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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.2
Amatas novada Drabešu pagastā

2012.gada 22.februārī

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi sāk plkst.14:00
Darba kārtība:
• Par Amatas novada domes saistošo noteikumu “Amatas novada pašvaldības
budžets 2012.gadam” apstiprināšanu.
• Par Amatas novada pašvaldības finansēto nevalstisko organizāciju projektu
konkursa nolikuma apstiprināšanu.
• Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ūdenssauimniecības
attīstības projektam Amatas novada Skujenes ciemā un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai.
• Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ūdenssauimniecības
attīstības projektam Amatas novada Zaubes ciemā un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai.
• Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam
apstiprināšanu.
• Par ēdināšanas maksas noteikšanu Amatas novada Nītaures vidusskolas un
pirmskolas grupu audzēkņiem.
• Par zemes vienību “Katrīnkalna ceļš”un “Ceļs gar Rietumiem” izvērtēšanu.
• Par zemes vienību “Ceļš uz Jaunzemīšiem”un “Ceļš uz Lejas Stākām”
izvērtēšanu.
• Par zemes vienības “Balsti”izvērtēšanu.
• Par zemes vienības “Ceļš pie Silniekiem”izvērtēšanu.
• Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
• Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglinājumiem politiski represētām
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•
•
•
•
•
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personām.
Par grozījumiem novada domes 2012.gada 18.janvāra lēmumā “Par neksutamā
īpašuma nodokļa atvieglinājumiem politiski represētām personām”.
Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Bitīši” zemes vienības sadalīšanu.
Par nekustamajā īpašumā “Pētera iela”, Līvi, Drabešu pagasts, Amatas novads,
ietilpstošo zemes vienību apvienošanu.
Par nekustamajā īpašumā “Pētera iela- Cēsu ceļš”, Līvi, Drabešu pagasts,
Amatas novads, ietilpstošo zemes vienību apvienošanu.
Par zemes vienības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta saimniecībai
“Ozoli”.
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses apstiprināšanu.

Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte.
Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure
Piedalās:
Deputāti: Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Laila
Raiska, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne,
Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners, Andris Jansons, Tālis Šelengovs,
Valdis Lācis.
Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis;
Novada pašvaldības Finanšu nodaļas ekonomiste Silvija Girucka.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenkova.

Nr.1
Par Amatas novada domes saistošo noteikumu
„Amatas novada pašvaldības budžets 2012.gadam” apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M.Ontužāne, A.Zvaigzne, P.Sockis, I.Lāce, Ā.Kazerovsks, L.Raiska
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
2

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 15.02.2012.
Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
• Apstiprināt Amatas novada domes saistošos noteikumus Nr.5 „Amatas novada
pašvaldības budžets 2012.gadam” saskaņā ar pielikumu.

Nr.2
Par Amatas novada pašvaldības finansēto nevalstisko organizāciju projektu
konkursa nolikuma apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M.Ontužāne, T.Šelengovs
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Apstiprināt sagatavoto Amaats novada pašvaldības finansēto nevalstisko
organizāciju projekta konkursa nolikuma projektu (nolikums sēdes protokola
pielikumā).

Nr.3
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu
ūdenssaimniecības attīstības projektam
Amatas novada Skujenes ciemā
un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: J.Sekste
Pamatojoties uz LR Vides ministrijas “Ūdenssaimniecības būvju būvniecības
vērtēšanas komisijas atzinumu (4.2.1-16/4266, 18.01.2012), ievērojot 18.12.2007.
Ministru kabineta noteikumos Nr. 912„Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumos
Nr. 606 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu (līdz 2000) noteiktās prasības, aktualizējot
projekta „Amatas novada Skujenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” tehniski
ekonomisko pamatojumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
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•

Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Atzīt par spēku zaudējušu 26.10.2011. Amatas novada domes sēdes protokols Nr.
12, lēmums Nr. 5) lēmumu „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu
ūdenssaimniecības attīstības projektam Amatas novada Skujenes ciemā
un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
Apstiprināt aktualizētu tehniski ekonomisko pamatojumu „Amatas novada Skujenes
ciema ūdenssaimniecības attīstība” .
Apstiprināt aktualizētu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk. Attiecināmām izmaksām
Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts
Valsts budžeta finansējums/valsts budžeta
dotācija pašvaldībām
ERAF finansējums
Cits (norādīt)
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

LVL
427952,82
350781,00
52617,15
0,00
298163,85
77271,82

•

Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Ū1 Ūdensgūtnes sakārtošana (t.sk. komponentes Ū1.1; Ū1.2; Ū1.3;
Ū1.4.)
• Ū2.1 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija no atdzelžotavas stacijas līdz
Mežiniekiem
• Ū 2.2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija no atdzelžotavas stacijas pa
Nākotnes ielu/Priedes ielu līdz Rudzu ielai
• Ū 2.3. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija no atdzelžotavas stacijas līdz
pagasta pārvaldes ēkai un Pansijai
• Ū3.1 Ūdensapgādes paplašināšana līdz Strautmaļiem
• Ū3.2 Ūdensvada paplašināšana no ēdnīcas līdz Rāvijām
• K1 Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija(t. skaitā
komponentes K1.1; K1.2; K 1.3. K1.4.);
• K2 Kanalizācijas kolektora rekonstrukcija ar optimizāciju t.skaitā
komponente K2.1 Kanalizācijas kolektora rekonstrukcija ar
optimizāciju Lāči-Mežinieki
• K3 Kanalizācijas kolektora paplašināšana t. skaitā komponentes K.4.1.
K4.2. K4.3.;

•

Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļai vadītājai paredzēt 2012. un 2013.
gada budžetā priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 15 % apmērā
(52617,15LVL) un PVN (77271,82LVL) no projekta kopējām izmaksām,
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

•

Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku,
apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt
projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši

•
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prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada domes priekšsēdētājai E.
Eglītei

Nr.4
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu
ūdenssaimniecības attīstības projektam
Amatas novada Zaubes ciemā
un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V.Lācis
Pamatojoties uz LR Vides ministrijas “Ūdenssaimniecības būvju būvniecības
vērtēšanas komisijas atzinumu (4.2.1-16/4266, 18.01.2012), ievērojot 18.12.2007.
Ministru kabineta noteikumos Nr. 912„Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumos
Nr. 606 Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu (līdz 2000) noteiktās prasības, aktualizējot
projekta „Amatas novada Zaubes ciema ūdenssaimniecības attīstība” tehniski
ekonomisko pamatojumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
• Atzīt par spēku zaudējušu 26.10.2011. Amatas novada domes sēdes rotocols
Nr. 12, lēmums Nr. 5) lēmumu „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma
apstiprināšanu
ūdenssaimniecības attīstības projektam Amatas novada Zaubes ciemā
un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
•

Apstiprināt aktualizētu tehniski ekonomisko pamatojumu „Amatas novada
Zaubes ciema ūdenssaimniecības attīstība” .

•

Apstiprināt aktualizētu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk. Attiecināmām izmaksām
Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts
Valsts budžeta finansējums/valsts
dotācija pašvaldībām
ERAF finansējums
Cits (norādīt)
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

budžeta

LVL
387587,14
317687,00
47683,05
0,00
270033,55
69891,14

• Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Ū1 Ūdensgūtnes sakārtošana;
Ū2 Ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve (Q – 10 m3/h)
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Ū3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija prioritāros posmos
Ū4 Jauni ūdensapgādes tīkli mājsaimniecībām 90 % pieslēgumu nodrošināšanai

K1 Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
K2 Jauni kanalizācijas tīkli
K3 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

•

Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļai vadītājai paredzēt 2012. Un
2013. Gada budžetā priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 15 % apmērā
(47683,05LVL) un PVN (69891,14LVL) no projekta kopējām izmaksām,
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

•

Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku,
apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt
projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši
prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada domes priekšsēdētājai E.
Eglītei

•

•

Nr.5
Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam
apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: L.Raiska, M.Ontužāne, V.Lācis, I.Lāce
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 6.janvāra
vēstuli Nr.13.18-1e/320 „Par anketu aizpildīšanu”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
• Apstiprināt aizpildītās anketas :
•

•

1.anketa:
•

Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un
nepieciešamo investīciju apjomu: pašvaldību pārziņā (pilnībā vai
daļēji) esošie pakalpojumi;

•

Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un
nepieciešamo investīciju apjomu: valsts pārziņā (pilnībā vai
daļēji) esošie pakalpojumi;

•

Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un
nepieciešamo investīciju apjomu: pakalpojumi, kas nav
pakalpojumu grozā;

2.anketa: Izvērtējums par uzņēmējdarbības
nepieciešamo finansējumu pašvaldībās;
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infrastruktūras

attīstībai

•

•

•

3.anketa:
•

Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu
rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti,
ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā
arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu
rekonstruēšanā;

•

Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceļu
rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti,
ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā
arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu
rekonstruēšanā;

4.anketa:
•

Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti;

•

Valsts nodrošināmie prioritārie projekti.

Nosūtīt 1.punktā minētās aizpildītās anketas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
Nr.6
Par ēdināšanas maksas noteikšanu Amatas novada Nītaures vidusskolas un
pirmskolas grupu audzēkņiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M.A.Cīrulis, V.Lācis

Saskaņā ar Amatas novada Nītaures vidusskolas iesniegumu no 09.02.2012.
Nr.1-9112 par ēdināšanas maksas samazinājumu un Amatas novada domes Finanšu
komitejas lēmumu no 15.02. 2012. par ēdināšanas maksas noteikšanu Nītaures
vidusskolas audzēkņiem,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
•

Noteikt, ka sākot ar 2012.gada 1. martu ēdināšanas maksa 2011/2012. mācību
gadā Nītaures vidusskolas audzēkņiem ir LVL 1.00 (viens lats) dienā, t.i.
brokastis 0,30 LVL, pusdienas 0,50 LVL, launags – 0,20 LVL.

Nr.7
Par zemes vienību „Katrīnkalna ceļš” un „Ceļš gar Rietumiem” izvērtēšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
7

Izsakās: M.A.Cīrulis
Amatas novada dome, veicot Amatas novada Drabešu pagasta zemes vienību:
„Katrīnkalna ceļš” ar kadastra apz.42460020626 un 0,19 ha platību,
„Ceļš gar Rietumiem” ar kadastra apz.42460070330 un 0,08 ha platību
izvērtēšanu, konstatēja, ka augstāk minētās zemes vienības piešķirtas lietošanā
pašvaldībai ar 1996.gada 10.septembra Drabešu pagasta zemes komisijas lēmumu
Nr.62 pašvaldības funkciju veikšanai. Uz zemes vienībām esošie ceļi ir reģistrēti
autoceļu reģistrā. Amatas novada teritorijas plānojumā šīs teritorijas noteiktas kā
līnijbūvju apbūves teritorija(TL), kurā iespējama ir ceļu, ielu, auto stāvlaukumu
veidošana (Amatas novada saistošie noteikumi Nr.2 „Amatas novada teritorijas
plānojums 2006.-2018.gadam”), kas sasaucas ar pašvaldības funkciju gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu (likums „Par pašvaldībām” 15.pants
2.punkts). Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Augstāk minētās zemes vienības piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Amatas novada domes vārda.

Nr.8
Par zemes vienību „Ceļš uz Jaunzemīšiem” un „Ceļš uz Lejas Stākām”
izvērtēšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: I.Lāce
Amatas novada dome, veicot Amatas novada Amatas pagasta zemes vienību:
„Ceļš uz Jaunzemīšiem” ar kadastra apz.42420020120 un 0,08 ha platību,
„Ceļš uz Lejas Stākām” ar kadastra apz.42420040118 un 0,27 ha platību
izvērtēšanu, konstatēja, ka augstāk minētā zemes vienība piešķirta lietošanā
pašvaldībai ar 1997.gada 6.oktobra Amatas pagasta zemes komisijas lēmumu Nr.89
pašvaldības funkciju veikšanai. Uz zemes vienībām esošie ceļi ir reģistrēti autoceļu
reģistrā. Amatas novada teritorijas plānojumā šīs teritorijas noteiktas kā līnijbūvju
apbūves teritorija(TL), kurā iespējama ir ceļu, ielu, auto stāvlaukumu veidošana
(Amatas novada saistošie noteikumi Nr.2 „Amatas novada teritorijas plānojums
2006.-2018.gadam”), kas sasaucas ar pašvaldības funkciju gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu (likums „Par pašvaldībām” 15.pants
2.punkts). Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
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ATTURAS-nav), n o l e m j :
Augstāk minētās zemes vienības piekrīt pašvaldībai un ierakstāmas
zemesgrāmatā uz Amatas novada domes vārda.
Nr.9
Par zemes vienības „Balsti” izvērtēšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: M.A.Cīrulis
Amatas novada dome, veicot Amatas novada Drabešu pagasta zemes vienības
„Balsti” ar kadastra apz.42460070117 un 0,45 ha platību izvērtēšanu, konstatēja, ka
augstāk minētā zemes vienība piešķirta lietošanā pašvaldībai ar 1996.gada
10.septembra Drabešu pagasta zemes komisijas lēmumu Nr.62 pašvaldības funkciju
veikšanai. Amatas novada teritorijas plānojumā šī teritorija noteikta kā jaukta
sabiedrisko un darījumu iestāžu teritorija(JSD), kurā iespējama ir pārvaldes, kultūras,
ārstniecības, sociālās aprūpes, izglītības, pirmsskolas bērnu iestāžu veidošana, sporta
būvju un objektu veidošana (Amatas novada saistošie noteikumi Nr.2 „Amatas
novada teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam”), kuru darbība sasaucas ar
pašvaldības funkciju veikšanu (likums „Par pašvaldībām” 15.pants 4.,5.,6.punkts). Uz
blakus esošās pašvaldības zemes vienības „Dzintarnieki” jau ir uzsākta slēpošanas
trases būvniecība. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Zemes vienība „Balsti” ar kadastra apzīmējumu 42460070117 un 0,45 ha
platību piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Amatas novada domes
vārda un nav izmantojama zemes reformas pabeigšanai.

Nr.10
Par zemes „Ceļš pie Silniekiem” izvērtēšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: Ā.Kazerovskis
Amatas novada pašvaldība, pamatojoties uz VAS Latvijas dzelzceļš 2012.gada
27.janvāra vēstuli Nr.DN-7.2.1./475-2012 par dzelzceļa zemes nodalījuma joslas
robežām Amatas pagasta zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4242 003 0103,
izvērtējot situāciju tika konstatēts, ka uz šīs zemes vienības atrodas koplietošanas ceļš,
kuru pašvaldība reāli apsaimnieko, bet valsts kadastra informācijas sistēmā nav
izveidota atsevišķa zemes vienība-ceļš.
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Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
• Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
18.panta pirmo daļu, Amatas novada dome veica zemes vienības „Ceļš pie
Silniekiem” izvērtēšanu un secināja, ka par zemi ceļa nodalījuma joslā
jārūpējas pašvaldībai, kas sasaucas ar pašvaldības funkciju gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu (likums „Par pašvaldībām”
15.pants 2.punkts). Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas
5.punktu augstāk minētā zemes vienība piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Amatas novada domes vārda.
• Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
piešķirt jaunu nosaukumu „Ceļš pie Silniekiem” pašvaldībai piekrītošajai
zemes vienībai ar aptuveno platību 0,3 ha, kā arī lūgt VZD Vidzemes
reģionālo nodaļu izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
• Pamatojoties uz 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, noteikt zemes vienībai „Ceļš pie
Silniekiem” ar aptuveno platību 0,3 ha sekojošu nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (kods1101).
Nr.11
Par Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: L.Raiska
Amatas novada pašvaldība, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012.gada 16.janvāra vēstuli
Nr.09.5/2-11/236 par lauksaimniecībā izmantojamās zemes statusa maiņu no
“nekopts” uz “kopts” un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.pantu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vēstulē Nr.09.5/2-11/236
minētajās saimniecībās.

Nr.12
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Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām
personām
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: I.Lāce
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu,un
Amatas novaad pašvaldībā saņemtajiem politiski represēto personu iesniegumiem,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu par 50%
politiski represētajām personām.

Nr.13
Par grozījumiem novada domes 2012.gada 18.janvāra lēmumā “Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām personām”
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: I.Lāce
Amatas novada pašvaldība ar 2012.gada 18.janvāra sēdes Nr.1 lēmumu,
pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu 3.punktu,
kurā teikts, ka politiski represētajām personām par zemi, kas atrodas šo personu
īpašumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, kā arī pamatojoties uz
iedzīvotāja J.S. 2012.gada 17.janvāra personīgo iesniegumu, nolēma piešķirt J.S.
nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu par 50% kā politiski represētajai
personai.
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju, ka nekustamā īpašuma
zeme tiek izmantota saimnieciskajai darbībai, tātad atbilstoši likumam, nav
piemērojams atvieglojums nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam.
Ņemot vērā konstatēto faktu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
83.pantu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Atcelt Amatas novada domes 2012.gada 18.janvāra sēdes Nr.1 lēmumu “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām personām”, ar
kuru piešķirts nodokļu summas samazinājums par 50% kā politiski represētajai
personai J.S. Veikt šī nekustamā īpašuma nodokļu aprēķinu pilnā apmērā.

Nr.14
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Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Bitīši” zemes vienības sadalīšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: M.A.Cīrulis
Amatas novada dome, izskatījusi 2012.gada 23.janvārī reģistrēto iesniegumu
(reģ. Nr.0120120220) ar lūgumu piekrist sadalīt nekustamā īpašuma Amatas pagasta
„Bitīši” zemes gabalu ar kadastra apz.42420040119, kā arī atdalītajai zemes vienībai
piešķirt jaunu nosaukumu: „Bišumārči”.
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 un, saskaņā ar ierosinātāja Uģa Pommera iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Neiebilst nekustamā īpašuma „Bitīši” zemes vienības 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 nekustamajā īpašumā „Pētera iela”, Līvi, Drabešu pag., Amatas novadā
ietilpstošo zemes vienību apvienošanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: M.Ontužāne
Amatas novada dome izskatīja Cēsu novada pašvaldības domes
2012.gada
31.janvāra iesniegumu Nr.7/313 (reģ.nr.0220120029) ar lūgumu pieņemt lēmumu par
nekustamajā īpašumā „Pētera iela”, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov. (NĪ kadastra
Nr.42460020564) sastāvā esošu 6 (sešu) zemes vienību apvienošanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.panta 20.punktu, kā
arī Cēsu novada pašvaldības domes 2012.gada 31.janvāra iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
•

Piekrist apvienot vienā zemes vienībā nekustamā īpašuma „Pētera
iela”, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov. (NĪ kadastra Nr.42460020564)
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•
•

sastāvā esošas 6 (sešas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem:
42460020564, platība 2.14 ha; 42460020580, platība 0.0331 ha;
42460020478, platība 0.0358 ha; 42460020605, platība 0.0888 ha;
42460020650, platība 0.2774 ha; 42460020654, platība 0.1047 ha.
Apstiprināt apvienotajai zemes vienībai nosaukumu „Pētera iela”.
Noteikt apvienotajai zemes vienībai „Pētera iela” nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

Nr.16
Par nekustamajā īpašumā „Pētera iela – Cēsu ceļš”, Drabešu pag., Amatas
novadā ietilpstošo zemes vienību apvienošanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs
Amatas novada dome izskatīja Cēsu novada pašvaldības domes
2012.gada
31.janvāra iesniegumu Nr.7/313 (reģ.nr.0220120029) ar lūgumu pieņemt lēmumu par
nekustamajā īpašumā „Pētera iela – Cēsu ceļš”, Drabešu pag., Amatas nov. (NĪ
kadastra Nr.42460010121) sastāvā esošu 9 (deviņu) zemes vienību apvienošanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.panta 20.punktu, kā
arī Cēsu novada pašvaldības domes 2012.gada 31.janvāra iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
•

•
•

Piekrist apvienot vienā zemes vienībā nekustamā īpašuma „Pētera iela
Cēsu ceļš”, Drabešu pag., Amatas nov. (NĪ kadastra Nr.42460010121)
sastāvā esošas 9 (deviņas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem:
42460010121, platība 0.6344 ha; 42460010168, platība 0.0788 ha;
42460010156, platība 0.0112 ha; 42460010160, platība 0.0029 ha;
42460010164, platība 0.0007 ha; 42460010166, platība 0.0022 ha;
42460010162, platība 0.0096 ha; 42460010170, platība 0.111 ha;
42460010172, platība 0.0331 ha.
Apstiprināt apvienotajai zemes vienībai nosaukumu „Pētera iela –
Cēsu ceļš”.
Noteikt apvienotajai zemes vienībai „Pētera iela Cēsu ceļš”
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

Nr.17
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta saimniecībai
„Ozoli”
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Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās
komitejas priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste
Izskatot nekustamā īpašuma
īpašnieces I.K. 2011.gada 19.decembrī
reģistrēto iesniegumu par viņai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
42460010019 sadalīšanu, konstatēts, ka Amatas novada pašvaldība ar 21.12.2011.
sēdes Nr.14 lēmumu nolēma: „Par zemes ierīcības projekta Drabešu pagasta „Ozoli”
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības
projekta izstrāde.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru
kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumiem”, Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Drabešu pagasta „Ozoli”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460010019.
2. Saglabāt nosaukumu „Ozoli”, saglabāt adresi – Ābeļu iela 2, Meijermuiža, Drabešu
pagasts, Amatas novads zemes vienībai Nr.1 ar platību 0,3 ha atbilstoši zemes
ierīcības projektam.
3. Piešķirt nosaukumu „Ābeļu iela 1” atdalītajai zemes vienībai Nr.2, kuras platība 1,1
ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
4. Atdalītajai zemes vienībai Nr.2 apstiprināt adresi – Ābeļu iela 1, Meijermuiža,
Drabešu pagasts, Amatas novads.
5. Atdalītajām zemes vienībām saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
Nr.18
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: M.A.Cīrulis

Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus.
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Nr.19
Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: M.A.Cīrulis

Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi 2012.gada 22.februāra iesniegumu
ar lūgumu apstiprināt jaunu nosaukumu un adresi “Annas Ozoliņi 1” jaunbūvei ar
kadastra apzīmējumu 42960030043001.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-15- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Laila Raiska, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis
Sekste, Mārtiņš Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Modris Veitners, Valdis Lācis: PRET-nav,
ATTURAS-nav), n o l e m j :
Piešķirt jaunu nosaukumu “Annas Ozoliņi 1” jaunbūvei ar
kadastra apzīmējumu 42960030043001 un apstiprināt adresi:”
Annas Ozoliņi 1”, Zaubes pagasts, Amatas novads.

Sēdi slēdz plkst. 15:55.
Sēdes vadītājs

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,
A/S „SEB banka” konta Nr. LV52 UNLA 0050 0000 1330 1, A/S SWEDBANK konta Nr. LV 41 HABA 0551 0002 8950 3
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Amatas novadā

2012.gada 22.februārī
Nr.5

Saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTS
Amatas novada domes
22.02.2012.sēdē
(protokola Nr.2)

„Amatas novada pašvaldības budžets 2012.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

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu
2012.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.1:
• ieņēmumos 3 791 706 latu apmērā;
• izdevumos 4 176 135 latu apmērā.
Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto speciālo budžetu
2012.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.2:
• ieņēmumos 115 594 latu apmērā;
• izdevumos 162 149 latu apmērā.
Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto ziedojumu un dāvinājumu
budžetu 2012.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.3:
• ieņēmumos 0 latu apmērā;
• izdevumos 510 latu apmērā.
Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību apmēru
saskaņā ar pielikumu Nr.4.
Apstiprināt Amatas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi
2012.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.5.
Apstiprināt Amatas novada pašvaldības apvienoto pašvaldību struktūrvienību
tāmi 2012.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.6.
Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Amatas novada pašvaldības 2012.gada
budžetu saskaņā ar pielikumu Nr.7.
Pilnvarot Amatas novada domes priekšsēdētāju Elitu Eglīti uz rīkojuma
pamata veikt naudas līdzekļu noguldījumus Latvijas bankās.
Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji:
• apstiprina iestāžu, nodaļu un struktūrvienību ieņēmumu un izdevumu
tāmes;
• nodrošina likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likums”, likumā „Izglītības likums”, 28.07.2009.
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•

LR Ministru kabineta noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” paredzēto nosacījumu izpildi;
• ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas plūsmas principa nepārsniedz
attiecīgajai programmai vai pasākumam tāmē apstiprinātos pašvaldības
budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām
kategorijām;
• pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī
speciālā budžeta ieņēmumus (bez ziedojumiem un dāvinājumiem), kas
pārsniedz pašvaldības plānoto apjomu, ar Finanšu komitejas atzinumu
var novirzīt budžetā paredzētās rogrammes izdevumu papildu
finansēšanai pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas Amatas novada
domē;
• organizējot iestādes, nodaļas un struktūrvienības funkciju izpildi, ir
atbildīgi par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši likumam
„Publisko iepirkumu likums”.
Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļa:
• var atvērt pašvaldības budžeta asignējumu, nepārsniedzot saimnieciskā
gada budžetā paredzētās summas, proporcionāli Amatas novada
pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei;
• atver pašvaldības pamatbudžeta asignējumu pakļauto iestāžu finansēšanai
atbilstoši procentuālam sadalījumam pa ceturkšņiem šādā apmērā: I
ceturksnī – 20 procenti, II ceturksnī – 24 procenti, III ceturksnī – 27
procenti, IV ceturksnī – 29 procenti.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

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
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Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Amatas novada pašvaldības 2012.gada budžets”
Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar
kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un
sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.
Amatas novada pašvaldības budžets 2012.gadam izstrādāts, ievērojot likumos „Par
pašvaldību budžetiem”, ”Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu
likumos, LR Ministru kabineta noteikumos un citos likumdošanas aktos izvirzītās prasības.
Ņemot vērā valsts ekonomiskās lejupslīdes padziļināšanos, šī gada budžetu raksturo
galvenās prioritātes: pašvaldībā esošo visu izglītības iestāžu funkciju nodrošināšana līdz
2011./2012.mācību gada beigām, izdevumu palielināšana neatliekamām sociālajām
vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrības daļai, Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu
projektu realizācija.
Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (neieskaitot
ziedojumus un dāvinājumus).

Budžeta ieņēmumi
Amatas novada pašvaldības 2012.gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti Ls 3 907 300
apmērā, kas sadalīti divās lielās grupās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi Ls 3 791
706 un pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi Ls 115 594.
Pašvaldības pamatbudžeta 2012.gada ieņēmumi plānoti 3 791 706 latu apmērā.
Pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājums ir 4 %, salīdzinot ar 2011.gada budžetā
plānotajiem ieņēmumiem.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido: nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst valsts un
pašvaldību nodevas, naudas sodi, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un ieņēmumiem
no pašvaldību īpašuma pārdošanas; transfertu ieņēmumi no valsts un pašvaldību budžetiem
un budžeta iestāžu ieņēmumi.
Nodokļu ieņēmumi. 2011.gadā Amatas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no
nodokļiem plānoti Ls 1 576 333 jeb par 0.5% mazāki nekā plānoti 2011.gada budžetā.
Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim ( 85.2 %) un
nekustamā īpašuma nodoklim (14.8 %). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti Ls
1 343 354 jeb par 0.5% mazāki nekā 2011.gada budžetā.
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir plānoti Ls 232 979 jeb par 0.8 % mazāki nekā
2011.gada budžetā.
Nenodokļu ieņēmumus 2012.gadā plānots iekasēt 59 530 latu apmērā jeb par 43.8 %
vairāk kā 2011.gadā. Šos ieņēmumus veido procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem, valsts
un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašumu
pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumu palielinājumu galvenokārt veido plānotie ieņēmumi no
pašvaldības īpašuma pārdošanas.
Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību
budžetiem) 2012.gadā plānoti Ls 1 873 495 jeb par 28.9 % mazāk kā 2011.gadā. Jo valsts
budžeta finansējums izglītības iestādēm ir plānots līdz 31.08.2012. Ieņēmumi no valsts
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budžeta plānoti Ls 1 675 705. Ieņēmumi no citām pašvaldībām Ls 197 790. Ls 370 475 ir
plānots saņemt par Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma daļu.
Budžeta iestāžu ieņēmumi 2012.gadā plānoti Ls 282 348 jeb 1.0 % mazāk kā
2011.gadā. Šos ieņēmumus – 4.8 % jeb 13 500 ir plānots saņemt par Eiropas Savienības
struktūrfondu finansējuma daļu, 23.9 % jeb Ls 67 376 ir plānots iekasēt par izglītības iestāžu
maksas pakalpojumiem, 4.3% jeb Ls 12 050 par nomu un īri un 67.0 % jeb Ls 189 122 par
pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem .

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ietver īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu
avotus – dabas resursu nodokli, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu fondam
un pārējos ieņēmumus.
Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2012.gadā paredzēti Ls 115 594 apmērā, kas
ir par 29.2 % mazāk kā 2011.gadā plānotie budžeta ieņēmumi. Autoceļu fonda ieņēmumi
šajā gadā ir plānoti Ls 99084, kas ir par 32.4 % mazāk kā 2011.gada budžetā, ieņēmumi no
dabas resursu nodokļa ir plānoti Ls 16 500 jeb par 1.2 % mazāk kā 2011.gadā, pārējie
ieņēmumi šajā gadā plānoti Ls 10.
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Budžeta izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas un
nodrošinot pašvaldības attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus.
Amatas novada pašvaldības 2012.gada kopbudžeta izdevumi ar finansēšanu plānoti
Ls 4 338 284 apmērā un atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta
izdevumiem, attiecīgi , Ls 4 176 135 un Ls 162 149.
Pamatbudžeta 2012.gada izdevumi ar finansēšanu plānoti 4 176 135 latu
apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu samazinājums ir 23.3 % salīdzinot ar
2011.gada budžeta plānotajiem izdevumiem. Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc
savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās (pavisam tās ir desmit) funkcionālajās kategorijās.
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Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums Ls 402 877 apmērā. Šajos
izdevumos ietilpst izpildvaras institūcijas, pašvaldības parāda procentu maksājumi.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Amatas
novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts
pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina
administrācija. Izpildvaras, Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai 2011.gadā plānoti izdevumi
Ls 306527, kas ir par 1.8 % mazāk kā 2011.gadā.
Iepriekšējos un kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu nomaksai 2012.gadā
plānots izlietot Ls 96350, kas ir par 50.9 % vairāk kā 2011.gadā. Lai nodrošinātu ES
struktūrfondu projektu īstenošanu 2012.gadā ir plānots piesaistīt aizņēmuma līdzekļus Ls
592289 apmērā.
Vispārējo valdības dienestu izdevumu īpatsvars pamatbudžetā 9.7 %.
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Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai budžetā paredzēti Ls 25387 jeb
0.6 % no kopējiem izdevumiem, kas ir par 18.2 % mazāk nekā plānots 2011.gada budžetā.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt
Ls 406 464 jeb 9.7% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 19.3 % mazāk nekā plānots
2011.gada budžetā.
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Vides aizsardzībai 2012. gada budžetā plānoti Ls 16 475 jeb 0.4 % no pašvaldības
pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 34.4 % vairāk kā 2011.gada budžetā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti
Ls 815 320 jeb 19.5 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 36.3%
mazāk nekā 2011.gadā.
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Funkcijai Atpūta, kultūra, reliģija pamatbudžetā ir plānoti Ls 133 950 jeb 3.2 % no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 69.4 % mazāk nekā 2011.gadā.
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Izglītības funkcijas finansēšanai budžetā ir plānoti Ls 2 043 462 jeb 48.9 %, kas ir
par 19.4% mazāk kā 2011.gada budžetā. Valsts mērķdotācijas izglītībai plānotas 8 mēnešu
periodam.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzētais finansējums Ls 314 660 jeb 7.6 %
no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 7.7 % vairāk nekā 2011.gadā.
Garantētā minimālā ienākuma pabalstu izmaksai šajā gadā plānots Ls 106620 jeb par
7 % vairāk nekā 2011.gadā. Īpaši domāts par ģimenēm ar bērniem un sociālajām garantijām
bāreņiem un audžuģimenēm.
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Finansēšanas daļu veido aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa, skaidras naudas,
depozītu apjoma izmaiņas. Amatas novada pašvaldības pamatbudžetā ir iekļautas plānotās
kredītsaistības ar Valsts kasi Ls 592 289 – Eiropas Savienības projektiem: „ Skujenes pagasta
Saulgriežu ielas rekonstrukcija” Ls 47 775, „ Autoceļa Pētera iela – Meijermuiža – Vāļi 3km
ceļa seguma maiņa posmā no Pētera ielas līdz Cēsu pilsētas robežai” Ls 120 560,
„Pašvaldības autoceļa Āraišu baznīca-Dzērves rekonstrukcija posmā no 0.00km-0.460km” Ls
43863, „ Skujenes ciemata centra publiskās teritorijas labiekārtošana” Ls 32791, „Nītaures
pagasta publiskās pirts vienkāršotā rekonstrukcija un pilnveidošana Amatas novadā” Ls
20268 , „Zaubes ciemata saieta nama rekonstrukcija” Ls 174687, „ Ūdenssaimniecības
attīstība Amatas novada Līvu ciemā” Ls 121439, „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Amatas novada Ģikšu ciemā” Ls 30906.
Kredītu pamatsummu atmaksai plānoti Ls 466143.

Speciālā budžeta izdevumi plānoti Ls 162 149 apmērā.
2012.gadā autoceļu ( ielu ) fonda līdzekļi ir plānoti izlietot Ls 139 155 apjomā jeb
85.8 % no kopējiem speciālā budžeta izdevumiem, kas ir par 20.1 % mazāk nekā 2011.gadā.
Dabas resursu nodokļa līdzekļus ir plānots izlietot Ls 21 500 apjomā jeb 13.3 % no
kopējiem speciālā budžeta izdevumiem, kas ir par 36.3 % vairāk nekā 2011.gadā.
Pārējā speciālā budžeta līdzekļus ir plānots izlietot Ls 1494 apjomā jeb 0.9 % no
kopējiem speciālā budžeta izdevumiem.
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Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Amatas novadā, Drabešu pagastā
APSTIPRINĀTS
ar Amatas novada domes
2012.gada 22.februāra sēdes Nr.1
lēmumu (protokols Nr.1)
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
FINANSĒTĀ NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU
PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMS
Izdots pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 12.punktu
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
•

•
•
•
•

Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Amatas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) piešķir
līdzfinansējumu nevalstisko organizāciju (biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju)
projektiem.
Pašvaldība līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu līdzfinansēšanai tiek
plānoti pašvaldības kārtējā gada budžetā.
Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas un
to struktūrvienības vai nodaļas (turpmāk - pretendents), kuru darbības vieta ir Amatas novadā.
Projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā, projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2012.gada
30.decembrim.
Paziņojumu par konkursu publicē laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.amatasnovads.lv un izdevumā „Amatas avīze”.
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2. KONKURSA MĒRĶI
•
•
•

Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Amatas novadā.
Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves
kvalitātes uzlabošanos.
Veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

3. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI
•

•
•
•

•

Viens pretendents var iesniegt vienu projekta pieteikumu, kas paredz konkursa nolikuma 3.4.1.3.4.8.punktiem atbilstošu aktivitāšu īstenošanu. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstītā
projekta turpinājums.
Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par Ls 50 un lielāks par Ls 500,
nepārsniedzot 70% no projekta kopējām izmaksām.
Projekta aktivitātēm jānotiek Amatas novadā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Amatas
novada iedzīvotājiem.
Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti:
• paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Amatas novadā
un atbilst konkursa mērķiem;
• piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos
projektos;
• īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
• piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas;
• veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un karjeras izvēles iespējas;
• veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Amatas novadā;
• nodrošina vai piedāvā jaunus sociālos pakalpojumus noteiktai sociālai iedzīvotāju grupai;
• iesaista cilvēkus ar īpašām vajadzībām un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi;
• nodrošina Amatas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu;
• ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei).
Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir:
• nekustamā īpašuma iegādei vai būvdarbiem;
• ārvalstu braucieniem;
• pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;
• peļņas pasākumiem;
• īstenotiem projektiem;
• pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta pašvaldības citas programmas;
• politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem;
• pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja pašieguldījumu vai
līdzfinansējumu
• nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai, administrācijas un darbinieku
atalgojumam.
4. PROJEKTA IESNIEGŠANA

•
•

•
•

•

Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šā konkursa nolikuma noteikumus.
Pretendents projekta dokumentāciju 2 eksemplāros (1 oriģināls, 1 kopija) iesniedz personiski vai
nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi:
Amatas novada pašvaldība, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV – 4101.
Pretendents projekta pieteikuma veidlapu (1.pielikums) iesniedz arī elektroniski (nosūtot uz e-pasta
adresi: zane.pipkaleja@and.lv).
Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājas lapā www.amatasnovads.lv, kā arī Amatas novada Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļā.
Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu sniedz Teritorijas attīstības un nekustamā
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•

•
•
•

īpašuma nodaļas speciālisti, tālr.64127938.
Projekta pieteikums sastāv no:
• vadītāja parakstītas projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums);
• informācijas par projekta vadītāju un projektā iesaistītajiem speciālistiem (CV);
• Biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas apliecības kopijas;
• rekomendācijas vēstulēm vai citiem dokumentiem, kurus pretendents uzskata par būtiskiem
projekta izvērtēšanai.
Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.
Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt.
Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz.
5. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PAMATKRITĒRIJI

•
•

Projekta pieteikums tiek vērtēts saskaņā ar konkursa vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums)
Galvenie pieteikuma vērtēšanas pamatkritēriji ir:
• Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme un atbilstība konkursa mērķiem.
• Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti.
• Piedāvāto ideju oriģinalitāte un ilgtspēja.
• Projekta iesniedzēja līdzfinansējums plānotajai aktivitātei.
• Projekta aktualitāte saistībā ar pašvaldības stratēģijām.
6. KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU
IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē ar Amatas novada pašvaldības lēmumu izveidota
konkursa komisija (turpmāk - komisija).
Komisija sastāv no 5 komisijas locekļiem, tai skaitā Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas vadītājs, Finanšu nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede, Sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētājs, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs un kultūras pasākumu
organizators.
Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem.
Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs.
Komisijas locekļi savā darbībā ievēro likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”.
Komisija var pagarināt projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu, to publicējot laikrakstā „Druva”
un pašvaldības mājas lapā - www.amatasnovads.lv, kā arī nepieciešamības gadījumā citus
termiņus, par to informējot projektu pieteikumu iesniedzējus.
Divu nedēļu laikā pēc projektu dokumentu iesniegšanas beigu termiņa komisija pieņem lēmumus
par izvēlētajiem pretendentiem.
Ja projekta pieteikums neatbilst konkursa nolikuma 3.3. un 3.4.punktā noteiktajam, projekta
pieteikums netiek vērtēts un pretendents no tālākas līdzdalības konkursā tiek izslēgts.
Komisija ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildu informāciju par projekta pieteikumu.
Konkursa komisija izskata tikai termiņā iesniegtos projektu pieteikumus.
Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības.
Pretendentam nav tiesības bez uzaicinājuma piedalīties projektu izvērtēšanas komisijas sēdē.
Pēc projektu izskatīšanas komisija izvēlas piemērotākos projektus atbilstoši šajā nolikumā
izvirzītajiem mērķiem un nosaka konkursa uzvarētājiem piešķirtā līdzfinansējuma apmēru.
Komisija ir tiesīga noraidīt projekta pieteikumu, informējot par to iesniedzēju, kā arī norādot
projekta pieteikuma noraidīšanas iemeslu.
Divu nedēļu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas pretendents tiek rakstveidā informēts par
projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu. Gadījumos, kad projekts tiek atbalstīts, pretendents tiek
informēts arī par piešķirtā līdzfinansējuma apmēru un līguma slēgšanas laiku.
Konkursa rezultāti tiek publicēti pašvaldības mājas lapā www.amatasnovads.lv.
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7. LĪGUMS

Pašvaldība ar pretendentu slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu
atbalstītā projekta īstenošanai (3.pielikums), līgumā nosakot:
• līgumslēdzēju tiesības un pienākumus;
• finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību un
termiņus;
• projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli.
8. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE
•

•

•

Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis līdzfinansējumu, divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas
beigu termiņa iesniedz pašvaldībā:
8.1.1. projekta darbības un rezultātu pārskatu;
8.1.2. piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti (saskaņā ar līguma pielikumu).
Pašvaldībai ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt projekta:
• aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā;
• finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā un viena gada laikā pēc
projekta īstenošanas beigām.
Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam vai piešķirtais
līdzfinansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek fiksēti finanšu pārkāpumi,
Konkursa komisija lemj par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu.

Amatas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja
E.Eglīte

1.pielikums
Amatas novada
pašvaldības
finansētā nevalstisko
organizāciju
projektu konkursa
nolikumam

PIETEIKUMA VEIDLAPA
NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU
LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS
Projekta pieteikuma iesniegšanas
datums un laiks
Datums
laiks

PARAKSTS:
Aizpilda
projekta pieteikuma saņēmējs
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1. PROJEKTA NOSAUKUMS

2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ORGANIZĀCIJA

Organizācijas nosaukums, juridiskais statuss
Adrese (juridiskā un pasta)
Tālrunis, fakss
E-pasts, mājas lapa
Reģistrācijas Nr.
Bankas nosaukums, bankas kods
Bankas norēķinu konts
Vadītāja vārds, uzvārds
3. PROJEKTA VADĪTĀJS (KONTAKTPERSONA)

Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Adrese
Tālrunis, fakss
E-pasts
4. PAR FINANSĒJUMU ATBILDĪGĀ PERSONA

Atbildīgās personas vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Adrese
Tālrunis, fakss
E-pasts
5. ĪSS PRETENDENTA APRAKSTS
Miniet organizācijas galvenos darbības virzienus, pieredzi līdzīgu projektu realizēšanā, lielākos sasniegumus,
mērķauditoriju, galvenos sadarbības partnerus un atbalstītājus, līdzšinējo sadarbību ar pašvaldību. Raksturojiet
šī projekta saistību ar Jūsu organizācijas darbību.

6. PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Īsi raksturojiet projekta risināmo problēmu, kā arī norādiet mērķi, galvenos pasākumus, mērķauditoriju un
rezultātus. Apjoms - ne vairāk par1/2 lpp.

7. PROJEKTA MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Norādiet, ko vēlaties sasnieg realizējot šo projektu. Nosauciet mērķus un konkrētus uzdevumus, katru atsevišķi
numurējot.

8. PROJEKTA MĒRĶA GRUPA/-AS
Norādiet gan tiešos ieguvējus, gan tos, kurus projekta rezultāti ietekmēs netieši. Miniet konkrētus skaitļus.
Apjoms – ne vairāk kā 10 rindiņas. 32

9. PROJEKTA AKTIVITĀTES / PASĀKUMI
Nosauciet konkrēti visas tās darbības un pasākumus, kas tiks veikti, kur un cik ilgi, lai sasniegtu projekta mērķus
Norādiet plānoto dalībnieku skaitu. Katru atsevišķo darbību vai pasākumu numurējiet. Apjoms – ne vairāk kā 2
lpp.

10. PIETEIKUMA ĪSTENOŠANAS PERIODS

Projekta sākums:
(diena, mēnesis, gads)

Projekta nobeigums
(diena, mēnesis, gads)

11. PROJEKTA AKTIVITĀŠU LAIKA GRAFIKS
Norādiet 9.punktā numurēto projekta aktivitāšu un pasākumu laika sadalījumu pa mēnešiem pēc šāda parauga
(var uzrādīt arī vairāku mēnešu aktivitātes)

Aktivitātes nosaukums / mēnesis

utt.

12. PROJEKTA REZULTĀTI UN MĒRĶA AUDITORIJAS IEGUVUMI
(a)piem.dalībnieku skaits, norises ilgums, semināru skaits u.tml., (b) kvalitatīvie rādītāji- raksturojiet projekta
mērķa un uzdevumu sasniegšanu. Apjoms – ne vairāk par1/2 lpp..

13. KĀ TIKS IZMANTOTI UN/VAI PUBLISKOTI PROJEKTA REZULTĀTI?
Apjoms – ne vairāk par10.rindiņām.

14. PROJEKTA IZMAKSU TĀME
33 NAUDA
14.1.

Nr.p.k.

•

Pašieguldījums

Izdevuma
pozīcija

Piesaistītais
līdzfinansējums
(Ls)

(Ls)

Norāda
izdevuma veidu
un aprēķinu (ja
nepieciešams)

Norāda summas, ko
paredz ieguldīt pats
pretendents vai
projekta partneris
(tai skaitā, ja ir dalības maksas)

Norāda no citiem
finanšu avotiem
piesaistītos līdzekļus
(norāda summu un
finansētāju)

Pieprasītais
finansējums no
Amatas novada
pašvaldības
(Ls)
Norāda summu, ko
pieprasa no
Amatas novada
pašvaldības

Kopējās
izmaksas
(Ls)

•
•
•
•
Ls
%

KOPĀ:

Ls
Ls
%
%
Norāda summas Ls un procentus

Ls
100 %

14.2. BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IEGULDĪJUMS
Apraksta brīvprātīgā darba ieguldījumu, piem., cilvēku skaits, darba stundas,
kādus darbus veiks.

1.
2.
3.

14.3. MANTISKAIS IEGULDĪJUMS
Apraksta mantisku ieguldījumu, piem., cita organizācija ļaus izmantot telpas,
tehniku vai transportu par brīvu.

1.
2.
3.
15. PARAKSTI

Organizācijas vadītājs / vārds, uzvārds/
20__. gada _____ ._________________

_________________
(paraksts)

z.v.

16. PIELIKUMI
1.
2.
3.

Aizpildot pieteikuma formu, pagariniet tabulas nepieciešamajā apjomā.
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2.pielikums

Amatas novada
pašvaldības
finansētā nevalstisko
organizāciju
projektu konkursa
nolikumam
Amatas novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju (NVO) projektu konkursa
vērtēšanas kritēriji
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Kritērijs

Vērtējums

Iesniedzējs ir nevalstiskā
organizācija (biedrība,
nodibinājums, reliģiska
organizācija)
Projekta aktivitātes
notiek Amatas novadā
vai ieguvēji no projekta
rezultātiem būs Amatas
novada iedzīvotāji
Projekta mērķi atbilst
NVO projektu konkursa
nolikumam

Ja nav atbilstošs, projekta iesniegums tālāk netiek
vērtēts

A/N

Sadaļa
pieteikuma
veidlapā
informācijas
gūšanai
2.

Ja nav atbilstošs, projekta iesniegums tālāk netiek
vērtēts

A/N

2.

Ja nav atbilstošs, projekta iesniegums tālāk netiek
vērtēts

A/N

7.

Punktu
skaits
2

6.

Projektā risināmās
problēmas nozīmīgums

Projektā izvirzīto
uzdevumu atbilstība
projekta mērķa
sasniegšanai

Ir aprakstīta problēmas būtība, tā pamatota ar
esošo statistiku un ir aprakstītas sekas, ja
problēmu nerisinās

Atbilst/
Neatbilst

Problēmas būtība ir aprakstīta daļēji, tā nav
pamatota ar esošo statistiku, sekas, ja problēmu
nerisinās, ir aprakstītas daļēji

1

Problēmas būtība un sekas, ja to nerisinās, ir
aprakstītas nepilnīgi, nav pamatotas
Projektā paredzētie uzdevumi ir noformulēti
precīzi, tie ir nepieciešami projekta mērķa
sasniegšanai

0

Projektā paredzētie uzdevumi ir noformulēti
daļēji, taču tie veicina projekta mērķa sasniegšanu

1

Projektā paredzētie uzdevumi nav formulēti vai
arī tie neveicina projekta mērķa sasniegšanu
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2

0

7.

6.

7.

Projekta mērķa grupu
skaitliskais apjoms

Projekta aktivitāšu
novitāte

Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 50
novada iedzīvotāju;

3

Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 40
novada iedzīvotāju;

2.5

Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 30
novada iedzīvotāju;

2.0

Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 20
novada iedzīvotāju;

1.0

Projekta tiešā mērķa grupa aptver mazāk kā 20
novada iedzīvotāju
Projektā paredzētās aktivitātes vietējā pagasta
teritorijā iepriekš nav īstenotas

8.

0
3

Daļa no projektā paredzētām aktivitātēm vietējā
pagasta teritorijā iepriekš nav īstenotas

9.

2

Projektā paredzētām aktivitātēm līdzīgas
aktivitātes vietējā pagasta teritorijā iepriekš ir
īstenotas, bet ir pamatota nepieciešamība tās
atkārtot

1

Projekta pieteikuma veidlapa neatspoguļo
projekta idejas un aktivitāšu aprakstu

8.

9.

Projekta rezultātu
nozīmīgums mērķa
grupām

Projekta rezultātu
izmantošana

0
3

Rezultāti ir uzskaitīti skaitliski un tie atspoguļo
mērķa grupu ieguvumu, dzīves kvalitātes
uzlabošanas pakāpi
Rezultāti ir uzskaitīti skaitliski, tie neatspoguļo
mērķa grupu ieguvumu

2

Ir norādīti rezultāti, tie nav uzskaitīti skaitliski

1

Rezultāti ir atspoguļoti nepārliecinoši, nav izteikti
skaitliski
Projekta rezultātus iespējams izmantot turpmāk, ir
norādīts kādā veidā un cik bieži

0
2

Projekta rezultātus nav iespējams izmantot
turpmāk, tiem ir vienreizējs raksturs
Maksimāli iegūstamais punktu skaits

12.

13.

0.5
15

3.pielikums
Amatas novada pašvaldības
finansētā nevalstisko organizāciju
projektu konkursa nolikumam
Projekts
LĪGUMS Nr.________

Amatas novadā, Drabēšu pagastā,
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2012.gada

____________
Amatas novada pašvaldība, priekšsēdētāja Elitas Eglītes personā, kura
darbojas uz likuma „Par pašvaldībām” un novada pašvaldības nolikuma pamata,
turpmāk saukts Projekta pārraugs, no vienas puses, un ____________________,
valdes priekšsēdētāja/s _________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar
statūtiem, turpmāk saukts Projekta iesniedzējs, no otras puses, noslēdz sekojoša
satura līgumu:
1. Līgums nosaka Amatas novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju
projektu konkursa līdzekļu izmantošanu, projekta īstenošanu un attiecības ar
Projekta iesniedzēju.
1.

Pamatojoties uz Amatas novada pašvaldības izveidotās komisijas (apstiprināta ar Amatas novada
pašvaldības 2012.gada _____________ lēmumu), turpmāk tekstā - komisija, 2012.gada
______________ lēmumu, Projekta pārraugs piešķir līdzekļus Projekta iesniedzēja projektam
_________________________Ls ________ (___________________ latu) apmērā.

1.

Projekta iesniedzējs projektu īsteno līdz 2012.gada _________________.

1.

Projekta īstenošanai piešķirtos līdzekļus drīkst izlietot tikai mērķiem un pasākumiem, kuri norādīti
Projekta iesniedzēja projektā, kuru apstiprinājusi komisija.

1.

Projektu konkurss tiek finansēts no Amatas novada pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem.

1.

Finansējums Ls __________ (__________________ latu) apmērā Projekta iesniedzēja norādītajā
bankas kontā tiek pārskaitīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. Pēc Projekta
pārrauga lēmuma piešķirtos līdzekļus Projekta iesniedzējam var pārskaitīt pa daļām.

1.

Projekta iesniedzējam projekta īstenošana jāpabeidz 3.punktā norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā
līdz 2012.gada 30.decembrim. Izmaiņas termiņos iespējamas tikai ar Projekta pārrauga atļauju.

1.

Projekta iesniedzēja kā juridiskas personas reorganizācijas, likvidācijas, statusa, rekvizītu,
nosaukumu, adreses maiņas gadījumā, Projekta iesniedzējam par to nekavējoties jāpaziņo Projekta
pārraugam.

1.

Projekta īstenošanas un izpildes satura un finanšu atskaiti pieņem un pārbauda Amatas novada
pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu koordinatore Zane
Pīpkalēja. Pēc tam finanšu atskaite tiek nodota apstiprināšanai novada pašvaldības Finanšu nodaļā.

2.

Projekta pārraugs kontrolē piešķirto līdzekļu izlietojumu, pārrauga Projekta īstenošanas gaitu visos
tā izpildes posmos. Projekta pārraugs ir tiesīgs pieprasīt no Projekta iesniedzēja grāmatvedības
dokumentus, kā arī visu citu darījumu dokumentāciju, kas saistīta ar Projekta īstenošanu.

3.

Projekta iesniedzējam saņemtie līdzekļi jāsāk izmantot ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc to
piešķiršanas. Ja saņemto finansējumu Projekta iesniedzējs nesāk izlietot noteiktajā termiņā,
Projekta pārraugs ir tiesīgs prasīt atmaksāt Projekta iesniedzējam piešķirtos līdzekļus.

1.

Projekta īstenošana Projekta iesniedzējam jāveic saskaņā ar Līgumu, izdevumu tāmē un projektā
paredzēto un apstiprināto finansējumu. Izmaiņas tāmē, kas ietekmē projekta saturu, ir pieļaujamas
tikai ar Projekta pārrauga atļauju.

1.

Projekta iesniedzējam ir jāiesniedz Projekta pārrauga grāmatvedībā dokumentāri apstiprināta
finanšu atskaite par katra projekta posma izmaksām. Pirms tā iesniegšanas grāmatvedībā ar
atskaiti ir jāiepazīstina 9.punktā norādītā persona.

1.

Atskaite ir jāiesniedz ne vēlāk kā divu nedēļu pēc projektu realizācijas beigu termiņa. Visi līdzekļi,
kas palikuši neizmantoti, Projekta iesniedzējam nekavējoties jāatmaksā Projekta pārraugam.
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1.

Projekta iesniedzējam ir pienākums nekavējoties informēt Projekta pārraugu, ja:
15.1. projekts saņem papildus līdzekļus projekta realizācijai no citiem avotiem;
15.2. tiek mainīts finansējuma izlietošanas mērķis vai citi būtiski tā piešķiršanas apstākļi;
15.3. Projekta iesniedzējam ir nodoms mainīt apstiprināto projekta īstenošanas plānu, programmu
vai tāmi;
15.4. Projekta iesniedzējam ir tapis zināms, ka projekta mērķi ir sasniegusi kāda trešā persona;
15.5. Ir noskaidrojies, ka projekta mērķi nav iespējams sasniegt vai arī tas nav izdarāms ar
piešķirtajiem līdzekļiem;
15.6. Projekta iesniedzējs noslēdz līgumu par projekta gala rezultāta vai tā atsevišķa daļu
izmantošanu.

1. Lēmums par finansējuma piešķiršanu var tikt atsaukts un projekta finansēšana
pārtraukta, ja noskaidrojas, ka:
16.1. projekta mērķis nav sasniedzams;
16.2. Finansējums ir piešķirts uz nepatiesu vai nepilnīgu datu pamata;
16.3. Finansējums netiek izmantots paredzētajiem mērķiem;
16.4. Projekta iesniedzējs nepilda savas saistības, kas viņam noteiktas ar šo līgumu (laikā
neiesniedz atskaites, nesniedz pieprasītās ziņas u.tml.).
16.5. Projekta pārraugs patur tiesības ārkārtējos apstākļos pārtraukt projekta finansēšanu vai
samazināt tās apjomu. Finansēšanas pārtraukšanas gadījumā Projekta iesniedzējam
nekavējoties jānodrošina turpmāko izmaksu apturēšana.
1.

Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par projekta popularizēšanu sabiedrībā. Projekta iesniedzējam
jānodrošina, lai visos informatīvajos materiālos, paziņojumos un reklāmās būtu iekļauta atsauce uz
Amatas novada pašvaldību, kas sniedz finansiālo atbalstu. Šie paši noteikumi attiecas arī uz visa
veida iespieddarbiem - grāmatām, periodiskiem izdevumiem, katalogiem, bukletiem.

1.

Projekta iesniedzējam Projekta pārraugam jāsniedz šādas atskaites:

18.1. rakstiska atskaite un kopsavilkums par naudas līdzekļu izlietojumu
(atskaites paraugs līguma pielikumā);
18.2. darba rezultāts - izdotas grāmatas, pētījuma vai citā veidā;
18.3. fotogrāfijas, kas raksturo projekta izpildes gaitu vai rezultātu.
1.

Ja Projekta iesniedzējs nepilda līguma nosacījumus Projekta pārraugs tiesīgs pārtraukt naudas
līdzekļu izmaksu vai pieprasīt jau izmaksātās daļas atmaksu.

1.

Visas izmaiņas šajā līgumā un tā papildinājumi, Pusēm savstarpēji vienojoties, tiek fiksēti
rakstveidā papildus protokolā, kas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. Nekādas mutiskas
vienošanās netiek ņemtas vērā.

1. Līgums ir sastādīts uz trīs lapām ar vienu pielikumu divos eksemplāros latviešu
valodā. Viens eksemplārs atrodas pie Projekta pārrauga, otrs – pie Projekta
iesniedzēja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
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Projekta pārraugs:

Projekta iesniedzējs:

Amatas novada pašvaldība

___________________________
reģistrācijas numurs ___________
___________________________
___________________________
konts ______________________

reģistrācijas numurs 90000957242
„Ausmas” Drabešu pagasts,
Amatas novads, LV-4101
AS „SEB banka”
konts LV52 UNLA 0050000013301

_______________________ (________)
_____________________ (E.Eglīte)

Pielikums
pie Amatas novada pašvaldības
finansētā nevalstisko organizāciju
projektu konkursa nolikuma līguma
ATSKAITE PAR 2012.GADĀ
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTĀ
PROJEKTA_____________________________________ ĪSTENOŠANU
1. SATURISKĀ ATSKAITE
1.1. PROJEKTA NOSAUKUMS

1.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ORGANIZĀCIJA
ORGANIZĀCIJAS NOSAUKUMS
ADRESE
TĀLRUNIS, E-PASTA
ADRESE
VADĪTĀJA VĀRDS,
UZVĀRDS
1.3. PROJEKTA MĒRĶGRUPA (tiešie un netiešie ieguvēji)

1.4. AKTIVITĀTES/PASĀKUMI UN DALĪBNIEKU SKAITS uzskaitīt:

- kādas aktivitātes un kad tika īstenotas,
- cik dalībnieki piedalījās
1.5. - PROJEKTA REZULTĀTI
- MĒRĶA AUDITORIJAS IEGUVUMI

(aprakstīt atbilstību izvirzītajam mērķim un sasniegtos rezultātus)
1.6. PROJEKTA PARTNERA ORGANIZĀCIJA UN TĀS IEGULDĪJUMS PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ

1.7. KĀ TIKA NODROŠINĀTA PROJEKTA PUBLICITĀTE (uzskaitīt kādos masu saziņas līdzekļos
un norādīt kad)
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1.8. PROJEKTA TURPINĀJUMS UN ILGTSPĒJA

1.9. JŪSUPRĀT, NOZĪMĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANAS GAITU VAI
REZULTĀTIEM
1.10. PIELIKUMI (pielikumā lūdzam pievienot projekta laikā tapušos drukas darbus, atsauksmes
presē, reklāmas materiālus u.c.)
1.
2.
3.

2. FINANŠU ATSKAITE
2.1. PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS
Amatas novada
pašvaldības
piešķirtais
līdzfinansējums
(Ls)

Piesaistītais līdzfinansējums
Summa
(Ls)

Projekt
a kopējās
izmaksas
(Ls)

Avots (norādīt)

%

%

100 %

2.2. FINANŠU DOKUMENTU SARAKSTS (PAR AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIEŠĶIRTO L
Budžeta tāmes
pozīcija (pēc līguma)

Apmaksas dokumenta
Nr.p.k.
(pielikumā)

Par ko veikta apmaksa

Izdevuma rašanās datums

1.

2.

3.

4.

5.

Pielikumā sanumurētas (numerācijai jāatbilst tabulā uzskaitītam) visu apmaksas
dokumentu kopijas (tikai par Amatas novada pašvaldības piešķirto finansējumu).
3. ATSKAIŠU IESNIEDZĒJS
VĀRDS, UZVĀRDS,
AMATS ORGANIZĀCIJĀ,
PARAKSTS
DATUMS
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Pielikums Nr.1

Attaisn

Amatas novada domes sēdes
22.02.2012. lēmumam (sēde Nr.2).

DARBA UZDEVUMS
Amatas novada zemes ierīcības projekta izstrādei Amatas pagasta nekustamajam
īpašumam „Bitīši”.
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 „Bitīši”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējum 42420040119:
• 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
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”, VAS „Latvijas valsts ceļi” un Valsts
41

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.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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