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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.13
Amatas novada Drabešu pagastā

2012.gada 28. decembrī

Sēde sasaukta plkst. 10:00
Sēdi sāk plkst. 10:00.
Darba kārtība:
1. Par Amatas novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi Amatas
novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.5 „Amatas
novada pašvaldības budžets 2012.gadam” apstiprināšanu.
2. Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr. 12-09-LL29-L413201000006 „Rotaļu laukumu izveide Amatas novada pagastos” realizācijas
nodrošināšanai.
3. Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr.11-09-L32100-000231
„Drabešu muižas dzīvojamās ēkas rekonstrukcija par sabiedrisko un
amatniecības centru” realizācijas nodrošināšanai.
4. Par „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika Amatas novada pašvaldības teritorijā” projektu.
5. Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu.
6. Par Amatas novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amata vienību
saraksta apstiprināšanu.
7. Par komandējumu uz Briseli.
8. Par struktūrvienības- Nītaures publiskās pirts- izveidi.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
dzēšanu.
10. Par maksas pakalpojumiem, kurus sniedz novada pašvaldība, tās
struktūrvienības un iestādes.
11. Informācija par Amatas novada domes priekšsēdētājas rīkojumiem.
12. Par Amatas novada pirmskolas izglītības iestāžu/grupu darbības
kvalitātes novērtēšanas nolikuma apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma „Dūmlejas” nosaukuma apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma „Uguns novērošanas tornis Māļi” nosaukuma
apstiprināšanu.
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15. Par nekustamā īpašuma nosaukuma „Bungas” apstiprināšanu un
atdalīšanu.
16. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Augstkalni” zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu.
17. Par adrešu datu sakārtošanu.
18. Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes „Pīlādži 1” atkārtotu
izvērtēšanu.
19. Par zemes reformai paredzētās zemes „Pie Smeņģu fermas” atkārtotu
izvērtēšanu.
20. Par zemes reformai paredzētās zemes „Vidusķonēni” atkārtotu
izvērtēšanu.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglinājumiem politiski represētām
personām.
22. Par zemes nomu.
23. Par adreses piešķiršanu Skujenes pagastā
24. Par adreses piešķiršanu Zaubes pagastā.
25. Par adreses piešķiršanu Amatas pagastā.
26. Par adreses piešķiršanu Nītaures pagastā.
27. Par zemes transformāciju nekustamā īpašumā Drabešu pagasta
„Savieši”.
28. Par piedalīšanos nekustamā īpašuma „BMX trase” meža zemes
transformācijā.
29. Par Amatas novada Amatas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
30. Informācija par Amatas novada domes Finanšu, Izglītības un kultūras
un Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgo komiteju
pieņemtajiem lēmumiem.

Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte.
Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure.
Piedalās:
Deputāti: Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte
Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis Zvaigzne,
Valdis Lācis,
Āris
Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs.
Amatas novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demešenkova.
Nepiedalās deputāti: Mārtiņš Andris Cīrulis, Pēteris Sockis, Andris Jansons
Nr.1
Par Amatas novada domes saistošo noteikumu
„Grozījumi Amatas novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.5
„Amatas novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
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Izsakās: T.Šelengovs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu „Lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums:...
2)izstrādāt un apstiprināt pašvaldības budžetu”, 21.panta pirmās daļas 2.punktu „Dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var:... 2)apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu „Pašvaldība patstāvīgi
izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta
apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem
pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības
mājaslapā internetā. Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un
budžeta grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā
nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.”, ievērojot
likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, un
saskaņā ar Amatas novada domes 17.10.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada domes saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi
Amatas novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.5 „Amatas novada
pašvaldības budžets 2012.gadam”” saskaņā ar pielikumu.

Nr.2
Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr.12-09-LL29-L413201-000006
„Rotaļu laukumu izveide Amatas novada pagastos” realizācijas nodrošināšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās:J.Sekste
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, 26.09.2012. LAD Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
lēmumu Nr.09.6/2-11/3372 „Par projekta iesnieguma apstiprināšanu” un 19.09.2012.
noslēgto Iepirkuma līgumu Nr.17 starp Amatas novada pašvaldību un SIA „MK
Dizains”, Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut
Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 16240.00
(Sešpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit lati) vai ekvivalentu citā valūtā ar
Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada
ELFLA projekta Nr. 12-09-LL29-L413201-000006 „Rotaļu laukumu izveide
Amatas novada pagastos” realizācijas nodrošināšanai 2013.gadā.
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2. Aizņēmumu izņemt sākot no 2013.gada februāra mēneša pēc pieprasījuma.
3. Aizņēmumu ņemt uz 2 gadiem.
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2013.gada jūniju 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.3
Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projekta Nr.11-09-L32100-000231
„Drabešu muižas dzīvojamās ēkas rekonstrukcija par sabiedrisko un amatniecības
centru” realizācijas nodrošināšanai
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: T.Šelengovs
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, 25.01.2012. LAD Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
lēmumu Nr.09.3/2-11/411 „Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu” un
14.09.2012. noslēgto Iepirkuma līgumu Nr.16 starp Amatas novada pašvaldību un SIA
„Vidzemes energoceltnieks”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut
Amatas novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 120 400.00
(Viens simts divdesmit tūkstoši četri simti lati) vai ekvivalentu citā valūtā ar
Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada
ELFLA projekta Nr. 11-09-L32100-000231 „Drabešu muižas dzīvojamās ēkas
rekonstrukcija par sabiedrisko un amatniecības centru” realizācijas nodrošināšanai
2013.gadā.
2. Aizņēmumu izņemt sākot no 2013.gada aprīļa mēneša pēc pieprasījuma.
3. Aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem.
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2013.gada decembri 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.4
Par “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
Amatas novada pašvaldības teritorijā” projektu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
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Izsakās: L.Raiska, T.Šelengovs
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
1. Apstiprināt izstrādāto metodisko materiālu ‘”Udensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Amatas novada pašvaldības
teritorijā” projektu, kas nosaka ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu
aprēķināšanas un uzskaites kārtību.
2. Sākt apstiprināto metodikso materiālu pielietošanu sākot ar 2013.gada
1.janvāri.

Nr.5
Par Amatas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu, kas
nosaka, ka dome var apstiprināt pārvaldes struktūru, 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
kas nosaka, ka dome var noteikt pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,
2010.gada 30.novembra MK noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs" 8. un 21. punktu par amatu klasificēšanas kārtību, 2012.gada 20.novembra MK
noteikumu Nr.795 grozījumi MK 30.11.2010. noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs", 2009.gada 22.decembra MK noteikumiem Nr.1651
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba
samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”, un saskaņā ar Amatas
novada 19.12.2012. Finanšu komitejas atzinumu, izvērtējot pašvaldības darbiniekiem
noteiktos profesionālās darbības pamatuzdevumus un atbildību,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
1.Sākot ar 2013.gada 1.janvāri izdarīt izmaiņas novada pašvaldības amata
vienību sarakstā:
Izveidot 1(vienu) jaunu amata vienību pirts pārzinis, profesijas kods 5153 02.
Amatam noteikta 3 amatu saime, IIA amatu saimes līmenis, 6. mēnešalgu grupa.
2.Apstiprināt Amatas novada amatu klasificēšanas rezultātus, pamatojoties uz
2012.gada 20.novembra MK noteikumiem Nr.795 grozījumi MK 30.11.2010. noteikumos
Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" (papildināti ar apakšsaimi un
izmaiņām amatu saimes aprakstā) sekojošiem amatiem:
2.1. amatam „Finanšu nodaļas vadītājs-galvenais grāmatvedis” noteikta 12.3
amatu saime,
IVamatu saimes līmenis, 11. mēnešalgu grupa.
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2.2. amatam „Apvienotās izglītības pārvaldes galvenais speciālists metodiķis”
noteikta 29. amatu
saime, II amatu saimes līmenis, 10. mēnešalgu grupa.
3.Apstiprināt Amatas novada pašvaldības amatu sarakstu pēc stāvokļa uz
01.01.2013.
4.Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 21.11.2012. sēdē Nr.12
apstiprināto amata vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.12.2012.
Nr.6
Par Amatas novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amata vienību saraksta
apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu, kas
nosaka, ka dome var apstiprināt pārvaldes struktūru, 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
kas nosaka, ka dome var noteikt pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,
pamatojoties uz saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšanu, izvērtējot
pašvaldības budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu, ierobežojot ar atlīdzību saistītos
izdevumus, darbiniekiem noteiktos profesionālās darbības pamatuzdevumus, darba
pienākumu apjomu un darba noslodzi, Amatas novada domes 2012.gada 24.oktobra
lēmumu Nr.11 „Par bezskaidras naudas norēķiniem Amatas novada izglītības iestādēs”
un saskaņā ar Amatas novada 19.12.2012. Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
1.Apstiprināt Amatas novada pašvaldības pakļautībā esošo izglītības iestāžu
tehnisko darbinieku amatu sarakstus pēc stāvokļa uz 01.01.2013.
2. Neapstiprināt pirmskolas izglītības iestādes “Kastanītis” tehnisko darbinieku
amatu sarakstu pēc stāvokļa uz 01.01.2013., jautājumu atkārtoti izskatīt novada domes
Finanšu komitejas sēdē un pieņemto lēmumu apstiprināt novada domes sēdē 2013.gada
janvāra mēnesī.
2.Atzīt par spēku zaudējušu Amatas novada domes 22.08.2012. sēdē Nr.8
apstiprinātos Amatas novada pašvaldības pakļautībā esošo izglītības iestāžu tehnisko
darbinieku amata vienību sarakstus pēc stāvokļa uz 01.09.2012.

Nr.7
Par komandējumu uz Briseli
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: M.Ontužāne
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
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1. Komandēt Amatas novada domes priekšsēdētāju Elitu Eglīti dalībai Eiropas
Komisijas pārstāvniecības Latvijā organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā,
kas norisināsies Briselē (Beļģija) 2013.gada 22.-25.janvārī.
2. Izmaksāt Elitai Eglītei komandējuma dienas naudu par 2013.gada 22.25.janvāri ( ceļa un uzturēšanas izdevumi tiek segti no Eiropas Komisijas
līdzekļiem).
Nr.8
Par struktūrvienības – Nītaures publiskā pirts- izveidi
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās:V.Lācis
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
1. Izveidot jaunu Amatas novada pašvaldības struktūrvienību – Amatas novada
Nītaures publiskā pirts.
2. Apstiprināt Amatas novada Nītaures publiskās pirts apmeklēšanas noteikumus
saskaņā ar pielikumu.
Nr.9
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: T.Šelengovs, M.Veitners
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 1.
punktu un trešo daļu, nodokļu parādi dzēšami komercsabiedrībai, kooperatīvai
sabiedrībai vai citai privāto tiesību juridiskai personai – ja ar tiesas nolēmumu ir pabeigta
bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta. Likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā
panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Atsaucoties uz iepriekš minēto, kā arī
1) Cēsu rajona tiesas 02.05.2011. lēmums lietā C11086209 par maksātnespējīgās
SIA „Sonips”, VRN 44103023506, maksātnespējas procesa izbeigšanu;
2) Cēsu rajona tiesas 08.02.2012. lēmums lietā C11045010 par maksātnespējīgās
SIA „Kumada”, VRN 49503002647, maksātnespējas procesa izbeigšanu,
Amatas novada pašvaldība secina, ka iepriekš minēto juridisko personu nodokļu parādi ir
dzēšami. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un
nodevām „ 25. panta pirmās daļas 1.punktu, trešo un ceturto daļu, un piektās daļas 2.
punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
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1.

2.

3.

Dzēst SIA „Sonips”, VRN 44103023506, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
75.35 ( Septiņdesmit pieci lati 35 santīmi) apmērā, kā arī ar to saistīto
nokavējuma naudu,
Dzēst SIA „Kumada”, VRN 49503002647, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 21.66 ( Divdesmit viens lats 66 santīmi) apmērā, kā arī ar to saistīto
nokavējuma naudu,
Publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu.

Nr.10
Par maksas pakalpojumiem, kurus sniedz novada pašvaldība, tās struktūrvienības
un iestādes
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: V.Lācis, T.Šelengovs
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
1. Izdarīt grozījumus un papildinājumus Amatas novada domes 24.11.2010.
sēdes lēmumā “Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība,
tās struktūrvienības un iestādes” saskaņā ar pielikumu.
2. Grozījumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Nr.11
Informācija par Amatas novada domes priekšsēdētājas rīkojumiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: I.Lāce
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
Pieņemt zināšanai informāciju par domes priekšsēdētājas parakstītajiem
rīkojumiem:
1. “Par komisijas izveidi Amatas novada pirmskolas izglītības iestāžu/grupu
darbības kvalitātes novērtēšanas nodrošināšanai”.
2. “Par Amatas novada pirmskolas izglītības iestāžu/grupu darbības kvalitātes
novērtēšanas komisijas darbības kārtības apstiprināšanu”
3. “Par Amatas novada pirmskolas izglītības iestāžu/grupu darbības kvalitātes
novērtēšanas nolikuma apstiprināšanu”.
Nr.12
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Par Amatas novada pirmskolas izglītības iestāžu/grupu darbības kvalitātes
novērtēšanas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: I.Lāce, A.Zvaigzne
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada pirmskolas izglītības iestāžu/grupu darbības
kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Apvienotās uzglītības pārvaldes vadītājai
Dinai Dombrovskai.
Nr.13
Par nekustamā īpašuma “Dūmlejas”nosaukuma apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: J. Sekste
Amatas novada dome ir izskatījusi D.R. 2012.gada 27.novembrī reģistrēto
iesniegumu (reģ. Nr.1120120192) ar lūgumu apstiprināt jaunu nosaukumu “Dūmlejas”
Skujenes pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
1. Apstiprināt Skujenes pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
xxx nosaukumu “Dūmlejas”.
2. Zemes vienībai “Dūmlejas” saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.

Nr.14
Par nekustamā īpašuma nosaukuma “Uguns novērošanas tornis
Māļi”apstiprināšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste
Ir konstatēts, ka uz pašvaldības nekustamā īpašuma „Elkukalns 2” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu xxx atrodas Latvijas valsts Latvijas Republikas Zemkopības
ministrijai piederošs ēku-būvju īpašums „Uguns novērošanas tornis Māļi”
reģistrēts
Skujenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000195391.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro
daļu, Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu 4.un 5.punktu un Ministru kabineta
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2006.gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
1. Nodalīt no pašvaldības nekustamā īpašuma „Elkukalns 2”
Skujenes pagastā, Amatas novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxx atsevišķu apbūvētu zemes vienību aptuveni 0,15 ha
platībā, uz kuras atrodas Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai
piederošs ēku-būvju īpašums „Uguns novērošanas tornis Māļi”.
Platība var tikt precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas.
2. Atdalītajai zemes vienībai apstiprināt jaunu nosaukumu “Uguns
novērošanas tornis Māļi” Skujenes pagastā, Amatas novadā:
2.1. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to
platības precizēt, zemes gabalu iemērot dabā;
2.2. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme zem meža infrastruktūras
objektiem (kods 0201).
3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu xxx, saglabāt nosaukumu „Elkukalns 2”:
3.1. nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx,
kopējā platība – 3,6 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu
iemērot dabā;
3.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to
platības precizēt, zemes gabalus iemērot dabā;
3.3. zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

Nr.15
Par nekustamā īpašuma nosaukuma „Bungas” apstiprināšanu un atdalīšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: E.Eglīte
Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi nekustamā īpašuma Drabešu pagasta
„Zemītes” īpašnieces Z.C. 2012.gada 12.decembrī reģistrēto iesniegumu (reģ.
Nr.1220120093) ar lūgumu piekrist atdalīt un apstiprināt jaunu nosaukumu „Bungas”
nekustamā īpašuma “Zemītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
1. Piekrist nodalīt no nekustamā īpašuma “Zemītes” atsevišķu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu xxx un piešķirt tai jaunu nosaukumu
„Bungas”.
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2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx saglabāt iepriekšējo
zemes lietošanas mērķi.

Nr.16
Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Augstkalni” zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste
Amatas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Skujenes pagasta
„Augstkalni”
īpašnieka A.Ģ. pilnvarotās personas N.D. 2012.gada 7.decembrī
reģistrēto iesniegumu (reģ.Nr.1220120056) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma Skujenes pagasta “Augstkalni” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxx 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 nekustamā īpašuma “Augstkalni” atļautā
teritorijas izmantošana noteikta kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas (L) un dabas
pamatnes teritorija ar mežsaimniecībā izmantojamo teritoriju (ZM) (L, ZM - apzīmējumi
teritorijas plānojuma „Grafiskajā daļā”). Minimālā no jauna izveidojamā nekustamā
īpašuma zemes vienības platība ir noteikta 0,5 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 Zemes ierīcības likuma 5.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo daļu,
29.04.2011 MK noteikumiem Nr.288. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.
punktu, Amatas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17. „Par Amatas novada teritorijas
plānojumiem” un, saskaņā ar ierosinātāja N.D. iesniegumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
1. Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Augstkalni” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx, atbilstoši pievienotajai zemes robežu plānā
attēlotajai skicei.
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes ierīcības
projekta darba uzdevumu – pielikums.

Nr.17
Par adrešu datu sakārtošanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
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Izsakās: E.Eglīte
Precizējot Amatas novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
nosaukumus un adreses, Amatas novada pašvaldība izskatīja jautājumu par Drabešu
pagasta nekustamā īpašuma „Laiviņi” kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxx un ēkām ar kadastra apzīmējumiem xxx, , adreses apstiprināšanu.
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-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
Apstiprināt Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Laiviņi” (NĪ
kadastra xxx) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx un ēkām
vienotu adresi: ”Laiviņi”, Drabešu pagasts, Amatas novads.
Nr.18
Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes “Pīlādži 1”atkārtotu izvērtēšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste
Amatas novada pašvaldības dome ir saņēmusi valsts akciju sabiedrības “Valsts
nekustamie īpašumi” 2012.gada 29.novembrī reģistrēto vēstuli (reģ. Nr. 1120120212)
“Par zemesgabalu piekritību”, kurā norādīts, ka Skujenes pagasta nekustamie īpašumi
“Pie Smeņģu fermas”, “Pīlādži 1” un “Vidusķonēni” saskaņā ar likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 1.punktu piekrīt pašvaldībai.
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, pamatojoties uz likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 1.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
1. Apbūvēta zemes vienība “Pīlādži 1” ar platību 0,4 ha un kadastra
apzīmējumu xxx piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada domes vārda.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx saglabāt iepriekšējo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.19
Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes “Pie Smeņģu fermas”atkārtotu
izvērtēšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
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Izsakās: J.Sekste
Amatas novada pašvaldības dome ir saņēmusi valsts akciju sabiedrības “Valsts
nekustamie īpašumi” 2012.gada 29.novembrī reģistrēto vēstuli (reģ. Nr. 1120120212)
“Par zemesgabalu piekritību”, kurā norādīts, ka Skujenes pagasta nekustamie īpašumi
“Pie Smeņģu fermas” “Pīlādži 1” , un “Vidusķonēni” saskaņā ar likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 1.punktu piekrīt pašvaldībai.
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, pamatojoties uz likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 1.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
1. Apbūvēta zemes vienība “Pie Smeņģu fermas” ar platību 5,3 ha un
kadastra apzīmējumu xxx piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Amatas novada domes vārda.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx saglabāt iepriekšējo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nr.20
Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes “Vidusķonēni”atkārtotu
izvērtēšanu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste
Amatas novada pašvaldības dome ir saņēmusi valsts akciju sabiedrības “Valsts
nekustamie īpašumi” 2012.gada 29.novembrī reģistrēto vēstuli (reģ. Nr. 1120120212)
“Par zemesgabalu piekritību”, kurā norādīts, ka Skujenes pagasta nekustamie īpašumi
“Pie Smeņģu fermas” “Pīlādži 1” un “Vidusķonēni” saskaņā ar likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 1.punktu piekrīt pašvaldībai.
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, pamatojoties uz likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 1.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
1. Apbūvēta zemes vienība “Vidusķonēni” ar platību 0,6 ha un kadastra
apzīmējumu xxx piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Amatas novada domes vārda.
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2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx saglabāt iepriekšējo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Nr.21
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām personām
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: Ā.Kazerovskis, I.Lāce
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu par
50% kā politiski represētajām personām saskaņā ar šo personu
rakstiskajiem iesniegumiem.

Nr.22
Par zemes nomu
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
Apstiprināt noslēgto zemes nomas līgumu.

Nr.23
Par adreses piešķiršanu Skujenes pagastā
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: Ā.Kazerovskis
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro
daļu, 2009.gada 03.novembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas
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sistēmas noteikumi”2.punkta 6.2. apakšpunktu un Valsts zemes dienesta (VZD)
Vidzemes reģionālās nodaļas vēstuli Nr.2-04.1-V/5373,
nolemj:
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem xxx vienotu adresi: „Grantskalni”, Skujenes pagasts, Amatas
novads.
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx un būvēm ar kadastra
apzīmējumu xxxx vienotu adresi: „Ezerkalni”, Skujenes pagasts, Amatas
novads.
3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx un būvei ar kadastra
apzīmējumu xxx vienotu adresi: „Laimdotas 1”, Skujenes pagasts, Amatas
novads.
4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem xxxx vienotu adresi: „Kābeles”, Skujenes pagasts, Amatas
novads.
5. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx un būvei ar kadastra
apzīmējumu xxx vienotu adresi: „Laimdotas 4”, Skujenes pagasts, Amatas
novads.
6. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx un būvei ar kadastra
apzīmējumu xxxx vienotu adresi: „Laimdotas 9”, Skujenes pagasts, Amatas
novads.
7. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx un būvei ar kadastra
apzīmējumu xxx vienotu adresi: „Laimdotas 11”, Skujenes pagasts, Amatas
novads.
8. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx un būvei ar kadastra
apzīmējumu xxx vienotu adresi: „Laimdotas 12”, Skujenes pagasts, Amatas
novads.
9. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx un būvei ar kadastra
apzīmējumu xxx vienotu adresi: „Vālodzes”, Skujenes pagasts, Amatas
novads.
10. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx un būvēm ar kadastra
apzīmējumu xxx vienotu adresi: „Vidus Mellēni”, Skujenes pagasts, Amatas
novads

Nr.24
Par adreses piešķiršanu Zaubes pagastā
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro
daļu, 2009.gada 03.novembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas
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sistēmas noteikumi”2.punkta 6.2. apakšpunktu un Valsts zemes dienesta (VZD)
Vidzemes reģionālās nodaļas vēstuli Nr.2-04.1-V/5373,
nolemj:
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx un būvēm ar kadastra
apzīmējumu xxxx vienotu adresi: „Jaunoši”, Zaubes pagasts, Amatas
novads

Nr.25
Par adreses piešķiršanu Amatas pagastā
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: M.Veitners
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav).
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro
daļu, 2009.gada 03.novembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”2.punkta 6.2. apakšpunktu un Valsts zemes dienesta (VZD)
Vidzemes reģionālās nodaļas vēstuli Nr.2-04.1-V/5373,
nolemj:
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx un būvēm ar kadastra
apzīmējumu xxxx vienotu adresi: „Zipi 1”, Amatas pagasts, Amatas novads
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx un būvēm ar kadastra
apzīmējumu xxxx
vienotu adresi: „Dzērvītes”, Amatas pagasts, Amatas
novads
3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx un būvei ar kadastra
apzīmējumu xxx vienotu adresi: „Gundegas -5”, Amatas pagasts, Amatas
novads

Nr.26
Par adreses piešķiršanu Nītaures pagastā
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: J.Sekste
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav),
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro
daļu, 2009.gada 03.novembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”2.punkta 6.2. apakšpunktu un Valsts zemes dienesta (VZD)
Vidzemes reģionālās nodaļas vēstuli Nr.2-04.1-V/5373,
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nolemj:
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx un būvēm ar kadastra
apzīmējumu xxxx
vienotu adresi: „Sauleskalni”, Nītaures pagasts, Amatas
novads.
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx un būvēm ar kadastra
apzīmējumu xxxx vienotu adresi: „Divpļaviņas”, Nītaures pagasts, Amatas
novads.
3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx un būvei ar kadastra
apzīmējumu xxxx
vienotu adresi: „Pārupi”, Nītaures pagasts, Amatas
novads.
4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx un būvēm ar kadastra
apzīmējumu xxxx vienotu adresi: „Lejassārtēni”, Nītaures pagasts, Amatas
novads

Nr.27
Par zemes transformāciju nekustamā īpašumā Drabešu pagasta “Savieši”
Ziņo novada domes Tautsaimniecības un teritorijas attīstības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs Valdis Lācis
Izsakās: Ā.Kazerovskis
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
Turpināt 2005.gada 18.maijā apstiprināto līdzdarbības projekta realizāciju,
iesaistoties paredzēto darbu veikšanā saskaņā ar apstiprināto ieguves limitu smilts-grants
un smilts atradnē „Savieši”.

Nr.28
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma „BMX trase” meža zemes transformācijā
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: T.Šelengovs
Amatas novada pašvaldībā saņemts SIA „Tarmo” izpilddirektora T.S. 26.11.2012.
iesniegums, reģistrēts ar Nr.3-12.1/1120120165/I1419, kurā izteikts lūgums piedalīties
nekustamā īpašuma „BMX trase”
meža zemes transformācijas procesā ar
līdzfinansējumu.
Izskatot Amatas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
1) Nekustamais īpašums „BMX trase” reģistrēts uz T.S. vārda.
2) Nekustamais īpašums „BMX trase” sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību
6,3 ha.
3) Meža zemes transformācija nepieciešama smilts, grants karjera „Puškini” izveidei.
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Pamatojoties uz SIA „Tarmo” izpilddirektora T.S. 26.11.2012. iesniegumu,
Ministru kabineta 28.09.2004. noteikumu Nr.806 “Meža zemes transformācijas
noteikumi” 23.punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
Piedalīties meža zemes transformācijas projekta īstenošanā, nekustamajā īpašumā
„BMX trase” Drabešu pagastā, ar līdzfinansējumu Ls 250,00 (divi simti piecdesmit latu)
apmērā.

Nr.29
Par Amatas novada Amatas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās: E.Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
Apstiprināt Amatas novada Amatas pamatskolas nolikumu.

Nr.30
Informācija par Amatas novada pašvaldības Finanšu , Izglītības un kultūras un
Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komiteju pieņemtajiem lēmumiem
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās: V.Lācis, M.Ontužāne,I.Lāce
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR-12:Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Solvita Krastiņa, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila Raiska, Modris Veitners, Arnis
Zvaigzne, Valdis Lācis, Āris Kazerovskis, Jānis Sekste, Tālis Šelengovs; PRET-nav,
ATTURAS-nav) nolemj:
Pieņemt zināšanai informāciju par domes pastāvīgo komiteju sēdēs izskatītajiem
jautājumiem.

Sēdi slēdz plkst. 11:50

Sēdes vadītāja

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure
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Apstiprināti
Amatas novada domes 28.12.2013.
Sēdē Nr.13
(protokola Nr.13)

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

2012.gada 28.decembrī
Nr.15

Saistošie noteikumi

„Grozījumi Amatas novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.5
„Amatas novada pašvaldības budžets 2012.gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu
un 46.pantu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu
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Izdarīt Amatas novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.5 „Amatas
novada pašvaldības budžets 2012.gadam” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu
2012.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.1:
1.1. ieņēmumos 4 362 348 latu apmērā;
1.2. izdevumos 4 571 391 latu apmērā.”
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto speciālo budžetu
2012.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.2:
1.1. ieņēmumos 139 629 latu apmērā;
1.2. izdevumos 177 542 latu apmērā.”
3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto ziedojumu un dāvinājumu
budžetu 2012.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.3:
3.1. ieņēmumos 300 latu apmērā;
3.2. izdevumos 399 latu apmērā.
4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību apmēru saskaņā
ar pielikumu Nr.4.
5. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par grozījumiem Amatas novada domes
22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.5 „Amatas novada pašvaldības budžets
2012.gadam” saskaņā ar pielikumu Nr.7.”

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Apstiprināts
Amatas novada domes 28.12.2013.
sēdē Nr. 13
(protokols Nr.13)

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

NOLIKUMS

Amatas novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbības kvalitātes
izvērtējums
I.Vispārīgie jautājumi
1. Izdots saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Likumu par
pašvaldībām un LR saistošajiem normatīvajiem dokumentiem.
2. Amatas novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbības kvalitātes izvērtējuma
nolikums (turpmāk tekstā – nolikums) ir saistošs Amatas novada izglītības iestāžu
vadītājiem, un darbiniekiem, kuri strādā izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanu.
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3. Amatas novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbības kvalitātes izvērtējums
(turpmāk tekstā – izvērtējums) tiek veikts, respektējot pašvaldībai un iestādei pieejamos
resursus.
II. Izvērtējuma mērķis
4. Izvērtējuma mērķis - apzināt pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas
grupu pašreizējo materiāli tehnisko stāvokli, tā atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām, kā arī iepazīties ar pedagoģiskā procesa organizēšanas kvalitāti, lai izvērtētu
pirmsskolas izglītības sniegšanas kvalitāti novadā, kā arī izstrādātu uzlabojamo jomu
secīgu plānu.

III. Izvērtējamās jomas
5. Izvērtējums tiek veikts 4 (četrās) pamatjomās:
1. Ēkas, telpas un materiāli tehniskais nodrošinājums
2. Pedagoģiskā, atbalsta un tehniskā personāla
nodrošinājums
3. Pedagoģiskā procesa organizēšanas kvalitāte
4. Iestādes atpazīstamība pagastā/novadā/reģionā/valstī.
6. Katra joma tiek izvērtēta par konkrētu laika periodu:
1. joma – bez ierobežojuma
2. joma - 2009./2010. līdz 2012./2013. mācību gads
3. joma - 2009./2010. līdz 2012./2013. mācību gads
4. joma - 2009./2010. līdz 2012./2013. mācību gads.
6.1. tiek attiecināti īpaši ieguldījumi, sasniegumi pēdējo 10 kalendāro gadu laikā
jebkurā jomā
IV. Izvērtējuma norise
7. Izvērtējumu izglītības iestādēs laika periodā no 09.01.2013. līdz 31.05.2013. veic ar
Amatas novada domes priekšsēdētājas rīkojumu apstiprināta komisija (turpmāk tekstā –
komisija), kura darbojas saskaņā ar komisijas darba kārtību un izstrādāto laika grafiku.
8. Iestādes vadītājs līdz 14.01.2013. iesniedz Amatas novada domes priekšsēdētājai
adresētu pieteikumu par piedalīšanos iestādes darbības kvalitātes izvērtējuma procedūrā.
9. Iestādes vadītājs sagatavo un līdz 24.04.2013. plkst.17.00 iesniedz Amatas novada
apvienotajā izglītības pārvaldē iestādes darbības kvalitātes izvērtējuma plānu (turpmāk
tekstā – izvērtējuma plāns) pēc izstrādāta parauga un noteiktajiem kritērijiem.
10. Komisija veic izvērtējumu pēc izvērtējuma plāna pamatojoties uz iestādes vadītāja
iepriekš iesniegto izvērtējuma plānu un faktu materiālu, ko izvērtējuma procesā uzrāda
iestādes vadītājs, lai apliecinātu izvērtējumā iegūto punktu skaitu saskaņā ar Nolikuma V
daļu.
V. Izvērtējuma kritēriji
11. Izvērtējumu veic pēc katrā jomā noteiktajām izvērtējamajām vienībām, nosakot
iegūstamo punktu skaitu pēc vērtēšanas skalas vai pēc konkrēti nosauktajiem kritērijiem,
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kas norādīti pie konkrētās jomas izvērtējamās kvalitātes (1. jomā – 12. un 13. izvērtējamā
vienība, 4. jomā – 1., 2., 3., 4. izvērtējamā vienība)
Vērtēšanas skala:
Vērtējums
Atbilstība %
Punkti
Atbilst
100 - 61%
3 punkti
Daļēji atbilst
60 - 41%
2 punkti
Daļēji atbilst
40- 20%
1 punkts
Neatbilst
mazāk nekā 20% 0 punkti
12. Komisijai ir tiesības pārbaudīt iestādes vadītāja izvērtējuma plānā norādīto punktu
atbilstību iestādes dokumentācijā, tarifikācijā, VIIS datu bāzē un citos saistošajos
dokumentos. Līdz ar to, komisijai ir tiesības veikt korekcijas iestādes vadītāja
izvērtējuma plānā norādīto punktu skaitā, fiksējot un pamatojot pieņemto lēmumu
komisijas sēdes protokolā.
13. Izglītības iestādes, kuras izvērtējumā saņēmušas augstāko punktu skaitu, saņem
materiālu atbalstu turpmākās attīstības veicināšanai:
1. vieta – Ls 300 (trīs simti latu)
2. vieta – Ls 200 (divi simti latu)
3. vieta – Ls 100 (viens simts),
paredzēta veicināšanas balva – Ls 50 iestādei, kurā konstatēts vislielākais
darbinieku personiskais ieguldījums un iniciatīva.
14. Pēc izvērtējuma veikšanas (līdz 21.06.2013.) izglītības iestāžu vadītājiem iesniegt
pašvaldībā izskatīšanai iestādē uzlabojamo jomu sarakstu (ar veicamajiem uzdevumiem
prioritārā secībā) ar klāt pievienotām izmaksu tāmēm.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Apstiprināti
Amatas novada domes
28.12.2012.sēdē Nr. 13
(protokols Nr.13)

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

MAKSAS PAKALPOJUMI, KO SNIEDZ AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA,
TĀS STRUKTŪRVIENĪBAS UN IESTĀDES
1. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada pašvaldība un tās
struktūrvienības – Skujenes, Nītaures, Zaubes un Amatas pagasta pārvaldes.
1.1.

Nr. p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez
PVN(Ls)
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1.
2.
4.
5.
6.
7.

Fotokopijas izgatavošana A-4
Fotokopijas izgatavošana A-3
Printēšana
Faksa saņemšana, sūtīšana
Oriģinālu skenēšana, izdruka A-4 (abas puses)
Iesiešana ar spirāli: spirāle iesiešanai
Virspapīrs
Iesiešanas darbs

1 lpp.
1 1pp.
1 lpp.
1 lpp.
1 1pp.
1 gab.
1 gab.
1 lpp.

0,05
0,10
0,09
0,60
0,10
0,18
0,18
0,01

8.
9.

Laminēšana A-4
A-3

1 lpp.
1 lpp.

0,60
1,20

1.2. No maksāšanas atbrīvojami:
1.2.1. politiski represētās personas (uzrādot represētās personas apliecību),
1.2.2. 1. un 2. grupas invalīdi (uzrādot invalida apliecību),
1.2.3. daudzbērnu ģimenes un vientuļie pensionāri,
1.2.4. maznodrošinātie un trūcīgie iedzīvotāji (uzrādot Amatas novada sociālā
dienesta izsniegto izziņu).
1.3. Maksa par pakalpojumiem tiek iekasēta pirms pakalpojumu sniegšanas un
ieskaitāma Amatas novada pašvaldības budžetā.
2. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada pašvaldības bibliotēkas.
2.1.
Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

1.
2.

Kopēšana A4 melnbalta
Kopēšana A4 melnbalta

3.
4.

Printēšana A4 melnbalta
Printēšana A4 melnbalta

5.

Printēšana izdruka A4 krāsaina

6.

Printēšana izdruka A4 krāsaina

7.

Skenēšana A4

Lapas 1 puse
Lapas abas
puses
Lapas 1 puse
Lapas abas
puses
Lapas viena
puse
LapaS abas
puses
Lapas abas
puses

Cena bez
PVN (Ls)
0,05
0,10
0,05
0,10
0.50
1.00
0.10

2.2. Samaksas iekasēšana:
2.2.1. samaksu iekasē, izsniedzot kvīti. Maksa par pakalpojumiem tiek iekasēta
pirms pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma Amatas novada pašvaldības
budžetā.
2.3. par samaksas iekasēšanu atbild iestādes vadītājs.
2.4.no samaksas atbrīvojamas personas:
2.4.1. politiski represētās personas (uzrādot represētās personas apliecību),
2.4.2. 1. un 2. grupas invalīdi (uzrādot invalida apliecību),
2.4.3. maznodrošinātie un trūcīgie iedzīvotāji (uzrādot Amatas novada sociālā
dienesta izsniegto izziņu).
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3. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada izglītības iestādes
3.1.
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.
12.

Mērvienība Cena bez PVN
(Ls)
Kopēšana A4 melnbalta
Lapas1 puse
0,05
Kopēšana A3 melnbalta
Lapas1 puse
0,10
Kopēšas A4 melna uz krāsaina papīra
Lapas1 puse
0,07
Kpēšana A4 melna uz marmora papīra
Lapas1 puse
0,12
Printēšana A4 melnbalta
Lapas1 puse
0,09
Printēšana A4 krāsaina
Lapas1 puse
0,25
Printēšana A4 attēls
Lapas1 puse
0,35
Printēšana A4 uz Marmora papīra
Lapas 1 puse
0,20
Iesiešana ar spirāli: spirāle iesiešanai virspapīrs
1 gab.
0,18
iesiešanas darbs
1 gab.
0,18,
1 lpp.
0,01
Pakalpojums

Laminēšana A-4
Laminēšana A-3

1 lpp.
1 lpp.

0.60
1,20

3.2. Samaksas iekasēšana:
3.2.1. samaksu iekasē, izsniedzot kvīti. Maksa par pakalpojumiem tiek iekasēta
pirms pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma attiecīgās izglītības iestādes
budžetā.
3.2.2. par samaksas iekasēšanu atbild iestādes vadītājs.
4.

Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada Amatas kultūras centrs
Ģikšos, tautas nami Drabešos un Skujenē, kultūras centrs Zaubē, Nītaures
saieta nams.

4.1.
Nr.
Pakalpojums
p.k.
1. Saietu, aktu zāles un palīgtelpu, kā arī zāles
inventāra noma Nītaures saieta namā un
Drabešu, Skujenes tautas namā:
1.2. maksa par telpu rezervēšanu
1.3. maksa par telpu nomu
2. Saietu, aktu zāles un palīgtelpu, kā arī zāles un
virtuves inventāra noma kultūras centrā Ģikšos
un Zaubes kultūras centrā:
2.1. maksa par telpu rezervēšanu
2.2. maksa par telpu nomu

Mērvienība

Cena bez PVN
(Ls)

Stunda (h)

10,1.-

Stunda (h)

10.3.-

4.2. Samaksas iekasēšana:
4.2.1. par samaksas iekasēšanu, telpu rezervēšanu, līguma par telpu nomu
noslēgšanu, kā arī stundu uzskaiti atbild novada teritoriālās pārvaldes vadītājs.
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4.2.2. samaksu iekasē, izsniedzot kvīti.
4.2.3. Maksa par telpu rezervēšanu (1.2. un 2.1. punkts) tiek iekasēta pirms
pakalpojumu sniegšanas.
4.2.4. Maksa par telpu izmantošanu (1.3 un 2.2. punkts) tiek iekasēta pēc
pakalpojumu sniegšanas.
4.2.5. samaksa par telpu nomu tiek iekasēta rēķinot tā sniegšanu veselās laika
mērvienībās - stundās.
4.2.6. maksa par telpu rezervēšanu, telpu nomu ieskaitāma Amatas novada
pašvaldības budžetā.

5.

Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada Nītaures publiskā pirts.

5.1.
Nr.
p.k.
1.

2.

Pakalpojums

Mērvienība

Pirts apmekējums (viena reize):
Pieaugušais
Bērns (līdz 18 gadu vecumam)
Daudzbērnu ģimenes bērni (ģimenes ar trīs un
vairāk bērniem)

Cena bez PVN
(Ls)

1
1
1

1
0.5
0

6. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada saimnieciskā nodaļa:
6.1.
Nr.
p.k.
1.

2.
3.
4.

Pakalpojums
Zāles pļaušana ar trimmeri,
traktors
traktors
Autobusa pakalpojumi (līdz 19 sēdvietas)
Mikroautobusa pakalpojumi (9. sēdvietas)

Mērvienība
m2
m2
ha
km
km
h

Autobusa pakalpojumi

Domes priekšsēdētāja

Cena bez PVN
(Ls)
0,006
0,006
35,00
0,40
0,25
4,00 (novada
iedzīvotājiem
braucieniem atlaide 50%)

E. Eglīte
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Apstiprināti
Amatas novada domes
28.12.2012. sēdē Nr.13
(protokols Nr.13)

NĪTAURES PIRTS APMEKLĒŠANAS NOTEIKUMI
1. Iegādājoties vienreizēju apmeklējuma biļeti vai abonementu, apmeklētājs, ar to
iegādi, apliecina, ka ir iepazinies ar pirts apmeklēšanas noteikumiem un apņemas tos
ievērot.
2. Pirts apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.
3. Seansa laikā pirts telpā ir aizliegts izmantot jebkādus ķermeņa kopšanas kosmētiskos
līdzekļus.
4. Pirtī, kurā ir izmantota koka apdare, ir nepieciešams izmantot dvieļus.
5. Jāņem vērā, ka pirts, dušas telpu un ģērbtuves grīda var būt mitra, tādēļ pa to
jāpārvietojas piesardzīgi. Esiet uzmanīgi un piesardzīgi!
6. Pirms un pēc pirts lietošanas ir nepieciešams noskaloties dušā.
7. Ja, uzturoties pirtī, rodas diskomforta sajūta, uzturēšanās pirtī ir nekavējoties
jāpārtrauc.
8. Pirtī ir aizliegts uzturēties cilvēkiem, kas ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā.
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9. Pirts telpā ir aizliegts smēķēt.
10. Pirtī aizliegts ienest stikla traukus un priekšmetus.
11. Klientiem, kas slimo ar ādas sēnīšu un ķirurģiski strutainām slimībām, ieeja baseinā
un pirtīs ir stingri aizliegta.
12. Atrodoties pirts telpās, jāatturas no jebkādas rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu
personu dzīvību, veselību un drošību.
13. Pirts telpās ir aizliegts atstāt bez uzraudzības bērnus vecumā līdz 12 gadiem.
14. Ir nepieciešams konsultēties ar ārstu par iespējām apmeklēt pirti, ja jums ir:
- paaugstināts asinsspiediens;
- mazasinība;
- cukura diabēts;
- ķermeņa ādas apsārtums;
- izkliedētā vai multiplā skleroze;
- iekaisumi sākuma stadijā;
- sāpes ķirurģisko implantu apvidū;
- sirds un nieru slimības;
- sarkanā vilkēde;
- akūtas locītavu traumas;
- ginekoloģiskas vai onkoloģiskas slimības;
- u.c. slimības, kas var saasināties, apdraudēt apmeklētāju veselību un drošību.
14. Gadījumā, ja apmeklētājs pārkāpj pirts apmeklēšanas noteikumus, nereaģē uz pirts
darbinieku norādījumiem, pirts darbinieki ir tiesīgi izraidīt apmeklētāju, nekompensējot jau
apmaksāto apmeklējuma laiku.
Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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Pielikums
Amatas novada domes
28.12.2012. sēdes Nr.13lēmumam
(protokols Nr.13)

DARBA UZDEVUMS
Amatas novada zemes ierīcības projekta izstrādei Skujenes pagasta nekustamajam
īpašumam „Augstkalni”.
1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: : Zemes ierīcības likums, stājies
spēkā 2007. gada 1. janvārī, Amatas novada saistošie noteikumiem Nr.17 "Par
Amatas novada teritorijas plānojumiem" (17.09.2009.protokols nr.16,1.§.
2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:
Zemes ierīcības projekts izstrādājams Skujenes pagasta nekustamā īpašuma
„Augstkalni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42780070146:
• zemes gabala robežu pārkārtošanai, sadalīšanai;
• apgrūtinājumu konkretizēšanai;
• zemes lietošanas veidu aktualizācijai;
• nosaukuma maiņa.
2. Izejas materiāli:
• no 2009.gada 17.septembra spēkā esošais Amatas novada teritorijas plānojums
(pieejams arī internetā - www.amatasdome.lv);
• īpašnieka priekšlikumi;
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•
•

inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes
komunikāciju izvietojumu vai neesamību;
dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta
nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.

3. Izstrādes nosacījumi:
Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.
• projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz
informāciju, par aptvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka
iesnieguma dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu
nodibināšanu, dokumenti par esošajām inženierkomunikācijām, īpašnieka
apliecinājums par kredītsaistībām, zemes ierīkotajā informācija par vērā
ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par
zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;
• projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošās zemes vienības robežas,
būves kontūras, projektētās zemes vienības robežas, norādot zemes vienības
kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas
espējas katram zemes gabalam(vienībai),apgrūtinājumus ar kodiem, robežām
un platībām.
• projektu izstrādā 3 eksemplāros;
• projektam nosacījumu pieprasīšanu un saskaņošanu veic ar VAS
„Latvenergo”, SIA „Lattelecom”, un Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālo nodaļu.
4.Izpilde:
• izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu spēkā stāšanos;
• zemes ierīcības projekts īstenojams 4.gadu laikā;
• zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali reģistrēti
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti
zemesgrāmatā.

Sēdes vadītājs, Amatas novada
domes priekšsēdētāja

E.Eglīte
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APSTIPRINĀTS
ar Amatas novada domes 28.12.2012.
sēdes Nr.13 lēmumu
(protokols Nr.13)

Amatas novada pašvaldība

Amatas pamatskola
Reģ. Nr. 0512900328
Amatas pagastā, Amatas novadā, LV – 4141, tālrunis/fakss 64129376,
e-pasts amatask@inbox.lv

AMATAS PAMATSKOLAS
N O L I K U M S
Amatas novada Amatas pagastā

Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 15.panta 12.punktu
un 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu

I Vispārīgie jautājumi
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1. Amatas pamatskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Amatas novada pašvaldības (turpmāk
tekstā – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības
izglītības programmu un interešu izglītības programmas.
2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un
šis nolikums, kurš izdots, pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, un citi normatīvie akti, kas saistīti ar
izglītības jautājumiem.
3. Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, zīmogi ar mazā valsts ģerboņa attēlu
un ar mazā papildinātā valsts ģerboņa attēlu, kurus Skola izmanto saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par valsts simbolikas izmantošanu, kā arī noteikta parauga
veidlapas.
4. Izglītības iestādes finansiālā un saimnieciskā darbība notiek pamatojas uz Latvijas
Republikas likumdošanu. Skolai ir norēķinu konti bankā.
5. Skolas juridiskā adrese: Amatas pagasts, Amatas novads, Amatas pamatskola
tālr./fakss 64129376, mob. 29156766 e-pasts: amatask@inbox.lv.
II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

6. Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas
nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
7. Iestādes darbības pamatvirziens - izglītojošā darbība .
8. Iestādes uzdevumi ir:
8.1 nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai
izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai
un izglītības turpināšanai;
8.2. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu
personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
8.3. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu,
etnisko un kultūras savdabību;
8.4. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai
un apzinātai karjeras izvēlei;
8.5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem
izglītojamajiem;
8.6. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
8.7. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.
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III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas
9. Iestāde īsteno šādas izglītības programmas:
9.1 Pamatizglītības programmu, kods 21011111, licences Nr. 4849, derīga līdz 2017.
gada 31. jūlijam
9.2 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
kods 2101 56 11, licences Nr. V-92
9.3 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem, kods 21015811, licences Nr. V-4496.
10. Iestāde var īstenot arī interešu izglītības programmas, kuru finansēšanas kārtību
nosaka Ministru kabinets un dibinātājs.
11. Skola īsteno audzināšanas programmu, kuru izstrādā direktora vietnieks audzināšanas
jomā, apstiprina skolas direktors.
12. Pedagogi ir tiesīgi izmantot Izglītības un zinātnes ministrijas vai pašu izstrādātās
mācību priekšmetu programmas. Tās izvērtē skolas metodiskās komisijās un
apstiprina skolas direktors.
IV. Izglītības procesa organizācija
13. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības
likums un uz to pamata izdotie ārējie normatīvie akti, Darba kārtības noteikumi,
Iekšējās kārtības noteikumi, Iestādes padomes nolikums, Pedagoģiskās padomes
nolikums un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.
14. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu
datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
15. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē iestādē notiek Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā.
16. Izglītojamajiem divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās tiek
izsniegtas liecības ar ierakstiem par izglītojamā mācību sasniegumiem.
V. Izglītības iestādes vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
17. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba iestādes dibinātājs.
18. Iestādes direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos.
Direktora tiesības un pienākumi noteikti amata aprakstā un darba līgumā.
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19. Direktors vada iestādes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības
programmu īstenošanu. Direktors savu pilnvaru ietvaros lemj par iestādes
intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu.
20. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors. Direktors
ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu,
funkciju veikšanu.
21. Direktors nosaka pedagogu un citu darbinieku skaitu, darba samaksu.
22. Izglītības iestādes pedagogu pienākumus un tiesības nosaka Izglītības likums un tie ir
noteikti katra pedagoga amata aprakstā un darba līgumā.
23. Iestādes citu darbinieku pienākumi un tiesības ir noteikti konkrēto darbinieku amatu
aprakstos un darba līgumos.
VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi
24. Vispārīgās izglītojamā tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos normatīvajos
aktos.
25. Izglītojamā pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
VII. Iestādes metodiskā padome
26. Atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam, iestādes vadītājs izveido iestādes
metodisko padomi.
27. Iestādes padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un iestādes
padomes reglaments, ko izdod iestādes direktors.
VIII Iestādes pedagoģiskā padome
28. Atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam, iestādes direktors izveido iestādes
pedagoģisko padomi.
29. Iestādes pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un
pedagoģiskās padomes reglaments, ko izdod iestādes direktors.
IX Izglītības iestādes padome
30. Tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem un sabiedrību.Tā
darbojas saskaņā ar izglītības iestādes padomes reglamentu.
31. Izglītības iestādes padomes sastāvā ir:
31.1. 8 izglītojamo vecāki,
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31.2.
31.3.
31.4.

2 pedagogi, kuri vienlaicīgi nav izglītojamo vecāki;
direktors;
pašvaldības pārstāvis.

32. Izglītības iestādes padomes sastāvu nosaka padomes reglaments, ko veido, ievērojot
izglītības iestādes nolikumā ietvertās normas. Izglītojamo vecāku vai aizbildņu
pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt vairākumā. Izglītības iestādes padomes vadītājam
ir jābūt ievēlētam no izglītojamo vecāku vai aizbildņu vidus.
X Iestādes izglītojamo pašpārvalde
33. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos
iestādes darba organizēšanā, izglītojamie pēc savas iniciatīvas un ar iestādes
pedagogu un direktora atbalstu veido Izglītojamo pašpārvaldi.
34. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka
izglītojamo pašpārvaldes reglaments, ko izdod iestādes direktors.
XI Iestādes finansēšana
35.Iestādes finansēšanas avotus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un
citi normatīvie akti.
36. Iestādi finansē tās dibinātājs.
37. Iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
37.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
37.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos
gadījumos;
37.3. no citiem ieņēmumiem.
XII Saimnieciskā darbība
38. Atbilstoši normatīvajiem aktiem iestādes direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un
citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai, un tiek
saskaņots ar Dibinātāju.
XIII Iestādes iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
39. Iestāde saskaņā ar iestādes nolikumu patstāvīgi izstrādā iestādes nolikumā noteiktos
iekšējos normatīvos aktus (iekšējie noteikumi, reglamenti). Direktors izdod iekšējos
normatīvos aktus.
XIV Iestādes izdota administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība
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40. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt,
iesniedzot attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam.
XV Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
41. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā
iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
42. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja, direktora vai
padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina iestādes dibinātājs.
XVI Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība
43. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.
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XVII Noslēguma jautājumi
44. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem iestāde kārto lietvedību (iestādes dokumentācija) un
iestādes arhīvu.
45. Iestāde noteiktā laikā sagatavo atskaites (gada pārskatu), ievērojot normatīvajos aktos
noteikto.
46. Iestāde savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus:
46.1 attiecībā uz higiēnas normu un noteikumu ievērošanu;
46.2.attiecībā uz ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu un
noteikumu ievērošanu.

Direktore

Aleksandra Freivalde
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