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Amatas novada Drabešu pagastā

2014. gada 19. februārī

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi sāk plkst. 14:00
1. Par Amatas novada atkritumu apsaimniekošanas saistošo noteikumu
projekta apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu projekta „Par tirdzniecību publiskās vietās Amatas
novadā un pašvaldības nodevu par tirdzniecības veikšanu” apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu projekta „Amatas novada pašvaldības sociālo
pakalpojumu veidi un to piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu
4. Par „Noteikumi par maksas medicīniskajiem pakalpojumiem Amatas
novada dienas aprūpes centros ar integrētu medicīnisko aprūpi” atcelšanu
un „Amatas novada pašvaldības maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas
novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” pieņemšanu
5. Par Amatas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas izveidi un
novada medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
6. Par Amatas novada domes Tūrisma attīstības un Sabiedrisko attiecību
nodaļas izveidošanu
7. Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
8. Par Āraišu ezera valdījuma tiesību nodošanu Amatas novada pašvaldībai
9. Par Amatas novada domes 2013.gada 22.maija sēdes Nr.5 lēmuma „Par
Amatas novada domes administratīvās nodaļas izveidošanu” atcelšanu
10. Par projektu pieteikumu iesniegšanu KFPI Amatas novada Amatas
pamatskolas ēkas kompleksu pasākumu ieviešanai siltumnīcas efekta gāzu
emisiju samazināšanai
11. Par projektu pieteikumu iesniegšanu KFPI Amatas novada Drabešu
intenātpamatskolas ēkas kompleksu pasākumu ieviešanai siltumnīcas efekta
gāzu emisiju samazināšanai
12. Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr.13-09-LL29-L413201000016
„Aprīkojuma iegāde Amatas Amatu mājai” realizācijas
nodrošināšanai
13. Par papildus finansējumu Amatas novada Sērmūkšu pamatskolai
14. Par Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanu
15. Par Amatas novada pašvaldības Ģikšu bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
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16. Par veco ļaužu mājas „Vējsaules” un „Doles” nolikuma un veco ļaužu
mājas „Vējsaules” iekšējo kārtības noteikumu apstiprināšanu
17. Par domes priekšsēdētājas Elitas Eglītes dalību izpētes braucienā uz
Norvēģiju un Poliju
18. Par atbalstu SIA „Magam” ražotnes ēkas un iekārtu zaudējumiem
ugunsgrēka rezultātā
19. Par Finanšu komitejas sēdes lēmumiem
20. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma zemes „Līdumi”, Nītaures
pagasts, Amatas novads, nodošanu nomā uz 99 gadiem
21. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma zemes „Līdumi”, Nītaures
pagasts, Amatas novads, nodošanu nomā uz 99 gadiem
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām
personām.
23. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
24. Par Drabešu pagasta
nekustamā īpašuma “Kalna iela 8” adreses
apstiprināšanu
25. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Amatas pagasta
nekustamā īpašuma “Apsītes” teritorijā
26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Drabešu pagasta
nekustamajos īpašumos “Pērsieša iela 4” un “Pērsieša iela 6”
27. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Lejas Bērziņi” lietošanas mērķa
maiņu
28. Par Izglītības un kultūras komitejas sēdes lēmumiem
29. Par pieturu „Melturi” slēgšanu vilciena līnijā Rīga - Lugaži
30. Informācija par Amatas novada jauniešu domes vēlēšanu rezultātiem.
Sēdi vada: Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Protokolē: novada pašvaldības lietvede Dita Kurme
Sēdē piedalās:
Deputāti: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis,
Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris
Veitners.
Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenkova.
Novada sociālā dienesta vadītāja Vaira Zauere.
Nepiedalās deputāts: Jānis Kārkliņš.

Nr.1
Par Amatas novada atkritumu apsaimniekošanas saistošo noteikumu projekta
apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M. Timermanis I. Lāce, O. Elmere, V. Lācis, Ā. Kazerovskis, A.
Lemešonoks, S. Sviderska, M. Veitners, A. Jansons
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Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām ” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldība organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde
un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais
fonds, kā arī šī panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība gādā par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu
un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), kā arī
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3.punktu,
kas nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī
minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un
uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu
apsaimniekošanu, un Amatas novada domes tautsaimniecības komitejas 05.02.2014.
lēmumu „Par saistošo noteikumu projekta „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Amatas novadā” apstiprināšanu”, balsojot:
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 3 projektu „Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Amatas novadā”.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo
noteikumu tiesiskumu vai arī pašvaldība mēneša laikā nav saņēmusi atzinumu,
publicējami Amatas novada informatīvajā izdevumā “Amatas avīze”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā.
5. Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā, pašvaldība tos publicē mājaslapā
internetā un nodrošina to pieejamību novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

Nr.2
Par saistošo noteikumu projekta „Par tirdzniecību publiskās vietās Amatas
novadā un pašvaldības nodevu par tirdzniecības veikšanu” apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M. Timermanis
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu un
LR Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.
punktu, LR likuma „Par nodokļiem un nodevām”12.panta pirmās daļas 1.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
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Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 4 „Par tirdzniecību publiskās vietās
Amatas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” projektu (saistošie
noteikumi pievienoti).
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par
saistošo noteikumu tiesiskumu vai arī pašvaldība mēneša laikā nav
saņēmusi atzinumu, publicējami Amatas novada informatīvajā izdevumā
“Amatas avīze”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā.
5. Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā, pašvaldība tos publicē mājaslapā
internetā un nodrošina to pieejamību novada domes ēkā un pagastu
pārvaldēs.
6. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Amatas novada pašvaldības
2011. gada 18.maija saistošie noteikumi Nr. 3 „Par tirdzniecību publiskās
vietās Amatas novadā un pašvaldības nodevu par tirdzniecības veikšanu”.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības
izpilddirektoram Mārim Timermanim.

Nr.3
Par saistošo noteikumu projekta „Amatas novada pašvaldības sociālo
pakalpojumu veidi un to piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu
Ziņo novada sociālā dienesta vadītāja Vaira Zauere.
Izsakās: M. Veitners, S. Sviderska, V. Lācis, A. Jansons
Pamatojoties uz LR likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7.
punktu, kas nosaka, ka pašvaldības funkcija ir
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību (sociālo aprūpi), kā arī šī panta pirmās daļas 9. punktu, kas nosaka ka
pašvaldība sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā,un likuma 43.
pantu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noetikumus,
kā arī saskaņā ar 05.02.2014. Amatas novada domes Sociālo jautājumu
komitejas lēmumu „Par saistošo noteikumu „Amatas novada pašvaldības sociālo
pakalpojumu veidi un to piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu” ,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 5 projektu „Amatas novada pašvaldības
sociālo pakalpojumu veidi un to piešķiršanas kārtība”.
1. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
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2. Saistošie noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par
saistošo noteikumu tiesiskumu vai arī pašvaldība mēneša laikā nav
saņēmusi atzinumu, publicējami Amatas novada informatīvajā izdevumā
“Amatas avīze”.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā.
4. Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā, pašvaldība tos publicē mājaslapā
internetā un nodrošina to pieejamību novada domes ēkā un pagastu
pārvaldēs.
5. Noteikt, ka pēc saistošo noteikumu Nr. 5 „Amatas novada pašvaldības
sociālo pakalpojumu veidi un to piešķiršanas kārtība” stāšanās spēkā,
spēku zaudē 2009. gada 19. augusta saistošie noteikumi Nr.11 „Amatas
novada pašvaldības sociālo pakalpojumu veidi un to piešķiršanas kārtība”.
6. Lēmuma izpildi uzdot Amatas novada sociālā dienesta vadītājai Vairai
Zauerei.

Nr.4
Par „Noteikumi par maksas medicīniskajiem pakalpojumiem Amatas novada
dienas aprūpes centros ar integrētu medicīnisko aprūpi” atcelšanu un
„Amatas novada pašvaldības maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada
pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” pieņemšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Izsakās: E. Eglīte, O. Elmere, A. Jansons, A. Lemešonoks, V. Lācis, S.
Krastiņa,
Pamatojoties uz Latvijas republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 14. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var noteikt maksu par
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, 41. pantu, kas nosaka kādus normatīvos aktus
pieņem pašvaldība, kā arī ņemot vērā Amatas novada domes Sociālo jautājumu
komitejas sēdes 05.02.2014. lēmumu „Par Amatas novada dienas aprūpes centru
medicīnisko maksas pakalpojumu integrēto veselības aprūpi optimizāciju”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Pieņemt noteikumu projektu „Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas
novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes”.
2. Noteikt, ka noteikumi „Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada
pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” stājas spēkā 2014.gada 1.aprīlī.
3. Noteikt, ka pēc „Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība,
tās struktūrvienības un iestādes” stāšanās spēkā, spēku zaudē 2011. gada 26.
oktobra „Noteikumi par maksas medicīniskajiem pakalpojumiem Amatas
novada dienas aprūpes centros ar integrētu medicīnisko aprūpi”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada domes izpilddirektoram
Mārim Timermanim.
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Nr.5
Par Amatas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas izveidi un
novada medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V. Lācis, O. Elmere, M. Timermanis, Ā. Kazerovskis, M. Veitners,
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 3. punktu, kas
nosaka, ka pašvaldība nosaka kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži
un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi, 15.panta pirmās daļas 13. punktu, kas nosaka,
ka pašvaldība saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu nosaka zemes izmantošanas
un apbūves kārtību,
kā arī, lai veicinātu mednieku, zemes īpašnieku, Valsts meža dieneta, A/S
„Latvijas valsts meži” un novada pašvaldības sadarbību,
izvērtētu un koordinētu meža dzīvnieku nodarīto postījumu un to draudu novēršanu
lauksaimniecības kultūrām, un veiktu konsultatīvu darbu novada administratīvajā
teritorijā,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Izveidot Amatas novada pašvaldības medību koordinācijas komisiju:
1.1. Amatas novada reģistrētie mednieku un makšķernieku kolektīvu vadītāji
vai to pilnvarotie pārstāvji;
1.2. Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības pārstāvis:
1.2.1. Gunārs Plikausis.
1.3. Amatas novada pašvaldības lauku attīstības konsultanti, novada domes
pārstāvji:
1.3.1. Inese Menģele,
1.3.2. Dace Melngalve.
1.4. Novada zemes īpašnieku pārstāvis:
1.4.1. Kārlis Eglītis.
2. Apstiprināt sagatavoto Amatas novada medību koordinācijas komisijas
nolikuma projektu.
3. Uzot domes izpilddirektoram Mārim Timermanim viena mēneša laikā sasaukt
medību koordinācijas komisijas pirmo sēdi un nodrošināt komisijas valdes, tās
priekššedētāja, priekššēdētāja vietnieka un sekretāra vēlēšanas.

Nr.6
Par Amatas novada domes Tūrisma attīstības un Sabiedrisko attiecību
nodaļas izveidošanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M. Timermanis, V. Lācis, Ā. Kazerovskis, P. Ontužāns, G. KalniņaPriede, S. Krastiņa, M. Veitners, O. Elmere, I. Lāce,
Saskaņā ar 01.07.2009. Amatas novada pašvaldības nolikuma 5. punktu
pašvaldības dome funkciju izpildei ir izveidojusi pašvaldības administrāciju, kas
nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, darba organizatorisko un tehnisko
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apkalpošanu, un sastāv no finansu nodaļas, dzimtsarakstu nodaļas, teritorijas attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas, komunālās saimniecības nodaļas, sociālā dienesta,
darba aizsardzības un ugunsdrošības nodaļas, kā arī pagastu teritoriālajām pārvaldēm
un 28 pašvaldības iestādēm. Administrācijas vadītājs ir domes izpilddirektors.
2013. gada 30. aprīlī Amatas novada pašvaldība noslēdza līgumu Nr. 60 ar
individuālo komersantu (IK) "The CountrySide" par pašvaldības tūrisma informācijas
centra darbības nodrošināsanu un tūrisma attīstības veicināšanu Amatas novada
teritorijā.
IK "The CountrySide" tika uzdots pārstāvēt pašvaldību projektā „Gaujas
Nacionālā parka tūrisma klastera attīstība”, tūrisma zīmola „EnterGauja” attīstīšanai,
pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma
komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” ,t.i. „RIVERWAYS”, kura mērķis ir
veicināt ūdenstūrisma attīstību, kā arī
pārstāvēt pašvaldību tūrisma attīstības mārketinga aktivitātēs, veidot sadarbību ar
citām pašvaldībām, kā arī veidot novada informatīvo izdevumu „Amatas avīze”.
Amatas novada pašvaldība ir projektu dalībnieks un finansētājs, taču pašvaldības
pārstāvniecību veic IK "The CountrySide". Projekta aktivitātes pašvaldības vārdā
komersants nevar realizēt tieši kā pašvaldība un komersanta darbinieki projektos
nepārstāv pašvaldību tieši. Šāda pastarpināta pārstāvniecība apgrūtina projektu
aktivitāšu realizāciju un pašvaldības pārstāvniecību.
Lai nodrošinātu turpmāko virzību uz mērķi tūrsima attīstība novada teritorijā,
pašvaldības mārketinga aktivitāšu attīstīšana un projektu pārstāvniecība, pašvaldības
informācjas sniegšanas dažādošana un lielāka informācijas izplatība elektroniskajos
mēdijos, novada centrālajā administrācijā būtu veidojama administrācijas
struktūrvienība tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa.
Lai uzsāktu darbu pie struktūrvienības tūrisma attīstības un sabiedrisko
attiecību nodaļas izveides novada administrācijā, pamatojoties uz 05.02.2014. Amatas
novada domes finansu komitejas lēmumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1.
Sākot ar 2014.gada 1.aprīli izveidot jaunu novada administrācijas
struktūrvienību tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa.
2.
Apstiprināt sagatavoto tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas
nolikuma projektu.
3.
Sākot ar 2014.gada 1.aprīli izveidot jaunu amata vienību tūrisma
attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs.
4.
Sākot ar 2014.gada 1.aprīli izveidot jaunu amata vienību tūrisma
attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas speciālists.
5.
Uzdot domes priekšēdētājai Elitai Eglītei veikt līguma Nr.60 laušanu
ar IK "The CountrySide", pusēm savstarpēji vienojoties, saskaņā ar
līguma 4.2. punktu.
6.
Uzdot domes izpilddirektoram sagatavot grozījumus Amatas novada
domes nolikumā un iesniegt apstiprināšanai līdz 2014. gada 1.aprīlim, kā
arī nodrošināt nodaļas izveidošanu.
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Nr.7
Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
.
Izsakās: M. Timermanis, V. Lācis, Ā. Kazerovskis, P. Ontužāns, G.
Kalniņa-Priede, S. Krastiņa, M. Veitners, O. Elmere, I. Lāce,
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" 8. un 21. punktu par amatu klasificēšanas kārtību, 2009.gada
22.decembra MK noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, saskaņā ar
Amatas novada 05.02.2014. Finanšu komitejas atzinumu, izvērtējot pašvaldības
darbiniekiem noteiktos profesionālās darbības pamatuzdevumus un atbildību,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Sākot ar 2014.gada 1.aprīli izdarīt izmaiņas novada pašvaldības amata
vienību sarakstā:
1.1. Izslēgt 1(vienu) pašvaldības administrācijas speciālista amata
vienību sabiedrisko attiecību un tūrisma speciālists.
1.2. Izveidot 1(vienu) jaunu pašvaldības administrācijas speciālista
amata vienību projekta koordinators (nevalstisko organizāciju, sociālo
pakalpojumu attīstībai, plānošanai), profesijas kods 2422 02. Amatam noteikta
32 amatu saime, IIA amatu saimes līmenis, 9 mēnešalgu grupa.
1.3. Izveidot 1(vienu) jaunu amata vienību Tūrisma attīstības un
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs, profesijas kods 1213 23. Amatam
noteikta 1 amatu saime, I amatu saimes līmenis, 11 mēnešalgu grupa
1.4. Izveidot 1(vienu) jaunu amata vienību tūrisma attīstības un
sabiedrisko attiecību speciālists Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību
nodaļā, profesijas kods 2431 12. Amatam noteikta 24 amatu saime, I amatu
saimes līmenis, 7 mēnešalgu grupa.
2. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amatu sarakstu pēc stāvokļa uz
01.04.2014.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 20.12.2013. sēdē Nr.14
apstiprināto amata vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2014.
Nr. 8
Par Āraišu ezera valdījuma tiesību nodošanu Amatas novada pašvaldībai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M. Veitners, V. Lācis, A. Jansons, Ā. Kazerovskis, S. Krastiņa, G.
Kalniņa-Priede, I. Lāce, O. Elmere, S. Sviderska, P. Ontužāns, I. Varekoja,
Amatas novada pašvaldības teritorijā Drabešu pagastā atrodas Āraišu ezers,
kadastra Nr. XX, XX ha kopplatībā, kurš pēdējos gados ir sācis strauji aizaugt un
aizsērēt, kas izraisa augu valsts un zivju resursu izmaiņās tajā.
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Fakts ir satraucošs un situācijas uzlabošanai ir nepieciešams ieguldīt līdzekļus,
lai veiktu Āraišu ezera izpēti, veicot hidrobioloģisko un zivsaimniecisko ekspertīzi, kā
arī sociāli ekonomisko izvērtējumu.
Lai veicinātu Āraišu ezera ilgtspējīgu un racionālu apsaimniekošanu, veiktu
augstāk minētos pasākumus, kā arī piesaistītu Eiropas Savienības fondu līdzekļus,
Amatas novada pašvaldībai ir nepieciešamas publikā ezera valdījuma tiesības.
Āraišu ezers saskaņā ar Civillikuma 1102. panta 1. pielikumu ir publiskais
ezers. Civillikuma 1104. pants nosaka, ka publiskie ūdeņi ir valsts īpašums.
Zemes pārvaldības likuma projekta 12. panta pirmā daļa paredz, ka vietējā
pašvaldība ir publisko ūdeņu zemes, kas nav citu personu īpašumā vai tiesiskajā
valdījumā, turētājs savā administratīvajā teritorijā. Taču Zemes pārvaldības likuma
projekts ir izstrādes un likumdošanas procesā un tā nākotne un pieņemšanas laiks
šobrīd nav zināms.
Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija protokollēmums Nr.41 (55.§) nosaka,
ka līdz Zemes pārvaldības likuma pieņemšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija ir atbildīgā institūcija jautājumu izskatīšanā par publisko ūdeņu un
zemes zem tiem nodošanu pašvaldības valdījumā un par attiecīgo tiesību aktu projektu
sagatavošanu gadījumos, ja attiecīgās pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem
pārņemšanu pašvaldības valdījumā.
Atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 875. pantam valdījums ir tiesībām
atbilstoša faktiska vara. Tas dotu pašvaldībai tiesības realizēt likumā „Par
pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 3. punktā noteikto autonomo funkciju - noteikt
kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanās esošie ūdeņi un likumdošanā noteiktajā
kārtībā rīkoties, lai uzlabotu ezera vispārējo stāvokli, lemtu par racionālu tā
apsaimniekošanu, nekaitējot apkārtējai videi.
Ņemot vērā augstāk minēto un, lai nodrošinātu publiskā ezera ilgtspējīgu,
racionālu un vides kvalitāti uzlabojošu apsaimniekošanu, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 3 punktu, 3.punktu un
21.panta pirmās daļas 23.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR - 13- Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Arnis Lemešonoks, Pēteris
Ontužāns; PRET- 1: Modris Veitners; ATTURAS -1: Āris Kazerovskis), nolemj:
1. Apstiprināt lēmuma „Par Āraišu ezera valdījuma tiesību nodošanu Amatas
novada pašvaldībai” projektu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada domes priekšēdētājai
Elitai Eglītei.

Nr. 9
Par 2013.gada 22.maija domes lēmuma „Par Amatas novada domes
administratīvās nodaļas izveidošanu” atcelšanu
Ziņo Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V. Lācis, P. Grugulis
Atkārtoti izskatot jautājumu par Amatas novada pašvaldības administratīvās
nodaļas izveidošanu un vienas pieturas aģentūras darbības principu ieviešanas
iespējamību 2014. gadā un nodaļas izveidošanas paredzamajām izmaksām, ņemot vērā
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finanšu komitejas 09.02.2014. pieņemto lēmumu „Par 22.05.2013. lēmuma „Par
Amatas novada domes administratīvās nodaļas izveidošanu” atcelšanu”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Atcelt 2013. gada 22. maija Amatas novada domes sēdē pieņemto lēmumu
„Par Amatas novada domes administratīvās nodaļas izveidošanu”.

Nr.10
Par projektu pieteikumu iesniegšanu KFPI Amatas novada, Amatas pamatskolas
ēkas kompleksu pasākumu ieviešanai siltumnīcas efekta gāzu emisiju
samazināšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: O. Elmere, G. Kalniņa-Priede, S. Krastiņa, I. Lāce, S. Sviderska, I. Varekoja,
V. Lācis, P. Grugulis, A. Jansons, Ā. Kazerovskis, A. Lemešonoks, M. Veitners, P.
Ontužāns, M. Timermanis
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un
likuma „ Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, 221. pantu, 23.pantu un 24.pantu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Piešķirt ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem finansētā
Amatas novada pašvaldības iesniegtā projekta iesnieguma „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Amatas
pamatskolā” īstenošanai līdzfinansējumu 132 279,22 EUR (simtu trīsdesmit
divi tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi euro un 22 centi) apmērā, no
kuriem:
1.1. 132 279,22 EUR (simtu trīsdesmit divi tūkstoši divi simti
septiņdesmit deviņi euro un 22 centi) ir attiecināmās izmaksas;
1.2. 0 EUR (nulle euro) ir neattiecināmās izmaksas.
2. Noteikt, ka projekta kopējās izmaksas ir 189 736,91 EUR (simtu
astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro un 91 cents).
3. Noteikt, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 189 736,91 EUR
(simtu astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro un 91
cents).
4. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 57 457,69 EUR
(piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit septiņi euro un 69 centi).
5. Amatas novada dome apliecina, ka projekta iesniegumā „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Amatas
pamatskolā” norādītajai ēkai (Amatas pamatskola), kurā plānotas projekta
aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz
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piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā
netiks demontēta.
6. Projekta līdzfinansējumu nodrošinās Amatas novada pašvaldība ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.

Nr.11
Par projektu pieteikumu iesniegšanu KFPI Amatas novada Drabešu
intenātpamatskolas ēkas kompleksu pasākumu ieviešanai siltumnīcas efekta gāzu
emisiju samazināšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: Izsakās: E. Eglīte, O. Elmere, G. Kalniņa-Priede, S. Krastiņa, I. Lāce,
S. Sviderska, I. Varekoja, V. Lācis, P. Grugulis, A. Jansons, Ā. Kazerovskis, A.
Lemešonoks, M. Veitners, P. Ontužāns, M. Timermanis
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un
likuma „ Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, 221. pantu, 23.pantu un 24.pantu
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Piešķirt ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem finansētā
Amatas novada pašvaldības iesniegtā projekta iesnieguma „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Drabešu
internātpamatskolā un Drabešu pamatskolas internātā” īstenošanai
līdzfinansējumu 216 171,95 EUR (divi simti sešpadsmit tūkstoši simtu
septiņdesmit viens euro un 95 centi) apmērā, no kuriem:
1.1. 216 171,95 EUR (divi simti sešpadsmit tūkstoši simtu septiņdesmit
viens euro un 95 centi) ir attiecināmās izmaksas;
1.2. 0 EUR (nulle euro) ir neattiecināmās izmaksas.
2. Noteikt, ka projekta kopējās izmaksas ir 480 382,11 EUR (četri simti
astoņdesmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit divi euro un 11 centi).
3. Noteikt, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 480 382,11 EUR
(četri simti astoņdesmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit divi euro un 11
centi).
4. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 264 210,16 EUR (divi
simti sešdesmit četri tūkstoši divi simti desmit euro un 16 centi).
5. Amatas novada dome apliecina, Apliecinām, ka projekta iesniegumā
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai
Drabešu internātpamatskolā un Drabešu pamatskolas internātā” norādītajām
ēkām (Drabešu internātpamatskolā un Drabešu pamatskolas internātā), kurā
plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota
un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts
lietošanas veids un tā netiks demontēta.
6. Projekta līdzfinansējumu nodrošinās Amatas novada pašvaldība ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.
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Nr.12
Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr.13-09-LL29-L413201-000016
„Aprīkojuma iegāde Amatas Amatu mājai” realizācijas nodrošināšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: A. Jansons
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, 27.01.2014. LAD Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
lēmumu Nr.09.6-11/14/290 „Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu” un
noslēgtajiem līgumiem starp Amatas novada pašvaldību un darbuzņēmējiem,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei
atļaut Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR
9689.00 (Deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro) ar Valsts kases
noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ELFLA
projekta Nr.13-09-LL29-L413201-000016 „Aprīkojuma iegāde Amatas Amatu
mājai” realizācijas nodrošināšanai 2014.gadā.
2. Aizņēmumu ņemt sākot no 2014.gada aprīļa mēneša pēc pieprasījuma.
3. Aizņēmumu ņemt uz 2 gadiem.
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2014.gada septembri saskaņā
ar aizņēmuma atmaksas grafiku.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada domes priekšsēdētājai Elitai
Eglītei.

Nr.13
Par papildus finansējumu Amatas novada Sērmūkšu pamatskolai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V. Lācis, P. Grugulis,
Lai nodrošinātu Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas apkuri, pamatojoties uz
Amats novada Sērmūkšu pamatskolas direktores I.Šmates 06.01.2014. vēstuli „Par
papildus finansējumu apkures katla remontam” (reģ.07.01.2014. Nr.3-9/0120140073),
ņemot vērā apkures katla restaurācijas izmaksas un saskaņā ar Amatas novada domes
05.02.2014. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
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1. No Amatas novada pašvaldības pamatbudžeta struktūrvienības „110602
Komunālās saimniecības nodaļa” līdzekļiem piešķirt papildus finansējumu
Amatas novada Sērmūkšu pamatskolai EUR 1 700.00 (Viens tūkstotis septiņi
simti euro un 00 centi) apkures katla restaurācijai.
2. Amatas novada Sērmūkšu pamatskolai piešķirto finansējumu izlietot atbilstoši
mērķim.
3. Finanšu nodaļai (vadītāja Agita Bičuka) nodrošināt piešķirtā finansējuma un tā
izlietojuma iekļaušanu Amatas novada pašvaldības 2014.gada budžeta
grozījumos.

Nr.14
Par Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanu

Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: I. Lāce, I. Varekoja, A. Lemešonoks,
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 3. nodaļas 5. pantu, kas nosaka pašvaldību domes deputātu
mēnešalgu noteikšanas kārtību, kā arī
likumā noteikto pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalgas apmēru, kurš
nedrīkst pārsniegt mēneša vidējās darba samaksas apmēru reizinātu ar koeficientu līdz
3,64, noapaļotu pilnos euro, kā arī
20.12.2013. apstiprināto 2014. gada Amatas novada pašvaldības budžetu, kurā
noteiks 7% mēnešalgas pieaugums domes darbiniekiem un 05.02.2014. finanšu
komitejas lēmumu par grozījumiem Amatas novada domes Darba samaksas nolikumā,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13:- Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja,
Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks,
Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS- 1- Elita Eglīte), nolemj:
1. Noteikt, ka Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja mēnešalga
palielināma par 7% sākot ar 2014. gada 1. februāri, t.i. nosakot mēnešalgas
apmēru 1713,00 euro mēnesī.
2. Noteikt par lēmuma izpildi atbildīgo Finansu nodaļas vadītāju Agitu
Bičuku.

Nr. 15
Par Amatas novada pašvaldības Ģikšu bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu

Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: O. Elmere, I. Lāce, S. Sviderska, I. Varekoja, V. Lācis
Saskaņā ar Bibliotēku likuma 4. panta 2. punktu, kas nosaka, ka bibliotēkas
nolikumu (statūtus) apstiprina tās dibinātājs, kā arī 21. panta 2. punktu, kas nosaka, ka
dibinātājs apstiprina bibliotēkas lietošanas noteikumus,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
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Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada Amatas pagasta Ģikšu bibliotēkas nolikumu.
2. Apstiprināt Amatas novada Amatas pagasta Ģikšu bibliotēkas lietošanas
noteikumus.
3. Apstiprināt datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas
resursu publiskas izmantošanas kārtību Amatas novada Amatas pagasta Ģikšu
bibliotēkā.
4. Apstiprināt Amatas novada Amatas pagasta Ģikšu bibliotēkas maksas
pakalpojumus.
5. Uzdot Amatas pagasta Ģikšu bibliotēkas bibliotekārei Dacei Lācei bibliotēkas
nolikumu un lietošanas noteikumus izlikt Ģikšu bibliotēkā publiski pieejamā
vietā.

Nr. 16
Par veco ļaužu mājas „Vējsaules” un „Doles” nolikuma un veco ļaužu mājas
„Vējsaules” iekšējo kārtības noteikumu apstiprināšanu
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: E. Eglīte, O. Elmere, G. Kalniņa-Priede, S. Krastiņa, I. Lāce, S.
Sviderska, I. Varekoja, V. Lācis, P. Grugulis, A. Jansons, Ā. Kazerovskis, A.
Lemešonoks, M. Veitners, P. Ontužāns
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-13: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS- 1 - Āris
Kazerovskis,), nolemj:
1. Apstiprināt veco ļaužu māju “Doles” un “Vējsaules” nolikuma projektu.
2. Apstiprināt iekšējās kārtības noteikumu veco ļaužu mājā “Vējsaules” projektu.
3. Amatas novada nolikums un iekšējos kārtības noteikumi publicējami Amatas
novada mājas lapā www.amatasnovads.lv
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Amatas novada pašvaldības Sociālās nodaļas
vadītāja Vaira Zauere.

Nr.17
Par domes priekšsēdētājas Elitas Eglītes dalību izpētes braucienā uz Norvēģiju
un Poliju
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: G. Kalniņa-Priede, M. Veitners, O. Elmere, G. Kalniņa-Priede, S.
Krastiņa, I. Lāce, S. Sviderska, I. Varekoja, V. Lācis, P. Grugulis, A. Jansons, Ā.
Kazerovskis, A. Lemešonoks, M. Veitners, P. Ontužāns
Pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 24.01.2014.
uzaicinājumu piedalīties Norvēģijas Finanšu instrumenta projekta „Lietpratīga
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pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizētajos
izpētes braucienos:
- izpētes braucienā uz Poliju laikā no 23.02.2014. līdz 28.02.2014.;
- izpētes braucienā uz Norvēģiju laikā no 31.03.2014. līdz 04.04.2014.
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, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Norīkot ārvalstu komandējumā Amatas novada domes priekšsēdētāju Elitu
Eglīti laikā no 2014.gada 23.februāra līdz 2014.gada 28.februārim uz Poliju un
laikā no 2014.gada 31.marta līdz 2014.gada 4.aprīlim uz Norvēģiju, lai
nostiprinātu pašvaldību veiksmīgu pārvaldību, projekta ietvaros apgūtu pieredzi
ieviešot „mācīties salīdzinot” sistēmu Latvijas pašvaldībās.
2. Elitai Eglītei ar braucienu saistītos izdevumus sedz Latvijas Pašvaldību
savienība no projekta finansējuma līdzekļiem.
3. Domes priekšsēdētāja pienākumus Elitas Eglītes prombūtnes laikā uzdot veikt
Amatas novada domes priekšsēdētājas vietniecei Gunai Kalniņai – Priedei.

Nr.18
Par atbalstu SIA „XX” ražotnes ēkas un iekārtu zaudējumiem ugunsgrēka
rezultātā

Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: M. Veitners, I. Varekoja, O. Elmere, V. Lācis, Ā. Kazerovskis, S.
Sviderska
2014. gada 12. februārī Amatas novada, Amatas pagastā, SIA “XX” ražotnē
izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, kā rezultātā pilnībā izdega ražotnes ēka.
Izskatot SIA “XX” valdes priekšsēdētājas M. K. (personas kods: XX, adrese:
XX, Amatas novada, Drabešu pagastā) 2014. gada 17. februārī iesniegto iesniegumu
Amatas novada pašvaldībā ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu ugunsgrēkā cietušajai
kokapstrādes ražotnei Amatas pagasta, Amatas novads,
saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas
nosaka pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Sakarā ar notikušo ugunsgrēku sniegt vienreizēju finansiālu atbalstu SIA “XX”
1400.00 EUR apmērā (viens tūkstotis četri simti euro) pēc rēķina saņemšanas.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītājai Agitai Bičukai.
Nr.19
15

Par Finanšu komitejas sēdes lēmumiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: E. Eglīte, O. Elmere, G. Kalniņa-Priede, S. Krastiņa, I. Lāce, S.
Sviderska, I. Varekoja, V. Lācis, P. Grugulis, A. Jansons, Ā. Kazerovskis, A.
Lemešonoks, M. Veitners, P. Ontužāns, M. Timermanis
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
Pieņemt zināšanai informāciju par domes Finanšu komitejā pieņemtajiem
lēmumiem.

Nr.20
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma zemes „Līdumi”, Nītaures pagasts,
Amatas novads, nodošanu nomā uz 99 gadiem
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: E. Eglīte, O. Elmere, G. Kalniņa-Priede, S. Krastiņa, I. Lāce, S.
Sviderska, I. Varekoja, V. Lācis, P. Grugulis, A. Jansons, Ā. Kazerovskis, A.
Lemešonoks, M. Veitners, P. Ontužāns M. Timermanis
Amatas novada pašvaldība 2014.gada 10.februārī ir saņēmusi G.E.,
iesniegumu ar lūgumu piešķirt lietošanā zemi zem ēkas Līdumi, Nītaures pagasts,
Amatas novads, jo nepieciešams tajā esošo dzīvokli Nr. XX nostiprināt zemesgrāmatā.
Izskatījusi G.E. iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošos dokumentus,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Likuma „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”
kārtībā par pajām noprivatizētā dzīvokļa Nr. 1 valdītājam G. E. nodot nomā uz 99
gadiem ½ jeb XX kv.m no nekustamā īpašuma „Līdumi”, kadastra Nr. XX, XX ha
kopplatība, Nītaures pagasts, Amatas novads, zemes zem ēkas.
2. Piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, noslēgt līgumu par zemes
zem ēkas Līdumi, Nītaures pagasts, Amatas novads, nomu ar G. E.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram
Mārim Timermanim.

Nr.21
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma zemes „Līdumi”, Nītaures pagasts,
Amatas novads, nodošanu nomā uz 99 gadiem
Ziņo Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
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Izsakās: E. Eglīte, O. Elmere, G. Kalniņa-Priede, S. Krastiņa, I. Lāce, S.
Sviderska, I. Varekoja, V. Lācis, P. Grugulis, A. Jansons, Ā. Kazerovskis, A.
Lemešonoks, M. Veitners, P. Ontužāns M. Timermanis
Amatas novada pašvaldība 2014.gada 10.februārī ir saņēmusi G. O. dzīvojoša
„Līdumi”dz. XX, Nītaures pagasts, Amatas novads, iesniegumu ar lūgumu piešķirt
nomas tiesības zemei zem ēkas Līdumi, Nītaures pagasts, Amatas novads, jo
nepieciešams tajā esošo dzīvokli Nr. XX nostiprināt zemesgrāmatā.
Izskatījusi G.O. iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošos dokumentus,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Likuma „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”
kārtībā par pajām noprivatizētā dzīvokļa Nr. XX valdītājam G. O.nodot nomā
uz 99 gadiem ½ jeb XX kv.m no nekustamā īpašuma „Līdumi”, kadastra Nr.
XX, XX ha kopplatība, Nītaures pagasts, Amatas novads, zemes zem ēkas.
2. Piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, noslēgt līgumu par
zemes zem ēkas Līdumi, Nītaures pagasts, Amatas novads, nomu ar G. O.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram
Mārim Timermanim.

Nr.22
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām
personām.
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas vadītāja Guna Kalniņa
- Priede
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kā
arī politiski represēto personu iesniegumiem,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu par 50% kā politiski
represētajai personai.

Nr.23
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas vadītāja Guna Kalniņa
- Priede
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Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus:

Nr.24
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Kalna iela 8” adreses apstiprināšanu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas vadītāja Guna Kalniņa
- Priede
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi A. Š. (p.k.XX) 2014.gada iesniegumu
(reģ.Nr.0220140150) ar lūgumu apstiprināt jaunu adresi viņa nekustamā īpašuma
Drabešu pagasta “Kalna iela 8” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un A.Š.
iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
Apstiprināt adresi: Kalna iela 8, Līvi, Drabešu pagasts, Amatas novads
nekustamā īpašuma “Kalna iela 8” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.XX) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu XX.
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi:
1.1. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība – XX ha (kods 0101),
1.2. individuālo dzīvojamo māju apbūve – XX ha (kods 0601).

Nr.25
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Amatas pagasta nekustamā
īpašuma “Apsītes” teritorijā
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas vadītāja Guna Kalniņa
- Priede
Amatas novada dome ir izskatījusi V. T. (p.k.XX) 2014.gada iesniegumu
(reģ.Nr.0220140129) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes
vienības daļai no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz meža zemi XX ha
kopplatībā Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Apsītes” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu XX.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”, LR MK 10.04.2012 noteikumu Nr.263 “Kadastra
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objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.2.daļas 71.3.punktu
un V. T. iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma Amatas pagasta “Apsītes” (NĪ kad. Nr.XX)
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XX daļai (atbilstoši
pievienotajai shēmai), kuras platība XX ha, sekojošu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi:
1.1 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība –
XX ha (kods-0201).

Nr.26
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Drabešu pagasta nekustamajos
īpašumos “Pērsieša iela 4” un “Pērsieša iela 6”
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas vadītāja Guna Kalniņa
- Priede
Amatas novada dome ir izskatījusi J. V. (p.k.XX) iesniegumu
(reģ.Nr.0220140138) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz neapgūtu individuālo dzīvojamo
māju apbūves zemi (kods 0600) Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Pērsieša iela 4”
(NĪ kad. Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējum XX platībā XX ha un
nekustamā īpašuma “Pērsieša iela 6” (NĪ kad. Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējum XXplatībā XX ha.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”, LR MK 10.04.2012 noteikumu Nr.263 “Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.2.daļas 71.3.punktu
un J. V. iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma “Pērsieša iela 4” (NĪ kad. Nr.XX) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējum XX platībā XX ha nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz
neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (kods 0600).
2. Mainīt nekustamā īpašuma “Pērsieša iela 6” (NĪ kad. Nr.XX) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējum XX platībā XX ha nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz
neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (kods 0600).
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Nr.27
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Lejas Bērziņi” lietošanas mērķa
maiņu
Ziņo domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komitejas vadītāja Guna Kalniņa
- Priede
Amatas novada dome ir izskatījusi M. V. S. (p.k.XX) iesniegumu ar lūgumu
mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
XX no individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes uz lauksaimniecībā izmantojamo
zemi XX ha kopplatībā Drabešu pagasta nekustamajā īpašumā “Lejas Bērziņi”.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”, LR MK 23.02.2010 noteikumu Nr.193 “Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.1.daļas 83.5.punktu
un M. V. S. iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
Mainīt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Lejas Bērziņi” (NĪ kadastra
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes (kods 0601) uz zemi, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) XX ha kopplatībā.

Nr.28
Par Izglītības un kultūras komitejas sēdes lēmumiem

Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V.Lācis, O.Elmere, I.Lāce,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
Pieņemt zināšanai informāciju par domes Izglītības un kultūras komitejā
pieņemtajiem lēmumiem.

Nr. 29
Par pieturu „Melturi” slēgšanu vilciena līnijā Rīga - Lugaži
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi VSIA „Autotransporta direkcija” vēstuli
par AS „Pasažieru vilciens” ierosinājumu dažos vilcienu reisos slēgt „Melturi” pieturu
vilciena maršrutā Rīga - Lugaži
Izskatot šo jautājumu,
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Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Neatbalstīt ierosinājumu dažos vilcienu reisos slēgt „Melturi” pieturu
vilciena maršrutā Rīga – Lugaži.
2. Par pieņemto lēmumu informēt Vidzemes plānošanas regionu.

Nr.30
Informācija par Amatas novada Jauniešu domes vēlēšanu rezultātiem

Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: O. Elmere, G. Kalniņa-Priede, S. Krastiņa, I. Lāce, S. Sviderska, I. Varekoja,
V. Lācis, P. Grugulis, A. Jansons, Ā. Kazerovskis, A. Lemešonoks, M. Veitners, P.
Ontužāns, M. Timermanis
Uzklausot sniegto informāciju,
Amatas novada dome, atklāti balsojot ( PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Valdis Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Pēteris Ontužāns, Modris Veitners; PRET-nav; ATTURAS-nav),
nolemj:
Pieņemt zināšanai sagatavoto informāciju.

Sēdi slēdz plkst. 16.30
Sēdes vadītāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

D. Kurme
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