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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.4
Amatas novada Drabešu pagastā

2014. gada 19. martā

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi sāk plkst. 14:00
Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Amatas novadā” projekta apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Amatas novada pašvaldības sociālo
pakalpojumu veidi un to piešķiršanas kārtība” projekta apstiprināšanu.
3. Par Amatas novada pašvaldības finansētā nevalstikso organizāciju
2014.gada projektu konkursa vērtēšanas rezultātu aptiprināšanu.
4. Par ilgtermiņa aizņēmuma ELFLA projekta Nr.13-09-LL29-L413102000004 „Vides pieejamības uzlabošana medicīnisko un sociālo
pakalpojumu saņemšanai Zaubē” realizācijas nodrošināšanu
5. Par izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursa Sporta inventāra
iegāde vispārējās izglītības iestādēs” pieteikuma iesniegšanu.
6. Par KPIF atklātā konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana
transporta sektorā- atbalsts elektromobīļu un to uzlādes infrastruktūras
ieviešanai” projekta pieteikuma iesniegšanu.
7. Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta grozījumiem.
8. Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas A programmu saskaņošanu.
9. Par Amatas novada Drabešu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
10. Par piedalīšanos nekustamā īpašuma „Vecciemi”
meža zemes
transformācijā.
11. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana.
12. Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Jaungribuļi 1” telpu grupas
adrešu apstiprināšanu.
13. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Rāmavas” dzīvokļu adrešu
apstiprināšanu.
14. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Dīķa iela 1” lietošanas mērķa
maiņu.
15. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Pauguri” lietošanas mērķu
noteikšanu.
16. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Dzirnas” lietošanas mērķa
maiņu.
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17. Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Vārpas” lietošanas mērķu
maiņu.
18. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Strēlnieki” sadalīšanu un
nosaukuma apstiprināšanu.
19. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Dzidras” sadalīšanu un
nosaukuma apstiprināšanu.
20. Par zemes ierīcības projekta „Eglītes”, Zaubes pagasts, Amatas noavds,
apstiprināšanu.
21. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Lejas Vanadzēni” zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu.
22. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Jaunmāras” zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu.
23. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Jaunmelderkalni” lietošanas
mērķu noteikšanu.
24. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
25. Par papildus finansējumu Amatas novada Sērmūkšu pamatskolai.
Sēdi vada: Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Protokolē: novada pašvaldības darbiniece Maija Žīgure
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, Modris Veitners, Jānis
Kārkliņš.
Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
specialists Gints Bauers.
Novada pašvaldības specialists Juris Suseklis
Nepiedalās deputāts: Pēteris Ontužāns

Nr.1
Par saistošo noteikumu „Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Amatas novadā” apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās:M.Timermanis
Amatas novada dome ir izskatījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) 2014. gada 27. februāra (Nr.18-6/1782) atzinumu par Amatas
novada domes 2014. gada 22. janvāra saistošo noteikumu Nr.1 ”Par neapbūvēta
zemes gabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Amatas novadā” projektu, un
ņemot vērā VARAM iebildumus, un noteikto, ka saistošie noteikumi var stāties spēkā
pēc attiecīgo precizējumu veikšanas,
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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,
Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu projektu Nr. 7 „Par neapbūvēta zemes
gabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Amatas novadā”.
(saistošie noteikumi sēdes protokola pielikumā)
2. Atcelt 2014. gada 22. janvāra Amatas novada domes lēmumu (protokols
Nr.1) un atzīt par spēku zaudējušu saistošo noteikumu Nr.1 projektu ”Par
neapbūvēta zemes gabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Amatas
novadā”.
3. Saistošos noteikumus Nr. 7 “Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Amatas novadā” un
paskaidrojuma rakstu trīs
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Saistošie noteikumi Nr.7 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”.
5. Saistošie noteikumi Nr. 7 stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā.
6. Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā tos publicē pašvaldības mājaslapā
internetā un nodrošina to pieejamību novada domes ēkā un pagastu
pārvaldēs.

Nr.2
Par saistošo noteikumu “Amatas novada pašvaldības sociālo
pakalpojumu veidi un to piešķiršanas kārtība” projekta
apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās:M.Timermanis, 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 minētā panta pirmās daļas 9. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldība sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un augstāk
minētā likuma 43. pantu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus,
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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1.Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.8 projektu „Amatas novada pašvaldības
sociālo pakalpojumu veidi un to piešķiršanas kārtība” (saistošie noteikumi sēdes
protokola pielikumā).
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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. Noteikt, ka pēc saistošo noteikumu Nr.8 „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”.

Nr.3
Par Amatas novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju 2014.gada
projektu konkursa vērtēšanas rezultātu apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās:O.Elmere
Iepazinusies ar Amatas novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju
projektu konkursa vērtēšanas komisijas sēdes protokolu,
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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju
projektu konkursa vērtēšanas komisijas lēmumu par iesniegto projektu
atbalstīšanu, daļēju atbalstīšanu vai noraidīšanu (vērtējums sēdes protokola
pielikumā).
2. Konkursa rezultātus publicēt Amatas novada pašvaldības mājas lapā.

Nr.4
Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr.13-09-LL29-L413102-000004
„Vides pieejamības uzlabošana medicīnisko un sociālo pakalpojumu saņemšanai
Zaubē” realizācijas nodrošināšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: O.Elmere, A.Jansons, P.Grugulis
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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, 10.02.2014. LAD Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes lēmumu Nr.09.6-11/14/481 „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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei
atļaut Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR
15438.00 (Piecpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro) ar Valsts
kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ELFLA
projekta Nr.13-09-LL29-L413102-000004 „Vides pieejamības uzlabošana
medicīnisko un sociālo pakalpojumu saņemšanai Zaubē” realizācijas
nodrošināšanai 2014.gadā.
2. Aizņēmumu izņemt sākot no 2014.gada maija 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
E.Eglītei.

Nr.5
Par Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursu „Sporta inventāra
iegāde vispārējās izglītības iestādēs”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 4. punktu un Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursa „Sporta
inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” nolikumu,
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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Iesniegt projekta iesniegumu Izglītības un zinātnes ministrijas projektu
konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” un realizēt to novada
vispārējās izglītības iestādēs.
1.1. kopējās projektam nepieciešamās izmaksas ar PVN 21% EUR 12 050,00
(divpadsmit tūkstoši piecdesmit euro un 00 centi), bez PVN 21% EUR 9 958,68
(deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro un 68 centi);
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1.2. nodrošināt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 6 550,00 (seši
tūkstoši pieci simti piecdesmit euro un 00 centi) apmērā no kopējām projekta
izmaksām.

Nr.6
Par KPIF atklātā konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana
transporta sektorā- atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras
ieviešanai” projekta iesniegumu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās:P.Grugulis, M.Veitners, G.Kalniņa-Priede, M.Timermanis, A.Lemešonoks,
J.Kārkliņš, V.Lācis, A.Jansons, O.Elmere
Saskaņā ar KPFI finansēto projektu atklātā konkursa „Siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes
infrastruktūras ieviešanai” izsludināšanu, kura mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā
vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās
elektroenerģijas un kuru emisijas ir 0 g/km un uzlādes staciju, kas neatkarīgi no to
faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējām vajadzībām,
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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Iesniegt projekta iesniegumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana,
iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 klases elektromobili” Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā
„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts
elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai„.
2. Piešķirt ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem finansētā,
Amatas novada pašvaldības iesniegtā projekta iesnieguma "Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu M1
klases elektromobili" īstenošanai līdzfinansējumu:
2.1. 26 378,00 euro (divdesmit seši tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi
euro un 00 centi), no kuriem:
2.1.1. 21 800,00 euro (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti euro un 00
centi) ir attiecināmās izmaksas, t sk.
2.1.1.1.18 500 euro - KPFI finansējums
2.1.1.2.3 300 euro - Projekta iesniedzēja finansējums
2.1.2. 4 578,00 euro (četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi euro
un 00 centi) ir neattiecināmās izmaksas.
3. Apliecināt, ka Amatas novada pašvaldība nodrošinās projekta līdzfinansējumu

Nr.7
Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta grozījumiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
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Izsakās:M.Timermanis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu,
kas nosaka, ka dome var apstiprināt pārvaldes struktūru, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka dome var pieņemt iekšējos normatīvos aktus, Amatas novada
domes 19.02.2014.sēdes Nr.2 lēmumu Nr.16 „Par veco ļaužu māju „Doles” un
„Vējsaules” nolikuma un veco ļaužu mājas „Vējsaules” iekšējo kārtības noteikumu
apstiprināšanu, pamatojoties uz saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšanu,
un saskaņā ar Amatas novada domes 2014.gada 5.marta Finanšu komitejas atzinumu,
izvērtējot darbiniekiem noteiktajiem profesionālās darbības pamatuzdevumus un
atbildību, darba pienākumu apjomu un darba noslodzi,
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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1.Sākot ar 2014.gada 1.aprīli izdarīt izmaiņas Amatas novada pašvaldības
amata vienību sarakstā:
1.1. Izslēgt 1(vienu) amata vienību Veco ļaužu mājas „Vējsaule”
saimniecības pārzinis Sociālajā dienestā.
1.2. Izslēgt 1(vienu) amata vienību apkopēja (veco ļaužu mājā „Vējsaule”)
Sociālajā dienestā.
1.3. Izveidot 2(divas) jaunas amata vienības aprūpētājs Sociālajā dienestā,
veco ļaužu mājā „Vējsaule”, profesijas kods 5322 02. Amatam noteikta 39 amatu
saime, II amatu saimes līmenis, 5 mēnešalgu grupa. Aprūpētāja amatiem noteikts
summētais darba laiks un darba samaksa ar stundas tarifa likmi EUR 2,49.
2.Finanšu nodaļai nodrošināt atalgojumam nepieciešamo papildus finansējumu
EUR 2754,- apmērā, veicot grozījumus starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas
kodiem Sociālā dienesta budžetā 2014.gadam.
3.Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amatu sarakstu pēc stāvokļa uz
01.04.2014.
4.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 pedagogu profesionālās kvalifikācijas A programmu saskaņošanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: I.Lāce, V.Lācis
LR Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumu Nr.363 „Noteikumi par
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu
profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību” 5.punkts nosaka, ka „pedagogs
profesionālo kvalifikāciju pilnveido, apgūstot profesionālās kvalifikācijas pilnveides
A vai B programmu”. Šo noteikumu 13.punkts nosaka, ka A programma ir jāsaskaņo
ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā programma tiks īstenota
Iepazinusies ar informāciju par pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveidošanas nepieciešamību un izvērtējusi iespējamos A programmas saskaņošanas
variantus, lai ļautu aktīviem novada pedagogiem realizēt tālākizglītības iespējas,
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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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Noteikt, ka Amatas novada pašvaldībā pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveides A programmas saskaņo Amatas novada
pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde atbilstoši LR Ministru kabineta
2013.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.363 „Noteikumi par pedagogiem
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu
profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Amatas novada pašvaldības
apvienotās izglītības pārvaldes vadītāju Dinu Dombrovsku.

Nr.9
Par Amatas novada Drabešu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās:M.Timermanis
Iepazinusies ar iesniegto Amatas novada Drabešu sākumskolas nolikuma
projektu,
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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada Drabešu sākumskolas nolikumu.
2. Atbildīgo par Amatas novada Drabešu sākumskolas nolikuma izpildi
noteikt sākumskolas direktori Lailu Raisku.

Nr.10
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma „Vecciemi” meža zemes transformācijā

Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada pašvaldībā saņemts B. Ļ.-F. 24.02.2014. iesniegums , kurā
izteikts lūgums piedalīties nekustamā īpašuma „Vecciemi” kadastra Nr. XX meža
zemes transformācijas procesā ar līdzfinansējumu.
Pamatojoties uz B. Ļ.-F. 24.02.2014. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 10.punktu un 21.panta 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos
Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem,
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” pielikumā 3.1. punktā noteiktajam,
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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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piedalīties B. Ļ.-F. meža zemes transformācijas projekta īstenošanā,
nekustamajā īpašumā „Vecciemi” Drabešu pagastā, (kadastra Nr. XX) ar
līdzfinansējumu EUR 400.00 (četri simti euro) apmērā.
2. Noslēgt ar B. Ļ.-F. līgumu par Amatas novada pašvaldības līdzdalību
transformācijas procesā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot novada pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam Arvīdam Lukjanovam.

Nr.11
Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana
Ziņo novada pašvaldības speciālists Juris Suseklis
Izsakās:A.Jansons, V.Lācis, O.Elmere
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.
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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Jaunpils iela 8, Zaubes pag.,
Amatas novads, LV-4113, deklarētajai personai K.Č. (personas
kods XX). Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas,
aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā.
2. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Jaunpils iela 8, Zaubes pag.,
Amatas novads, LV-4113, deklarētajai personai E. Č. (personas
kods XX). Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas,
aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā.
3. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Alejas-3”, Līvi, Drabešu
pag., Amatas novads, LV-4101, deklarētajai personai L.G.
(personas kods XX) un V. V. (personas kods XX). Faktu, ka ziņas
par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā
Nr.12
Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Jaungribuļi 1” telpu grupu adresu
apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Amatas
pagasta nekustamā īpašuma „Jaungribuļi 1” (NĪ kadastra Nr.XX) telpu grupu ar
kadastra apzīmējumiem XX, XX, XX, XX adresu piešķiršanu.
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Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
ceturto prim daļu un 03.11.2009 MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”,
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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XX adresi: „Jaungribuļi”-1,
Amatas pagasts, Amatas novads.
2. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XX adresi: „Jaungribuļi”-2,
Amatas pagasts, Amatas novads.
3. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XX adresi: „Jaungribuļi”-3,
Amatas pagasts, Amatas novads.
4. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XX adresi: „Jaungribuļi”-4,
Amatas pagasts, Amatas novads.
Nr.13
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Rāmavas” dzīvokļu adresu
apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Skujenes
pagasta nekustamā īpašuma „Rāmavas” (NĪ kadastra Nr.XX) telpu grupu ar kadastra
apzīmējumiem XX un XX adreses piešķiršanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
ceturto prim daļu un 03.11.2009 MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”,
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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XX adresi: „Rāmavas”-1,
Skujenes pagasts, Amatas novads.
2. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XX adresi: „Rāmavas”-2,
Skujenes pagasts, Amatas novads.

Nr.14
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Dīķa iela 1” lietošanas mērķa maiņu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome ir izskatījusi G. K. (p.k.XX) 2014.gada 25.februārī
reģistrēto iesniegumu (reģ.nr.0220140237) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX no individuālo
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dzīvojamo māju apbūves zemes uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves
zemi XX ha kopplatībā Drabešu pagasta nekustamajā īpašumā “Dīķa iela 1”.
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 G. K. (p.k.XX) 2014.gada 25.februāra 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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Mainīt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Dīķa iela 1” (NĪ kadastra
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes (kods
0601) uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi XX ha
kopplatībā (kods 0600).

Nr.15
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Pauguri” lietošanas mērķu
noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome izskatījusi S. M. (p.k. XX) 2014.gada 28.februārī
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0220140260) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Drabešu pagasta“Pauguri” zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu XX.
Pamatojoties uz MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” un S. M. 2014.gada 28.februārī reģistrēto 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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Noteikt nekustamā īpašuma “Pauguri” (NĪ kad.Nr.XX) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu XX sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – XX ha (kods-0501),

Nr.16
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Dzirnas” lietošanas mērķa maiņu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Drabešu pagasta “Dzirnas”.
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Ņemot vērā to, ka uz nekustamā īpašuma “Dzirnas” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu XX atrodas degvielas uzpildes stacija un pamatojoties uz MK
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Mainīt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Dzirnas” (NĪ kadastra
Nr.XX) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) uz komercdarbības objektu apbūves zeme
(kods-0801).

Nr.17
Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Vārpas” lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome ir izskatījusi P. B. (p.k.XX) 2013.gada 19.augustā
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0820130137) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Vārpas” zemes gabalā ar
kadastra apzīmējumu XX no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz meža zemi.
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 P. B.2013.gada 19.augustā reģistrēto 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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Noteikt nekustamā īpašuma “Vārpas” (NĪ kad.Nr.XX) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu XX sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods-0201).
Nr.18
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Strēlnieki” sadalīšanu un nosaukuma
apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Strēlnieki” (NĪ kadastra Nr.XX) īpašnieces I. K. (p.k.XX) 2014.gada 3.martā
reģistrēto iesniegumu (reģ. Nr.0320140002) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt
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jaunu nosaukumu „Kļaviņas” nekustamā īpašuma “Strēlnieki” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu XX.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un I. K.
2014.gada 3.martā reģistrēto 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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Strēlnieki” (NĪ kadastra
Nr.XX) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XX un
piešķirt tai jaunu nosaukumu „Kļaviņas”.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XX saglabāt iepriekšējo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

Nr.19
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Dzidras” sadalīšanu un nosaukuma
apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Skujenes pagasta
“Dzidras” (NĪ kadastra Nr.XX) īpašnieka J. A. (p.k.XX) 2014.gada 7.martā reģistrēto
iesniegumu (reģ.nr.0320140067) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu
nosaukumu “Dzidras 1” nekustamā īpašuma “Dzidras” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu XX.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
J. A.2014.gada 7.martā reģistrēto 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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamās īpašuma “Dzidras” (NĪ kadastra
Nr.XX) atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XX un
piešķirt jaunu nosaukumu “Dzidras 1”.
2. Zemes vienībai “Dzidras 1” saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

Nr.20
Par zemes ierīcības projekta „Eglītes”, Zaubes pagastā, Amatas novadā
apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
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Amatas novada dome 27.11.2013. sēdē Nr.13 pieņēma lēmumu ”Par zemes
ierīcības projekta „Eglītes”, Zaubes pagasts, Amatas novads uzsākšanu un darba
uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde
sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XX divos atsevišķos zemes gabalos ar
platībām XX ha un XX ha. Zemes ierīcības projekts saskaņots ar nekustamā īpašuma
īpašnieku, esošo inženierkomunikāciju turētājiem.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā
procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu,
Ministru kabineta 29.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 30. punktu, Amatas novada pašvaldības 17.09.2009. saistošie noteikumi
Nr. 17 ”Amatas novada teritorijas plānojums”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Zaubes pagasta
„Eglītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXsadalīšanai.
1. Saglabāt nosaukumu „Eglītes” zemes vienībai Nr.2 ar platību X ha atbilstoši
zemes ierīcības projektam. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
2. Piešķirt nosaukumu „Sidrabene” atdalītajai zemes vienībai Nr.1, kuras platība
XX ha atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie
precīzās uzmērīšanas.
3. Atdalītajai zemes vienībai „Sidrabene” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201).
4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

Nr.21
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Lejas Vanadzēni” zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu.
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada pašvaldība izskatījusi S. S. (p.k.XX) 2014.gada 7.martā
reģistrēto iesniegumu (reģ. Nr.0320140069) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma Zaubes pagasta „Lejas Vanadzēni” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu XX sadalīšanai.
Saskaņā ar Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas
novada teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. protokols nr.16,1.§) grafiskās daļas
noteikto teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu iesniegumā minētajiem īpašumiem
atļautā teritorijas izmantošana noteikta kā kā mežsaimniecības teritorija (MS) un
lauksaimniecībā izmantojamā teritorija (L). Minimālā no jauna atdalāmā zemes
platība ir noteikta XX hektāri lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās un XX hektāri
mežsaimniecības teritorijās (L, MS - apzīmējums teritorijas plānojuma „Grafiskajā
daļā”).
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Amatas novada domes teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
vadītājs A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala
sadalīšanu, pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam
īpašumam jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo daļu,
11.12.2007 MK noteikumiem Nr.867. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3.
punktu, Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17. „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem” un, saskaņā ar ierosinātāja S. S. iesniegumu, Amatas
novada dome, atklāti balsojot (PAR-14:Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna KalniņaPriede, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Valdis
Lācis, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Modris
Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lejas Vanadzēni”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem XX, atbilstoši pievienotajai zemes
robežu plānā attēlotajai skicei.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta darba uzdevumu – pielikumu.

Nr.22
Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Jaunmāras” zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome izskatījusi A. Z. (p.k.XX) pilnvarotās personas I. K.(p.k.
XX) 2014.gada 10.martā reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr. 0320140089) ar lūgumu
atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
„Jaunmāras” (NĪ kad.Nr.XX) zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem XX, XX, XX,
XX, XX, XX, XX un XX robežu pārkārtošanai.
Saskaņā ar Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas
novada teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. protokols nr.16,1.§) grafiskās daļas
noteikto teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu iesniegumā minētajiem īpašumiem
atļautā teritorijas izmantošana noteikta kā perspektīvā apbūves teritorija (PA) (PA –
apzīmējumi teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna atdalāmā
zemes platība ir noteikta 0,1 ha.
Amatas novada domes teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
vadītājs A.Lukjanovs, izskatot iesniegumu norāda, ka attiecībā uz zemes gabala
sadalīšanu, pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma prasībām, nekustamajam
īpašumam jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Pamatojoties uz Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17. „Par
Amatas novada teritorijas plānojumiem”, LR „Zemes ierīcības likums” 5.panta
1.punktu, 9.panta 1.daļu, 29.04.2011 MK noteikumiem Nr.288. „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 11. Punktu un, saskaņā ar ierosinātāja A. Z.pilnvarotās personas I.
K. 2014.gada 10.martā reģistrēto iesniegumu,
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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu Drabešu pagasta nekustamā īpašuma
„Jaunmāras” (NĪ kad.Nr.XX) zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem XX, XX, XX,
XX, XX, XX, XX un XX robežu pārkārtošanai.
3. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta darba uzdevumu – pielikumu.

Nr.23
Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Jaunmelderkalni” lietošanas mērķu
noteikšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
Amatas novada dome ir izskatījusi J. Z. (p.k.XX) 2014.gada 18.martā
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.0320140188) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi zemes vienības daļai no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz
meža zemi Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Jaunmelderkalni” zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu XX platībā 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 23.02.2010 noteikumu Nr.193 “Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.1.daļas 83.5.punktu
un J. Z. 2014.gada 18.martā reģistrēto 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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Jaunmelderkalni” (NĪ kad.Nr.XX)
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XX daļai (atbilstoši
pievienotajai shēmai), kuras platība XX ha, sekojošu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi:
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – XX
ha (kods-0201).

Nr.24
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
speciālists Gints Bauers
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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus:
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Nr.25
Par papildus finansējumu Amatas novada Sērmūkšu pamatskolai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: Ā.Kazerovskis,J.Kārkliņš, G.Kalniņa-Priede
Lai nodrošinātu Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas apkuri, pamatojoties uz
Amats novada Sērmūkšu pamatskolas direktores I.Šmates 13.03.2014. vēstuli „Par
papildus finansējumu kurināmā iegādei” un ņemot vērā Amatas novada Sērmūkšu
pamatskolas budžeta izdevumu atlikumu EUR 2143.00 izdevumu ekonomiskās
klasifikācijas kodā „2321 Kurināmais”,
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, Modris Veitners, Jānis Kārkliņš; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. No Amatas novada pašvaldības pamatbudžeta struktūrvienības „110602
Komunālās saimniecības nodaļa” līdzekļiem piešķirt papildus finansējumu
Amatas novada Sērmūkšu pamatskolai EUR 5 480.00 (Pieci tūkstoši četri
simti astoņdesmit euro un 00 centi) kurināmā iegādei atbilstoši noslēgtajam
iepirkuma līgumam.
2. Amatas novada Sērmūkšu pamatskolai piešķirto finansējumu izlietot atbilstoši
mērķim.
3. Finanšu nodaļai (vadītāja A.Bičuka) nodrošināt piešķirtā finansējuma un tā
izlietojuma iekļaušanu Amatas novada pašvaldības 2014.gada budžeta
grozījumos.

Sēdi slēdz plkst. 15:05
Sēdes vadītāja,
Amatas novada domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure
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LATVIJAS REPUBLIKAS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. LV 90000957242
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts:
amatasdome@and.lv, , konts: LV52 UNLA 0050000013301, A/S „SEB banka”

Amatas novada Drabešu pagastā

2014.gada 19. martā
Nr.7

Saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTI
Amatas novada domes
19.03.2014. sēdē Nr.4
(protokola Nr.4, 1.p.)

Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Amatas
novadā
Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 2007.gada 13.oktobra noteikumu Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.pantu

1.Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Amatas novada
pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) piederošo vai piekrītošo neapbūvēto zemes gabalu
nomas maksu.
2. Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura platība nepārsniedz 1,0 ha
nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālās vērtības plus PVN, bet ne
mazāk par 7,11 euro plus PVN.
3. Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura platība ir lielāka par 1,0
ha, bet nepārsniedz 2,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālās
vērtības plus PVN, bet ne mazāk par 14,23 euro plus PVN.
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4. Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura platība pārsniedz 2,0 ha
nomas maksas apmērs gadā ir 3% no zemes kadastrālās vērtības plus PVN, bet ne
mazāk par Ls 21.34 euro plus PVN.
5. Zemes nomas maksājumiem nevar piemērot ieskaitu.
6. Ar šo noteikumu stāšanās brīdi, spēku zaudē Amatas novada pašvaldības 2013.
gada 20. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 „Par pašvaldības zemes nomu Amatas
novadā”.
Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja

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

Amatas novadā

Paskaidrojuma raksts
Amatas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Amatas novadā”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2.Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija

1.1.Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkts
nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas
apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
1.2.Nomas maksa, kuras apmēru pašvaldība ir tiesīga noteikt
saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, it īpaši attiecībā uz
zemi, kuras kadastrālā vērtība un iznomājamās platības ir
nelielas, kā rezultātā nomas maksa nesedz administrēšanas
izdevumus. Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu
pašvaldības nekustamo mantu, ir lietderīgi iznomāt pašvaldības
zemi par paaugstinātu nomas maksu un ar Amatas novada
domes (turpmāk – dome) saistošiem noteikumiem noteikt
lielāku nomas maksas apmēru.
2.1 Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai izriet
no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta,
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkta.
2.2.Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt sabiedrības
vajadzības pašvaldības valdījumā un īpašumā esošas zemes
nomas tiesību izmantošanā Amatas novada administratīvajā
teritorijā.
2.3.Saistošo noteikumu projekta būtība ir noteikt pašvaldības
neapbūvēta zemesgabala, kas iznomāti mazdārziņu vajadzībām,
bez apbūves tiesībām, kā arī atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu
nomas maksas apmēru, sabalansējot sabiedrības vajadzības pēc
zemes izmantošanas un pašvaldības pienākumu racionāli un
lietderīgi apsaimniekot tās nekustamo mantu.
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3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

3.1. Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas
maksu, kuras apmērs tiks tuvināts nomas maksas
administrēšanai nepieciešamo līdzekļu apjomam, tādēļ saistošo
noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz
pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai
paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4.1. Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo
noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskās
personas, kuras novada administratīvajā teritorijā savu
vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt pašvaldībai piederošu
vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu.
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām
jaunas tiesības, bet nodrošinās nomāt pašvaldībai piederošo vai
piekrītošo zemi, atbilstoši vajadzībai izmantot zemi.
4.3. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas
tiesības un iespējas nomāt pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus
5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Amatas novada dome, kura pieņem lēmumu par
pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošas zemes piešķiršanu
nomā.
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras
un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo
kārtību.
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas
ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un
tam pievienotajā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finansu un
tautsaimniecības komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības
mājas lapā internetā www.amatasnovads.lv ,saņemto sabiedrības
pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas,
būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts
iekļaut saistošajos noteikumos.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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LATVIJAS REPUBLIKAS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. LV 90000957242
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts:
amatasdome@and.lv, , konts: LV52 UNLA 0050000013301, A/S „SEB banka”

Amatas novada Drabešu pagastā

Saistošie noteikumi

2014.gada 19. martā
Nr.8

APSTIPRINĀTI
Amatas novada domes
19.03.2014. sēdē Nr.4
(protokola Nr.4, 2.p.)

AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO
PAKALPOJUMU VEIDI UN TO
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3. panta trešo daļu

I.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1.Saistošie noteikumi „Amatas novada pašvaldības sociālo pakalpojumu veidi un to
piešķiršanas kārtība” nosaka Amatas novadā pieejamo sociālo pakalpojumu – sociālās
aprūpes, sociālās rehabilitācijas (turpmāk tekstā – Sociālie pakalpojumi) veidus,
apjomu, piešķiršanas un saņemšanas kārtību un kārtību, kādā persona vai tās
likumiskais pārstāvis, pieprasa Sociālos pakalpojumus Amatas novadā, Sociālo
pakalpojumu apmaksas kārtību, kā arī lēmuma par Sociālā pakalpojuma piešķiršanu,
pārtraukšanu, atteikšanu vai izbeigšanu un pārsūdzēšanas kārtību.
1.2.Sociālo pakalpojumu persona pieprasa Amatas novada pašvaldības Sociālajā
dienestā pie sociālajiem darbiniekiem tuvāk savai dzīvesvietai (turpmāk tekstā –
Sociālais dienests).
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II.

SOCIĀLO PAKALPOJUMU VEIDI

Amatas novadā sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:
2.1.sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā;
2.2.ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai
personai institūcijā;
2.3.ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam
institūcijā;
2.4.sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā vai institūcijā bērnam, kurš cietis
no prettiesiskām darbībām;
2.5.sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā.
III. SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMS DZĪVESVIETĀ
3.1.Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ir
tiesīgas saņemt pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti, personas ārkārtas
situācijā (pēc smagām operācijām, saslimšanām u.c.), kuras funkcionālo traucējumu
dēļ nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai pašaprūpi, dzīvo vienas vai ar šo
personu kopā dzīvojošas personas vecuma, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ
nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi.
3.2. Maksu par Pakalpojumu nosaka Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
3.3. Pakalpojumu nepiešķir personām, kurām ir:
3.3.1.medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;
3.3.2.nepieciešams pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā.
3.4. Pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, ja persona:
3.4.1. rakstiski pieprasa pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu;
3.4.2. tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā;
3.4.3. maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;
3.4.4. ir atguvusi pašaprūpes spējas un Pakalpojums nav nepieciešams.
3.5. Pakalpojuma sniedzējs –Amatas novada Sociālais dienests:
3.5.1.nosaka personai nepieciešamo Pakalpojuma apjomu;
3.5.2.noslēdz līgumu par Pakalpojumu ar personu, tās apgādnieku vai trešo
personu,
ar kuru aprūpējamajam ir noslēgts uztura līgums, tikai tiktāl, cik to
atļauj uztura līguma nosacījumi;
3.5.3.sniedz Pakalpojumu.
IV. ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS
REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS PIEAUGUŠAI PERSONAI
INSTITŪCIJĀ
4.1. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugušai
personai institūcijā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) piešķir pensijas vecuma
personai, 1., 2.grupas personai ar invaliditāti, ja tās pašaprūpes, mobilitātes un ar
mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši
Bartela indeksam ir novērtēta no 1 līdz 10 punktiem, kuras funkcionālā stāvokļa dēļ
nespēj sevi aprūpēt, un nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājā
noteikto apjomu, ja tām nav smagi garīga rakstura traucējumi.
4.2.Pakalpojuma sniegšanu institūcijā personai var pārtraukt, ja:
23

4.2.1.persona apdraud citu personu veselību, dzīvību vai neievēro noslēgtā
līguma un institūcijas iekšējās kārtības noteikumus;
4.2.2.personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami Pakalpojumu
sniedzēja sniegtie Pakalpojumi, un tos var nomainīt ar Pakalpojumiem
dzīvesvietā vai citā institūcijā;
4.2.3.persona rakstiski pieprasa pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu.
4.3. Īslaicīgu Pakalpojumu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
nodrošina uz noteiktu laiku personām atveseļošanās periodā, kuras smagu funkcionālo
traucējumu dēļ sevi pašas nevar aprūpēt un kurām ārstēšanās stacionārā nav pamatota
ar medicīniskajām indikācijām, ja personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi
saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam
ir novērtēta no 1 līdz 10 punktiem.
4.4. Ja persona ar smagiem garīga rakstura traucējumiem pieprasa valsts finansētu
Pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas institūcijā, Sociālais
dienests normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izvērtē personas atbilstību
pakalpojuma saņemšanas kritērijiem, pieņem lēmumu par pakalpojuma
nepieciešamību un Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz
Labklājības ministrijai.
V.
ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS
REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS BĒRNAM INSTITŪCIJĀ
5.1. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā
bērnam (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit gadiem, bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem vecumā līdz diviem gadiem, un bērniem ar garīgās un
fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz četriem gadiem, nodrošina par valsts
budžeta līdzekļiem.
5.2.Bērniem no divu gadu vecuma - uzturēšanos institūcijā finansē pašvaldība šādos
gadījumos:
5.2.1. pēc vecāku lūguma, ja:
5.2.1.1.sakarā ar vecāku ārstēšanos viņi nespēj bērnu aprūpēt;
5.2.1.2.bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nevar viņu aprūpēt;
5.2.1.3. jaundzimušā mātei nav iztikas līdzekļu vai pajumtes. Šajā gadījumā
māte uzņemama Institūcijā kopā ar bērnu uz laiku, kamēr viņa baro bērnu ar
krūti.
5.2.2. ja bērns atrodas krīzes situācijā (veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos,
konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu, bērnam nav nodrošināta pietiekama
aprūpe un uzraudzība) vai palicis bez vecāku gādības, Pakalpojumu var sniegt
uz bāriņtiesas, valsts un pašvaldības policijas, veselības aprūpes iestādes,
izglītības iestādes iesnieguma pamata.
5.3. Pakalpojumu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam piešķir Sociālais
dienests, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, ja ārpusģimenes aprūpi bērnam nav
iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.
5.4. Ārkārtas gadījumā bērnu nekavējoties ievieto institūcijā, pamatojoties uz vienu
no šādiem dokumentiem:
5.4.1. bāriņtiesas priekšsēdētāja vai bāriņtiesas locekļa vienpersonisku lēmumu;
5.4.2. policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu bērnu.
5.5. No valsts budžeta finansētu Pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā var saņemt bērni ar smagiem garīga rakstura traucējumiem
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no 2 līdz 18 gadu vecumam. Sociālais dienests pieņem lēmumu par Pakalpojuma
nepieciešamību.
VI.

SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS BĒRNAM, KURŠ
CIETIS NO PRETTIESISKĀM DARBĪBĀM

6.1.Sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga
nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas
nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu
fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Pakalpojumu sniedz un apmaksā
no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
6.2.Ja bērns ir cietis no prettiesiskām darbībām, Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi
dokumenti:
6.2.1. bērna vecāku, aizbildņa, bāriņtiesas, vai izglītības iestādes vadītāja (ja
bērns cietis izglītības iestādē) iesniegums;
6.2.2. psihologa vai profesionāla sociālā darbinieka atzinums;
6.2.3. izraksts no bērna medicīnas kartes par saņemto ārstēšanu un medicīnisko
rehabilitāciju (ja tāda sniegta).
6.3.Pakalpojumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, var saņemt:
6.3.1. dzīvesvietā ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām;
i. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā.
6.4.Ja saskaņā ar psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu nepieciešams, lai kopā ar
bērnu rehabilitācijas institūcijā uzturas kāds no ģimenes locekļiem vai persona, kas
bērnu aprūpē, šīs personas uzturēšanos attiecīgajā institūcijā apmaksā no valsts
budžeta līdzekļiem.
6.5.Sociālais dienests, ja nepieciešams, organizē bērna nokļūšanu pie pakalpojuma
sniedzēja.
6.6.Pakalpojumu bērnam, kurš ir cietis no prettiesiskām darbībām, apmaksā no valsts
budžeta līdzekļiem.
VII.

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS SOCIĀLĀS
REHABILITĀCIJAS INSTITŪCIJĀ

7.1.Sociālais dienests pieņem dokumentus un izvērtē nepieciešamību piešķirt Sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk šajā nodaļā –
Pakalpojums) personai par valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā.
7.2.Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:
7.2.1.personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, ja
funkcionālie traucējumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem;
7.2.2.likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu
komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2. un 4.pantā minētās
personas;
7.2.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu aizsardzības
likuma 15.pantā minētās personas.
VIII. SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
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8.1.Lai saņemtu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, persona vai
tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:
8.1.1.iesniegumu, norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu;
8.1.2.dokumentus, kas apliecina personas, viņas laulātā un to personu, ar kurām
ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī atsevišķi
dzīvojošu apgādnieku (ja apgādnieks nevar maksāt pilnu pakalpojuma maksu)
ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus;
8.1.3.ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīta
medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas
slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamība, ja persona vēlas saņemt
sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojumu un ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā;
8.1.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un
piemērotāko Pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja
Pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar
garīgās attīstības traucējumiem;
8.1.5.invaliditātes vai pensionāra apliecības kopiju, ja Pakalpojumu vēlas
saņemt attiecīgi persona ar invaliditāti vai pensionārs;
8.1.6.citus dokumentus, atbilstoši attiecīgā Sociālā pakalpojuma veidam.
8.2.Sociālais dienests:
8.2.1.reģistrē personas iesniegumu;
8.2.2.apmeklē personu dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
8.2.3.izvērtē personas vai viņa ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un
nepieciešamību noslēgt vienošanos par to;
8.2.4.novērtē personas vajadzības pēc Sociālā pakalpojuma, aizpildot personas
vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;
8.2.5.pieprasa no citiem speciālistiem lēmuma pieņemšanai nepieciešamo
informāciju;
8.2.6.nepieciešamības gadījumā sastāda individuālo sociālās rehabilitācijas
plānu;
8.2.7.lemj par personai piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu un apjomu.
8.2.8.pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu vai
sagatavo starplēmumu par klienta vajadzībām atbilstoša sociālā pakalpojuma
nepieciešamību;
8.2.9.pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu vai uzņemšanu
rindā;
8.2.10. par pieņemto lēmumu informē personu.
8.3.Ja persona pieprasījusi valsts finansētu Sociālo pakalpojumu, Sociālais dienests
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nodrošina dzīves apstākļu apsekošanu (ja tas
nepieciešams lēmuma pieņemšanai), personas vajadzību novērtēšanu un lemj par
Sociālo pakalpojuma nepieciešamību, organizē pakalpojuma saņemšanu,
nepieciešamos dokumentus nosūta Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts
aģentūrai.
IX.

SAMAKSAS KĀRTĪBA PAR SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS
REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMIEM

9.1. Persona un/vai viņas apgādnieks maksā par Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu, ko sniedz pašvaldība, atbilstoši noslēgtajam līgumam
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
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9.2.Vecākiem ir pienākums maksāt par bērnam sniegtajiem ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumiem atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam un citiem
normatīvajiem aktiem.
9.3. Ja personai nepieciešams Sociālais pakalpojums, kuru nav izveidojusi Amatas
novada pašvaldība, pašvaldība slēdz līgumu ar citām pašvaldībām par attiecīgā pakalpojuma
sniegšanu un samaksu.

X. SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
10.1.Sociālo pakalpojumu saņēmējam ir tiesības:
10.1.1.bez maksas saņemt informāciju par pašvaldības sniegtajiem sociālajiem
pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību;
10.1.2.normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par
sociālo pakalpojumu;
10.1.3.iesniegt priekšlikumus un sūdzības par sociālo pakalpojumu kvalitāti un
klienta tiesību neievērošanu.
10.2.Sociālo pakalpojumu saņēmējam ir pienākums:
10.2.1.aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, noslēdzot vienošanos par
līdzdarbības pienākumiem;
10.2.2.sniegt patiesas ziņas par sevi un savu sociālo situāciju;
10.2.3.noslēgt līgumu, lai saņemtu sociālo pakalpojumu;
10.2.4.ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja noteikto sociālā pakalpojuma
saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
10.2.5.maksāt par sociālo pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā par sociālā
pakalpojuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;
10.2.6.sociālā pakalpojuma saņemšanas brīdī neatrasties alkohola, narkotisko,
psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
10.2.7. izmantot iespējas saņemt veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus, ja personai ir sociālās problēmas saistītas ar psihoaktīvo vielu
lietošanu.
XI.

GADĪJUMI, KAD IZBEIDZ SNIEGT SOCIĀLO PAKALPOJUMU

11.1.Sociālos pakalpojumus izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem
apstākļiem:
11.1.1.persona rakstiski lūdz pārtraukt sociālā pakalpojuma sniegšanu;
11.1.2.ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš;
11.1.3.personai pēc rehabilitācijas vairs nav nepieciešami ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, un tos var aizstāt ar
pakalpojumiem dzīvesvietā;
11.1.4.ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis;
11.1.5.ir beidzies sociālās rehabilitācijas kurss;
11.1.6.persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas, un sociālais
pakalpojums nav nepieciešams;
11.1.7.personai, kura iepriekš saņēmusi sociālo pakalpojumu dzīvesvietā, tiek
nodrošināts Pakalpojums institūcijā;
11.1.8.persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
11.1.9. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma
sniegšanu noteiktās saistības;
27

11.1.10.iestājusies personas nāve.
11.2.Sociālo pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā bērniem izbeidz sniegt, ja:
11.2.1.Amatas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aprūpes tiesību
atjaunošanu bērna vecākiem;
11.2.2.Amatas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu
audžuģimenē vai nodošanu aizbildnībā;
11.2.3.bērns sasniedzis pilngadību un uzsāk patstāvīgu dzīvi.
XII.

LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

12.1.Amatas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Amatas
novada domē.
12.2.Amatas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
likumā noteiktajā kārtībā.
XIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
13.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Amatas novada domes
2009.gada 19. augusta saistošie noteikumi Nr.11 „Amatas novada pašvaldības sociālo
pakalpojumu veidi un to piešķiršanas kārtība”.
13.2. Saistošie noteikumi publicējami Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
45. pantā paredzētajā kārtībā, kā arī Amatas novada pašvaldības mājaslapā un Amatas
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Amatas Avīze”.
13.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
“Amatas Avīze”.

Pašvaldības priekšsēdētāja

E.Eglīte
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Amatas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 8
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO
PAKALPOJUMU VEIDI UN TO
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Nepieciešams precizēt Amatas novada pašvaldībā pieejamos sociālos
pakalpojumus iedzīvotājiem.
2.1.Saistošo noteikumu projekts nosaka sociālo pakalpojumu veidus,
kādus nodrošina Amatas novada pašvaldība:
2.1.1.sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā;
2.1.2.ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojums pieaugušai personai institūcijā;
2.1.3.ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojums bērnam institūcijā;
2.1.4.sociālā rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā vai
institūcijā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;
2.1.5.sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā personai
sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanai;
2.2.Saistošo noteikumu projekts nosaka sociālo pakalpojumu
piešķiršanas kārtību.
2.3.Samaksas kārtību par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem.
2.4.Saistošo noteikumu projekts nosaka sociālo pakalpojumu saņēmēja
tiesības un pienākumus.
2.5.Saistošo noteikumu projekts nosaka gadījumus, kad izbeidz sniegt
sociālo pakalpojumu.
2.6.Saistošo noteikumu projekts nosaka Amatas novada Sociālā
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dienesta lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
3.Informācija par
3.1.Nepieciešamo līdzekļu kopējais izlietojums ir tieši saistīts ar
plānoto projekta
sociālās situācijas attīstību novadā.
ietekmi uz pašvaldības 3.2.Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
budžetu
veidot jaunas pašvaldības institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
4.Informācija par
4.1.Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu
plānoto projekta
tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas sociālās
ietekmi uz sabiedrību atstumtības riskam pakļautās personu grupas, personas ar
(mērķgrupām) un
funkcionāliem traucējumiem (pensijas vecuma personas, personas ar
uzņēmējdarbības vidi
invaliditāti) un maznodrošinātie, trūcīgie un krīzes situācijā nonākušie
pašvaldības teritorijā
iedzīvotāji.
4.2.Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs
mērķgrupu, uzlabojot sociālās atstumtības riskam pakļautās personu
grupas, personas ar funkcionāliem traucējumiem (pensijas vecuma
personas, personas ar invaliditāti), maznodrošināto, trūcīgo un krīzes
situācijā nonākušo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
5.Informācija par
5.1.Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos iedzīvotāji
administratīvajām
var vērsties Amatas novada pašvaldības Sociālajā dienestā.
procedūrām
5.2.Saistošo noteikumu projekts nosaka administratīvās procedūras un
kārtību, kādā sniedzami sociālie pakalpojumi Amatas novadā.
6.Informācija par
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika
konsultācijām ar
nodrošināta tādēļ, ka Saistošo noteikumu projekts neierobežo
privātpersonām
sabiedrības tiesības, pretēji – uzlabo sociālo pakalpojumu pieejamību
novada iedzīvotājiem.
Amatas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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PIELIKUMS
Amatas novada domes
19.03.2014. sēdes Nr.4
lēmumam
(protokols Nr.4, 3.p.)

PAR AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA FINANSĒTĀ
NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU KONKURSAM IESNIEGTO
PROJEKTU VĒRTĒJUMU

1. Par 2014gadā Amatas pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projekta konkursa
uzvarētājiem noteikt un pašvaldības finansējumu piešķirt projekta iesniedzēja prasītajā
apjomā sekojošām nevalstiskajām organizācijām:

Nr.

NVO nosaukums

Projekta nosaukums

Piešķirtā
līdzfinansējuma
summa (EURO)
693,00

Biedrība „Ģimenes
atbalsta rokdarbu
studija”
Amatas pagasta
pensionāru biedrība
„Dzīvesprieks”

Uzbūvē un izkrāso Latviju:
Sakārtota un pieejama vide
senioru dzīvespriekam

700,00

1.3.

Sporta klubs „Ašais”

700,00

1.4.

Biedrība „Skujenes
kultūrvides attīstība”
Biedrība „Amatas
novada attīstības
fonds”
Kultūrvēsturiskās
vides saglabāšanas
biedrība
Biedrība cīņās sporta
attīstībai „Ferrum”

Moderno tehnoloģiju ieviešana
vieglatlētu treniņu procesā
Skujenes raksti audumā
Vēsture tērpos un attēlos Nītaurē

216,00

Āraišu iedzīvotāju ikdienas darbi
vēlajā dzelzs laikmetā

700,00

Palīgmateriālu iegāde cīņas
sporta attīstībai

686,27

1.1.

1.2.

1.5.

1.6.

1.7.

693,00

2. Par 2014gadā Amatas pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projekta konkursa
uzvarētājiem noteikt un pašvaldības finansējumu piešķirt daļēji sekojošām nevalstiskajām
organizācijām:
Nr.

NVO nosaukums

Projekta nosaukums

Piešķirtā
līdzfinansējuma
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2.5.

Mednieku un makšķernieku
klubs „Zaube”
Nītaures pagasta sabiedrības
integrācijai, biedrība
Gaujas nacionālā parka
fonds, nodibinājums
Nodibinājums „Tūristu klubs
„BEBRI”
ANNO 1852

2.6.

Āraišu ezerpils fonds

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

summa
(EURO)
450,00

„Augšezers rullē”
Galda spēles
zināšanām
Zvārtes svētki

–

atpūtai, 500,00
570,00

Jubilejas pasākuma „Amata 540,00
50”organizēšanai
Jēkabi – jaunrudzu maizes 350,00
diena Āraišu dzirnavās
Āraišu svētki „Podi, medus 350,00
un tradīcijas senāk un šodien

3. Neatbalstīt sekojošus 2014.gada NVO projekta konkursā iesniegtos pieteikumus:
Nr.
3.1.

NVO nosaukums
Nītaureņi

3.2.

Nītaures evaņģēliski
luteriskā draudze

3.3.

Mednieku klubs „Līvi”

3.4.

Nodibinājums Brunis

Projekta nosaukums Atteikuma īss apraksts
Nītaureņu skola
Projekta apraksts un tāme
nekonkrēta, Līdzīgām
aktivitātēm pašvaldības
finansējums ir prasīts gan
2012., gan 2013.gadā.
Darbi, kas iepriecina- Projekta tāme nekonkrēta
māksla, kas
un nepārliecinoša, reāli
iedvesmo!
neatspoguļo aktivitāšu
izmaksas un nerada
pārliecību par prasītās
summas pamatotību.
Nītaures pagastā ir jau
bijis līdzīgs projekts
„Nītaures glezna”
Meža dzīvnieku
Projekta aktivitātēs
sastāva izpēte
iesaistīta tikai konkrēta
Drabešu pagasta
iedzīvotāju grupa,
teritorijā
mednieku kolektīva „Līvi”
biedri; nav pārliecinoši
norādītas citas iedzīvotāju
grupas, kuras tiks
iesaistītas projektā un kuri
izmantos projekta
rezultātus.
Nacionālo partizānu
bunkura informatīvo
materiālu
izgatavošana

Amatas novada bezmaksas
tūrisma bukletā ir ievietota
informācija par Nacionālo
partizānu bunkuru,
tādējādi pašvaldība jau ir
veicinājusi Nacionālo
partizānu bunkura
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3.5.

atpazīstamību plašākam
tūristu lokam
Tradicionālās
kultūras Amatu
darbnīcas Pašvaldība 2014.gadā ir
iniciatīvu centrs „Kas te” Amatu mājā
izveidojusi Amatu māju un
ieguldījusi daudz līdzekļu
Amatu mājas iekārtošanā
un uzturēšanā un atbalsta
‘” Kas te” darbību arī citos
veidos.
Skolēnu iesaistīšana
skolas dzīves un
novada
popularizēšanā

3.6.

Amatas pamatskolas
attīstības un atbalsta
biedrība

3.7.

Biedrība „Amatas novada Rakstnieku
parka
attīstības fonds”
iekārtošana Spārē

3.8.

Biedrība „Airēšanas un Amatas 50 jubilejai
tūrisma klubs „Kembi.lv” veltīto
informatīvo
materiālu izveide un
izstādes ierīkošana

NVO pieteikumā nav
konkursa nolikuma 4.7.
punktā noteiktās visas
pieteikuma sastāvdaļas –
nav iesniegta NVO
reģistrācijas apliecības
kopija, nav pievienots
pieteicēja, projekta
vadītāja CV
Pašvaldība tuvāko 5 gadu
laikā realizēs projektu
„Spāres meža parks”, kura
ietvaros varēs realizēt arī
šo projektu.
Projekta rezultāti aprakstīti
nepārliecinoši;
Informatīvo stendu izveide
un izvietošana pašreiz nav
aktuāla.

4. Divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas informēt projekta iesniedzējus par projekta
atbalstīšanu, daļēju atbalstīšanu vai noraidīšanu.
5. Konkursa rezultātus publicēt Amatas novada pašvaldības mājas lapā
www.amatasnovads.lv
Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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