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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.3
Amatas novada Drabešu pagastā

2012.gada 21.martā

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

Darba kārtība:
• Par valsts dotāciju mācību literatūras iegādei 2012.gadam sadali novada
izglītības iestādēm.
• Par ilgtermiņa aizņēmumu EZF projekta Nr.11-09 –ZL24-Z401101000001 “Pašvaldības autoceļa Āraišu baznīca-Dzērves rekonstrukcija
posmā no 0.00 km-0.460 km (nobrauktuve uz kapiem) realizācijas
nodrošinašanai.
• Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr.11-09-L32100-000232
“Skujenes pagasta Saulgriežu iela rekonstrukcija posmā no autoceļa P3
Garkalne-Alauksts līdz Rudzu ielai”realizācijas nodrošināšanai.
• Par ilgtermiņa aizņēmumu EZF projekta Nr. 11-09-ZL24-Z401102-000001
“Skujenes ciemata centra publikskās teritorijas labiekārtošana Amatas
novadā”realizācijas nodrošināšanai.
• Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr.11-09-L32100-000093
“Amatas novada Zaubes ciemata saieta nama rekonstrukcija” realizācijas
nodrošināšanai.
• Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr.11-09-LL29-L413101000001 “Nītaures pagasta publiskās pirts vienkāršotā rekonstrukcija un
pilnveidošana Amatas novadā” realizācijas nodrošināšanai.
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Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu.
Par domes priekšsēdētājas komandējumu.
Par nevalstisko organizāciju konkursa komisijas izveidošanu.
Par dzīvokļa īpašuma Nr 1. “Īļakas”, Drabešu pagasts, Amatas novads,
pārņemšanu.
Par nekustamā īpašuma “Spāres Speciālā Skola”, Spāre, Amatas pagasts,
Amatas novads, meža zemes atsavināšanu.
Par piedalīšanos LR Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā
atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldība’”.
Par struktūrvienības “Ieriķu tūrisma informācijas centrs” nolikuma
apstiprināšanu.
Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
Par zemes vienības piekritību.
Par nepieciešamajām pašvaldības zemēm autoceļa P32 km 28,91-36,54
rekonstrukcijai.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un atdalīšanu.
Par nekustamā īpašuma adreses apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
Par domes Finanšu komitejas sēdes materiāliem.

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, Modris Veitners, Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis
Lācis.
Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis;
Novada pašvaldības speciālists Juris Suseklis.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenkova.
Nepiedalās deputāte: Laila Raiska

Nr.1
Par valsts dotāciju mācību literatūras iegādei 2012.gadam
sadali novada izglītības iestādēm
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
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Izsakās: I.Lāce, A.Zvaigzne

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, likumu „Par valsts
budžetu 2012.gadam”, LR Ministru kabineta 06.03.2001. noteikumiem Nr.97
„Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi”, LR
Izglītības un zinātnes ministrijas 17.02.2012. rīkojumu Nr.66 „Par mācību literatūras
iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2012.gadam” un saskaņā ar Amatas
novada domes 14.03.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:

•

Apstiprināt valsts dotācijas mācību literatūras iegādei 2012.gadam šādu
sadalījumu:
Finansējum
Izglītojamo
Finansējum
s
Nr.p.k
Izglītības iestādes
skaits
s kopā
uz vienu
.
nosaukums
01.09.2011
2012.gadam
izglītojamo
.
LVL
LVL
Amatas novada Drabešu
1.
sākumskola
49
1.9759
97
Amatas novada Amatas
2.
pamatskola
93
1.9759
183
Amatas novada Sērmūkšu
3.
pamatskola
49
1.9759
97
Amatas novada Zaubes
4.
pamatskola
43
1.9759
85
Amatas novada Nītaures
5.
vidusskola
99
1.9759
196
Kopā:
333
1.9759
658

2. Lēmuma 1.punktā minēto iestāžu direktoriem nodrošināt valsts dotācijas
izlietojumu un atskaišu iesniegšanu LR Ministru kabineta noteikumos par
mācību literatūras iegādi noteiktajā kārtībā.

Nr.2
Par ilgtermiņa aizņēmumu EZF projekta Nr.11-09-ZL24-Z401101-000001
„Pašvaldības autoceļa Āraišu baznīca - Dzērves rekonstrukcija posmā no
0.00km-0.460km (nobrauktuve uz kapiem)”
realizācijas nodrošināšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: J.Sekste, T.Šelengovs
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
„Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.1, 24.pantiem, LR Ministru kabineta 25.03.2008.
noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
15.1.punktu, atbilstoši Amatas novada domes 14.03.2012. Finanšu komitejas
atzinumam,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:

•

•
•
•
•
•

Pēc Lauku atbalsta dienesta projekta kopējo un neattiecināmo izmaksu
palielinājuma apstiprinājuma saņemšanas, lūgt pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut Amatas novada pašvaldībai
ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 43 863.30 (Četrdesmit trīs tūkstoši
astoņi simti sešdesmit trīs lati, 30 santīmi) vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts
kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada EZF
projekta Nr. 11-09-ZL24-Z401101-000001 „Pašvaldības autoceļa Āraišu
baznīca - Dzērves rekonstrukcija posmā no 0.00km-0.460km (nobrauktuve uz
kapiem)” realizācijas nodrošināšanai 2012.gadā.
Aizņēmumu izņemt sākot no 2012.gada maija mēneša pēc pieprasījuma.
Aizņēmumu ņemt uz 7 gadiem.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2012.gada decembri saskaņā
ar aizņēmuma atmaksas grafiku.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada domes priekšsēdētājai
E.Eglītei.

Nr.3
Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr.11-09-L32100-000232
„Skujenes pagasta Saulgriežu iela rekonstrukcija, posmā no autoceļa P3
Garkalne-Alauksts līdz Rudzu ielai”
realizācijas nodrošināšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: J.Sekste, Ā.Kazerovskis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
„Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.1, 24.pantiem, LR Ministru kabineta 25.03.2008.
noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
15.1.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
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Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei
atļaut Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL
45797.97 (Četrdesmit pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi lati, 972
santīmi) vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto gada procentu
likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ELFLA projekta Nr.11-09-L32100000232 „Skujenes pagasta Saulgriežu iela rekonstrukcija, posmā no autoceļa
P3 Garkalne-Alauksts līdz Rudzu ielai” realizācijas nodrošināšanai 2012.gadā.
Aizņēmumu izņemt sākot no 2012.gada maija mēneša pēc pieprasījuma.
Aizņēmumu ņemt uz 7 gadiem.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2012.gada decembri saskaņā
ar aizņēmuma atmaksas grafiku.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada domes priekšsēdētājai
E.Eglītei.

Nr.4
Par ilgtermiņa aizņēmumu EZF projekta Nr.11-09-ZL24-Z401102-000001
„Skujenes ciemata centra publiskās teritorijas labiekārtošana Amatas novadā”
realizācijas nodrošināšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: Ā.Kazerovskis, J.Sekste, S.Krastiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
„Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.1, 24.pantiem, LR Ministru kabineta 25.03.2008.
noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
15.1.punktu, atbilstoši Amatas novada domes 14.03.2012. Finanšu komitejas
atzinumam
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
• Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei
atļaut Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL
32791.12 (Trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens lats, 12
santīmi) vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto gada procentu
likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada EZF projekta Nr. 11-09-ZL24Z401102-000001 „Skujenes ciemata centra publiskās teritorijas labiekārtošana
Amatas novadā” realizācijas nodrošināšanai 2012.gadā.
• Aizņēmumu izņemt sākot no 2012.gada maija mēneša pēc pieprasījuma.
• Aizņēmumu ņemt uz 5 gadiem.
• Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2012.gada decembri saskaņā
ar aizņēmuma atmaksas grafiku.
• Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
• Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada domes priekšsēdētājai
E.Eglītei.
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Nr.5
Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr.11-09-L32100-000093
„Amatas novada Zaubes ciemata saieta nama rekonstrukcija”
realizācijas nodrošināšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V.Lācis, M.A.Cīrulis, P.Sockis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
„Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.1, 24.pantiem, LR Ministru kabineta 25.03.2008.
noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
15.1.punktu, atbilstoši Amatas novada domes 14.03.2012. Finanšu komitejas
atzinumam,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
• Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei
atļaut Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL
168 621.16 (Viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti divdesmit viens
lats, 67 santīmi) vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto gada
procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ELFLA projekta Nr.11-09L32100-000093 „Amatas novada Zaubes ciemata saieta nama rekonstrukcija”
realizācijas nodrošināšanai 2012.gadā.
• Aizņēmumu izņemt sākot no 2012.gada maija mēneša pēc pieprasījuma.
• Aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem.
• Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2012.gada decembri saskaņā
ar aizņēmuma atmaksas grafiku.
• Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
• Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada domes priekšsēdētājai
E.Eglītei.

Nr.6
Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr.11-09-LL29-L413101-000001
„Nītaures pagasta publiskās pirts vienkāršotā rekonstrukcija un pilnveidošana
Amatas novadā” realizācijas nodrošināšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: T.Šelengovs, V.Lācis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
„Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.1, 24.pantiem, LR Ministru kabineta 25.03.2008.
noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
15.1.punktu, atbilstoši Amatas novada domes 14.03.2012. Finanšu komitejas
atzinumam,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
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Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
• Pēc Lauku atbalsta dienesta projekta kopējo un neattiecināmo izmaksu
palielinājuma apstiprinājuma saņemšanas, lūgt pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut Amatas novada pašvaldībai
ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 33 717.44 (Trīsdesmit trīs tūkstoši
septiņi simti septiņpadsmit lati, 44 santīmi) vai ekvivalentu citā valūtā ar
Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas eriod ik pēc 1 gada
ELFLA projekta Nr. 11-09-LL29-L413101-000001 „Nītaures pagasta
publiskās pirts vienkāršotā rekonstrukcija un pilnveidošana Amatas novadā”
realizācijas nodrošināšanai 2012.gadā.
• Aizņēmumu izņemt sākot no 2012.gada maija mēneša pēc pieprasījuma.
• Aizņēmumu ņemt uz 5 gadiem.
• Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2012.gada decembri saskaņā
ar aizņēmuma atmaksas grafiku.
• Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
• Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada domes priekšsēdētājai
E.Eglītei.

Nr.7
Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: A.Jansons, S.Sviderska,A.Zvaigzne
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,
2010.gada 30.novembra MK noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs" 9. un 21. punktu par amatu klasificēšanas kārtību, un saskaņā ar
Amatas novada 14.03.2012. Finanšu komitejas atzinumu, izvērtējot darbiniekiem
noteiktos profesionālās darbības pamatuzdevumus un atbildību,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
1.Sākot ar 2012.gada 1.aprīļa izdarīt izmaiņas novada pašvaldības amata
vienību sarakstā:
1.1.Izveidot 1(vienu) jaunu amata vienību tūrisma informācijas
centra vadītājs, profesijas kods 121223.
1.2. Izveidot 2(divas) jaunas amata vienības sociālais darbinieks
Sociālajā dienestā, profesijas kods 2635 01. Sociālā dienesta divi sociālās
palīdzības organizatori, izvērtējot darbiniekiem noteiktos profesionālās
darbības pamatuzdevumus un prasības, tiek pārdēvēti par sociālajiem
darbiniekiem
7

1.3. Izslēgt 2(divas) amata vienību sociālās palīdzības organizators
Sociālajā dienestā.
2. Apstiprināt
izveidotās amatu klasificēšanas darba grupas amatu
klasificēšanas rezultātu apkopojumu, sakarā ar jauno amata vienību izveidošanu,
saskaņā ar pievienoto pielikumu Nr.1.
3.Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amatu sarakstu pēc stāvokļa uz
01.04.2012.
4.Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 18.01.2012. sēdē Nr.1
apstiprināto amata vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.02.2012.

Nr.8
Par domes priekšsēdētājas komandējumu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: V.Lācis, J.Sekste
Pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) uzaicinājumu piedalīties
projekta PLATFORMA forumā „Vietējo un reģionālo pašvaldību un sabiedrības
sabiedrība: Kas ir aktuāls Eiropā un partnervalstīs?” LPS izbraukuma valdes sēdē, un
ievērojot LR Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
• Norīkot ārvalstu komandējumā Amatas novada domes priekšsēdētāju Elitu
Eglīti no 2012.gada 31.marta līdz 2012.gada 4.aprīlim uz Itāliju,
Romu un Florenci, kur forumā tiks prezentēti pašvaldību attīstības
sadarbības un partnerības modeļi.
• Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļai normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā izmaksāt E.Eglītei komandējuma dienas naudu 30%
apmērā no izdevumu diennakts normas.
• Domes priekšsēdētāja pienākumus E.Eglītes prombūtnes laikā veiks
priekšsēdētāja vietniece M. Ontužāne

Nr.9
Par nevalstisko organizāciju konkursa komisijas izveidošanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: I.Lāce, T.Šelengovs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.punktu un pamatojoties uz
„Amatas novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa
nolikuma” (apstiprinātas ar Amatas novada domes 2012.gada 22.februāra sēdes
lēmumu, protokols Nr.2, 2 §) 6.1. punktu,
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Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
1. Mainīt Amatas novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju
projektu konkursa nolikuma 6.2. punktu, nosakot, ka Amatas novada pašvaldības
finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa komisija (turpmāk – Komisija)
sastāv no:
Komisijas priekšsēdētāja:
Vēsma Ķesa, Speciālists pašvaldību juridiskajos jautājumos.
Komisijas locekļi:
Arvīds Lukjanovs, Amatas novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļas vadītājs;
Agita Bičuka, Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja – galvenā
grāmatvede;
Rita Merca, Amatas novada pašvaldības Ārējo sakaru koordinatore;
Zane Pīpkalēja, Amatas novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļas projektu koordinatore.

Nr.10
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 „Īļakas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, K. Nr.
4246 900 413 pārņemšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: T.Šelengovs, M.Veitners, M.Ontužāne
Pamatojoties uz VAS „Privatizācijas aģentūra” vēstuli no 07.03 2012. Nr. 417/3224 „Par bezsaimnieka mantas pārdošanu” un saskaņā ar Amatas novada domes
finansu komitejas 14.03.2012. lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 „Īļakas”, Drabešu
pagasts, Amatas novads pārņemšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 15.
panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, un pamatojoties uz
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantu un LR Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumu Nr. 315 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās
mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija un nodošana bez maksas, iznīcināšana un
realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.4. punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
Pārņemt Amatas novada pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 1
„Īļakas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, K. Nr. 4246 900 413 likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktā minētās funkcijas izpildei.

Nr.11
Par nekustamā īpašuma “Spāres Speciālā skola”, Spāre, Amatas pagastā,
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Amatas novadā
meža zemes atsavināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: P.Sockis, T.Šelengovs, J.Sekste

Pamatojoties uz Amatas novada domes pieņemto 29.11.2011. lēmumu Nr.14
„Par nekustamo īpašumu „Spāres speciālā skola”, Spāre, Amatas pagastā, Amatas
novadā”, kas paredz nekustamā īpašuma “Spāres Speciālā skola”, pārņemšanu no
valsts, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 4.punktā norādītās
funkcijas veikšanai un,
saskaņā ar Amatas novada domes finansu komitejas 14.03.2012. lēmumu „Par
„Spāres Speciālā Skola”, kadastra Nr.4242 001 0033, meža zemes pārņemšanu”,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, kā arī
Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2. punkta C apakšpunktu un LR Ministru
kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumu
Nr. 776 „Valsts meža zemes
atsavināšanas kārtība” 1.3. punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
Piekrist pārņemt
valsts nekustamā īpašuma “Spāres Speciālā skola”
(nostiprinātas īpašuma tiesības Latvijas Republikas valstij Izglītības un zinātnes
ministrijas personā, nekustamā īpašuma kadastra Nr.42420010033), meža zemi
kopplatībā 26.3 ha, lai pašvaldība spētu pildīt likumā „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 2. punktā norādīto autonomo funkciju (parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana) Amatas novada Spāres ciema un Spāres speciālās skolas
vajadzībām.

Nr.12
Par piedalīšanos LR Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā
projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībā”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: J.Sekste, T.Šelengovs, M.Ontužāne

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
• Piedalīties LR Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā
projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībā”.
• Sagatavot un iesniegt LR Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā
konkursa kārtībā projektu par jauniešu centra izveidi Līvos.
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•

Par atbildīgo personu dokumentu sagatavošanai un iesniegšanai apstiprināt
pašvaldības projektu koordinatori Zani Pīpkalēju.

Nr.13
Par struktūrvienības „Ieriķu tūrisma informācijas centrs” nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: P.Sockis, M.A.Cīrulis

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
Apstiprināt Ieriķu tūrisma informācijas centra nolikumu (nolikuma teksts
sēdes protokola pielikumā).

Nr.14
Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana
Ziņo novada pašvaldības speciālists Juris Suseklis
Izsakās: J.Sekste
Amatas novada dome ir saņēmusi un izskatījusi V.Z. iesniegumu, kurā viņa
lūdz anulēt ziņas par viņai piederošā īpašumā
deklarēto personu A.A.,
jo
minētajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē.
Pamatojoties uz pārbaudes materiāliem un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12. panta pirmās daļas 2. punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
•

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai A.A.
Faktu, ka
ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt Iedzīvotāju
reģistrā.

Nr.15
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības paštāvīgās komisijas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs, P.Sockis
11

Amatas novada dome ir saņēmusi
iesniegumu (reģ.Nr.0220120234) par
atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
“Andreicēni” zemes vienībām.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta
1.punktu un 33.panta 1.punktu ,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
• Ar 2012.gada 21.martu izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz
Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Andreicēni” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 42460040074 un 4,5 ha platību, un zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 42460040198 un 4,73 ha platību.
• Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā
lietošanā bijušo zemi.

Nr.16
Par zemes vienības piekritību.
_____________________________________________________________________
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības paštāvīgās komisijas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: T.Šelengovs, P.Sockis
Amatas novada pašvaldība ar 2012.gada 21.marta sēdes Nr.3 lēmumu “Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” izbeidza zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
A.A.
uz Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Andreicēni” zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 42460040074 un 42460040198.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo
zemi, A.A. ir noslēdzis zemes nomas līgumu ar pašvaldību.
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
• Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
otro punktu, kurš nosaka, ka pašvaldībai piekrīt zemes lietotājiem
pastāvīgā lietošanā bijusī neapbūvētā lauku apvidu zeme, uz kuru
bijušais zemes lietotājs ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības un
noteiktajā termiņā ir noslēdzis zemes nomas līgumu, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 42460040074 un platību 4,5 ha,
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•

un 42460040198 ar platību 4,73 ha piekrīt pašvaldībai un
ierakstāma zemesgrāmatā uz Amatas novada domes vārda.
Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 42460040074 un
42460040198 saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi.

Nr.17
Par nepieciešamajām pašvaldības zemēm autoceļa P32 km28,91-36,54
rekonstrukcijai
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības paštāvīgās komisijas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste, T.Šelengovs
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi AS “Ceļuprojekts”
(reģ.nr.40003026637) 2012.gada 27.februārī reģistrēto iesniegumu (reģ.
Nr.0220120238) ar lūgumu pieņemt lēmumu par to, ka pašvaldība piekrīt a/c P32
rekonstrukcijai nepieciešamo zemes vienību atdalīšanai no pašvaldības
nekustamajiem īpašumiem Zaubes pagasta “Zvaigzneskalns”, “Dubjuki”, “Ķempji”
un nodot šīs platības valstij – Satiksmes ministrijai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
AS “Ceļuprojekts” 2012.gada 27.februārī reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
•

•

•

Piekrist atdalīt aptuveni 0,143 ha no pašvaldības nekustamā
īpašuma Zaubes pagasta “Zvaigzneskalns” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 42960050203 autoceļa P32 rekonstrukcijai
un nodot šo platību valstij – Satiksmes ministrijai.
Piekrist atdalīt aptuveni 0,08 ha no pašvaldības nekustamā īpašuma
Zaubes pagasta “Ķempji” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42960090053 autoceļa P32 rekonstrukcijai un nodot šo platību
valstij – Satiksmes ministrijai.
Piekrist atdalīt aptuveni 0,15 ha no pašvaldības nekustamā īpašuma
Zaubes pagasta “Dubjuki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
42960090129 autoceļa P32 rekonstrukcijai un nodot šo platību
valstij – Satiksmes ministrijai.

Nr.18
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības paštāvīgās komisijas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: S.Sviderska, M.A.Cīrulis
Amatas novada dome ir izskatījusi S.B 2012.gada 9.martā reģistrēto
iesniegumu (reģ. Nr.0320120077) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
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mērķi no vienģimenes dzīvojamās mājas apbūves uz lauksaimniecības zemi
nekustamā īpašuma Drabešu pagasta “Jaunragāres” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 42460020597.
Pamatojoties uz 20.06.2006 MK noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
Noteikt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Jaunragāres” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu42460020597 sekojošu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi:
lauksaimniecības zeme – 2,46 ha (kods-0101).

Nr.19
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un atdalīšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības paštāvīgās komisijas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste, A.Zvaigzne
Amatas novada dome H.A.S. iesniegumu ar lūgumu piekrist atdalīt un
apstiprināt jaunu nosaukumu “Lejas Rozakas” nekustamā īpašuma “Kalna Rozakas”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42780010052.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
• Piekrist nodalīt no nekustamās īpašuma “Kalna Rozakas” (NĪ
kadastra Nr.42780010052) atsevišķu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 42780010052 un piešķirt jaunu nosaukumu “Lejas
Rozakas”.
• Zemes vienībai “Lejas Rozakas” saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.20
Par nekustamā īpašuma adreses apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības paštāvīgās komisijas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: M.A.Cīrulis, M.Veitners
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Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi V.M 2012.gada 19.martā reģistrēto
iesniegumu (reģ.Nr.0320120164) ar lūgumu apstiprināt adresi viņas nekustamā
īpašuma Zaubes pagasta “Kalnziedi” (NĪ kadastra Nr.42960050050) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 42960050050 un būvēm, kas atrodas uz šīs zemes vienības.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, MK
noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta 2.8. apakšpunktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
• Apstiprināt vienotu adresi: “Kalnziedi”, Zaubes pagasts, Amatas
novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42960050050 un
būvēm, kas atrodas uz šīs zemes vienības.
• Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42960050050 saglabāt
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.21
Par Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības paštāvīgās komisijas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: M.A.Cīrulis, Ā.Kazerovskis
Amatas novada pašvaldība, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012.gada 16.marta vēstuli
Nr.09.5/2-11/906 par lauksaimniecībā izmantojamās zemes statusa maiņu no
“nekopts” uz “kopts” un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.pantu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
Veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.

Nr.22
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības paštāvīgās komisijas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste, T.Šelengovs
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
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Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus:

Nr.23
Par domes Finanšu komitejas sēdes materiāliem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: T.Šelengovs, M.Ontužāne, M.A.Cīrulis
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR- 14- Elita Eglīte, Māra
Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Arnis Zvaigzne, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Modris Veitners,
Andris Jansons, Tālis Šelengovs, Valdis Lācis; PRET-nav; ATTURAS-nav), n o l e
mj:
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par novada domes Finanšu komitejas
sēdē izskatītajaiem jautājumiem.
Sēdi slēdz plkst.15:35.

Sēdes vadītāja,
domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure

Pielikums
Amatas novaad domes 21.03.2012.
sēdes Nr. 3 protokolam
Apstiprināts
Amatas novada domes sēde Nr.3
2012. gada 21.martā
STRUKTŪRVIENĪBAS
„IERIĶU TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS”
NOLIKUMS
•
•

Vispārīgie noteikumi

Ieriķu Tūrisma informācijas centrs ir ar Amatas novada domes lēmumu izveidota struktūrvienība
(turpmāk tekstā TIC), kura savā darbā tieši pakļauta Amatas novada domei.
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•

•
•
•
•
•

TIC veic tai noteikto uzdevumu izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldības nolikumu, Amatas novada domes
lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, tās rīkojumiem un šo nolikumu.
TIC darbu vada un organizē struktūrvienības vadītājs.
TIC pilda savus uzdevumus, sadarbojoties ar citām Amatas novada pašvaldības nodaļām, un
pagastu pārvaldēm, iestādēm, citām juridiskām un fiziskām personām.
TIC nolikumu apstiprina Amatas novada dome.
TIC izveido, reorganizē vai likvidē ar Amatas novada dome.
TIC ir juridisks statuss.
TIC ransport

•

•
•

TIC kompetenci realizē tās darbinieki saskaņā ar amatu aprakstiem.
Savas kompetences ietvaros, TIC ir tiesības:
• pieprasīt un saņemt no Amatas novada domes nodaļām un citām iestādēm, darbam
nepieciešamo informāciju, iepazīties ar to rīcībā esošajiem dokumentiem atbilstoši TIC
kompetencei;
• sagatavot un iesniegt Amatas novada domei priekšlikumus par TIC darba pilnveidošanu;
• sadarboties ar citu nodaļu darbiniekiem savas kompetences jautājumu risināšanā;
• piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs un apspriedēs par TIC kompetences
jautājumiem;
• iepazīties ar darba pieredzi citās Latvijas pašvaldību izpildinstitūcijās;
• pieprasīt un saņemt darba mūsdienīgai un efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko un
organizatorisko nodrošinājumu.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galvenie uzdevumi

Izstrādāt Amatas novada tūrisma attīstības stratēģiju un koordinēt tās realizāciju;
Uzturēt un pilnveidot Amatas novada tūrisma informācijas datu bāzi;
Veicināt Amatas novada kultūras resursu iekļaušanu vietēja un starptautiska mēroga tūrisma
piedāvājumā;
Veidot un popularizēt Amatas novada kultūras, sporta un atpūtas pasākumu plānus;
Piedalīties projektu izstrādē un to finansējuma piesaistē;
Nodrošināt TIC apmeklētājus ar nepieciešamo informāciju;
Sniegt atskaites par padarīto domes priekšsēdētāja noteiktajā kārtībā un termiņos.
Sadarboties ar citām pašvaldības nodaļām noteikto uzdevumu sekmīgākai izpildei.
Nepieciešamības gadījumā piedalīties Amatas novada domes komiteju un komisiju sēdēs.
Veikt arī citus pienākumus pēc Amatas novada domes priekšsēdētāja norādījumiem.
•

•
•
•
•
•
•

TIC ir tiesīga:
izstrādāt ieteikumus un citus rekomendējošus dokumentus TIC kompetencē esošajos jautājumos;
pārstāvēt Amatas novada pašvaldību TIC kompetencē esošajos jautājumos;
pieprasīt un saņemt no darba devēja darba tehnisko nodrošinājumu (datorus, datorprogrammas u.c.)
tai uzticēto pienākumu pildīšanai;
izmantot Amatas novada pašvaldības ransport, pildot dienesta pienākumus;
izteikt Amatas novada domes priekšsēdētājam priekšlikumus un ierosinājumus jautājumos, kas
veicina TIC darba attīstību.
•

•
•

Tiesības

Atbildība

TIC darbinieki ir atbildīgi par:
par šajā nolikumā un konkrētā darbinieka amata pienākumu aprakstā noteikto darba uzdevumu un
pienākumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi;
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•
•

par uzticēto darba līdzekļu un priekšmetu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši to lietošanas un
darba drošības noteikumiem;
par pašvaldības darba kārtības noteikumu ievērošanu.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Organizatoriskā struktūra

TIC darbu vada struktūrvienības vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no tā Amatas novada
domes izpilddirektors.
TIC vadītājs ir tieši pakļauts Amatas novada domes izpilddirektoram.
TIC vadītājs ir atbildīgs par struktūrvienības darbu.
TIC vadītāja amata pienākumus nosaka šis nolikums un amata apraksts.
TIC vadītāja pienākumi:
plānot, organizēt, vadīt un atbildēt par TIC darbu struktūrvienības noteikto uzdevumu izpildē;
nodrošināt kontroli par TIC uzdevumu un novada domes rīkojumu izpildi.
TIC vadītājam ir tiesības:
pastāvīgi izlemt TIC kompetencē esošos jautājumus;
dot TIC darbiniekiem norādījumus nodaļas uzdevumu izpildē;
iesniegt Amatas novada domes izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par TIC struktūru un
personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, karjeras virzību, apmācības iespējām,
disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no amata.
TIC darbinieki funkcionāli ir pakļauti Amatas novada domes izpilddirektoram un strukturāli
pakļauti TIC vadītājam, to skaitlisko sastāvu apstiprina Amatas novada dome, apstiprinot TIC
struktūru.
Darba tiesiskās attiecības ar TIC darbiniekiem nodibina un pārtrauc Amatas novada domes
izpilddirektors, saskaņojot to ar TIC vadītāju. Darbinieku darba pienākumus, tiesības un atbildību
nosaka amatu apraksti un darba līgumi. Amatu aprakstus darbiniekiem apstiprina TIC vadītājs.
TIC ir šādas amata vienības:
- Nodaļas vadītājs – 1 vienība
- Tūrisma speciālists – 1 vienība (aktīvās tūrisma sezonas laikā pēc nepieciešamības)

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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