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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.1
Amatas novada Drabešu pagastā

2012.gada 18.janvārī

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi sāk plkst.14:00
Darba kārtība:
• Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei
un dzīvojamo
ēku palīgēkām 2012.gadā Amatas novadā” projekta
apstiprināšanu.
• Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2010.gada 20.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”.
• Par saistošajo noteikumu Nr.3 „Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta
piešķiršanas kārtību un bērna piedzimšanas pabalstu apmēru Amatas novadā”
projektu.
• Par grozījumiem 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25
„Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”.
• Par Amatas novada pašvaldības iestāžu direktoru un vadītāju mēnešalgām.
• Par valsts mērķdotācijas sadali novada izglītības iestādēm 2012.gada janvāraaugusta mēnešiem.
• Par grozījumiem Amatas novada domes 11.11.2009. sēdes lēmumā „Par
Amatas novada pašvaldības un tās pakļautības iestāžu grāmatvedības
organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu”.
• Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu.
• Par juridisko pakalpojumu sniegšanu.
• Par pirkuma līguma grozījumiem.
• Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
• Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Pluņķi” zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu.
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•
•
•
•
•
•
•

Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un atdalīšanu.
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Zariņi 2” zemes vienības ar kadastra
numuru 4246 001 0033 sadalīšanu.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglinājumiem politiski represētajām
personām.
Par zemes nomas līgumiem.
Par novada domes Finanšu komitejas sēdes lēmumiem.
Par novada pašvaldības Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas
sēdes lēmumiem.

Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte.
Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure
Piedalās:
Deputāti: Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce,
Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris
Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis.
Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis;
Novada pašvaldīabs Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenkova.
Nepiedalās deputāti: Laila Raiska, Modris Veitners
Nr.1
Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei
un dzīvojamo ēku palīgēkām 2012.gadā Amatas novadā” projekta
apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāts V.Lācis
15.12.2011. tika pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli””, kas stājās spēkā ar 01.01.2012.
Saskaņā ar šiem grozījumiem likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta
1.
otrā daļa tika papildināta ar 9 punktu, kas nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli
neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un
pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem
noteikumiem, izņemot garāžas.
Šī likuma Pārejas noteikumi tika papildināti ar 40.punktu, kas nosaka, ka līdz
dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2012.gadu,
pašvaldībām, izdodot saistošos noteikumus, kurus pieņem likuma “Par pašvaldībām”
46.panta kārtībā, ir tiesības 2012.gadā piemērot nodokļa apmēra pieauguma
ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei 2011.gada līmenī, kā arī
noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.
2

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
punktu un Pārejas noteikumu 40., 41.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Apstiprināt saistošos noteikumu Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru
zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām 2012.gadā Amatas novadā” projektu.
2. Nosūtīt Amatas novada domes 2012.gada saistošos noteikumus Nr.1 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām 2012.gadā
Amatas novadā” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošos noteikumus
publicēt Amatas novada domes informatīvajā
izdevumā „Amatas Vēstis” un izlikt redzamā vietā Amatas novada pašvaldības domes
ēkā un pagastu pārvaldes ēkās.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Nr.2
Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2010.gada 20.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: P.Sockis, T.Šelengovs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu,
43.panta trešo daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-12: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Valdis Lācis: PRET-1-Tālis Šelengovs, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1.Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi Amatas novada
pašvaldības 2010.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības
nodevu par būvatļaujas saņemšanu” projektu.
2.Pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
3.Saistošos noteikumus pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinuma saņemšanas publicēt Amatas novada domes informatīvajā
izdevumā „Amatas Vēstis” un izlikt redzamā vietā Amatas novada pašvaldības domes
ēkā un pagastu pārvaldes ēkās.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
Amatas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Amatas Vēstis”.

Nr.3
Par saistošo noteikumuNr. 3
“Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un bērnu
piedzimšanas pabalsta apmēru Amatas novadā” projektu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: A.Jansons, P.Sockis, I.Lāce
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 15.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu Amatas novada pašvaldības
dome, atklāti balsojot,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1.Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.3 „Noteikumi par bērna
dzimšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un bērnu piedzimšanas pabalsta apmēru
Amatas novadā” projektu.
2.Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā
saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
3.Saistošie noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu
tiesiskumu vai atzimumu pašvaldība no ministrijas mēneša laikā nav saņēmusi,
publicējami Amatas novada informatīvajā izdevumā “Amatas avīze” un izliekami
redzamā vietā Amatas novada pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc saistošo noteikumu
pilna teksta publicēšanas Amatas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Amatas avīze”.

Nr.4
Par grozījumiem 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Noteikumi
par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: A.Jansons, V.Lācis
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 15.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1.Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.4
„Par grozījumiem 2009.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Noteikumi par Amatas novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem”.
2.Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā saistošos
noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3.Saistošie noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu
tiesiskumu vai atzimumu pašvaldība no ministrijas mēneša laikā nav saņēmusi,
publicējami Amatas novada informatīvajā izdevumā “Amatas avīze” un izliekami
redzamā vietā Amatas novada pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc saistošo noteikumu pilna teksta
publicēšanas Amatas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Amatas avīze”.
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Nr.5
Par Amatas novada pašvaldības izglītības iestāžu
direktoru un vadītāju mēnešalgām
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāts P.Sockis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, 28.07.2009. noteikumiem Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība,
kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanās nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un saskaņā ar Amatas
novada domes 11.01.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
• Apstiprināt:
• Amatas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem
šādas mēnešalgas, kuras tiek finansētas no Amatas novada pašvaldības
pamatbudžeta:

•
Nr.p.
k.

1.2.1
.
1.2.2
.
1.2.3
.
1.2.4
.
1.2.5
.

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.1.1.

Amatas novada pirmsskolas izglītības iestādes
„Kastanītis” vadītājai

Amatas novada pašvaldības
direktoriem šādas mēnešalgas:
Izglītības iestāde

Amatas novada Drabešu
sākumskolas direktorei
Amatas novada Amatas
pamatskolas direktorei
Amatas
novada
Sērmūkšu pamatskolas
direktorei
Amatas novada Zaubes
pamatskolas direktorei
Amatas novada Nītaures
vidusskolas direktoram

•

Izglītojamo
skaits
01.09.2011
.
74

vispārizglītojošo

Izglītojamo skaits
01.09.2011.
vispāriz
pirmssk.
gl.
kopā
izgl.pro
izgl.pro
gr.
gr.
61
49
110

Mēneš
a
darba
algas
likme
Ls
457.00

izglītības

Mēneša darba
algas likme Ls
447.00

iestāžu

Finansējuma avots Ls
valsts
budž.
mērķdotā
cija
382.00

pašvald.
pamatbu
dž.
75.00

0

93

93

447.00

447.00

0.00

14

49

63

447.00

382.00

65.00

24

43

67

447.00

337.00

110.00

29

99

128

457.00

457.00

0.00

Amatas novada pašvaldības internātskolu un speciālo izglītības iestāžu
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direktoriem šādas mēnešalgas:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.3.1.

Amatas novada Drabešu
internātpamatskolas
direktorei
Amatas novada Spāres
speciālās
internātpamatskolas
direktoram
*t.sk. pamatlikme Ls
486.00
un
20%
piemaksa par darbu
īpašos apstākļos

1.3.2.

•

•

Izglītojamo skaits
01.09.2011.
pamatizgl.
pirmssk.
progr.
izgl.progr.
8

99

Mēneša
darba
algas
likme
Ls
486.00

0

104

583.00

Finansējuma avots Ls
valsts budž.
mērķdotācija

pašvald.
pamatbudž.

486.00

0.00

583.00*

0.00

Amatas novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu direktoriem šādas
mēnešalgas, kuras tiek finansētas no pašvaldības pamatbudžeta:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.5.1.

Amatas novada Nītaures mūzikas un mākslas
skolas direktorei

Izglītojamo
skaits
01.09.2011
.
99

Mēneša darba
algas likme Ls
447.00

Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada
31.augustam.
Nr.6
Par valsts mērķdotācijas sadali novada izglītības iestādēm
2012.gada janvāra - augusta mēnešiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: A.Zvaigzne, P.Sockis

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, likumu „Par valsts
budžetu 2012.gadam”, LR Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr.382
„Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, 28.07.2009. noteikumiem
Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un
privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanās nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un
31.08.2010. noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības
iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”,
23.12.2011. LR Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli Nr.1-14/6797 „Par valsts
budžeta mērķdotācijām pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2012.gadā” un
saskaņā ar Amatas novada domes 11.01.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
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•

1.Apstiprināt 2012.gada janvāra - augusta mēnešiem:
1.1.mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, aprēķinu un sadalījumu;
1.2.mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta
skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, aprēķinu un sadalījumu;
1.3.mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, aprēķinu un sadalījumu );
• mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas
iestādēm, internātskolām, attīstības rehabilitācijas centriem un
speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības
traucējumiem, uzturēšanas izdevumu aprēķinu un sadalījumu
Saskaņā ar Izglītības likuma 30.panta 2.punkta nosacījumiem, izglītības iestādes
vadītājs iestādei piešķirtās dotācijas ietvaros nosaka pedagogu mēneša darba algas
likmi, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto darba samaksu.
• Uzdot:
• Amatas novada pirmsskolas izglītības iestādei „Kastanītis” (vadītājas v.i.
I.B.Dārziņa);
• Amatas novada Drabešu sākumskolai (direktore D.Briede);
• Amatas novada Amatas pamatskolai (direktore A.Freivalde);
• Amatas novada Sērmūkšu pamatskolai (direktore I.Šmate);
• Amatas novada Zaubes pamatskolai (direktore V.Krūmiņa);
• Amatas novada Drabešu internātpamatskolai (direktore S.Čemme);
• Amatas novada Spāres speciālajai internātpamatskolai (direktors
P.Sockis);
• Amatas novada Nītaures vidusskolai (direktors M.Ķēniņš)
nodrošināt mērķdotācijas izlietojumu atbilstoši mērķim.
• Finanšu nodaļai (vadītāja A.Bičuka) nodrošināt mērķdotāciju pašvaldībām un
to izlietojumu iekļaušanu Amatas novada pašvaldības 2012.gada budžetā.
• Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada
31.auguastam.

Nr.7
Par grozījumiem Amatas novada domes 11.11.2009. sēdes lēmumā
„Par Amatas novada pašvaldības un tās pakļautības iestāžu
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: P.Sockis, M.Ontužāne
Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 3.pantu, saskaņā ar:
• 07.04.2011. grozījumiem likumā „Par grāmatvedību”;
• LR Ministru kabineta 02.08.2011. noteikumiem Nr.589 „Grozījumi Ministru
kabineta 21.10.2003. noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju””;
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LR Ministru kabineta 13.12.2011. noteikumiem Nr.958 „Grozījumi Ministru
kabineta 21.10.2003. noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju””;
• LR Ministru kabineta 11.10.2011. noteikumiem Nr.781 „Grozījumi Ministru
kabineta 27.12.2005. noteikumos Nr.1032 „Noteikumi par budžetu ieņēmumu
klasifikāciju””;
• LR Ministru kabineta 11.10.2011. noteikumiem Nr.782 „Grozījumi Ministru
kabineta 27.12.2005. noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu
klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām””;
• LR Ministru kabineta 29.03.2011. noteikumiem Nr.231 „Grozījumi Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumos Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti””;
• LR Ministru kabineta 23.08.2011. noteikumiem Nr.657 „Grozījumi Ministru
kabineta 17.08.2010. noteikumos Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas
kārtība””
un saskaņā ar Amatas novada domes 11.01.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Izdarīt Amatas novada domes 11.11.2009. sēdes lēmumā Nr.7 „Par Amatas
novada pašvaldības un tās pakļautības iestāžu grāmatvedības organizācijas un
uzskaites kārtības apstiprināšanu” grozījumus.
•

Nr.8
Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: V.Lācis, P.Sockis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās 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 18.01.2012. Finanšu komitejas atzinumu, izvērtējot
darbiniekiem noteikto darba apjomu un atbildību,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
1.Sākot ar 2012.gada 01.februāri izdarīt izmaiņas novada pašvaldības amata vienību
sarakstā:
1.1. Izslēgt 1(vienu) amata vienību nodokļu administrators Teritorijas
attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā.
1.1. Izslēgt 1(vienu) amata vienību elektriķis Saimnieciskajā nodaļā.
1.1. Izslēgt 1(vienu) amata vienību tehniskais strādnieks Saimnieciskajā
nodaļā.
1.1. Izslēgt 1(vienu) amata vienību sociālās palīdzības organizators Sociālajā
dienestā.
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2.Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amatu sarakstu pēc stāvokļa uz 01.02.2012.
3.Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 21.12.2011. sēdē Nr.14
apstiprināto amata vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2012.

Nr.9
Par juridisko pakalpojumu sniegšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: T.Šelengovs, M.Ontužāne

Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
• Noslēgt līgumu ar SIA „Inex” par juridisko pakalpojumu sniegšanu, t.i.
SIA „Inex” apņemas pārstāvēt Amatas novada pašvaldību parādsaistību
piedziņas procesos.
• Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Elitu Eglīti parakstīt līgumu ar SIA
„Inex”.
Nr.10
Par pirkuma līguma grozījumiem
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: P.Sockis, M.Ontužāne, A.Jansons, I.Lāce, T.Šelengovs
Izskatījusi SIA „Nimice”, iesniegumu par pirkuma līguma nosacījumu, t.i. par
samaksas termiņa pagarinājumu, grozīšanu, novada domes Finanšu komitejas
11.01.2012. atzinumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis: PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
• Izdarīt grozījumus pirkuma līgumā Nr.45, kas noslēgts 2011.gada 30.jūnijā
par Amatas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vītoli”-7, kadastra
numurs 4268 006 0225 001 007, pārdošanu SIA „Nimice”.
• Pilnvarot domes priekšsēdētāju Elitu Eglīti parakstīt pirkuma līguma
pielikumu par grozījumiem pirkuma līgumā Nr.45.
Nr.11
Par Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: E.Eglīte
Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes 2011.gada 20.decembra vēstuli Nr.1.1-16/3481 par
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lauksaimniecībā izmantojamās zemes statusa maiņu no “nekopts” uz “kopts” un
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.pantu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Veikt attiecīgus nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinus.

Nr.12
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Pluņķi” zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu.
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: M.A.Cīrulis
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo
daļu, 11.12.2007 MK noteikumiem Nr.867. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
10.3. punktu, Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17. „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem” ,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
• Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pluņķi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumiem 42960100003, atbilstoši pievienotajai zemes
robežu plānā attēlotajai skicei.
• Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta darba uzdevumu.

Nr.13
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un atdalīšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: M.A.Cīrulis
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
• Piekrist nodalīt no nekustamās īpašuma “Vecupītes” (NĪ kadastra
Nr.42960040075) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42960090058, un piešķirt tai jaunu nosaukumu “Vecupītes 1”.
• Zemes vienībai “Vecupītes 1” saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
10

Nr.14
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Zariņi 2” zemes vienības ar
kad.apz.42460010033 sadalīšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs

Pamatojoties uz Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17. „Par
Amatas novada teritorijas plānojumiem”, LR „Zemes ierīcības likums” 5.panta
1.punktu, 9.panta pirmo daļu, MK noteikumiem Nr.867. „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 10.3. punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Neiebilst nekustamā īpašuma „Zariņi 2” zemes vienības ar kadastra
apz.42460010033 sadalīšanai, atbilstoši pievienotajai zemes robežu plānā attēlotajai skicei.
• Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta darba uzdevumu .

Nr.15
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs
Pamatojoties uz 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-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
• Noteikt nekustamā īpašuma “Apses 1” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42460090106 sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus:
1.1. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – 24,62 ha (kods-0501),
1.2. individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija – 1,9 ha (kods-0601),
1.3. ūdens objektu zeme – 4,02 ha (kods-0302),
1.4. satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme – 1,16 (kods-1101).
• Noteikt nekustamā īpašuma “Apses 1” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42460090018 sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
2.1. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – 0,8530 ha (kods11

0501).
3. Noteikt nekustamā īpašuma “Bikari” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 42420010113 daļai (atbilstoši pievienotajai shēmai), kuras platība 1,17
ha, sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība –
1,17 ha (kods-0201).

Nr.16
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām
personām
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: A.Zvaigzne, S.Sviderska
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu,
un saņemtajiem iesniegumiem,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Pamatojoties uz politiski represēto personu iesniegtajiem dokumentiem,
samazināt šo personu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par 50%.

Nr.17
Par zemes nomas līgumiem
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: E.Eglīte

Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Apstiprināt noslēgto zemes nomas līgumu .

Nr.18
Par novada domes Finanšu komitejas sēdes lēmumiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: Ā.Kazerovskis, M.Ontužāne

Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Pieņemt zināšanai informāciju par domes Finanšu komitejā izskatītajiem
jautājumiem.
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Nr.19
Par novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas sēdes
lēmumiem
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs
Valdis Lācis
Izsakās: Ā.Kazerovskis, P.Sockis, E.Eglīte

Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Andris Jansons,
Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav, ATTURAS-nav), n o l e m j :
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par domes Tautsaimniecības un
teritorijas attīstības komitejā izskatītajiem jautājumiem.

Sēdi slēdz plkst. 16:45
Sēdes vadītāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure

LATVIJAS REPUBLIKAS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr. LV90000957242
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts: amatasdome@and.lv,
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Amatas novadā

2012.gada 18.janvārī

Saistošie noteikumi
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Nr.1
APSTIPRINĀTS
Amatas novada domes
18.01.2012.sēdē
(protokola Nr.1)

Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām
2012.gadā Amatas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām" 14.panta pirmās
daļas 3.punktu, 41.panta pirmās
daļas 1.punktu un 46.pantu, un
likuma "Par nekustamā īpašuma
nodokli" Pārejas noteikumu
40.punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība 2012. gadā piemēro nodokļa
apmēra pieauguma ierobežojumu zemei, kā arī nosaka šī pieauguma ierobežojuma
apmēru un piemērošanas nosacījumus, un ēku grupas, kas netiek apliktas ar nodokli
Amatas novadā.
2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" 46.punktā noteiktajā
kārtībā – nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tiem jābūt brīvi pieejamiem
pašvaldības domes ēkā, pagastu pārvaldēs un tie publicējami pašvaldības interneta
vietnē: www.amatasnovads.lv.
3. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 2012. gadā atsevišķi par katru zemes
vienību, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, nedrīkst pārsniegt
iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā
atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
4. Šo noteikumu 3. punktā noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu
nepiemēro, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem.
5. Šo saistošo noteikumu 3. punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma
ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.
6. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadā netiek apliktas dzīvojamo māju
palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25m2, izņemot garāžas.
7. Šajos saistošajos noteikumos noteiktie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
piemērojami ar 2012.gada 1.janvāri.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Saistošo noteikumu Nr.1
„Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām
2012.gadā Amatas novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija
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1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
punkts; 3.panta pirmās daļas (14) punkts; 9.panta otro daļu,
pārejas noteikumu 40. un 41 punktiem.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu
40.punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz dienai, kad tiek
sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2012.gadu,
pieņemt saistošos noteikumus par nodokļa apmēra pieauguma
ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei
2011.gda līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma
apmēru un piemērošanas nosacījumus.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
1
9. punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz dienai, kad
tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2012.gadu,
pieņemt saistošos noteikumus par dzīvojamo māju palīgēku
neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, ja ēkas platība
pārsniedz 25 m2 , izņemot garāžas.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās
daļas (14) punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz dienai,
kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par
2012.gadu, pieņemt saistošos noteikumus par vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei
piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
Likuma „ Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu
41.punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz dienai, kad tiek
sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2012.gadu,
pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu vai piedzīt
laikā nenomaksāto nodokli, nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā
atbilstoši likuma „par nodokļiem un nodevām”.
Saistošos noteikumus pieņem likuma „Par pašvaldībām”
46.panta kārtībā.
Saistošie noteikumi Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām 2012.gadā Amatas
novadā” nosaka nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma
ierobežojuma piemērošanu 2012.gadā attiecībā uz:
• Nekustamā īpašuma nodokļa ierobežojuma piemērošanu
par zemi 2012. gadā atsevišķi par katru zemes vienību, ja
nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;
• kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek
dzīvojamo māju palīgēkas;
• nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu
nepiemērošanu, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5
latiem.
• nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemērošanu
aprēķinā par neapstrādātu lauksaimniecības zemi
• ar nekustamā īpašuma nodokļa nepiemērošanu
dzīvojamo māju palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25m2,
izņemot garāžas.
9.1
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3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nosakot
nekustamā
īpašuma
nodokļa
pieauguma
ierobežojuma piemērošanu 2012.gadā iespējamā pašvaldības
budžetā nesaņemtā nodokļu summa ir LVL 25 984.
Nosakot kārtību, kādā 2012.gadā ar nekustamā īpašuma
nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas iespējamā
pašvaldības budžetā nesaņemtā nodokļu summa ir LVL .2645.49

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
iedzīvotājiem
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijās ar
privātpersonām un
uzņēmējiem
7. Vienlīdzības
principa ievērošana

Nekustamā īpašuma nodokļa ierobežojuma piemērojums
labvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbības vidi salīdzinājumā ar to, ja
nodokļu ierobežojums tiktu atcelt pilnībā, jo tad
uzņēmējdarbības vides nodokļu slogs palielinātos.

Nekustamā īpašuma nodokļa ierobežojuma piemērojums
labvēlīgi ietekmē novada iedzīvotājus salīdzinājumā ar to, ja
nodokļu ierobežojums tiktu atcelt pilnībā, jo tad iedzīvotāju
nodokļu slogs palielinātos.
Saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Amatas Avīze”, kā
arī tie tiek publicēti portālā www.amatasnovads.lv un izlikti
redzamā vietā pašvaldības ēkās.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas
konsultācijas ar privātpersonām un uzņēmējiem. Visi jautājumi
par nodokļa pieauguma piemērošanu atrisināti domes struktūrās,
darba grupās un komiteju sēdēs.
Saglabājot nodokļa pieauguma ierobežojumus netiek ievērots
vienlīdzības princips attiecībā pret to iedzīvotāju un uzņēmēju
daļu, kuru īpašumi no jauna radīti, sadalīti un reģistrēti vai
īpašuma tiesības ieguvuši pēc 2008.gada 31.decembra, jo
attiecībā uz šiem īpašumiem, nekustamā īpašuma pieauguma
ierobežojums nepastāv kopš 2009.gada 1.janvāra. Šo nekustamo
īpašumu īpašnieki maksā pilnu nodokļu summu.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Amatas novadā

2012.gada 18.janvārī
Nr.2

Saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTS
Amatas novada domes 18.01.2012.
sēdē (sēdes protokola Nr.1)

Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2010.gada 20.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”

Izdoti saskaņā ar
Likuma „Par pašvaldībām”21.pamta pirmās daļas 15.punktu., 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu,
MK 28.06.2005. Noteikumu Nr.480
„ Par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15.punktu

Izdarīt sekojošus grozījumus Amatas novada pašvaldības 2010.gada 20.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu” :
• 2.punkta pirmā daļā papildināt aiz vārdiem „juridiskas personas” ar vārdiem
„kā arī visa veida akciju sabiedrības”.
• 3.punkta pirmo daļu uzskatīt par 3.1.apakšpunktu.
• 3.punktu papildināt ar 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.2. Ar novadu pašvaldību lēmumiem nodevas maksa var tikt samazināta, ja
būvatļaujas saņēmējs rakstiskā iesniegumā norāda noteiktās nodevas samaksas
neiespējamību.”
4. 4.punktā 4.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„4.6. Nodevas likmes:
18

Nr.p.k.

1.

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.
1.1.17.
1.1.18.
1.1.19.
1.1.20.
2.

3.

3.1.

Nodeva

Fiziskai
personai
( LVL)
Būvatļaujas izsniegšana ( objekta 20,apsekošana, atzinuma sastādīšana,
fotofiksācijas, iesniegto dokumentu
pārbaude,
būvatļaujas
sagatavošana)
Ja tiek izsniegta būvatļauja:
Viesnīcu ēkas ( kods 1211)
Citas īslaicīgas apmešanās ēkas (
kods 1212 )
Biroju ēkas ( kods 1220)
Vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības ēkas (kods 1230 )
Satiksmes un sakaru ēkas (kods 1241)
Garāžu ēkas un telpu grupas
(kods1242)
Rūpnieciskās ražošanas ēkas un
noliktavas (kods 1251; 1252)
Ēkas pašizklaides pasākumiem(kods
1261)
Sporta ēkas (kods 1265)
Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas (
kods 1271)
Kulta ēkas (kods 1272)
Maģistrālie naftas produktu un gāzes
cauruļvadi (kods 2211)
Maģistrālās sakaru līnijas (kods 2213)
Maģistrālās elektropārvades līnijas
(kods 2214)
Gāzes sadales sistēmas (kods 2221)
Spēkstaciju būves -vēja elektrostacijas
(kods 2302 )
Dambji (kods 2152)
Sporta un atpūtas būves (kods 2411;
2412)
Citas iepriekš neklasificētas
inženierbūves (kods 2420)
Dīķi
Būvatļaujas pārreģistrācija (objekta
10.apsekošana, dokumentu pārbaude,
būvatļaujas pārreģistrācija )
Būvatļaujas derīguma termiņa
10.pārskatīšana (objekta apsekošana,
atzinuma sastādīšana, fotofiksācija,
dokumentu pārbaude, lēmuma
pieņemšana )
Ja nav nokavēts termiņš
20.19

Juridiskai
personai
( LVL)
50,-

100,100,100,100,300,100,200,300,100,50,300,500,500,500.500.300.
100.200.100.100.20.-

20.-

50.-

3.2.
3.3.
3.4.
4.

5.
6.
7.

8.

Ja kavējums līdz 6 mēnešiem
Ja kavējums līdz vienam gadam
Ja kavējums lielāks par gadu
Izziņas izsniegšana jaunbūvēm
(objekta apsekošana, atzinuma
sastādīšana, fotofiksācija, izziņas
sagatavošana )
Kopijas izsniegšana būvatļaujai
Kopijas izsniegšana aktam par būves
pieņemšanu ekspluatācijā
Izziņas izsniegšana par būves neesību
(objekta apsekošana un būves neesības
konstatēšana, fotofiksācija, izziņas
sagatavošana )
Projekta kopijas sagatavošana/
atkarībā no lapu skaita un formāta, līdz
10 lp. A-4, vai līdz 5 lp. A3 ,
Līdz 20 lp. A-4, vai līdz 10 lp. A-3
Virs 20 lp. A-4, vai virs 15 lp A-3

30.40.20.5.-

80.100.40.10.-

10.20.-

20.40.-

20

40

10-30

20-60

10
20
30

20
40
60

4.punktu papildināt ar 4.7., 4.8., 4.9. apakšpunktiem šādā redakcijā:
„4.7. Ja būvatļauja tiek pagarināta vairāk kā par gadu, tad par katru nākošo
gadu nodeva tiek palielināta par punktā 3.1. norādīto summu.”
„4.8. Punktā 1. norādītās summas attiecās uz būvatļaujām ar derīguma termiņu
uz vienu gadu; diviem gadiem – summa x 2, trijiem – summa x 3 utt.”
„4.9. Būvatļauju izsniedz ne ilgāk kā uz pieciem gadiem.”
6. Amatas novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par grozījumiem Amatas
novada pašvaldības 2010.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu””stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
•

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2010.gada 20.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”
Sagatavots pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 43.¹ pantu

Amatas novada pašvaldības finanšu komiteja 2012.gada 11.janvārī ir izskatījusi
un akceptējusi izstrādāto saistošo noteikumu projektu “Par grozījumiem Amatas
novada pašvaldības 2010.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”. Ar saistošo noteikumu projektu
iepazīstinātas pašvaldības, kuras deleģējušas šīs funkcijas izpildi Amatas novada
pašvaldībai.
Saistošie noteikumi noteiks nodevas par būvatļaujas saņemšanu lielākas likmes,
kā tas tika paredzēts 2010.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3„Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas
10.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta
noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības
nodevas par būvatļaujas saņemšanu..
Līdz ar saistošo noteikumu piemērošanu, tiks palielināti Amatas novada
pašvaldības budžeta nenodokļu ieņēmumi.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots interneta mājas
lapā www.amatasnovads.lv
Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas, saistošie noteikumi “Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības
2010.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu” tiks publicēti Amatas novada bezmaksas izdevumā „Amatas
21

avīze”.

Domes priekšsēdētāja
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2012.gada 18.janvārī
Nr.3

Saistošie noteikumi
Apstiprināts
Amatas novada domes 18.01.2012.
sēdē (protokola Nr.1)

NOTEIKUMI PAR BĒRNA PIEDZIMŠANAS PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS
KĀRTĪBU UN BĒRNA PIEDZIMŠANAS PABALSTA APMĒRU
AMATAS NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Bērna piedzimšanas pabalsts tiek piešķirts gadījumos, kad jaundzimušā bērna
vecāku deklarētā dzīvesvieta ir reģistrēta Amatas novada administratīvajā
teritorijā.
Bērna piedzimšanas pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem.
Bērna piedzimšanas pabalstu piešķir bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
Personai, kura pieprasa Bērna piedzimšanas pabalstu, pašvaldības Sociālajā
dienestā jāiesniedz iesniegums un bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu), kā arī jāuzrāda savu personību apliecinošs dokuments.
Bērna piedzimšanas pabalsts tiek piešķirts Ls 75,00 (septiņdesmit piecu latu)
apmērā.
Ja ģimenē vienlaikus dzimuši vairāki bērni, pabalstu piešķir par katru
jaundzimušo.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem pašvaldības sociālā darba speciālisti.
Pabalsts izmaksājams iespējami īsākā termiņā.
Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to
piešķirt, klients var apstrīdēt Amatas novada pašvaldībā administratīvajā aktā
norādītajā termiņā un kārtībā. Ja administratīvajā aktā nav norādīts, kur un
kādā termiņā to var apstrīdēt, tad to var apstrīdēt Amatas novada pašvaldībā
viena gada laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.
Amatas novada pašvaldības lēmumu klients var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā administratīvajā aktā norādītajā termiņā un kārtībā. Ja
administratīvajā aktā nav norādīts, kur un kādā termiņā to var pārsūdzēt, tad to
var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā viena gada laikā no administratīvā akta
spēkā stāšanās spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja
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PASKAIDROJUMU RAKSTS
saistošajiem noteikumiem Nr.3
NOTEIKUMI PAR BĒRNA PIEDZIMŠANAS PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS
KĀRTĪBU UN BĒRNA PIEDZIMŠANAS PABALSTA APMĒRU
AMATAS NOVADĀ

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1.1. Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai veicinātu Amatas
novada pašvaldības teritorijas demogrāfiskā līmeņa pieaugumu
1.2. Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.

2. Īss projekta
satura izklāsts.

Saistošo noteikumu projekts paredz noteikt sociālās palīdzības
pabalstu veidu un apmēru, pabalstu piešķiršanas un izmaksas
kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstus,
kā arī lēmumu par pabalsta apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Saistošie noteikumi paredz kārtību kādā izmaksājams pabalsts par
bērna piedzimšanu un bērna piedzimšanas pabalsta apmēru Amatas
novadā
Apstiprinātie saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas. Saskaņā ar Amatas novada pašvaldības Finanšu
komitejas lēmumu, pabalsta veids un apmērs paredzēts, lai tas
nepārsniegtu pašvaldības budžeta Sociālā dienesta pamatbudžeta
sadaļu – Sociālie pabalsti 2012.gadam.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
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4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi cels Amatas novada demogrāfisko stāvokli, līdz
ar to nākotnē iespējams atsauksies uz uzņēmējdarbības vides
paplašināšanos pašvaldības teritorijā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

5.1. Visas personas, kuras skar apstiprināto saistošo noteikumu
piemērošana, var vērsties Amatas novada Sociālajā dienestā,
„Ausmās”, Drabešu pagasta, Amatas novadā vai Amatas novada
pašvaldības pārvaldēs Amatā, Nītaurē, Skujenē, Zaubē.
5.2. Lēmumu par sociālā pabalsta, saistībā ar bērna piedzimšanu,
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, pieņem Amatas novada
Sociālā dienestā un to var apstrīdēt Amatas novada Sociālajā
dienestā, „Ausmās”, Drabešu pagasta, Amatas novadā, LV-4101.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Amatas novadā

2012.gada 18.janvārī
Nr.4

Saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTS
Amatas novada domes
18.01.2012. sēdē
(sēdes protokola Nr.1)

Grozījumi 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25
Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un
9. punktu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu”
risināšanā” 14. panta sesto daļu
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Amatas novada pašvaldības 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25
“Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” izdarīt šādus
grozījumus:
1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
ārkārtas situācija – stihiska nelaime, krīzes situācija vai iepriekš
neparedzami, no personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, ugunsgrēks,
plūdi, vētra, neprognozējama saslimšana, nelaimes gadījumi u.c.), kuru
rezultātā persona (ģimene) nespēj apmierināt pamatvajadzības, ), neizvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu
radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts
noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.
32. punktu izteikt šādā redakcijā:
Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir šo noteikumu 4. punktā minētajām
ģimenēm (personām). Dzīvokļa pabalstu nepiešķir dzīvokļu īpašniekiem vai
īrniekiem, kuri savos dzīvokļos ilgstoši nedzīvo vai nodevuši dzīvokli apakšīrē
vai citas personas lietošanā un personām (ģimenēm), kuras dzīvo sociālajā
mājā vai dzīvoklī, kuram piešķirts sociālā dzīvokļa statuss, kā arī personām,
kuras ir līguma attiecībās ar pašvaldības „Aprūpe mājās” biroju un viņu iztika
nav sociālā nodrošinājuma pabalsts, kā arī dzīvokļa (mājokļa) pabalstu malkas
iegādei nepiešķir, ja personas (ģimenes) īpašumā ir mežs.

Domes priekšsēdētāja

E. Eglīte
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PASKAIDROJUMU RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr.4
“Grozījumi 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25
”Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem””

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1.1. Saistošo noteikumu grozījumu projekts nepieciešams, lai varētu
striktāk izvērtēt ārkārtas pabalsta nepieciešamību, kā arī, lai varētu
konkrētāk izvērtēt dzīvokļa pabalsta nepieciešamību.
1.2. Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7., 8., 9.punktu, 43.panta
trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu

2. Īss projekta
satura izklāsts.

Saistošo noteikumu grozījumu projekts ļauj striktāk izvērtēt sociālā
pabalsta nepieciešamību, kā arī ļauj konkrētāk noteikt sociālā
pabalsta saņēmēju loku.
Apstiprinātie saistošo noteikumu grozījumi stāsies spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas. Saskaņā ar Amatas novada pašvaldības
Finanšu komitejas lēmumu, pabalsta veids un apmērs paredzēts, lai
tas nepārsniegtu pašvaldības budžeta Sociālā dienesta pamatbudžeta
sadaļu – Sociālie pabalsti 2012.gadam.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
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4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

5.1. Visas personas, kuras skar apstiprināto saistošo noteikumu
grozījumu piemērošana, var vērsties Amatas novada Sociālajā
dienestā, „Ausmās”, Drabešu pagasta, Amatas novadā vai Amatas
novada pašvaldības pārvaldēs Amatā, Nītaurē, Skujenē, Zaubē.
5.2. Lēmumu par ārkārtas pabalsta, piešķiršanu vai atteikumu to
piešķirt, kā arī lēmumu par dzīvokļa pabalsta, piešķiršanu vai
atteikumu to piešķirt, pieņem Amatas novada Sociālā dienestā un to
var apstrīdēt Amatas novada Sociālajā dienestā, „Ausmās”, Drabešu
pagasta, Amatas novadā, LV-4101.
Konsultācijas nav notikušas.

Novada domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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