēdētājam tiek izmaksāts pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai
apgādājamā nāvi vienas minimālās algas apmērā
2.6. Domes priekšsēdētāja cita veida materiālā stimulēšana tiek noteikta ar novada
pašvaldības domes lēmumu ievērojot valstī noteiktos normatīvos aktus.
3.

Atlīdzība par deputāta pienākumu pildīšanu.

2.3. Domes deputāta mēnešalgas maksimālo apmēru nosaka balstoties uz 2009. gada 1.
decembra likumu „Valsts un pašvaldību institūciju un darbinieku atlīdzības likums”
un ievērojot valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru, pielietojot 1,2
punktu koeficientu.
3.1. Saskaņā ar 2010. gada 16.jūnija sēdes Nr. 8 lēmumu par piedalīšanos domes sēdēs
un pastāvīgajās komitejās ir noteikta deputāta atlīdzība Ls 3,53 par vienu darba
stundu pirms nodokļu nomaksas.
3.2. Domes deputāts saņem arī atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu par 20
stundām mēnesī ar tarifu Ls 3,53.mēnesī ārpus novada pašvaldības domes un
komiteju sēdēm.
3.3. Domes komiteju priekšsēdētāji par pienākumu pildīšanu saņem atlīdzību par darbu
līdz 10 stundām mēnesī (izņemot novada pašvaldības priekšsēdētāju) saskaņā ar
2009. gada 1. decembra likumu „Valsts un pašvaldību institūciju un darbinieku

atlīdzības likums” un ievērojot valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas
apmēru, pielietojot 2,55 punktu koeficientu.
3.4. Saskaņā ar 2010. gada 16.jūnija sēdes Nr. 8 lēmumu par domes komiteju
priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu noteikta atlīdzība Ls 7,50 par vienu darba
stundu pirms nodokļu nomaksas.
3.5. Par deputāta nepiedalīšanos domes un komiteju sēdēs tiek samazināma atlīdzība par
attiecīgo stundu skaitu.
3.6. Deputātu nostrādāto stundu uzskaiti veic domes norīkots darbinieks, kas reģistrē arī
deputātu nokavētās sēžu stundas.
4.

Pašvaldības izpilddirektora amatpersonu un darbinieku darba samaksa.

4.1. Pašvaldības izpilddirektora amats ir algots un mēnešalgu nosaka ar domes lēmumu.
Izpilddirektora mēnešalgas apmēru nosaka saskaņā ar Amatas novada domes
apstiprinātu amatu un nodarbināto sarakstu atbilstoši amatam, amata saimei,
līmenim un algu grupai.
4.2. Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas nosaka ar Domes lēmumu. Mēnešalgas
apmēru nosaka saskaņā ar Amatas novada domes apstiprinātu amatu un nodarbināto
sarakstu atbilstoši amatam, amata saimei, līmenim un algu grupai:
4.2.1. Amatu sarakstā katram amatam apstiprina atbilstošas mēnešalgas,
kuras ir diferencētas, ņemot vērā pašvaldības finansiālās iespējas un
normatīvajos aktos noteiktās mēnešalgas amplitūdas.
4.2.2. Viena amata nodarbinātajam darba algu var diferencēt ņemot vērā
amata aprakstā minētos amata pienākumus, darba specifiku un atbildības
pakāpi.
4.2.3. ja atlīdzību nenodrošina pašvaldības finanšu līdzekļi, tad pārskata
amata sarakstu un veic izmaiņas darba samaksā.
4.3. Darbiniekiem, kuriem darba samaksu veic pēc summētā darba laika uzskaites
mēnešalga tiek izmaksāta pamatojoties uz aprēķinu, ņemot vērā apstiprināto stundas
tarifa likmi un darba laiku pārskatu periodā (mēnesī).
4.4. Pašvaldības iestāžu darbinieku mēnešalgas nosaka iestādes vadītājs iestādes budžeta
ietvaros un LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.5. Amatpersonu un darbinieku minimālā mēnešalga, normāla darba laika ietvaros, nav
mazāka par valstī noteikto minimālo mēnešalgu.
4.6. Piemaksu par prombūtnē esošas amatpersonas vai darbinieka aizvietošanu vai
vakanta amata pienākumu pildīšanu var noteikt ne vairāk kā divām amatpersonām
vai darbiniekiem. Piemaksu par vakanta amata pienākumu pildīšanu var noteikt uz
laiku līdz četriem mēnešiem vakances pastāvēšanas laikā. Piemaksu var noteikt līdz
20 % no amatpersonas vai darbinieka mēnešalgas.
4.7. Nosakot piemaksu darbiniekiem, tiek ņemti vērā sekojoši kritēriji:
4.7.2. veicamā darba sarežģītība, kuru raksturo darbam nepieciešamā izglītība,
profesionālā pieredze;
4.7.3. darba darītāju atbildības pakāpe, kuru nosaka, ņemot vērā darbinieka
atbildību par darba norisi un rezultātiem, pieņemtajiem lēmumiem;

4.7.4. darba smagums, kuru darba izpildes laikā raksturo darbinieka psihiskā un
nervu piepūle, garīgā (intelektuālā) piepūle, veicamā darba monotonitāte
(vienmuļība, vienveidība), negatīvā psihiskā slodze.
4.7.5. Darba zonas paplašināšanas lielums un darbietilpība, nepieciešamais laiks tā
veikšanai, nepieciešamās papildus iemaņas un zināšanas.
4.8. Izpilddirektora, domes amatpersonu un darbinieku ikgadējais atvaļinājums tiek
piešķirts un apmaksāts saskaņā ar Darba likuma 73.,149. un 150. pantu.
4.9. Izpilddirektors, ja nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās
izglītības iestādē, lai apgūtu amata pildīšanai nepieciešamās zināšanas, saņem
kompensāciju, kura sedz 30 % no mācību maksas.
4.10. Izpilddirektoram, domes amatpersonai vai darbiniekam tiek izmaksāts pabalsts
sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēnešalgas
apmērā.
4.11. Domes amatpersonai vai darbiniekam tiek izmaksāts pabalsts bērna piedzimšanas
gadījumā vienas minimālās mēnešalgas apmērā par katru bērnu.
4.12. Izmaiņas minimālajā darba algā ir pamats mēnešalgu maiņai. Jaunās mēnešalgas
tiek noteiktas mēneša laikā no MK noteikumiem par izmaiņām minimālajā algā
pieņemšanas.
4.13. Par darbu svētku dienās un brīvdienās tiek noteikta apmaksa divkāršā apmērā vai
tiek piešķirta cita atpūtas diena mēneša laikā ar pašvaldības izpilddirektora
rīkojumu.
4.14. Darba samaksas izmaksu veic vienu reizi mēnesī bezskaidrajā naudā, ar
pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu līdz katra mēneša 10. datumam,
pamatojoties uz savstarpējo vienošanos.
4.15. Darbinieku sociālās garantijas noteiktas saskaņā ar darba līgumu, kas noslēgts starp
darba devēju – Amatas novada pašvaldību – no vienas puses un darbiniekiem no
otras puses. Atsevišķas papildus sociālās garantijas ietver darba koplīgumā, ja tāds
noslēgts, vai ar atsevišķu domes lēmumu, ja nav noslēgts darba koplīgums.
4.16. Domes amatpersonām un darbiniekiem netiek izmaksātas:
4.16.1. prēmijas un naudas balvas, netiek veikta materiālā stimulēšana;
4.16.2. netiek maksāts atvaļinājuma pabalsts;
4.17. Domes amatpersonām un darbiniekiem, kuriem atlaišanas pabalsts izmaksājams
saskaņā ar Darba likuma 112.pantu, atlaišanas pabalsts izmaksājams šādā apmērā:
4.17.1. 0,95 mēneša vidējo izpeļņu apmērā, ja amatpersona vai darbinieks
nostrādājis domē
mazāk nekā piecus gadus;
4.17.2. viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona vai darbinieks
domē bijusi
nodarbināta vairāk nekā piecus gadus.
4.18. Dome, saskaņā ar MK Not. Nr.343 „Darba aizsardzības prasības, strādājot ar
displeju" no 2002.08.06., apmaksā briļļu, kontaktlēcu iegādi, kuras pamatojoties uz
obligāto veselības pārbaudi darbiniekam noteicis ārsts. Dome pilnā apmērā
apmaksā briļļu izgatavošanu, briļļu lēcas, vai kontaktlēcas. Briļļu ietvari tiek
apmaksāti summā līdz 30 latiem. Ja briļļu ietvars ir dārgāks, trūkstošo summu, kas
nepieciešama
šādu
ietvaru
iegādei,
darbinieks
piemaksā
pats.
5.

Pašvaldības pakļautībā esošo iestāžu vadītāju darba samaksa

5.1. Novada domes izveidoto iestāžu vadītāju algas nosaka ar Domes lēmumu.
5.2. No valsts budžeta finansējamo izglītības iestāžu vadītājiem mēneša darba alga tiek
noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajām pedagoģisko darbinieku algu
likmēm, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.3. Izglītības iestāžu vadītājiem tiek piešķirts apmaksāts astoņu nedēļu ikgadējais
atvaļinājums, neieskaitot svētku dienas.
6.

Pabalsti.

6.1. Ja darbinieka un amatpersonas darba līgums tiek izbeigts sakarā ar to, ka tiek
samazināts darbinieku skaits, vai, ja iestādi likvidē, tad darbiniekam un
amatpersonai tiek izmaksāts atlaišanas pabalsts 1 vidējās amatalgas apmērā.
6.2. Darbiniekam un amatpersonai tiek izmaksāts pabalsts vienas amatalgas apmērā
sakarā ar smagu nelaimes gadījumu. Pabalstu piešķir ar pašvaldības izpilddirektora
rīkojumu.
7.

Atvaļinājumi.

7.1. Darbiniekiem un amatpersonai tiek piešķirts apmaksāts ikgadējais atvaļinājums
saskaņā ar Darba likumu un pašvaldības izpilddirektora, vai iestādes vadītāja
apstiprināto ikgadējo darbinieku atvaļinājumu grafiku.
7.2. Ar pašvaldības izpilddirektora un iestādes vadītāja rīkojumu, izvērtējot darbinieka
vai amatpersonas veicamā darba specifiku, var piešķirt papildus atvaļinājumu bez
algas saglabāšanas, ģimenes apstākļu vai citu iemeslu dēļ.
7.3. Ja darbinieks un amatpersona ir saņēmis bezalgas atvaļinājumu vairāk kā četras
nedēļas gadā, nosakot kārtējo ikgadējo atvaļinājumu tiek piemērots Darba likuma
152. pants.
7.4. Domes amatpersonām un darbiniekiem ir tiesības uz mācību atvaļinājumu, ja tas
sekmīgi mācās izglītības iestādē.
7.5. Saskaņā ar darbinieka un amatpersonas tiešā augstākstāvošā vadītāja rīkojumu un
izpilddirektora rīkojumu, tiek noteikts, vai mācību atvaļinājuma laikā tiek saglabāta
mēnešalga vai nē, ievērojot Darba likuma 157. pantu.
7.6. Ja darbinieka un amatpersonas ģimenē ir trīs un vairāk bērni līdz 16 gadu vecumam,
vai bērns invalīds, darbiniekam var piešķirt papildatvaļinājumu – 3 darba dienas,
pamatojoties uz darbinieka iesniegumu.
7.7. Papildus atvaļinājuma dienas pievienojamas ikgadējam atvaļinājumam.
7.8. Ja darbinieks un amatpersona tiek atsaukts no atvaļinājuma darba apstākļu dēļ, pēc
vienošanās ar pašvaldības izpilddirektoru un tā rīkojumu, nostrādātas dienas tiek
kompensētas, piešķirot citas atpūtas dienas.
7.9. Darbiniekam un amatpersonai, kurš pilda atvaļinājumā esošā darbinieka
pienākumus var tikt noteikta piemaksa pie pamatalgas līdz 20% no darbinieka
amatalgas. Piemaksas nosaka ar novada izpilddirektora rīkojumu.
8.

Komandējumi.

8.1. Komandējumi tiek noformēti ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

8.2. Komandējumu dienas nauda tiek apmaksāta noteiktajā apmērā no attiecīgajā valstī
noteiktās dienas normas.
8.3. Dome, iespēju robežās, nodrošina darbinieku un amatpersonu ar nepieciešamo
transportu komandējuma vajadzībām. Ja komandējuma laikā darbinieks un
amatpersona izmanto sabiedrisko transportu, izdevumi tiek kompensēti 100%
apmērā, piestādot braukšanas apliecinošos dokumentus.
8.4. Gadījumos, kas darbinieku un amatpersonu nosūta strādāt ārpus tā patstāvīgās darba
vietas, dome nodrošina tam transportu un degvielu vai apmaksā darbinieka ceļa
izdevumus sabiedriskajā transportā.
9.

Darbinieku kvalifikācijas celšana.

9.1. Darbiniekam un amatpersonai ir tiesības apmeklēt kvalifikācijas celšanas kursus ar
tā profesiju, vai veicamo darbu saistītos seminārus līdz 50 stundām gadā. Šajos
gadījumos dome sedz dalības maksu 100% apmērā.
9.2. Darbiniekam un amatpersonai, kurš apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus vai
seminārus, komandējuma un ceļa izdevumi tiek segti saskaņā ar šī nolikuma 7.
punktu.
10. Nobeiguma noteikumi.
10.1. Šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa ir pašvaldības domes amatu novērtēšanas
tabula, (pielikums Nr.1) un amata vienību saraksts (pielikums Nr.2), kurus ir
apstiprinājusi dome.
10.2. Šis nolikums ir saistošs pašvaldības deputātiem, priekšsēdētājam, izpilddirektoram,
kā arī visām domes amatpersonām un darbiniekiem.
10.3. Grozījumi un papildinājumi šajā nolikumā izdarāmi ar pašvaldības lēmumu.
10.4. Šis nolikums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Domes priekšsēdētāja
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:

ATĻAUJA
izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai publiskās vietās
Izsniegts......................................................................................................................
(fiziskas vai juridiskas personas nosaukums, adrese, rekvizīti)
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Pasākuma veids ( nosaukums)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Darbības vieta: ..........................................................................................................
....................................................................................................................................
Darbības laiks: ...........................................................................................................
Plānotais apmeklētāju skaits .....................................................................................

Atbildīgās personas
Par pasākuma tehnisko drošību:
juridiskās personas nosaukums, adrese, uzņēmuma reģistrācijas Nr.
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese:
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Par sabiedrisko kārtību un drošību:

fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese:
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Pasākumā izmantotās bīstamās iekārtas:
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Atļauja derīga līdz ................…….............................................................................
Amatas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ..............................
z.v.
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