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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.7
Amatas novada Drabešu pagastā

2013. gada 26.jūnijā

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi sāk plkst. 14:00
Darba kārtība:
.
1. Par Amatas novada Vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu.
2. Par Amatas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva
apstiprināšanu.
3. Par Amatas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu.
4. Par Amatas novada pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas
apstiprināšanu.
5. Par Amatas novada Saimnieciskās un Labiekārtošanas nodaļu apvienošanu.
6. Par Amatas novada domes darba samaksas nolikuma grozījumiem.
7. Par inženierbūvju pirkšanu no VAS „Latvijas dzelzceļš”.
8. Par Amatas novada mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.
9. Par Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā iesniedzamo projekta
pieteikumu „Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa novērtējums Amatas
novadā”.
10. Par nekustamā īpašuma nosaukuma „ Meža Gailīši” apstiprināšanu un
atdalīšanu.
11. Par nekustamā īpašuma nosaukuma „ Robežkalns 1” apstiprināšanu un
atdalīšanu.
12. Par nekustamā īpašuma nosaukuma „Riekstu kalns” apstiprināšanu un
atdalīšanu.
13. Par adreses maiņu Amatas pagasta „ Vecnīgalēs”.
14. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma „ Rozes A” apstiprināšanu.
15. Par grozītā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta
nekustamo īpašumu „ Billes krasts”, „ Billes HES”, „ Billlīte”, „ Billes sala”, „
Billes dārzi", ” Bille 3” un „ Bille 2” robežu pārkārtošanu.
16. Zemes nomas līgumu apstiprināšana.
17. Biedrības „ Amatas novada attīstības fonds” sniegtā informācija.
18. Par dalību Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē.

Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
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Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure
Sēdē piedalās:
Deputāti: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa,
Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja, Vaira Zauere, Pēteris Grugulis,
Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Jānis Sekste, Modris Veitners.
Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenkova.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Amatas novada Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas specialists
Gints Bauers.
Amatas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Pīpkalēja.
Biedrības “ Amatas novada attīstības fonads” pārstāve Anita Beikule.
Nepiedalās deputāts: Pēteris Ontužāns

Nr.1
Par Amatas novada vēlēšanu komisijas apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
atsevišķu funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai
dome no domes deputātiem vai attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem, pieaicinot
attiecīgus speciālistus, var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, un likuma „
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likums” 2.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vēlēšanu komisija kā pastāvīga
pašvaldības institūcija darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas
pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunizveidotā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu
komisiju.
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 17. punktu
un 61.panta pirmo daļu, kā arī uz likuma „ Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 1. panta pirmo daļu, 2.panta pirmo
daļu un 5.panta pirmo daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Izveidot Amatas novada Vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā.
1. Apstiprināt Amatas novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
1.1.Ināra Rutkovska,
1.2.Vita Demešenkova,
1.3.Ilona Rodina,
1.4.Maija Žīgure,
1.5.Ilze Gablika,
1.6.Teiksma Riekstiņa,
2.7.Mārtiņš Kalācis.
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Nr.2
Par Amatas novada pašvaldības administratīvās komisijas apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 24 punktu, kas nosaka, ka
Dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās,
komisijas, valdēs un darba grupās,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja,
Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks,
Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Amatas novada pašvaldības administratīvo komisiju veido:
1.1. Juris Suseklis,
1.2. Aleksandra Freivalde,
1.3. Teiksma Riekstiņa,
1.4. Līvija Ķauķīte,
1.5. Mārtiņš Andris Cīrulis.

Nr.3
Par Amatas novada pašvaldības iepirkumu komisijas apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M.Timermanis, M.Veitners, J.Sekste
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 24 punktu, kas nosaka, ka
Dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās,
komisijas, valdēs un darba grupās, kā arī likuma likumu "Par pašvaldībām" 61. pantu
un „Publisko iepirkumu likumu”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1.Amatas novada pašvaldības iepirkumu komisiju veido:
1.1.Egons Veidemanis,
1.2.Arvīds Lukjanovs,
1.3.Jānis Sekste,
1.4.Māris Timermanis,
1.5.Margita Karlsberga,
1.6.Ilona Muižniece.

Nr.4
Par Amatas novada pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 24 punktu, kas nosaka, ka
Dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās,
komisijas, valdēs un darba grupās un likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma
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privatizācijas komisijām” 2.pantu, kas nosaka, ka Pašvaldību īpašuma privatizācijas
komisijas kā pastāvīgi funkcionējošas komisijas pašvaldību īpašuma objektu
privatizācijai izveido attiecīgās pašvaldības augstākā lēmējinstitūcija,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja,
Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks,
Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1.Amatas novada pašvaldības īpašumu privatizācijas komisiju veido:
1.1.Māris Timermanis,
1.2.Vēsma Ķesa,
1.3.Margita Karlsberga,
1.4.Gints Bauers,
1.5. Egons Veidemanis.

Nr.5
Par Amatas novada Saimnieciskās un Labiekārtošanas nodaļu apvienošanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: J.Sekste,M.Veitners, Ā.Kazerovskis, P.Grudulis,A.Jansons, M.Timermanis
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. un 2. punktu, kas nosaka, ka
Pašvaldībām ir autonomās funkcijas: 1) organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā,
kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 2) gādāt 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 likuma 21.panta 6. punktu, kas
nosaka, ka Dome var apstiprināt pašvaldības teritoriālo dalījumu un tā pārvaldes
struktūru,
izvērtējot novada domes Saimnieciskās nodaļas un Labiekārtošanas nodaļas
darbinieku pienākumus un to izpildi, secina, ka nodaļas darbinieku darbībā notiek
abpusēja nodaļu funkciju izpilde un nodaļu tehnisko resursu abpusēja izmantošana.
Lai nodrošinātu labāku nodaļu darbinieku darba koordināciju un plānošanu, kā arī
lai nodrošinātu, ka Saimnieciskās un Labiekārtošanas funkcijas vienlaicīgi tiek
realizētas novada teritoriālajās vienībās, esošo darbinieku ietvaros, ir izstrādāts
lēmuma projekts par abu nodaļu apvienošanu vienā strukltúvienībā.
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja,
Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks,
Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1.
Neapstiprināt lēmuma „Par Amatas novada
Saimnieciskās un
Labiekārtošanas nodaļas apvienošanu” projektu.
2.
Izstrādāt kārtību kādā notiek novada pašvaldības struktūrvienību
Saimnieciskās un Labiekārtošanas nodaļas apvienošana vienā
struktūrvienībā.
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3.

Sagatavot lēmuma „ Par Amatas novada Saimnieciskās un Labiekārtošanas
nodaļas apvienošanu” jaunu redakciju.

Nr.6
Par Amatas novada domes darba samaksas nolikuma grozījumiem

Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: O.Elmere, S.Krastiņa, I.Lāce
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 12., 13. punktu, 41.panta
pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja,
Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks,
Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Grozīt Amatas novada domes darba samaksas nolikuma 3.2. punktu un izteikt sekojošā
redakcijā:
1.1. 3.2. Saskaņā ar 2013. gada 26. jūniju sēdes Nr.7 lēmumu ar par piedalīšanos
domes sēdēs un pastāvīgajās komitejās ir noteikta deputāta atlīdzība Ls 8.00. par
vienu darba stundu pirms nodokļu nomaksas.”
2.

Amatas novada domes darba samaksas 3.3. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
2.1. 3.3. Saskaņā ar 2013. gada 26. jūniju sēdes Nr.7 lēmumu domes
priekšsēdētāja vietnieks, par domes priekšsēdētāja vietnieka
pienākumu pildīšanu, ārpus dalības komiteju un domes sēdēs,
saņem atlīdzību 12 stundu apmērā ar likmi 8.00 lati par vienu
darba stundu pirms nodokļu nomaksas.
3. Izslēgt nolikuma 3.4.punktu.
4. Amatas novada domes darba samaksas nolikuma un 3.5. punktu izteikt sekojošā
redakcijā:
5.1. 3.5. Saskaņā ar 2013. gada 26. jūnija sēdes Nr.7 lēmumu par
domes komiteju priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu, komiteju sēžu
vadīšanu noteikta atlīdzība Ls 9.00 par vienu darba stundu pirms
nodokļu nomaksas.
5. Noteikt, ka grozījumi Amatas novada domes darba samaksas nolikumā stājas
spēkā ar 01.07.2013.
6.Par atbildīgo lēmuma izpildē noteikt domes izpilddirektoru Māri Timermani.

Nr.7
Par inženierbūvju pirkšanu no VAS „Latvijas Dzelzceļš”
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M.Timermanis, Ā.Kazerovskis

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļu, kas nosaka, ka
pašvaldībās autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
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(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds, 25.07.2012. domes lēmumu Nr.21. „Par dzelzceļa ūdensapgādes
sistēmas pārņemšanu” un iepazīstoties ar 06.06.2013. iesniegto VAS „Latvijas
Dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas sagatavoto anotāciju par nododamajām
ūdensapgādes inženierbūvēm Drabešu pagastā Ieriķu ciemā un Stacija „Āraiši”,
izvērtējot inženierbūvju nepieciešamību likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju
izpildei,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja,
Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks,
Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1.
Iegādāties no VAS „Latvijas Dzelzceļš”, ūdensapgādes inženierbūves:
artēziskā aka Nr.1 (SAP Nr.120 00000 3049); artēziskā aka (SAP Nr. 120
00000 3050) un sūkņu stacija kad. Nr. 42460070248011 (SAP Nr.
111/2610); ārējais ūdensvada tīkls (SAP Nr. 120 00000 2912); ārējais
ūdensvada tīkls (SAP Nr. 120 00000 2924); artēziskā aka (SAP Nr.120
00000 2962) likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļā noteikto funkciju
izpildei.
2.
Saskaņā ar SIA „Biznesa konsultantu grupa” veikto inženierbūvju
novērtējumu un VAS „Latvijas Dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas
sagatavoto anotāciju, kurā noteikta kopējā inženierbūvju iegādes summa
LVL 1445, piekrist iegādāties bez izsoles, par brīvu cenu minētās
inženierbūves par LVL 1445.
3.
Noteikt, ka pieņemtais lēmums nosūtāms VAS „Latvijas Dzelzceļš”
Prezidentu padomei lēmuma pieņemšanai par inženierbūvju pārdošanu un
Nekustamā īpašuma direkcijai nododamo inženierbūvju pārdošanas
sagatavošanai.
4.
Par atbildīgo pieņemtā lēmuma izpildes kontrolē noteikt domes
izpilddirektoru Māri Timermani.

Nr.8
Par Amatas novada mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1.Apstiprināt Amatas novada mūzikas un mākslas skolas nolikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Amatas novada mūzikas un mākslas
skolas direktorei Marikai Busotei-Uzuliņai.

Nr.9
Par Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā iesniedzamo projekta
pieteikumu „Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa novērtējums Amatas
novadā”
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Ziņo novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Pīpkalēja
Saskaņā ar likuma Latvijas Republikas „Jaunatnes likuma” 5. Pantu, kas
nosaka, ka Pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot
jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas
dokumentus. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes
politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība nodrošina institucionālu
sistēmu darbam ar jaunatni. Kā arī 12.panta trešo daļu, kas nosaka, ka Valsts budžeta
finansējuma saņēmējs var būt arī pašvaldība un biedrība vai nodibinājums, kura
projekts ir orientēts uz darbu ar jaunatni.
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja,
Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks,
Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursam „Ikgadējā
monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana
pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai” projekta pieteikumu un
realizēt novada teritorijā projektu „Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa
novērtējums Amatas novadā”.
2. Plānotās projekta realizācijas kopējās izmaksas Ls 1000 finansē Izglītības un
zinātnes ministrija no valsts budžeta finansējuma.
3. Par projekta realizācijas atbildīgo noteikt Teritorijas attīstības un Nekustamo
īpašumu nodaļu, projekta vadītāju Zani Pīpkalēju.
4. Atbildīgo par pieņemtā lēmuma izpildi noteikt domes izpilddirektoru Māri
Timermani.
Nr.10
Par nekustamā īpašuma nosaukuma “ Meža Gailīši” apstiprināšanu un
atdalīšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
specialists Gints Bauers
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Nītaures pagasta
“Gailīši”
īpašnieka G.S. 2013.gada 3.jūnijā reģistrēto iesniegumu
(reģ.Nr.0620130002) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu nosaukumu
“Meža Gailīši” nekustamā īpašuma “Gailīši” zemes vienībai.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
G.S. 2013.gada 3.jūnijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja,
Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks,
Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamās īpašuma “Gailīši” atsevišķu
zemes vienību un piešķirt jaunu nosaukumu “Meža Gailīši”.
2. Zemes vienībai “Meža Gailīši” saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Nr.12
7

Par nekustamā īpašuma nosaukuma “ Robežkalns 1” apstiprināšanu un
atdalīšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
specialists Gints Bauers
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Skujenes pagasta
“Robežkalns”
īpašnieces I.M. 2013.gada 27.maijā reģistrēto iesniegumu
(reģ.Nr.0520130211) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu nosaukumu
“Robežkalns 1” nekustamā īpašuma “Robežkalns” zemes vienībai.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, kā arī
I.M. 2013.gada 27.maijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamās īpašuma “Robežkalns” atsevišķu
zemes vienību un piešķirt jaunu nosaukumu “Robežkalns 1”.
2. Zemes vienībai “Robežkalns 1” saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.13
Par nekustamā īpašuma nosaukuma “ Riekstu kalns” apstiprināšanu un
atdalīšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
specialists Gints Bauers
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Skujenes pagasta
“Spilvas”
īpašnieka G.R. 2013.gada 12.jūnijā reģistrēto iesniegumu
(reģ.nr.0620130131) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu nosaukumu
“Riekstu Kalns” nekustamā īpašuma “Spilvas” zemes vienībai.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kā arī
G.R. 2013.gada 12.jūnijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere, Guna
Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese Varekoja,
Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks,
Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamās īpašuma “Spilvas” atsevišķu zemes
vienību un piešķirt jaunu nosaukumu “Riekstu Kalns”.
2. Zemes vienībai “Riekstu Kalns” saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.14
Par adreses maiņu Amatas pagasta “Vecnīgalēs
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
specialists Gints Bauers
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Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi P.S. 21.06.2013 reģistrēto iesniegumu
(reģ.Nr.0620130192) ar lūgumu mainīt viņa nekustamā īpašuma Amatas pagasta
“Vecnīgales”
adresi no “Vecnīgaļi”, Amatas pagasts, Amatas novads uz
“Vecnīgales”, Amatas pagasts, Amatas novads.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
ceturto prim daļu, 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 29. punktu, 2.8.apakšpunktu un P.S. 21.06.2013 reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Mainīt adresi no “Vecnīgaļi”, Amatas pagasts, Amatas novads
uz “Vecnīgales”, Amatas pagasts, Amatas novads
nekustamajam īpašumam “Vecnīgales” . Adresācijas objekta
kods Adrešu klsifikatorā - 104229530.

Nr.15
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma “ Rozes A” apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
specialists Gints Bauers
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Zaubes pagasta
“Rozes”
īpašnieka J.J. 2013.gada 14.jūnijā reģistrēto iesniegumu
(reģ.Nr.0620130147) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu nosaukumu
“Rozes A” nekustamā īpašuma “Rozes” zemes vienībai, jo atdalīto zemes vienību
nepieciešams izmantot valsts autoceļa P32 rekonstrukcijas projekta realizācijai.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kā arī J.J.
2013.gada 14.jūnijā reģistrēto iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Rozes” atsevišķu zemes
vienību ar aptuveno platību 0,12 ha un piešķirt tai jaunu
nosaukumu “Rozes A”.
2. Zemes vienībāi “Rozes A” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (kods
1101).

Nr.16
Par grozītā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta nekustamo
īpašumu „Billes krasts”, „Billes HES”, „Billīte”, „Billes sala”, „Billes dārzi”,
„Bille 3” un „Bille 2” robežu pārkārtošanai.
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
specialists Gints Bauers
Amatas novada dome izskatījusi J.L. un T.L. 2013.gada 26.jūnijā reģistrēto
iesniegumu (reģ. Nr.0620130208) ar lūgumu apstiprināt grozījumus izstrādātajam
zemes ierīcības projektam nekustamo īpašuma Drabešu pagasta „Billes krasts” zemes
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vienībām, nekustamā īpašuma „Billes HES” zemes vienībām; nekustamā īpašuma
„Billīte” zemes vienībai ; nekustamā īpašuma „Billes sala” zemes vienībai;
nekustamā īpašuma „Billes dārzi” zemes vienībai; nekustamā īpašuma „Bille 3”
zemes vienībai
un nekustamā īpašuma „Bille 2” zemes vienībai
robežu
pārkārtošanai.
Ir konstatēts, ka Amatas novada dome ar 22.12.2010 sēdes Nr.15 lēmumu
nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu „Par Drabešu pagasta nekustamo īpašumu
„Billes krasts”, „Billes HES”, „Billīte”, „Billes sala”, „Billes dārzi”, „Bille 3” un
„Bille 2” robežu pārkārtošanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata
tika veikta zemes ierīcības projekta izstrāde. Amatas novada dome ar 19.01.2011
sēdes Nr.1 lēmumu apstiprināja šo izstrādāto zemes ierīcības projektu. Amatas novada
dome ar 20.03.2013. sēdes Nr.3 lēmumu nolēma veikt grozījumus iepriekš minētajā
zemes ierīcības projektā. Pamatojoties uz šo lēmumu ir veikti zemes ierīcības projekta
grozījumi.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru
kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumiem”, Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada
teritorijas plānojumiem”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus zemes ierīcības projektā „„Billes krasts”, „Billes HES”,
„Billīte”, „Billes sala”, „Billes dārzi”, „Bille 3” un „Bille 2”, Bille, Drabešu pag.,
Amatas novads”.
2. Saglabāt nosaukumu „Billes krasts” zemes vienībai Nr.1 ar platību 2.46 ha, zemes
vienībai Nr.3 ar platību 2.08 ha, zemes vienībai Nr.9 ar platību 0.2623 ha, zemes
vienībai Nr.12 ar platību 0.6731 ha, zemes vienībai Nr.13 ar platību 0.85 ha, atbilstoši
zemes ierīcības projektam. Platības var tikt precizētas pie precīzās uzmērīšanas.
3. Saglabāt nosaukumu „Billes HES” zemes vienībai Nr.2 ar platību 4.87 ha, zemes
vienībai Nr.5 ar platību 0.4914 ha, zemes vienībai Nr.11 ar platību 0.8701 ha,
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platības var tikt precizētas pie precīzās
uzmērīšanas.
4. Saglabāt nosaukumu „Bille 3” zemes vienībai Nr.4 ar platību 0.1371 ha, atbilstoši
zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
5. Saglabāt nosaukumu „Billīte” zemes vienībai Nr.6 ar platību 0.96 ha, atbilstoši
zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
6. Saglabāt nosaukumu „Bille 2” zemes vienībai Nr.7 ar platību 0.1923 ha, atbilstoši
zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās uzmērīšanas.
7. Saglabāt nosaukumu „Billes dārzi” zemes vienībai Nr.8 ar platību 0.3679 ha,
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
8. Saglabāt nosaukumu „Billes sala” zemes vienībai Nr.14 ar platību 2.72 ha,
atbilstoši zemes ierīcības projektam. Platība var tikt precizēta pie precīzās
uzmērīšanas.
9. Zemes vienībai Nr.4 „Bille 3” saglabāt adresi – „Bille 3”, Bille, Drabešu pagasts,
Amatas novads.
10. Zemes vienībai Nr.7 „Bille 2” saglabāt adresi – „Bille 2”, Bille, Drabešu pagasts,
Amatas novads.
11. Zemes vienībai Nr.1 „Billes krasts” saglabāt adresi – „Billes krasts 2”, Bille,
Drabešu pagasts, Amatas novads.
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12. Zemes vienībai Nr.3 „Billes krasts” saglabāt adresi – „Billes krasts”, Bille,
Drabešu pagasts, Amatas novads.
13. Zemes vienībai Nr.12 „Billes krasts” saglabāt adresi – „Billes krasts 1”, Bille,
Drabešu pagasts, Amatas novads.
14. Zemes vienībai Nr.5 „Billes HES” saglabāt adresi – „Billes HES”, Bille, Drabešu
pagasts, Amatas novads.
15. Zemes vienībai Nr.2 „Billes HES” saglabāt adresi – „Billes HES 1”, Bille,
Drabešu pagasts, Amatas novads.
16. Zemes vienībai Nr.11 „Billes HES” saglabāt adresi – „Billes HES 2”, Bille,
Drabešu pagasts, Amatas novads.
17. Zemes vienībai Nr.6 „Billīte” saglabāt adresi – „Billīte”, Bille, Drabešu pagasts,
Amatas novads.
18. Zemes vienībai Nr.14 „Billes sala” saglabāt adresi – „Billes sala”, Bille, Drabešu
pagasts, Amatas novads.
19. Zemes vienībai Nr.8 „Billes dārzi” saglabāt adresi – „Billes dārzi”, Bille, Drabešu
pagasts, Amatas novads.
20. Zemes vienībai Nr.9 „Billes krasts” apstiprināt adresi – „Billes krasts 3”, Bille,
Drabešu pagasts, Amatas novads.
21. Zemes vienībai Nr.13 „Billes krasts” apstiprināt adresi – „Billes krasts 4”, Bille,
Drabešu pagasts, Amatas novads.
22. Zemes vienībai Nr.10 piešķirt jaunu nosaukumu „Bille 10” un apstiprināt adresi –
„Bille 10”, Bille, Drabešu pagasts, Amatas novads.
23. Noteikt iepriekš minētajām zemes vienībām sekojošus nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus:
23.1. Zemes vienībām Nr.1, Nr.3, Nr.9, Nr.10, Nr.12, Nr.13, Nr.14 – rekreācijas
nozīmes zeme (kods 0501).
23.2. Zemes vienībām Nr.2, Nr.5, Nr.11 – ūdens objektu zeme (kods 0302).
23.3. Zemes vienībām Nr.4, Nr.7 saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).
23.4. Zemes vienībai Nr.8 saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
lauksaimniecība (kods 0101).
23.5. Zemes vienībai Nr.6 – komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0801).
24. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.

Nr.17
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
specialists Gints Bauers
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus.
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Nr.18
Par biedrības “ Amatas novada attīstības fonds” sniegto informāciju
Ziņo biedrības “ Amatas novada attīstības fonds pārstāve Anita Beikule
Izsakās: Z.Pīpkalēja, O.Elmere

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Pieņemt zināšanai biedrības “Amatas novada attīstības fonds” sniegto
informāciju.

Nr.19
Par dalību Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izskatījusi Vidzemes plānošanas reģiona sniegto informāciju par reģionā
ietilpstošo vietējo pašvaldību vadītāju kopsapulci un Attīstības padomes sēdi,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-14: Elita Eglīte, Olita Elmere,
Guna Kalniņa-Priede,Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Inese
Varekoja, Vaira Zauere, Pēteris Grugulis, Andris Jansons, Āris Kazerovskis, Arnis
Lemešonoks, Jānis Sekste, Modris Veitners; PRET-nav, ATTURAS-nav), nolemj:
Deleģēt novada domes priekšsēdētāju Elitu Eglīti piedalīties kā Amatas
novada pašvaldības pārstāvi Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē.

Sēdi slēdz plkst. 15:35.

Sēdes vadītāja,
Amatas novada domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure
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Pielikums
Amatas novada domes 26.06.2013.
sēdes Nr.7 lēmumam
(protokols Nr.7)

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

Apstiprināts
ar Amatas novada domes
16.06.2010.sēdes Nr.8 lēmumu
Grozījumi izdarīti ar:
ar Amatas novada domes
24.10.2012. sēdes Nr.11 lēmumu
ar Amatas novada domes
20.02.2013. sēdes Nr.2 lēmumu
ar Amatas novada domes
26.06.2013. sēdes Nr.7 lēmumu

AMATAS NOVADA DOMES
DARBA SAMAKSAS NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar LR likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 12., 13.
punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu,
Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Darba samaksa šī nolikuma izpratnē ir mēnešalga, kas ietver samaksu par
virsstundu darbu, pabalsti, kompensācijas, piemaksa par darba zonas
paplašinājumu, papildus darbu, atlīdzība par deputāta pienākumu pildīšanu un ar
deputātu darbību saistītie atlīdzinātie izdevumi, atlīdzība par darbu komisijās.
1.2. Atlīdzības fondu (darba samaksu, sociālās, sociālās garantijas un atvaļinājumu)
nosaka saskaņā ar Amatas novada domes apstiprināto budžetu attiecīgajam
kalendārajam gadam.
1.3. Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas tiek noteiktas pamatojoties uz Ministru
kabineta normatīvajiem aktiem, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju
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amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma prasības. Amatpersonu un
darbinieku mēnešalgas konkrēto apmēru nosaka atbilstoši amatam, amatu
saimēm, līmeņiem un mēnešalgu grupām. Amatu sarakstu apstiprina novada
dome.
1.4. Domes amatpersonu un darbinieku mēnešalga nedrīkst pārsniegt domes
priekšsēdētāja mēnešalgu.
1.5. Domes deputātiem, amatpersonām un darbiniekiem netiek izmaksāti:
1.8.1. prēmijas un naudas balvas un netiek veikta materiālā stimulēšana;
1.8.2. netiek maksāts atvaļinājuma pabalsts;
1.6. Domes amatpersonai vai darbiniekam nosaka piemaksu pie mēnešalgas ne
vairāk kā 30 procentu apmērā no šīs amatpersonas vai darbinieka mēnešalgas par
prombūtnē esošas amatpersonas vai darbinieka pienākumu pildīšanu, pilda
vakanta amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem
pienākumiem pilda vēl citus pienākumus. Šī piemaksa tiek veikta ievērojot
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
prasības.
1.7. Domes amatpersonām un darbiniekiem atlaišanas pabalsta izmaksa tiek veikta
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ievērojot darba likuma un Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums prasības.
1.8. Mēnešalgas likme tiek noteikta vienlaicīgi ar amata vietas izveidošanu, tās
vērtējumu, ar domes lēmumu.
1.9. Mēnešalgas apmēra izmaiņu gadījumā un piemaksu piešķiršanas gadījumā darba
līgumā tiek izdarīti grozījumi, kurus noformē rakstveidā un paraksta abas
līgumslēdzējas puses.
1.10. Priekšlikumus par mēnešalgas likmes izmaiņām, piemaksu piešķiršanu, finansu
komitejai var iesniegt izpilddirektors vai nodaļu, iestāžu un struktūrvienību
vadītāji. Finansu komiteja sagatavo attiecīgo jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
1.11. Minimālā stundas tarifa likme un samaksa par virsstundu darbu tiek noteikta
saskaņā ar 30.11.2010.Ministru kabineta noteikumiem Nr.1096 “Noteikumi par
minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” un Darba
likumu, vienlaicīgi nosakot stundas tarifa likmi un maksimālo apmaksājamo
stundu skaitu.
1.12. Mēnešalgas apmērs vai stundas tarifa likme tiek norādīta darba līgumā ar
darbinieku.
1.13. Par izmaiņām darba samaksas sistēmā un apmērā, pašvaldības struktūrā, darba
vietu organizācijā darbiniekiem tiek rakstveidā paziņots ne vēlāk kā vienu
mēnesi iepriekš.
2. Domes priekšsēdētāja darba samaksa.
2.1.

Pašvaldības priekšsēdētāja amats ir algots.

2.2. Pašvaldības priekšsēdētāja mēnešalgas maksimālo apmēru nosaka balstoties uz
2009. gada 1. decembra likumu „Valsts un pašvaldību institūciju un darbinieku
atlīdzības likums” un ievērojot valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas
apmēru uz noteikšanas brīdi, pielietojot 3,64 punktu koeficientu.
2.3.
Domes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka ar domes lēmumu.
2.4.
Ja domes priekšsēdētājs tiek atbrīvots no amata pirms termiņa, no viņa
neatkarīgu iemeslu dēļ, viņam tiek izmaksāta kompensācija 1 mēnešalgas
apmērā.
2.5.
Domes priekšsēdētājam ir apmaksāts ikgadējais atvaļinājums.
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2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

Domes priekšsēdētājs, kurš, nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi
mācās izglītības iestādē, lai apgūtu amata pildīšanai nepieciešamās zināšanas,
saņem kompensāciju, kura sedz 30% no mācību maksas.
Domes priekšsēdētājam tiek izmaksāts pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai
apgādājamā nāvi vienas minimālās mēnešalgas apmērā.
Domes priekšsēdētāja cita veida materiālā stimulēšana tiek noteikta ar novada
pašvaldības domes lēmumu ievērojot valstī noteiktos normatīvos aktus.
Domes priekšsēdētājam, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā var izmaksāt
pabalstu 25% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā. Atvaļinājuma
pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāro gadu un izbeidzot amata
attiecības netiek atlīdzināts, gadījumā ja ikgadējais atvaļinājums nav
izmantots.

3. Atlīdzība par deputāta pienākumu pildīšanu.
3.1.
Domes deputāta mēnešalgas maksimālo apmēru nosaka balstoties uz 2009.
gada 1.
decembra likumu „Valsts un pašvaldību institūciju un darbinieku atlīdzības
likums” un ievērojot valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru,
pielietojot 1,2 punktu koeficientu.
3.2.
Saskaņā ar 2013. gada 26. jūniju sēdes Nr.7 lēmumu par piedalīšanos domes
sēdēs un pastāvīgajās komitejās ir noteikta deputāta atlīdzība Ls 8,00 par vienu
darba stundu pirms nodokļu nomaksas.
(Ar grozījumiem, kas apstiprināti 26.06.2013.Amatass novada domes sēdē, kas stājas spēkā ar
01.07.2013.).

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

Saskaņā ar 2013. gada 26. jūniju sēdes Nr.7 lēmumu domes priekšsēdētāja
vietnieks, par domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumu pildīšanu, ārpus
dalības komiteju un domes sēdēs, saņem, atlīdzību 12 stundu apmērā ar likmi
Ls 8,00 par vienu darba stundu pirms nodokļu nomaksas.
(Ar grozījumiem, kas apstiprināti 26.06.2013.Amatass novada domes sēdē, kas stājas spēkā ar
01.07.2013.).
(Izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti 26.06.2013. Amatass novada domes sēdē, kas stājas
spēkā ar 01.07.2013.).

Saskaņā ar 2013.gada 26 jūnija sēdes Nr.7 lēmumu par domes komiteju
priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu, komitejas sēžu vadīšanu noteikta
atlīdzība Ls 9,00 par vienu darba stundu pirms nodokļu nomaksas.
Par deputāta nepiedalīšanos domes un komiteju sēdēs tiek samazināma
atlīdzība par attiecīgo stundu skaitu.
Deputātu nostrādāto stundu uzskaiti veic domes norīkots darbinieks, kas
reģistrē arī deputātu nokavētās sēžu stundas.

4. Pašvaldības izpilddirektora amatpersonu un darbinieku darba samaksa.
4.1. Pašvaldības izpilddirektora amats ir algots un mēnešalgu nosaka ar domes
lēmumu. Izpilddirektora mēnešalgas apmēru nosaka saskaņā ar Amatas novada
domes apstiprinātu amatu un nodarbināto sarakstu atbilstoši amatam, amata
saimei, līmenim un algu grupai.
4.2. Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas nosaka ar Domes lēmumu. Mēnešalgas
apmēru nosaka saskaņā ar Amatas novada domes apstiprinātu amatu un
nodarbināto sarakstu atbilstoši amatam, amata saimei, līmenim un algu grupai:
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4.2.1. Amatu sarakstā katram amatam apstiprina atbilstošas
mēnešalgas, kuras ir diferencētas, ņemot vērā pašvaldības finansiālās
iespējas un normatīvajos aktos noteiktās mēnešalgas amplitūdas.
4.2.2. Viena amata nodarbinātajam darba algu var diferencēt ņemot
vērā amata aprakstā minētos amata pienākumus, darba specifiku un
atbildības pakāpi.
4.2.3. ja atlīdzību nenodrošina pašvaldības finanšu līdzekļi, tad
pārskata amata sarakstu un veic izmaiņas darba samaksā.
4.3. Darbiniekiem, kuriem darba samaksu veic pēc summētā darba laika uzskaites
mēnešalga tiek izmaksāta pamatojoties uz aprēķinu, ņemot vērā apstiprināto
stundas tarifa likmi un darba laiku pārskatu periodā (mēnesī).
4.4. Pašvaldības iestāžu darbinieku mēnešalgas nosaka iestādes vadītājs iestādes
budžeta ietvaros un LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.5. Amatpersonu un darbinieku minimālā mēnešalga, normāla darba laika ietvaros,
nav mazāka par valstī noteikto minimālo mēnešalgu.
4.6. Amatpersonai vai darbiniekam nosaka piemaksu pie mēnešalgas ne vairāk kā 30
procentu apmērā no tai noteiktās mēnešalgas ja papildus saviem tiešajiem amata
pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu vai darbinieku, pilda
vakanta amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem
pienākumiem pilda vēl citus pienākumus. Šī piemaksa tiek veikta ievērojot
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
prasības .
4.7. Nosakot piemaksu darbiniekiem, tiek ņemti vērā sekojoši kritēriji:
4.7.1. veicamā darba sarežģītība, kuru raksturo darbam nepieciešamā izglītība,
profesionālā pieredze;
4.7.2. darba darītāju atbildības pakāpe, kuru nosaka, ņemot vērā darbinieka
atbildību par darba norisi un rezultātiem, pieņemtajiem lēmumiem;
4.7.3. darba smagums, kuru darba izpildes laikā raksturo darbinieka psihiskā
un nervu piepūle, garīgā (intelektuālā) piepūle, veicamā darba
monotonitāte (vienmuļība, vienveidība), negatīvā psihiskā slodze.
4.7.4. Darba zonas paplašināšanas lielums un darbietilpība, nepieciešamais
laiks tā veikšanai, nepieciešamās papildus iemaņas un zināšanas.
4.8. Izpilddirektora, domes amatpersonu un darbinieku ikgadējais atvaļinājums tiek
piešķirts un apmaksāts saskaņā ar Darba likuma 73.,149. un 150. pantu.
4.9. Izpilddirektors, ja nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās
izglītības iestādē, lai apgūtu amata pildīšanai nepieciešamās zināšanas, saņem
kompensāciju, kura sedz 30 % no mācību maksas.
4.10. Izpilddirektoram, domes amatpersonai vai darbiniekam tiek izmaksāts pabalsts
sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēnešalgas
apmērā.
4.11. Domes amatpersonai vai darbiniekam tiek izmaksāts pabalsts bērna
piedzimšanas gadījumā vienas minimālās mēnešalgas apmērā par katru bērnu.
4.12. Izmaiņas minimālajā darba algā ir pamats mēnešalgu maiņai. Jaunās mēnešalgas
tiek noteiktas mēneša laikā no MK noteikumiem par izmaiņām minimālajā algā
pieņemšanas.
4.13. Par darbu svētku dienās un brīvdienās tiek noteikta apmaksa divkāršā apmērā vai
tiek piešķirta cita atpūtas diena mēneša laikā ar pašvaldības izpilddirektora
rīkojumu.
4.14. Darba samaksas izmaksu veic vienu reizi mēnesī bezskaidrajā naudā, ar
pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu līdz katra mēneša 10. datumam,
pamatojoties uz savstarpējo vienošanos.
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4.15. Darbinieku sociālās garantijas noteiktas saskaņā ar darba līgumu, kas noslēgts
starp darba devēju – Amatas novada pašvaldību – no vienas puses un
darbiniekiem no otras puses. Atsevišķas papildus sociālās garantijas ietver darba
koplīgumā, ja tāds noslēgts, vai ar atsevišķu domes lēmumu, ja nav noslēgts
darba koplīgums.
4.16. Domes amatpersonām un darbiniekiem, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā
ar izpilddirektora rīkojumu var izmaksāt pabalstu 25% apmērā no mēnešalgas
vienu reizi kalendāra gadā. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo
kalendāro gadu un izbeidzot darba tiesiskās attiecības netiek atlīdzināts,
gadījumā ja ikgadējais atvaļinājums nav izmantots. ”
4.16.2.Domes izpilddirektoram atvaļinājuma pabalstu piešķir Domes
priekšsēdētājs ar rīkojumu.
4.16.3.Domes amatpersonām un darbiniekiem netiek izmaksātas prēmijas un
naudas balvas.
4.17. Domes amatpersonām un darbiniekiem, kuriem atlaišanas pabalsts izmaksājams
saskaņā ar Darba likuma 112.pantu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma prasības, atlaišanas pabalsts
izmaksājams šādā apmērā:
4.17.1. viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) pie
darba devēja bijusi nodarbināta mazāk nekā piecus gadus;
4.17.2. divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) pie
darba devēja bijusi nodarbināta piecus gadus un vairāk.
4.18. Dome, saskaņā ar 06.08.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.343 ”Darba
aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” apmaksā speciālo medicīnisko
optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādi, kuras pamatojoties uz obligāto
veselības pārbaudi noteicis ārsts. Dome briļļu lēcu, vai kontaktlēcu, briļļu ietvaru
iegādi apmaksā summā līdz 50,-latiem vienu reizi divos gados.
5. Pašvaldības pakļautībā esošo iestāžu vadītāju darba samaksa
5.1. Novada domes izveidoto iestāžu vadītāju algas nosaka ar Domes lēmumu.
5.2. No valsts budžeta finansējamo izglītības iestāžu vadītājiem mēneša darba alga
tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajām pedagoģisko darbinieku
algu likmēm, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.3. Izglītības iestāžu vadītājiem tiek piešķirts apmaksāts astoņu nedēļu ikgadējais
atvaļinājums, neieskaitot svētku dienas.
6. Pabalsti.
6.1. Ja darbinieka un amatpersonas darba līgums tiek izbeigts sakarā ar to, ka tiek
samazināts darbinieku skaits, vai, ja iestādi likvidē, tad darbiniekam un
amatpersonai tiek izmaksāts atlaišanas pabalsts ievērojot Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma prasības.
6.2. Darbiniekam un amatpersonai tiek izmaksāts pabalsts vienas amatalgas apmērā
sakarā ar smagu nelaimes gadījumu. Pabalstu piešķir ar pašvaldības
izpilddirektora rīkojumu.
7. Atvaļinājumi.
7.1. Darbiniekiem un amatpersonai tiek piešķirts apmaksāts ikgadējais atvaļinājums
saskaņā ar Darba likumu un pašvaldības izpilddirektora, vai iestādes vadītāja
apstiprināto ikgadējo darbinieku atvaļinājumu grafiku.
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7.2. Ar pašvaldības izpilddirektora un iestādes vadītāja rīkojumu, izvērtējot
darbinieka vai amatpersonas veicamā darba specifiku, var piešķirt papildus
atvaļinājumu bez algas saglabāšanas, ģimenes apstākļu vai citu iemeslu dēļ.
7.3. Ja darbinieks un amatpersona ir saņēmis bezalgas atvaļinājumu vairāk kā četras
nedēļas gadā, nosakot kārtējo ikgadējo atvaļinājumu tiek piemērots Darba
likuma 152. pants.
7.4. Domes amatpersonām un darbiniekiem ir tiesības uz mācību atvaļinājumu, ja tas
sekmīgi mācās izglītības iestādē.
7.5. Saskaņā ar darbinieka un amatpersonas tiešā augstākstāvošā vadītāja rīkojumu
un izpilddirektora rīkojumu, tiek noteikts, vai mācību atvaļinājuma laikā tiek
saglabāta mēnešalga vai nē, ievērojot Darba likuma 157. pantu.
7.6. Ja darbinieka un amatpersonas ģimenē ir trīs un vairāk bērni līdz 16 gadu
vecumam, vai bērns invalīds, darbiniekam var piešķirt papildatvaļinājumu – 3
darba dienas, pamatojoties uz darbinieka iesniegumu.
7.7. Papildus atvaļinājuma dienas pievienojamas ikgadējam atvaļinājumam.
7.8. Ja darbinieks un amatpersona tiek atsaukts no atvaļinājuma darba apstākļu dēļ,
pēc vienošanās ar pašvaldības izpilddirektoru un tā rīkojumu, nostrādātas dienas
tiek kompensētas, piešķirot citas atpūtas dienas.
7.9. Darbiniekam un amatpersonai, kurš pilda atvaļinājumā esošā darbinieka
pienākumus var tikt noteikta piemaksa pie pamatalgas līdz 30% no darbinieka
amatalgas. Piemaksas nosaka ar novada izpilddirektora rīkojumu.
8. Komandējumi.
8.1. Komandējumi tiek noformēti ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.
8.2. Komandējumu dienas nauda tiek apmaksāta noteiktajā apmērā no attiecīgajā
valstī noteiktās dienas normas.
8.3. Dome, iespēju robežās, nodrošina darbinieku un amatpersonu ar nepieciešamo
transportu komandējuma vajadzībām. Ja komandējuma laikā darbinieks un
amatpersona izmanto sabiedrisko transportu, izdevumi tiek kompensēti 100%
apmērā, piestādot braukšanas apliecinošos dokumentus.
8.4. Gadījumos, kas darbinieku un amatpersonu nosūta strādāt ārpus tā patstāvīgās
darba vietas, dome nodrošina tam transportu un degvielu vai apmaksā darbinieka
ceļa izdevumus sabiedriskajā transportā.
9. Darbinieku kvalifikācijas celšana.
9.1. Darbiniekam un amatpersonai ir tiesības apmeklēt kvalifikācijas celšanas kursus
ar tā profesiju, vai veicamo darbu saistītos seminārus līdz 50 stundām gadā.
Šajos gadījumos dome sedz dalības maksu 100% apmērā.
9.2. Darbiniekam un amatpersonai, kurš apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus vai
seminārus, komandējuma un ceļa izdevumi tiek segti saskaņā ar šī nolikuma 7.
punktu.
10. Nobeiguma noteikumi.
10.1. Šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa ir pašvaldības domes amatu novērtēšanas
tabula, (pielikums Nr.1) un amata vienību saraksts (pielikums Nr.2), kurus ir
apstiprinājusi dome.
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10.2. Šis nolikums ir saistošs pašvaldības deputātiem, priekšsēdētājam,
izpilddirektoram, kā arī visām domes amatpersonām un darbiniekiem.
10.3. Grozījumi un papildinājumi šajā nolikumā izdarāmi ar pašvaldības lēmumu.
10.4. Šis nolikums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja

E.Eglīte
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