LATVIJAS REPUBLIKAS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr. LV90000957242
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts: amatasdome@and.lv,
A/S „SEB banka” konta Nr. LV52 UNLA 0050 0000 1330 1, A/S SWEDBANK konta Nr. LV 41 HABA 0551 0002 8950 3

SĒDES PROTOKOLS
Nr.12
2011.gada 26.oktobrī

Amatas novada Drabešu pagastā

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

Darba kārtība:
Iepazīšanās ar Drabešu sākumskolas telpām
Sēdē izskatāmie jautājumi.
• Par Amatas novada domes saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Amatas
novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 „Amatas novada
pašvaldības budžets 2011.gadam” apstiprināšanu.
• Par Amatas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu (grupu)
pedagogu darba algas likmi.
• Par „Noteikumi par maksas medicīniskajiem pakalpojumiem Amatas novada
dienas aprūpes centros ar integrētu medicīnisko aprūpi” projekta
apstiprināšanu.
• Par „Nolikuma par Amatas novada pašvaldības apbalvojumiem”
apstiprināšanu.
• Par līguma slēgšanu par ūdenssaimniecības tehniski ekonomiskā pamatojuma
sagatavošanu Zaubes un Skujenes ciemiem.
• Par nekustamā īpašuma „Kastaņi”- dzīv.3 (kadastra numurs 4246 900 0424)
pārdošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai I.Purmalim.
• Par nekustamā īpašuma „Katrīnkalns – objekts A un B” pārdošanu
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pirmpirkuma tiesīgajai personai SIA „CB”.
Par nekustamā īpašuma „Kalna Kalnāji” nosaukuma apstiprināšanu un
atdalīšanu.
Par nekustamā īpašuma „Meža Sērbiņi” nosaukuma apstiprināšanu un
atdalīšanu.
Par nekustamā īpašuma „Līcīšu Ķevi” nosaukuma apstiprināšanu un
atdalīšanu.
Par nekustamā īpašuma adreses „Grantskalni 1”apstiprināšanu.
Par adreses „Jaunzīpari” apstiprināšanu Drabešu pagastā.
Par nekustamā īpašuma adreses “Zīpari 2” apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma adreses “Stārķkalns” apstiprināšanu.
Par adreses un nosaukuma apstiprināšanu Nītaures pagastā.
Par ielas nosaukumu Skujenes pagastā.
Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Lejas Jaunputni” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4242 005 0119 sadalīšanu.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes atkārtotu izvērtēšanu.
Par zemes ierīcības projekta “Griķi” Zaubes pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu.
Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu “Kalnavoti”un “Klauči” robežu
pārkārtošanu.
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
Par ziņu par personu deklarēšanu dzīvesvietā anulēšanu.
Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu.
Par realizējamiem LAD projektiem programmā “Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” : sabiedriskās un kultūras centra ēkas “Drabešu
muiža” rekonstrukcijas 1.kārta, pašvaldības autoceļa Līgatnes ielaMeijermuiža ceļa seguma maiņa un Saulgriežu ielas posma Skujenē asfalta
seguma pabeigšana.

Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte.
Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure
Piedalās:
Deputāti: Elita Eglīte, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste,
Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Valdis
Lācis.
Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Novada pašvaldības speciālists Juris Suseklis.
Drabešu sākumskolas direktore Diāna Briede.
Drabešu sākumskolas skolotāja Lija Janševska.
Nepiedalās
Deputāti : Māra Ontužāne, Solvita Krastiņa, Tālis Šelengovs, Modris Veitners,
Pēteris Sockis.
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Plkst. 14:00 deputāti iepazīstas ar Drabešu sākumskolas telpām. Uzklausa
skolas direktores Diānas Briedes un skolotājas Lijas Janševskas stāstījumu.

Nr.1
Par Amatas novada domes saistošo noteikumu Nr.9
„Grozījumi Amatas novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.1
„Amatas novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: V.Lācis , J.Sekste
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu „Lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums:... 2)
izstrādāt un apstiprināt pašvaldības budžetu”, 21.panta pirmās daļas 2.punktu „Dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var:... 2)apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par
budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu
„Pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi
par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks,
tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs,
un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. Saistošos noteikumus par
pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem pašvaldība triju dienu
laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai.”, ievērojot likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, un saskaņā ar Amatas novada domes 26.10.2011.
Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
• Apstiprināt Amatas novada domes saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi
Amatas novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 „Amatas
novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” saskaņā ar pielikumu.

Nr.2
Par Amatas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (grupu)
pedagogu darba algas likmi
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: J.Sekste, V.Lācis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 13.punktu un saskaņā ar Amatas novada domes 26.10.2011. Finanšu komitejas
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atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
• No 2012.gada 1.janvāra apstiprināt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu
(grupu) metodiķim un pedagogiem sekojošas mēneša darba algas likmes:
• LVL 280.00 – pedagogam ar pedagoģiskā darba stāžu mazāku par 5
gadiem;
• LVL 300.00 – pedagogam ar darba stāžu no 5 līdz 10 gadiem;
• LVL 310.00 – pedagogam ar darba stāžu lielāku par 10 gadiem.
• Piemaksu par papildus pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītības iestādē
piešķir izglītības iestādes vadītājs attiecīgās izglītības iestādes darba samaksas
fonda ietvaros līdz 20 procentu apmērā no mēneša darba algas likmes.
• Ar 2012.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes
19.01.2011. lēmumu Nr.4 „Par Amatas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu (grupu) pedagogu darba algas likmi”.

Nr.3
Par „Noteikumi par maksas medicīniskajiem pakalpojumiem Amatas novada
dienas aprūpes centros ar integrētu medicīnisko aprūpi” projekta
apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāts A.Jansons
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
• Apstiprināt
iesniegto “Noteikumu par maksas medicīniskajiem
pakalpojumiem Amatas novada dienas aprūpes centros ar integrētu
medicīnisko aprūpi” projektu (noteikumi sēdes pielikumā).
• Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības Sociālā dienesta vadītājam
Andrim Jansonam.

Nr.4
Par „Nolikuma par Amatas novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: M.A.Cīrulis, V.Lācis
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
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Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
• Apstiprināt “Nolikuma par Amatas novada pašvadības apbalvojumiem “
projektu (nolikums sēdes protokola pielikumā).
• Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājai Elitai Eglītei.

Nr.5
Par līguma slēgšanu par ūdenssaimniecības tehniski ekonomiskā pamatojuma
sagatavošanu Zaubes un Skujenes ciemiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: I.Lāce, J.Sekste
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
• Slēgt līgumu ar SIA “Ekoncepti” par tehniski ekonomiskā pamatojuma
Amatas novada Zaubes ciema un Skujenes ciema ūdenssaimniecības
attīstībai izstrādi.
• Uzdot novada domes priekšsēdētājai Elitai Eglītei parakstīt noslēgto
līgumu.

Nr.6
Par nekustamā īpašuma „Kastaņi”- dzīv.3 (kadastra numurs 4246 900 0424)
pārdošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: J.Sekste, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un 45.panta trešo
un ceturto daļu, Amatas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumu „Par Amatas
novada domei piederoša dzīvokļa īpašuma „Kastaņi”, dz.3 ( kadastra nr. 4246 900
0424) nodošanu privatizācijai” 2.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Amatas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Kastaņi”dz.3
(kadastra Nr. 4246 900 0424), Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads, atsavināt
pirmpirkuma tiesīgajai personai, dzīvojošai „Kastaņi”dz.3, Ieriķi, Drabešu pagasts,
Amatas novads.
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2. Noteikt, ka atsavināšanas summa ir minētā nekustamā īpašuma privatizācijas
nosacītā cena 4000.00 LVL.
3. Noslēgt nekustamā īpašuma „Kastaņi”dz.3 (kadastra Nr. 4246 900 0424),
Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads, pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo
personu.

Nr.7
Par nekustamā īpašuma „Katrīnkalns – objekts A un B” pārdošanu
pirmpirkuma tiesīgajai personai
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: Ā.Kazerovskis, M.A.Cīrulis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un 45.panta trešo
un ceturto daļu, Amatas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumu „Par Amatas
novada domei piederoša nekustamā īpašuma „Katrīnkalns – objekts A un B”, kadastra
Nr. 4246 0020461 nodošanu privatizācijai” 2.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Amatas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Katrīnkalns
– objekts A un B” , kadastra Nr. 4246 0020461, Drabešu pagasts, Amatas novads,
atsavināt pirmpirkuma tiesīgajai personai.
2. Noteikt, ka atsavināšanas summa ir minētā nekustamā īpašuma privatizācijas
nosacītā cena 4700.00 LVL.
3. Noslēgt nekustamā īpašuma „Katrīnkalns – objekts A un B” , kadastra Nr.
4246 0020461, Drabešu pagasts, Amatas novads, pirkuma līgumu ar pirmpirkuma
tiesīgo personu.

Nr.8
Par nekustamā īpašuma „Kalna Kalnāji” nosaukuma apstiprināšanu un
atdalīšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts M.A.Cīrulis
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Kalnāji” (NĪ kadastra Nr.42460050073) īpašnieces 2011.gada 3.oktobrī reģistrēto
iesniegumu (reģ. Nr.1020112187) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu
nosaukumu „Kalna Kalnāji” nekustamā īpašuma “Kalnāji” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42460050075.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Santas
Širokinas 2011.gada 3.oktobrī reģistrēto iesniegumu,
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Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
• Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Kalnāji” (NĪ kadastra
Nr.42460050073) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42460050075 un piešķirt tai jaunu nosaukumu „Kalna Kalnāji”.
• Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460050075 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.9
Par nekustamā īpašuma „Meža Sērbiņi”nosaukuma apstiprināšanu un
atdalīšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts J.Sekste
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Nītaures pagasta
pilnvarotās personas
“Sērbiņi” (NĪ kadastra Nr.42680120017) īpašnieka
2011.gada 7.oktobrī reģistrēto iesniegumu (reģ.nr.1020112249) ar lūgumu piekrist
atdalīt un apstiprināt jaunu nosaukumu “Meža Sērbiņi” nekustamā īpašuma “Sērbiņi”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42680120018.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
Baibas Balodes 2011.gada 7.oktobrī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
• Piekrist nodalīt no nekustamās īpašuma “Sērbiņi” (NĪ kadastra
Nr.42680120017) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42680120018 un piešķirt tai jaunu nosaukumu “Meža Sērbiņi”.
• Zemes vienībai “Meža Sērbiņi” saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.10
Par nekustamā īpašuma „Līcīšu Ķevi” nosaukuma apstiprināšanu un atdalīšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts M.A.Cīrulis
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Zaubes pagasta “Kalna
Ķevi” (NĪ kadastra nr.42960030029) īpašnieka 2011.gada 24.oktobrī reģistrēto
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iesniegumu (reģ.Nr.1020112412) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu
nosaukumu “Līcīšu Ķevi” nekustamā īpašuma “Kalna Ķevi” zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 42960030030 un 42960030031.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
•

•

Piekrist nodalīt no nekustamās īpašuma “Kalna Ķevi” (NĪ kadastra
Nr.42960030029) atsevišķas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 42960030030 un 42960030031, un piešķirt tām
jaunu nosaukumu “Līcīšu Ķevi”.
Zemes vienībām “Līcīšu Ķevi” saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.11
Par nekustamā īpašuma adreses „Grantskalni 1”apstiprināšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts Ā.Kazerovskis
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi
2011.gada 18.oktobrī reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.1020112362) ar lūgumu apstiprināt jaunu adresi nekustamā
īpašuma Skujenes pagasta “Grantskalni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42780040156 un jaunbūvei, kas atrodas uz šīs zemes vienības.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
• Apstiprināt adresi: “Grantskalni 1”, Skujenes pagasts, Amatas
novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42780040156 un
jaunbūvei, kas atrodas uz šīs zemes vienības.
• Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42780040156 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.12
Par adreses „Jaunzīpari” apstiprināšanu Drabešu pagastā
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāte I.Lāce
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Lai mazinātu iedzīvotāju problēmas deklarējot dzīves vietu, reģistrējot
uzņēmumus, kā arī mazinātu problēmas citiem Valsts adrešu reģistra datu
izmantotājiem Amatas novada pašvaldības teritorijā, Amatas novada pašvaldība
izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma “Jaunzīpari” (NĪ kadastra
Nr.42460020438) adreses apstiprināšanu.
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,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma “Jaunzīpari” (NĪ kadastra
Nr.42460020438) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42460020438 un būvei ar kadastra apzīmējumu 42460020438001
vienotu adresi: “Jaunzīpari”, Drabešu pagasts, Amatas novads.

Nr.13
Par nekustamā īpašuma adreses „Zīpari 2” apstiprināšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts J.Sekste
Lai mazinātu iedzīvotāju problēmas deklarējot dzīves vietu, reģistrējot
uzņēmumus, kā arī mazinātu problēmas citiem Valsts adrešu reģistra datu
izmantotājiem Amatas novada pašvaldības teritorijā, Amatas novada pašvaldība
izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma – daudzdzīvokļu māja “Dzīvojamā māja
Zīpari” (NĪ kadastra Nr.42460020391) un dzīvokļu īpašumu, kuri atrodas šajā mājā
adresu apstiprināšanu.
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,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
• Piešķirt nekustamā īpašuma “Dzīvojamā māja Zīpari” (NĪ kadastra
Nr.42460020391) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42460020391 un būvei ar kadastra apzīmējumu 42460020391001
vienotu adresi: “Zīpari 2”, Drabešu pagasts, Amatas novads
• Piešķirt dzīvokļa īpašumam ar nekustamā īpašuma kadastra
Nr.42469000433 adresi: “Zīpari 2”-1, Drabešu pagasts, Amatas
novads.
• Piešķirt dzīvokļa īpašumam ar nekustamā īpašuma kadastra
9

•

•

•

•

Nr.42469000431 adresi: “Zīpari 2”-2, Drabešu pagasts, Amatas
novads.
Piešķirt dzīvokļa īpašumam ar nekustamā īpašuma kadastra
Nr.42469000432 adresi: “Zīpari 2”-3, Drabešu pagasts, Amatas
novads.
Piešķirt dzīvokļa īpašumam ar nekustamā īpašuma kadastra
Nr.42469000434 adresi: “Zīpari 2”-4, Drabešu pagasts, Amatas
novads.
Piešķirt dzīvokļa īpašumam ar nekustamā īpašuma kadastra
Nr.42469000112 adresi: “Zīpari 2”-5, Drabešu pagasts, Amatas
novads.
Piešķirt dzīvokļa īpašumam ar nekustamā īpašuma kadastra
Nr.42469000435 adresi: “Zīpari 2”-6, Drabešu pagasts, Amatas
novads.

Nr.14
Par nekustamā īpašuma adreses „Stārķkalns”apstiprināšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts A.Zvaigzne
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi
2011.gada 25.oktobrī reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.1020112430) ar lūgumu apstiprināt jaunu adresi
nekustamā
īpašuma Drabešu pagasta “Stārķkalns” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42460040094 un jaunbūvei, kas atrodas uz šīs zemes vienības.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
Zvaigzne,
ATTURAS-nav),
nolemj:
• Apstiprināt adresi: “Stārķkalns”, Drabešu pagasts, Amatas novads
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460040094 un
jaunbūvei, kas atrodas uz šīs zemes vienības.
• Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460040094 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.15
Par adreses un nosaukuma apstiprināšanu Nītaures pagastā
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts J.Sekste
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par
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pašvaldības zemes vienības („Gateris”) ar kadastra apzīmējumu 42680060369
Nītaures pagastā adreses un nosaukuma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un MK
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42680060369 jaunu nosaukumu „Mālpils iela 6” (patreizējais
nosaukums VZD kadastra reģistrā ir „Gateris”).
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42680060369
adresi: Mālpils iela 6, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas
novads.
3. Noteikt nekustamajam īpašumam “Mālpils iela 6” sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – sabiedriskas nozīmes
objektu apbūves zeme (kods-0908).

Nr.16
Par ielas nosaukumu Skujenes pagastā
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts J.Sekste
Amatas novada dome 17.09.2009. ir apstiprinājusi Amatas novada saistošos
noteikumus Nr.17 „Par Amatas novada teritorijas plānojumiem”. 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.17. „Par Amatas
novada teritorijas plānojumiem”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
Apstiprināt ielas nosaukumu „Saulgriežu iela” Amatas novada
Skujenes pagasta Skujenes ciema teritorijā esošajai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumiem 42780060142 un nosaukumu VZD
kadastra reģistrā „P3”. Šī zemes vienības ir valsts autoceļš, kas
šķērso Skujenes ciema teritoriju.
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Nr.17
Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Lejas Jaunputni” zemes vienības ar
kad.apz.42420050119 sadalīšanu.
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts J.Sekste
Amatas novada dome izskatījusi 2011.gada 17.oktobrī reģistrēto iesniegumu
(reģ. Nr.1120112332) ar lūgumu piekrist sadalīt nekustamā īpašuma Amatas pagasta
„Lejas Jaunputni” zemes gabalus ar kadastra apz.42420050119, kā arī atdalītajai
zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu: „Putnu lauki”.
Saskaņā ar Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas
novada teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. protokols nr.16,1.§) grafiskās daļas
noteikto teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu nekustamā īpašuma „Lejas
Jaunputni” atļautā teritorijas izmantošana noteikta kā lauksaimniecībā izmantojamās
teritorijas (L – apzīmējums teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”).
Amatas novada pašvaldības teritorijas plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs
A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala sadalīšanu,
pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam īpašumam
jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17. „Par
Amatas novada teritorijas plānojumiem”, LR „Zemes ierīcības likums” 5.panta
1.punktu, 9.panta 1.daļu, MK noteikumiem Nr.867. „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 10.3. punktu ,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
Zvaigzne,
ATTURAS-nav),
nolemj:
Neiebilst nekustamā īpašuma „Lejas Jaunputni” zemes vienības ar kadastra
apz.42420050119 sadalīšanai, atbilstoši pievienotajai zemes robežu plānā attēlotajai skicei.
• Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta darba uzdevumu saskaņā ar pielikumu.

Nr.18
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts J.Sekste
Amatas novada dome ir izskatījusi
2011.gada 17.oktobrī reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.1020112334) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi zemes vienības daļai no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz meža zemi
5,5 ha kopplatībā Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Kalna-Aparnieki” zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 42420020047.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
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īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”, LR MK 23.02.2010 noteikumu Nr.193 “Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.1.daļas 83.5.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
Noteikt nekustamā īpašuma “Kalna-Aparnieki” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 42420020047 daļai (atbilstoši pievienotajai shēmai),
kuras platība 5,5 ha, sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – 5,5
ha (kods-0201).

Nr.19
Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes atkārtotu izvērtēšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts Ā.Kazerovskis
Atkārtoti izvērtējot tās zemes platības Skujenes pagastā, kuras tika nodotas
zemes reformas pabeigšanai, tika konstatēts, ka Skujenes pagasta padome ar
08.09.2008. sēdes protokola Nr.11 lēmumu nolēma zemes reformas pabeigšanai nodot
zemes vienību “Pie Jāņkalna” ar kadastra apzīmējumu 42780060136 un 1,4 ha
kopplatību. Izpētot precīzāk zemes reformas pabeigšanai nodoto zemes vienību, ir
konstatēts, ka uz šīs zemes vienības atrodas citai personai piederošas ēkas un šo ēku
uzturēšanai nav izdalīta zemes platība.
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
• Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” Pārejas noteikumu 3.punkta 2.apakšpunktu un uz likuma
“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.panta otrās daļas 2.punktu, zemes
vienība “Pie Jāņkalna” ar platību 1,4 ha un kadastra apzīmējumu
42780060136 nav izmantojama zemes reformas pabeigšanai un ir
nododama valstij ieskaitīšanai rezerves zemes fondā.
• Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42780060136 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.20
Par zemes ierīcības projekta „Griķi”, Zaubes pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
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priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāts M.A.Cīrulis

•
•

•

•
•

Amatas novada dome 24.08.2011. sēdē Nr.9 pieņēma lēmumu ”Par zemes
ierīcības projekta „Griķi”, Zaubes pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba
uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde
sadalot zemes gabalu divos atsevišķos zemes gabalos ar platībām 14,7 ha un 8,8 ha.
Zemes ierīcības projekts saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašnieku, esošo
inženierkomunikāciju turētājiem.
Izskatot
sertificētas
zemes
ierīkotājas
M.
Knētas
(sertifikāta
Nr.AA000000003) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības
likuma 19. Panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. Panta pirmo daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 15. Panta 13. Punktu, Ministru kabineta 29.04.2011.
noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. Punktu,
Amatas novada pašvaldības 17.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 17 ”Amatas novada
teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Zaubes pagasta „Griķi”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4296 004 0055.
Saglabāt nosaukumu un adresi „Griķi” zemes vienībai Nr.2 ar platību 14,7 ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Zemes vienībai saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Piešķirt nosaukumu „Keitas” atdalītajai zemes vienībai Nr.1, kuras platība 8,8 ha
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
Atdalītajai zemes vienībai „Keitas” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

Nr.21
Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu „Kalnavoti” un „Klauči” robežu
pārkārtošanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāte E.Eglīte

Amatas novada dome izskatījusi 2011.gada 25.oktobra iesniegumu ar lūgumu
atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Kalnavoti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090294 un nekustamā
īpašuma „Klauči” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090305 robežu
pārkārtošanai.
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Saskaņā ar Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas
novada teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. protokols nr.16,1.§) grafiskās daļas
noteikto teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu iesniegumā minētajiem īpašumiem
atļautā teritorijas izmantošana noteikta kā perspektīvā apbūves teritorija (PA) (PA –
apzīmējumi teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna atdalāmā
zemes platība ir noteikta 0,1 ha.
Amatas novada domes teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
vadītājs A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala
sadalīšanu, pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam
īpašumam jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17. „Par
Amatas novada teritorijas plānojumiem”, LR „Zemes ierīcības likums” 5.panta
1.punktu, 9.panta 1.daļu, MK noteikumiem Nr.867. „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 10.3. punktu ,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
• Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu
pagasta „Kalnavoti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
42460090294, nekustamā īpašuma „Klauči” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu
42460090305
robežu
pārkārtošanai,
atbilstoši
pievienotajām zemes robežu plānos attēlotajām skicēm.
• Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto
zemes ierīcības projekta darba uzdevumu saskaņā ar pielikumu.

Nr.22
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās deputāti: J.Sekste, M.A. Cīrulis
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus.

Nr.23
Par ziņu par personu deklarēšanu dzīvesvietā anulēšanu
Ziņo novada pašvaldības speciālists Juris Suseklis
Izsakās deputāti: I.Lāce, J.Sekste
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Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. Panta pirmās daļas 2.
Punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Pauļi”, Zaubes pag., Amatas
novads, deklarētajai personai N.K.
Faktu, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā.
• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Madaras 11”, Skujenes pag.,
Amatas novadā, LV-4143, deklarētajai personai E.L.
Faktu, ka ziņas
par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā.

Nr.24
Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: deputāti V.Lācis, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta 1.daļas 6.punktu, kas
nosaka, ka dome var apstiprināt pārvaldes struktūru, 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
kas nosaka, ka dome var noteikt pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un
saskaņā ar Amatas novada 25.10.2011. Finanšu komitejas atzinumu, izvērtējot
darbiniekiem noteikto darba apjomu un atbildību,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
Zvaigzne,
ATTURAS-nav),
nolemj:
1.Sākot ar 2011.gada 01.novembri izdarīt izmaiņas novada pašvaldības amata vienību
sarakstā:
1.1. Izveidot 1(vienu) jaunu amata vienību saimniecības pārzinis
Saimnieciskajā nodaļā, profesijas kods 5151 11. .
1.2. Izslēgt 1(vienu) amata vienību tehniskais strādnieks Saimnieciskajā
nodaļā.
2.Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amatu sarakstu pēc stāvokļa uz
01.11.2011.
3.Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 24.08.2011. sēdē Nr.9 apstiprināto
amata vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.09.2011.

Nr.25
Par realizējamiem LAD projektiem programmā “Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” : sabiedriskās un kultūras centra ēkas “Drabešu
muiža” rekonstrukcijas 1.kārta, pašvaldības autoceļa Līgatnes iela- Meijermuiža
ceļa seguma maiņa un Saulgriežu ielas posma Skujenē
asfalta seguma
pabeigšana
Ziņo pašvaldības Labiekārtošanas nodaļas vadītājs Jānis Sekste
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Izsakās deputāti: L.Lāce, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas
2.un 5.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-10: Elita Eglīte, Laila Raiska,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis
Zvaigzne,
Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Valdis Lācis; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
nolemj:
• Atbalstīt ieceri iesniegt projektu
pieteikumus programmas
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros:
• Sabiedriskās un kultūras centra ēkas „Drabešu muiža”
rekonstrukcijas pirmā kārta;
• Pašvaldības autoceļa Līgatnes iela- Meijermuiža ceļa seguma
maiņa;
• Saulgriežu ielas posma Skujenē asfalta seguma pabeigšana.
• Uzsākt projektu pieteikumam pievienojamās dokumentācijas (tehniski
ekonomiskā analīze, būvprojekts, iepirkuma dokumentācija u.c.)
sagatavošanu.
• Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt novada pašvaldības
Labiekārtošanas nodaļas vadītāju Jāni Seksti.

Sēdi slēdz plkst. 16:35
Sēdes vadītāja,
domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure
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Pielikums
Amatas novada domes
26.10.2011. sēdes lēmumam
(sēdes protokols Nr.12)

LATVIJAS REPUBLIKAS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr. LV90000957242
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts: amatasdome@and.lv,
A/S „SEB banka” konta Nr. LV52 UNLA 0050 0000 1330 1, A/S SWEDBANK konta Nr. LV 41 HABA 0551 0002 8950 3

Amatas novada domes saistošie noteikumi Nr.9
„Grozījumi Amatas novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.1
„Amatas novada pašvaldības budžets 2011.gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu
un 46.pantu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu

Izdarīt Amatas novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 „Amatas
novada pašvaldības budžets 2011.gadam” šādus grozījumus:
•

•

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu
2011.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.1:
1.1. ieņēmumos 4 688 362 latu apmērā;
1.2. izdevumos 5 724 616 latu apmērā.”
Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto speciālo budžetu
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•

•
•
•

2011.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.2:
1.1. ieņēmumos 160 567 latu apmērā;
1.2. izdevumos 158 099 latu apmērā.”
Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto ziedojumu un
dāvinājumu budžetu 2011.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.3:
1.1. ieņēmumos 1 530 latu apmērā;
1.2. izdevumos 2 222 latu apmērā.”
Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību apmēru
saskaņā ar pielikumu Nr.4.
Apstiprināt Amatas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi
2011.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.5.
Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par grozījumiem Amatas novada domes
16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 „Amatas novada pašvaldības budžets
2011.gadam” saskaņā ar pielikumu Nr.6.”

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Pielikums
Amatas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9
apstiprināti ar Amatas novada domes
26.10.2011.sēdes lēmumu Nr.1
(sēdes protokols Nr.12)

LATVIJAS REPUBLIKAS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr. LV90000957242
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts: amatasdome@and.lv,
A/S „SEB banka” konta Nr. LV52 UNLA 0050 0000 1330 1, A/S SWEDBANK konta Nr. LV 41 HABA 0551 0002 8950 3

Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Amatas novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.1
„Amatas novada pašvaldības budžets 2011.gadam”
1. Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums Ls 670 859 t.sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumi palielinājums Ls 109 153 t.sk.:
1.1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa Ls 109 153.
1.2. Nenodokļu ieņēmumu samazinājums Ls 4 499 t.sk.:
1.2.1. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas samazinājums Ls
20

590,
• Naudas sodi un sankcijas palielinājums Ls 1 600,
• Pārējie nenodokļu ieņēmumi palielinājums Ls 4 441,
• Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas samazinājums
Ls 9950.
1.3. Transfertu ieņēmumu palielinājums Ls 564 395, t.sk.:
1.3.1. Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija Ls 1 561 (dotācija
mācību līdzekļu iegādei un 1.klases skolēnu ēdināšanai),
1.3.2. Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas Ls 369 893
(sociālās palīdzības pabalstiem Ls 12 500, izglītības funkciju
nodrošināšanai
izglītības iestādēm Ls 357 393),
1.3.3. Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu
finanšu palīdzības īstenošanai no valsts budžeta iestādēm Ls 68 369
(projektiem ELFLA 10-09-L32100-000020 Amatas novada pašvaldības
autoceļa
Nr.96 Ērgļu ceļš –Ruki rekonstrukcija no 0.00km – 1.652km, ELFLA 1009L32100-000019 Amatas novada Ģikšu ciemata saieta nama
rekonstrukcijai,
EZF 11-09-ZL24-Z401101-000001 Pašvaldības autoceļa Āraišu baznīca
–
Dzērves rekonstrukcija posmā no 0.00km – 0.460km, ELFLA 11-09LL29L413101-000001 Nītaures pagasta publiskās pirts vienkāršotā
rekonstrukcija un
pilnveidošana Amatas novadā, ELFLA 11-09-L32100-000093 Amatas
novada
Zaubes ciemata saieta nama rekonstrukcija, EZF 11-09-ZL24-Z401102000001
Skujenes ciemata centra publiskās teritorijas labiekārtošanai Amatas
novadā, ES
Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogramma Comenius skolu
daudzpusējās partnerības – Nītaures vidusskola),
1.3.4. Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo izdevumu transferti un
mērķdotācijas no
valsts budžeta Ls 1 009 ( finansējums mācību literatūras iegādei),
1.3.5. Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti ES struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai Ls 143 813 (ESF projektiem Darba
praktizēšanas
pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai,
Amatas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam un Teritorijas
plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde, ERAF projektiem Satiksmes
drošības
uzlabojumi Amatas novada Ieriķu ciemā, Ūdenssaimniecības attīstība
Nītaures
pagasta Nītaures ciemā,) ,
1.3.6. Pašvaldību budžetu transfertu samazinājums Ls 20 250 (ieņēmumi
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izglītības
funkciju nodrošināšanai).
1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 1 810 t.sk.:
1.4.1. Ieņēmumi no citu ES politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un
pasākumu
īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas Ls
163 ( ES
HEPROGRESS pr. – Nodarbinātības un Sociālās solidaritātes
PROGRESS
(2007-2013)),
1.4.2. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
palielinājums
Ls 1 520,
1.4.3. Ieņēmumi par nomu un īri samazinājums Ls 724,
1.4.4. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem Ls 851.
2. Pamatbudžeta izdevumu palielinājums Ls 550 312 t.sk.
2.1. Vispārējie valdības dienesti palielinājums Ls 1 000 ( sakaru pakalpojumiem) ,
2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība palielinājums Ls 149 (degvielas iegāde ugunsdzēsībai),
2.3. Ekonomiskā darbība palielinājums Ls 62 075 (ESF projektam Darba praktizēšanas

pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai,
ERAF
projektam Satiksmes drošības uzlabojumi Amatas novada Ieriķu ciemā,
apvienoto
pašvaldību speciālistiem viesu delegāciju uzņemšanai),
2.4. Vides aizsardzībai palielinājums Ls 6 100 ( notekūdeņu apsaimniekošanai
ūdens
analīzēm un elektroenerģijas izdevumiem)
2.5. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielinājums Ls 50 271
(ERAF
projektam Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Amatas novada Līvu
ciemā,
saimnieciskajai nodaļai ēku kapitālam remontam un rekonstrukcijai,
degvielas iegādei, ūdenssaimniecībai elektroenerģijas izdevumu apmaksai),
2.6. Veselība palielinājums Ls 163 (ES HEPROGRESS pr. – Nodarbinātības un
Sociālās
solidaritātes PROGRESS (2007-2013)),
2.7. Atpūta, kultūra un reliģija palielinājums Ls 9 367 (ELFLA 10-09-L32100000019
Amatas novada Ģikšu ciemata saieta nama rekonstrukcijai),
2.9. Izglītība palielinājums Ls 397 693 (izglītības iestādēm pedagogu atalgojumam
un
uzturēšanas izdevumiem),
2.9. Sociālai aizsardzībai palielinājums Ls 23 494 ( sociāliem pabalstiem un
uzturēšanas
izdevumiem).
3. Speciālā budžeta ieņēmumu palielinājums Ls 25 464 t.sk.

3.1. Dabas resursu nodoklis palielinājums Ls 4 500,
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3.2. Mērķdotācija pašvaldību autoceļu(ielu) fondam palielinājums Ls 20 964.
4. Speciālā budžeta izdevumu palielinājums Ls 25 464 t.sk.
4.1. Ekonomiskai darbībai palielinājums Ls 20 964 (pašvaldības autoceļu(ielu)
fondam
uzturēšanas izdevumiem),
4.2. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielinājums Ls 4 500
(uzturēšanas izdevumiem).
5. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu palielinājums Ls 1 504 (fizisko personu
ziedojumi
un dāvinājumi naudā Nītaures vidusskolai).
6. Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu palielinājums Ls 1 504 (uzturēšanas
izdevumiem
Nītaures vidusskolai).

Domes priekšsēdētāja:

E.Eglīte

Pielikums
Amatas novada domes sēdes
19.10.2011. lēmumam (sēde Nr.12).

DARBA UZDEVUMS
Amatas novada zemes ierīcības projekta izstrādei Amatas pagasta nekustamajam
īpašumam „Lejas Jaunputni”.
1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: : Zemes ierīcības likums, stājies
spēkā 2007. gada 1. janvārī, Amatas novada saistošie noteikumiem Nr.17 "Par
Amatas novada teritorijas plānojumiem" (17.09.2009.protokols nr.16,1.§.
2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:
Zemes ierīcības projekts izstrādājams Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Lejas
Jaunputni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējum 42420050119:
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•
•
•

zemes gabala robežu pārkārtošanai;
apgrūtinājumu konkretizēšanai;
zemes lietošanas veidu aktualizācijai;

2. Izejas materiāli:
• no 2009.gada 17.septembra spēkā esošais Amatas novada teritorijas
plānojums (pieejams arī internetā - www.amatasdome.lv);
• īpašnieka priekšlikumi;
• inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes
komunikāciju izvietojumu vai neesamību;
• dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta
nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.
3. Izstrādes nosacījumi:
Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.
• projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz
informāciju, par aptvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka
iesnieguma dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai
servitūtu nodibināšanu, dokumenti par esošajām inženierkomunikācijām,
īpašnieka apliecinājums par kredītsaistībām, zemes ierīkotajā informācija
par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības
lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;
• projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošās zemes vienības robežas,
būves kontūras, projektētās zemes vienības robežas, norādot zemes vienības
kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas
espējas katram zemes gabalam(vienībai),apgrūtinājumus ar kodiem,
robežām un platībām.
• projektu izstrādā 3 eksemplāros;
• projektam nosacījumu pieprasīšanu un saskaņošanu veic ar VAS
„Latvenergo”, SIA „Lattelecom”, un Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālo nodaļu.
4.Izpilde:
• izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu spēkā stāšanos;
• zemes ierīcības projekts īstenojams 4.gadu laikā;
• zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali reģistrēti
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti
zemesgrāmatā.

Sēdes vadītājs, Amatas novada
domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Pielikums
Amatas novada domes sēdes
26.10.2011. lēmumam (sēde Nr.12).

DARBA UZDEVUMS
Amatas novada zemes ierīcības projekta izstrādei Drabešu pagasta nekustamā
īpašuma „Kalnavoti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090294 un
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nekustamā īpašuma „Klauči” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090305.
1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: : Zemes ierīcības likums, stājies
spēkā 2007. gada 1. janvārī, Amatas novada saistošie noteikumiem Nr.17 "Par
Amatas novada teritorijas plānojumiem" (17.09.2009.protokols nr.16,1.§.
2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:
Zemes ierīcības projekts izstrādājams Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
„Kalnavoti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090294 un nekustamā
īpašuma „Klauči” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460090305:
• zemes gabala robežu pārkārtošanai, sadalīšanai;
• apgrūtinājumu konkretizēšanai;
• zemes lietošanas veidu aktualizācijai;
• nosaukuma maiņa.
3. Izejas materiāli:
• no 2009.gada 17.septembra spēkā esošais Amatas novada teritorijas
plānojums (pieejams arī internetā - www.amatasdome.lv);
• īpašnieka priekšlikumi;
• inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes
komunikāciju izvietojumu vai neesamību;
• dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta
nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.
4. Izstrādes nosacījumi:
Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.
• projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz
informāciju, par aptvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka
iesnieguma dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai
servitūtu nodibināšanu, dokumenti par esošajām inženierkomunikācijām,
īpašnieka apliecinājums par kredītsaistībām, zemes ierīkotajā informācija
par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības
lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;
• projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošās zemes vienības
robežas, būves kontūras, projektētās zemes vienības robežas, norādot zemes
vienības kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas iespējas
katram zemes gabalam(vienībai),apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un
platībām.
• projektu izstrādā 3 eksemplāros;
• projektam nosacījumu pieprasīšanu un saskaņošanu veic ar VAS
„Latvenergo”, SIA „Lattelecom” un Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālo nodaļu.
5.Izpilde:
• izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu spēkā stāšanos;
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•
•

zemes ierīcības projekts īstenojams 4.gadu laikā;
zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali reģistrēti
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti
zemesgrāmatā.

Sēdes vadītājs, Amatas novada
domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Pielikums
Amatas novada domes 26.10.2011.
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Sēdes Nr.12 lēmumam
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Reģ.Nr. LV90000957242
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NOTEIKUMI PAR MAKSAS MEDĪCĪNISKAJIEM PAKALPOJUMIEM
AMATAS NOVADA DIENAS APRŪPES CENTROS
AR INTEGRĒTU MEDICĪNISKO APRŪPI
Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums” 3. panta 3. daļu un 8. panta 1. un 4. daļu
Vispārīgie jautājumi
•

Amatas novada Ģikšu, Ieriķu un Līvu dienas aprūpes centri ar integrētu
medicīnisko aprūpi (turpmāk tekstā - DAC) ir Amatas novada pašvaldības
(turpmāk tekstā – pašvaldības) Sociālā dienesta pakļautībā esošas institūcijas,
kuras sniedz medicīniskās aprūpes pakalpojumus Amatas novada
iedzīvotājiem. DAC darbojas uz atsevišķa nolikuma pamata kā pašvaldības
struktūrvienības un ir reģistrētas Latvijas medicīnisko pakalpojumu sniedzēju
reģistrā.
Maksa par DAC sniegtajiem medicīniskajiem
pakalpojumiem

•

Par DAC darbinieka sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem personām,
kuru deklarētā dzīvesvieta ir Amatas novada administratīvajā teritorijā,
noteikta sekojoša maksa:
• mājas vizīte
3,00 Ls
• medicīnisko izziņu, darba nespējas lapu,
izrakstu, u.c. tml. dokumentu izsniegšana
1,00 Ls
• auss ejas skalošana
2,00 Ls
28

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ģipša longetes atkārtota uzlikšana (nepārveidojot)
brūces pārsiešana
vairāku brūču pārsiešana
injekcija zemādā, muskulī
injekcija vēnā
infūzija vēnā
glikozes līmeņa noteikšana asinīs
ērces izņemšana
fizikālā terapija (bankas)
urīnpūšļa skalošana
urostomu, gastrostomu, zarnu stomu kopšana

2,00 Ls
2,00 Ls
3,00 Ls
1,00 Ls
2,00 Ls
5,00 Ls
1,00 Ls
1,00 Ls
2,00 Ls
1,00 Ls
1,00 Ls

3. personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Amatas novada administratīvās
teritorijas, apmaksu veic dubultā apmērā.

Personas, kurām ir tiesības saņemt atvieglojumus
par DAC sniegtajiem pakalpojumiem
4. No maksas par DAC sniegtajiem pakalpojumiem atbrīvotas sekojošas personas,
kuru pastāvīgā deklarētā dzīvesvieta ir Amatas novada teritorijā:
• bērni līdz 18 gadu vecumam;
• personas pēc 80 g.v. sasniegšanas;
• grūtnieces;
• politiski represētās personas;
• 1. grupas invalīdi;
• Černobiļas AES seku likvidētāji;
• trūcīgas personas, kurām piešķirts attiecīgs statuss un kuras var uzrādīt
atbilstošu dokumentu par trūcīgas personas statusa piešķiršanu.
Noslēguma jautājumi
5. Šie noteikumi stājas spēkā no 2012. gada 1. janvāra.
6. No šo noteikumu spēkā stāšanās brīža spēku zaudē 2009. gada 16. janvāra
„Noteikumi par maksas medicīniskajiem pakalpojumiem Amatas novada Dienas
aprūpes centros ar integrētu medicīnisko aprūpi”.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Nolikums
PAR AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMIEM
1.Mērķis
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā pašvaldība izsaka atzinību vai pateicību
fiziskajām un juridiskajām personām vai arī personu grupām – kolektīviem, par
kuriem novada pašvaldībā iesniegti ierosinājumi apbalvošanai pēc pašvaldības
aicinājuma vai pēc iedzīvotāju vai juridisku personu iniciatīvas.
1.2. Novada pašvaldība var piešķirt apbalvojumus:
1.2.2. Atzinības raksts;
1.2.3. Pateicības raksts.
2. Atzinības raksts
Atzinības rakstu pasniedz par juridiskas vai fiziskas personas profesionālu
ieguldījumu konkrētā jomā. Atzinības raksts var tikt pasniegts arī sadarbības
partneriem ārvalstīs par novada starptautiska mēroga projektu īstenošanu, kas veicina
novada atpazīstamību.
2.1. Juridiskām personām Atzinības rakstu var pasniegt:
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2.1.1. uzņēmuma nozīmīgā jubilejā;
2.1.2. par efektīviem un profesionāliem sasniegumiem savā nozarē;
2.1.3. par finansiālu un praktisku atbalstu novada attīstībā un sabiedriskajā
dzīvē.
2.2. Fiziskām personām Atzinības rakstu var pasniegt:
2.2.1. par priekšzīmīgu amata pienākumu veikšanu, sakarā ar nozīmīgu dzīves
vai darba jubileju;
2.2.2. novada iedzīvotājiem par īpaši nozīmīgiem sasniegumiem;
2.2.3. novada iedzīvotājiem par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē;
2.2.4. novada domes un domes pakļautībā esošo iestāžu darbiniekiem par
ieguldīto darbu novada labā, veicinot labklājību, atpazīstamību, sociālo
atbildību vai attīstību.
2.3. Atzinības rakstu pasniedz novada nozīmes vai valsts nozīmes svinīgos
pasākumos:
2.3.1. Novada svētkos;
2.3.2. Valsts svētkos – 18.novembrī.
2.4. Kopā ar Atzinības rakstu var tikt pasniegta balva:
2.4.1. Naudas balva – 50 (piecdesmit) Ls apmērā;
2.4.2. Dāvana - 50 (piecdesmit) Ls apmērā (vietējo novada mākslinieku vai
ražotāju produkts), ja tiek izteikta Atzinība starptautiskiem sadarbības
partneriem.
2.5. Novada pašvaldības Atzinības rakstu piešķir ne vairāk kā 10 (desmit)
apbalvošanai izvirzītajām personām gadā. Atsevišķos gadījumos iespējams noteikt
lielāku apbalvojamo skaitu, ja tam ir pamatots iemesls.
2.6. Atzinības rakstu paraksta novada domes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā
priekšsēdētāja vietnieks.
2.7. Atzinības rakstu pasniedz novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks
vai cita novada domes pilnvarota persona.
3. Pateicības raksts
3.1. Pateicības rakstu pasniedz par individuālajiem vai kolektīvajiem sasniegumiem
novada mēroga vai reģiona mēroga sacensībās, konkursos, skatēs, par darba gadu
jubilejām. Pateicības rakstu pasniedz arī citos gadījumos, ja par to ir lēmis novada
domes priekšsēdētājs vai novada domes deputāti.
3.2. Pateicības rakstu pasniedz novada nozīmes vai valsts nozīmes svinīgos
pasākumos:
2.3.1. Novada svētkos;
2.3.2. Valsts svētkos – 18.novembrī.
2.3.3. Dažādos citos novada mēroga pasākumos – svinīgos koncertos, iestāžu,
uzņēmumu jubilejās un citos.
3.3. Kopā ar Pateicības rakstu var tikt pasniegti ziedi, medaļas, kausi.
3.4. Pateicības rakstu paraksta novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks,
izpilddirektors vai pašvaldības iestādes vadītājs.
3.5. Pateicības raksta pasniegšanu organizē konkrēta pasākuma rīkotājs.
4. Apbalvojumu izskatīšanas kārtība
4.1. Lai izskatītu ierosinājumus un sniegtu pašvaldībai priekšlikumus par Atzinības
raksta piešķiršanu, Amatas novada dome izveido Apbalvošanas komisiju.
4.2. Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu ar Atzinības rakstu, jānorāda:
4.2.1. apbalvojamās personas vārds, uzvārds, personas kods, darba vieta,
ieņemamais amats vai nodarbošanās, dzīvesvieta, tālruņa numurs;
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4.2.2. iesniedzēja – fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods,
ieņemamais amats un dzīvesvieta, telefona numurs vai juridiskas personas ,
nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
4.2.3. rekomendācijas raksts, kurā jāsniedz pamatojums un izvirzītās personas
sasniegumu un nopelnu apraksts.
4.3. Pašvaldība ik gadu, pasniedzot Atzinības rakstus vai Pateicības rakstus uz valsts
svētkiem 18.novembrī, ar domes lēmumu ne mazāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš
nosauc gada tēmu apbalvojuma saņemšanai, akcentējot kādu īpašu pazīmi,
sasniegumus vai principu, pēc kuriem izvirzāmi pretendenti.
4.4. Visi apbalvojamie tiek reģistrēti īpašā izveidotā novada Goda grāmatā.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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