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Amatas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums Nr. 138
2020. gada 17. augustā 

20. 
augustā 

Cēsu teātra izrāde “Mucenieks un muceniece”
Režisore Edīte Siļķēna. Laukumā pie Ieriķu dzelzceļas 
stacijas plkst. 19.30. Ieeja par ziedojumiem.

21. 
augustā

“Iedvesmoties darīt Ieriķiem”. 
Praktiska saruna par iedzīvotāju lomu ciema attīstībā.
Ieriķu bibliotēkā plkst. 18.00. Bez maksas

22. 
augustā

“Randevū Skujenē”. Vienas dienas kafejnīcas Skujenē, 
atrakcijas un izklaides Skujenes centrā, “Lielā cienesta galds”, 
fotoizstāde Skujenes baznīcā “Skujenes draudze laika lokos”. 
Skujenē plkst. 11.00. Bez maksas

22.
augustā

Skujenes pašdarbnieku izrāde 
“Skujenes pilskana sapnis par cilvēku.” 
Režisore un idejas autore Baiba Jukņeviča. 
Skujenes pilskalna drupās plkst. 21.00. Bez maksas

23. 
augustā

Dievkalpojums 
Skujenes ev. lut. baznīcā plkst. 13.00

29. 
augustā

“Līvu kauss 2020” volejbolā
Līvos plkst. 11.00

29. 
augustā

Lielvārdes pensionāru biedrības teātra “PAŠI” izrāde  
Tijas Bangas komēdija “Septiņas vecmeitas”. 
Režisore Skaidrīte Tilaka.
Amatas kultūras centrā plkst. 14.00. Ieeja brīva.

29. 
augustā

Seno amatu prasmju demonstrācijas. Jānis Siliņš kals 
nažus un bultu uzgaļus, Andris Roze gatavos koka traukus 
un karotes, Baiba Roze demonstrēs ēdiena gatavošanu māla 
traukos ugunskurā, Inese Roze rādīs, kā vērpt ar vārpstiņu.
Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parkā no 11.00–17.00

29. 
augustā

Sporta svētki Līvos no plkst. 11.00 līdz 17.00 un 
zaļumballe ar grupu “5 Jāņi”  no plkst. 20.00 līdz 24.00

31. 
augustā

Jautra koncertizrāde un rotaļas kopā ar Vinniju Pūku 
un Trusīti. Pasākums ģimenēm ar bērniem.
Zaubes kultūras namā plkst. 13.00. Ieeja 1.00 EUR

5. 
septembrī

Deju kolektīva “Amata” 20 gadu jubilejas koncerts 
“Trīnes pirts lustes”. Pie Amatas kultūras centra (ārā) 
plkst.17.00. Ieeja brīva.

13. 
septembrī

(sm)ilgās rakstīti dzejoļi. Dzejas lasījumi, meistarklases, 
mūzika un rudens noskaņas. Piedalīsies Arvīds Ulme, 
Agita Dragone, Jānis Tomašs, Kārlis Vērdiņš.
Spāres muižas Rakstnieku parkā no plkst. 12.00 līdz 16.00. 
Ieeja brīva.

 PASĀKUMU KALENDĀRS

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Laura Lēģere,
Amatas novada pašvaldības 
Tūrsma un Āraišu  ezerpils nodaļa

Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar no-
dibinājumu “Āraišu ezerpils fonds” izsludina 
pieteikšanos konkursam par arheologu Zig-
rīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktās prēmijas 
piešķiršanu. Konkursa mērķis ir popularizēt 
kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu, 
izpēti un popularizāciju sabiedrībā. Prēmi-
ja tiek piešķirta kopš 2012. gada, un šogad tās 
piešķiršana saistīta ar Jāņa Apala jubilejas atzī-
mēšanu  – arheologam 17.  septembrī apritētu 
90 gadu. 

Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības
projektu vadītāja

Amatas novada pašvaldību apmeklēja sa-
tiksmes ministrs Tālis Linkaits, lai iepazītos ar 
satiksmes infrastruktūru Amatas novada paš-
valdības administratīvajā teritorijā un pārrunātu 
Satiksmes ministrijas kompetencē esošās noza-
res aktualitātes.

Ministrs iepazinās ar Ieriķos īstenoto SAM 
3.3.1 projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai ne-
pieciešamās infrastruktūras attīstība Amatas 
novada Drabešu pagasta Ieriķos” īstenošanu, 
kura laikā tiek veikta Cecīlu un Kumadas ielas 
krustojuma pārbūve un Lielās ielas atjaunošana. 
Vizītes turpinājumā tika aktualizēts jautājums 
par dzelzceļa infrastruktūras turpmāku attīstību, 
apmeklējot Ieriķu staciju un Melturu pieturu. 
Savukārt attīstot deinstitucionalizācijas pakal-
pojumus Spārē, aktuāls ir jautājums par valsts 
reģionālā autoceļa V317 Asaru ezers–Meltu-
ri pievienojumu valsts nozīmes autoceļam A2 

Prēmija tiks piešķirta trīs nominācijās: par ie-
guldījumu kultūras mantojuma izpētē novados, 
par pētījumiem arheoloģijā un par izglītojošo 
darbu skolās, veicinot skolēnu padziļinātu intere-
si par vēstures jautājumiem. Arheologu Zigrīdas 
un Jāņa Apalu vārdā nosauktās prēmijas pasnieg-
šana paredzēta 2020. gada 17. oktobrī.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Amatas 
novada pašvaldības mājaslapā www.amatasno-
vads.lv. Pieteikumi jāiesniedz elektroniski, sūtot 
uz e-pastu amatasdome@amatasnovads.lv līdz 
2020. gada 1. oktobrim. 

Papildu informācija:
Laura Lēģere, tālr. 29648775, 
e-pasts: laura.legere@amatasnovads.lv.

Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) un 
satiksmes drošības uzlabošanu šajā krustojumā.

Iepazīstinot ar ceļu uzturēšanu un būvniecību 
Amatas novadā, domes priekšsēdētāja atzinīgi 
novērtēja šajā plānošanas periodā pieejamo fi-
nansējumu, kas bija paredzēts grants ceļu pār-
būvei, kur projektos ir pārbūvēti aptuveni 15 km 
grants ceļu Amatas novada pagastos.

Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita 
Eglīte: “Reģionālās vizītes laikā Amatas novada 
pašvaldībā ar satiksmes ministru konstruktīvā 
sarunā tika pārrunāta satiksmes infrastruktū-
ras attīstība un ceļu uzturēšanas jautājumu loks 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, akcentē-
jot problēmjautājumus, kas saistīti ar satiksmes 
drošības nodrošināšanu reģionālo ceļu pieslēgu-
mu vietās valsts galvenajam autoceļam A2. Paš-
valdībai, risinot jautājumus, kas saistīti ar inter-
neta pieejamības uzlabošanu iedzīvotājiem un 
izglītības iestādēm, bija nozīmīgi izprast vidējās 
jūdzes optiskā tīkla turpmākās izmantošanas 
perspektīvas, kas ir nozīmīgs resurss teritorijas 
tālākai attīstībai.”

Ar Amatas novada pašvaldību tiekas 
satiksmes ministrs Tālis Linkaits

Aicinām pieteikt pretendentus arheologu 
Zigrīdas  un Jāņa Apalu vārdā nosauktajai prēmijai Inese Raiba,

Mārketinga un sabiedrisko 
attiecību daļas vadītāja, Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera

Latvijas lielākās uzņēmēju 
biedrības Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras (LTRK) 
Vid zemes reģionālā nodaļa aicina 
pieteikties uzņēmējus, valsts un 
pašvaldības iestādes, profesionālās 
un augstākās izglītības iestādes, 
amatniekus un mājražotājus dalībai 
“Vidzemes uzņēmēju dienās 2020”. 
Pasākums bija iecerēts maijā, bet 
ierobežojumu dēļ tas tika pārcelts 

uz 18. un 19. septembri. Tas, kā 
ierasts, norisināsies Valmieras kul-
tūras centrā, Rīgas ielā 10, un lau-
kumā pie Hanzas sienas Valmierā.

Pieteikšanās dalībai izstādē līdz 
2020.  gada 21.  augustam, sūtot 
pieteikumus uz e-pastu vidzemes-
izstade@gmail.com

Plašāka informācija pieejama, 
zvanot pa tālruni 20264530. Ak-
tuālā informācija, kā arī pietei-
kums-līgums pieejams mājaslapā 
www.vidzemesizstade.lv.

“Vidzemes Uzņēmēju dienas 
2020” organizē LTRK Vidzemes 
reģionālā nodaļa sadarbībā ar Val-
mieras pilsētas pašvaldību.

LTRK aicina uzņēmējus dalībai 
“Vidzemes uzņēmēju dienas 2020”

Foto: Zane Pīpkalēja

Jauno mācību gadu 
plānots uzsākt 

ar mācībām klātienē!
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Amatas novada pašvaldības 
domes sēdē

6. jūlijā domes ārkārtas sēdē 
lēma par investīciju projektu 
valsts budžeta aizņēmuma sa-
ņemšanai.

22. jūlijā domes sēdē lēma par:
•	 Amatas	novada	pašvaldības	

amata vienību saraksta apstipri-
nāšanu.

•	 izmaiņām	 pašvaldību	 ies-
tādes “Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas un Raunas 
novadu bāriņtiesa“ sastāvā.

•	 projekta	 “Āraišu	 ezera	 ap-
saimniekošana biotopa stāvokļa 
uzlabošanai” iesniegšanu.

•	 deklarētās	dzīvesvietas	anu-
lēšanu (10 jautājumi);

•	 Amatas	novada	pašvaldības	
īpašumā esošās kustamās mantas 
– piekabes autovedēja RYDWAN 
EURO B2600, reģ. Nr. P9112, no-
došanu atsavināšanai un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu.

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Vī-
toli”-6, Nītaure, Nītaures pa-
gasts, Amatas novads, kadastra 
Nr. 42689000084, nodošanu atsa-
vināšanai.

•	 nekustamā	 īpašuma	 “An-
nas Ezermaļi”, kadastra Nr. 
42960030182, nodošanu atsavi-
nāšanai un izsoles noteikumu ap-
stiprināšanu.

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Lī-
dumnieki”, ar kadastra Nr. 
42960030108, nodošanu atsavi-
nāšanai un izsoles noteikumu ap-
stiprināšanu.

•	 nekustamā	 īpašu-
ma “Pauļu pļavas”, kadastra 
Nr.  42960040104, nodošanu at-
savināšanai un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu.

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Sile-
nieki”, kadastra Nr. 42960070062, 
nodošanu atsavināšanai un izso-
les noteikumu apstiprināšanu.

•	 nekustamā	īpašuma	“Zītari”,	
kadastra Nr. 42960060035, nodo-
šanu atsavināšanai un izsoles no-
teikumu apstiprināšanu.

•	 nekustamā	 īpašuma	“Cepu-
rītes”, kadastra Nr. 42460090217, 
nodošanu atsavināšanai un izso-
les noteikumu apstiprināšanu.

Par nekustamā īpašuma 
“Annas Ezermaļi” izsoli
Amatas novada pašvaldība izsludina ne-

kustamā īpašuma „Annas Ezermaļi”, kadastra 
Nr.  42960030182, Annās, Zaubes pagastā, 
Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar 
kopējo platību 0,0735 ha, uz kura atrodas palīg-
ēka, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Ama-
tas novada pašvaldības interneta mājaslapā 
www.amatasnovads.lv vai Amatas novada paš-
valdībā. Sīkāka informācija par zemes gabala ro-
bežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 
29170544 (Valda Veisenkopfa).

Izsole notiks 2020. gada 7. septembrī plkst. 
14.00 Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, 
Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu 
par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar 
pilnvarotās personas starpniecību vai elektro-
niski uz e-pastu maris.timermanis@amatasno-
vads.lv līdz 2020. gada 3. septembra plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 500 EUR. 
Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gaba-
la nosacītās cenas, t.i., 50 EUR. Izsoles solis – 
100 EUR. Izsoles dalības maksa – 20 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles 
nodrošinājumu un dalības maksu Amatas no-
vada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada 
dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas no-
vads, reģistrācijas Nr. 90000957242): 

SEB banka: kods: UNLALV2X,
konts: LV52UNLA0050000013301;
AS Swedbank: kods: HABALV22,
konts: LV41HABA0551000289503.

Par nekustamā īpašuma 
“Cepurītes” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina ne-
kustamā īpašuma “Cepurītes”, kadastra 
Nr.  42460090217, Amatā, Drabešu pagastā, 
Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala 
ar kopējo platību 0,5971 ha, izsoli. Izsoles no-
teikumi pieejami Amatas novada pašvaldības 
interneta mājaslapā www.amatasnovads.lv vai 
Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija 
par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā 
arī apskati pa tālruni 26386581 (Gints Bauers).

Izsole notiks 2020. gada 9. septembrī plkst. 
14:00 Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, 
Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu 
par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar 
pilnvarotās personas starpniecību vai elektro-
niski uz e-pastu: maris.timermanis@amatasno-
vads.lv līdz 2020. gada 7. septembra plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 6900 EUR. 
Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala 
nosacītās cenas, t.i., 690 EUR. Izsoles solis – 
500 EUR. Izsoles dalības maksa – 20 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles 
nodrošinājumu un dalības maksu Amatas no-
vada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada 
dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas no-
vads, reģistrācijas Nr. 90000957242): 

SEB banka: kods: UNLALV2X,
konts: LV52UNLA0050000013301;
AS Swedbank: kods: HABALV22,
konts: LV41HABA0551000289503.

Par nekustamā īpašuma 
“Līdumnieki” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Lī-
dumnieki”, kadastra Nr. 42960030108, Zaubes pagastā, Amatas no-
vadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 6,8200 ha, izsoli. 
Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta 
mājaslapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sī-
kāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī 
apskati pa tālruni 26386581 (Gints Bauers).

Izsole notiks 2020. gada 7. septembrī plkst. 10:00 Amatas novada 
pašvaldības ēkā “Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pietei-
kumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar pilnvarotās 
personas starpniecību vai elektroniski uz e-pastu: maris.timerma-
nis@amatasnovads.lv līdz 2020. gada 3. septembra plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 11 200 EUR. Nodrošinājuma 
nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 1120 EUR. Izso-
les solis – 500 EUR. Izsoles dalības maksa – 20 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un 
dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas 
novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrā-
cijas Nr. 90000957242): 
SEB banka: kods: UNLALV2X, konts: LV52UNLA0050000013301;
AS Swedbank: kods: HABALV22, konts: LV41HABA0551000289503.

•	 nekustamā	īpašuma	“Plēsu-
mi”, kadastra Nr. 42460090216, 
nodošanu atsavināšanai un izso-
les noteikumu apstiprināšanu.

•	 atļaujas	 izsniegšanu	 lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes 
ierīkošanai mežā nekustamajā 
īpašumā [..].

•	 līdzdalību	atmežošanas	pro	
cesā nekustamajā īpašumā  [..].

•	 līdzdalību	 atmežošanas	
procesā nekustamajā īpašumā  
„Maksturnieki”.

•	 nekustamā	 īpašuma	 lieto-
šanas mērķa maiņu Skujenes pa-
gasta nekustamajā īpašumā [..].

•	 Drabešu	pagasta	nekustamā	
īpašuma [..] lietošanas mērķu no-
teikšanu.

•	 Drabešu	pagasta	nekustamā	
īpašuma [..] lietošanas mērķu no-
teikšanu.

•	 Amatas	 pagasta	 nekustamā	
īpašuma  [..] nosaukuma maiņu.

•	 Amatas	 pagasta	 nekustamā	
īpašuma “Strautu zeme” nosau-
kuma  maiņu.

•	 Drabešu	pagasta	nekustamā	
īpašuma [..] adreses apstiprināša-
nu.

•	 Skujenes	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma „Silkalnu mežs” ze-
mes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 42780070137 sadalīšanu.

•	 zemes	ierīcības	projekta	ap-
stiprināšanu Zaubes pagasta ne-
kustamā īpašuma [..] sadalīšanai.

•	 Drabešu	pagasta	nekustamo	
īpašumu [..] un [..] robežu pār-
kārtošanu.

•	 Amatas	 pagasta	 nekustamā	
īpašuma [..] sadalīšanu un nosau-
kuma  apstiprināšanu.

•	 Amatas	 pagasta	 nekustamā	
īpašuma [..] sadalīšanu un nosau-
kuma  apstiprināšanu.

•	 Elitas	 Eglītes	 ikgadējo	 ap-
maksāto atvaļinājumu.

•	 zemes	ierīcības	projekta	ap-
stiprināšanu Amatas pagasta ne-
kustamā īpašuma „Lejas Odiņi” 
sadalīšanai.

Nākamā domes sēde – 
26.08.2020. plkst. 15.30 

Par nekustamā īpašuma 
“Pauļu pļavas” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina ne-
kustamā īpašuma „Pauļu pļavas”, kadastra 
Nr. 42960040104, Zaubes pagastā, Amatas no-
vadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platī-
bu 2,9000 ha, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami 
Amatas novada pašvaldības interneta mājaslapā 
www.amatasnovads.lv vai Amatas novada paš-
valdībā. Sīkāka informācija par zemes gabala ro-
bežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 
26386581 (Gints Bauers).

Izsole notiks 2020. gada 7. septembrī plkst. 
12.00 Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, 
Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu 
par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar 
pilnvarotās personas starpniecību vai elektro-
niski uz e-pastu: maris.timermanis@amatasno-
vads.lv līdz 2020. gada 3. septembra plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 5400 EUR. 
Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala 
nosacītās cenas, t.i., 540 EUR. Izsoles solis – 500 
EUR. Izsoles dalības maksa – 20 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles 
nodrošinājumu un dalības maksu Amatas no-
vada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada 
dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas no-
vads, reģistrācijas Nr. 90000957242): 

SEB banka: kods: UNLALV2X,
konts: LV52UNLA0050000013301;
AS Swedbank: kods: HABALV22,
konts: LV41HABA0551000289503.

Amatas novada pašvaldība izsludi-
na nekustamā īpašuma “Silenieki”, kadastra 
Nr. 42960070062, Zaubes pagastā, Amatas nova-
dā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platī-
bu 4,9700 ha, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami 
Amatas novada pašvaldības interneta mājaslapā 
www.amatasnovads.lv vai Amatas novada paš-
valdībā. Sīkāka informācija par zemes gabala ro-
bežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 
26386581 (Gints Bauers).

Izsole notiks 2020. gada 9. septembrī plkst. 
10.00 Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, 
Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu 
par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar 
pilnvarotās personas starpniecību vai elektronis-

Par nekustamā īpašuma 
“Zītari” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekusta-
mā īpašuma „Zītari”, kadastra Nr. 42960060035, 
Zaubes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no 
zemes gabala ar kopējo platību 11,1400 ha, iz-
soli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada 
pašvaldības interneta mājaslapā www.amatas-
novads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka 
informācija par zemes gabala robežām, tā  iz-
mantošanu, kā arī apskati pa tālruni 26386581 
(Gints Bauers).

Izsole notiks 2020. gada 9. septembrī 
plkst.  12.00 Amatas novada pašvaldības ēkā 
„Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. 
Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt 
personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību 
vai elektroniski uz e-pastu: maris.timermanis@
amatasnovads.lv līdz 2020.  gada 7. septembra 
plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 8300  EUR. 
Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala 
nosacītās cenas, t.i., 830 EUR. Izsoles solis – 
500 EUR. Izsoles dalības maksa – 20 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles 
nodrošinājumu un dalības maksu Amatas no-
vada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada 
dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas no-
vads, reģistrācijas Nr. 90000957242): 

SEB banka: kods: UNLALV2X,
konts: LV52UNLA0050000013301;
AS Swedbank: kods: HABALV22,
konts: LV41HABA0551000289503.

ki uz e-pastu: maris.timermanis@amatasnovads.
lv līdz 2020. gada 7. septembra plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 6600  EUR. 
Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gaba-
la nosacītās cenas, t.i., 660 EUR. Izsoles solis – 
500 EUR. Izsoles dalības maksa – 20 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles no-
drošinājumu un dalības maksu Amatas novada 
pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, 
„Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, re-
ģistrācijas Nr. 90000957242): 

SEB banka: kods: UNLALV2X,
konts: LV52UNLA0050000013301;
AS Swedbank: kods: HABALV22,
konts: LV41HABA0551000289503.

Par nekustamā īpašuma “Silenieki” izsoli
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Nomas maksas atlaides 
izbeigšana krīzesskartajiem 

komersantiem
Saskaņā ar likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku 

novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību” darbības izbeigšanu ar 10.06.2020. piemērotā 
atlaide telpu nomas maksai līgumiem, kas noslēgti ar 
komersantiem, biedrībām un ģimenes ārstu praksēm, kas 
noteikts ar rīkojumu 3-4/2020/135, no 24.04.2020. zaudē 
spēku ar 01.08.2020.

Par nekustamā īpašuma 
“Plēsumi” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma 
“Plēsumi”, kadastra Nr. 42460090216, Amatā, Drabešu pagastā, 
Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 
1,6444 ha, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada 
pašvaldības interneta mājaslapā www.amatasnovads.lv vai 
Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes 
gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 
26386581 (Gints Bauers).

Izsole notiks 2020. gada 11. septembrī plkst. 10.00 Amatas 
novada pašvaldības ēkā “Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas 
novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt 
personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski 
uz e-pastu maris.timermanis@amatasnovads.lv līdz 2020. gada 
9. septembra plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 16 600 EUR. Nodrošinājuma 
nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 1660 EUR. 
Izsoles solis – 500 EUR. Izsoles dalības maksa – 20 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 
un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā 
(Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas 
novads, reģistrācijas Nr. 90000957242): 

SEB banka: kods: UNLALV2X,
konts: LV52UNLA0050000013301;
AS Swedbank: kods: HABALV22,
konts: LV41HABA0551000289503.

Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības
projektu vadītāja

Jūlijā ir uzsākti autoceļa Ērgļi–Drabeši (P31) 
seguma atjaunošanas darbi posmā no Ģikšiem 
līdz Amatai (44,36.–48,60.  km). Būvdarbu gaitā 
paredzēts veikt šķembu kārtas izbūvi, ūdens 
novades sistēmas sakārtošanu un dubulto virsmas 
apstrādi. Šajā ceļa posmā remontdarbu laikā 
noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h.

Jāmin, ka Amatas novada paš valdība jau vairāku 
gadu garumā ir vērsusies pie VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” ar iniciatīvu, izvēr tējot satiksmes intensitāti 
un ceļa stāvokli, rast iespēju uzlabot reģionāla 
autoceļa stāvokli posmā no Amatas līdz Ģikšiem. 
Tagad pašvaldība ir gandarīta, ka darbi ir uzsākti un 
autoceļa segums tiks atjaunots. 

Saskaņā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” sniegto 
informāciju, būvdarbus uz šī ceļa veic SIA Saldus 
ceļinieks.

Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības
projektu vadītāja

Šovasar Amatas novada Drabešu pagastā norit 
autoceļa “Puškina krustojums – Celmiņi” seguma 
atjaunošana 1,459 km garumā. 200 metrus garā 
posmā gar SIA “8 CBR” ražotni ir atjaunots asfalta 
segums, bet pārējā posmā turpinās grants seguma 
atjaunošana. Atjaunojot pašvaldības autoceļu “Puš-
kina krustojums–Celmiņi”, šobrīd tiek noņemts ceļa 
malu apaugums, tiek pārrakti un tīrīti grāvji, veicot 
gultnes profilēšanu un nogāžu planēšanu, izbūvētas 
caurtekas un vairāk nekā kilometru garā posmā tiek 
veikta grants maisījuma izbūve.

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu, paš-
valdības autoceļa “Puškina krustojums–Celmiņi” 
seguma atjaunošanai Amatas novada pašvaldība ir 
saņēmusi valsts budžeta dotāciju 70  300,49  EUR, 
ņemot vērā to, ka autoceļu izmanto piekļuvei 

LR Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajam ne-
kustamajam īpašumam “Poligons”.

Saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem, būvdarbus 
šajā objektā veic SIA “GP Holdings” (asfalta segu-
ma atjaunošanas darbi) un SIA “Karjeru tehnikas 
noma” (grants seguma atjaunošanas darbi).

 Tiek atjaunots segums uz pašvaldības autoceļa 
“Puškinas krustojums–Celmiņi”

Atjauno autoceļa segumu no Amatas līdz 
Ģikšiem

Ingrīda Lāce,
Melānijas Vanagas muzeja vadītāja

Septembrī ir rakstnieces dzimšanas diena. Man 
nav ziņu, kā M. Vanaga svinēja jubilejas, nav ziņu, 
kā viņa atpūtās.

Pēc atgriešanās no Sibīrijas 1957. gadā viņa aiz-
gūtnēm vāca informāciju par saviem tuviniekiem, 
savu dzimto pusi un tās ļaudīm, par Latvijas vēstu-
ri un apkopoja rokraksta grāmatu sērijā “Mūži un 
mirkļi”, nezinot, vai jel kādreiz izdosies ko publicēt, 
baidoties, ka jebkurā mirklī padomju varas pārstāvji 
var atklāt viņas darbību. Tās patiesi ir unikālas rok-
rakstā rakstītas vairāk nekā 100 biezas grāmatas.  

M. Vanaga paspēja sagatavot publicēšanai 7 grā-
matu sēriju “Dvēseļu pulcēšana”. Pazīstamākā no 
tām – 7. grāmata “Veļupes krastā”. 

Šajās grāmatās viņas dzimta izdzīvo Latvijas vēs-
turi vairāku gadsimtu dziļumā. Tātad, ja M. Vanaga 
dzimusi Drabešu pagasta “Veckalna Sermuļos”, tad 
saprotami, ka grāmatās daudz stāstu par mūspusi. 
Publicētās grāmatas – tā ir tā redzamā, izlasāmā 
daļa. 

Zinu, ka viņai ļoti patika arvien atgriezties dzim-
tajā pusē – Amatā. Neviens upes baseins, neviena 
upe nav ar tādu uzmanību un iedziļināšanos izpē-
tīta, ar tādu mīļumu aprakstīta kā Amata. Lai cik 
grūta būtu diena, lai kādi brikšņi izbristi un slīk-

šņas pārvarētas, vakaros, iekārtodamās siena zārdā 
uz nakts guļu, viņa vienmēr sev teica, ka “atkal viena 
skaista diena pie Amatas ir aizvadīta”.

Tapa vēl viena rokraksta grāmatu sērija “Amata”. 
Ir paveikts milzu darbs, kura vērtība vēl neapjaus-

ta, kura vērtība tikai augs. 
Aicinu novadniekus atbraukt uz Melānijas Vana-

gas muzeju, ieraudzīt dažas no šīm rokrakstu grāma-
tām, apjaust, ko paveikusi M. Vanaga, kādu mantoju-
mu atstājusi arī mums, amatiešiem. 

Par muzeja apmeklējumu noteikti iepriekš jāvie-
nojas. Zvaniet – 29445480! 

Jānis Gabrāns,
laikraksta “Druva”  korespondents

Āraišu evaņģēliski luteriskajā baznīcā šajā vasarā pabeigts kār-
tējais dievnamam būtiskais projekts – grīdas un sienu panelējuma 
atjaunošana.

Āraišu baznīcas mācītājs Ainis Ozoliņš stāsta, ka par šiem dar-
biem domāts sen, meklējot iespēju piesaistīt līdzekļus: “Lai arī grī-
das dēļi neizskatījās nemaz tik slikti, zinājām, ka tie ir ļoti stipri 
trupējuši. Savulaik, tos ieklājot, nebija padomāts par vēdināšanu, 
tie bija uzlikti uz klona. Līdzīgā stāvoklī arī sienas panelējums. In-
formācija liecina, ka tas veidots vismaz trijos dažādos periodos, 
parasti to uzlika, kad baznīcas sienas sāka pelēt. Diemžēl tas bija 
neizbēgams process, kas sākas, augot kultūrslānim ap baznīcu. Re-
zultātā grīda  bija zemāka par ēkas apkārtni, veidojās tāda kā van-
na, kurā krājās mitrums. Tas nonāca arī sienās, kas sāk pelēt. Ātrais 
risinājums bija aizsist priekšā dēļus, lai pelējumu neredz. Saprotot, 
ka šis ir svarīgs darbs, apzināmies, ka grīdas un panelējuma maiņa 
ir dārga, bet grīdu nevar nomainīt daļēji, jāmaina visa.”

Aprēķinātās darbu izmaksas ir 41 676 eiro, projekta finansēša-
nai piesaistīts Lauku atbalsta dienesta administrētais Eiropas Sa-
vienības LEADER programmas atbalsts – 22 500 eiro, Amatas no-
vada domes finansējums 5975 eiro, Latvijas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas atbalsts – 3000 eiro un pašu draudzes saziedotie līdzek-
ļi – 10 201 eiro. Darbus veica uzņēmums SIA “Velve AE”.

Darbu procesā atklājies, ka nepieciešams atjaunot kolonnu pa-
matnes un nokrāsot solus. Tam bijis nepieciešams vēl gandrīz 6000 
eiro, toties tagad dievnams priecē gan no ārpuses, gan iekšpuses.

Kopumā kopš 2007. gada dievnama atjaunošanā ieguldīts vairāk 
nekā 100 tūkstoši eiro, ieskaitot Eiropas finansējumu, pašvaldības 
atbalstu, dažādu citu fondu piešķirto naudu, kā arī ziedotāju devu-
mu. A. Ozoliņš īpaši uzteica sadarbību ar Amatas novada pašval-
dību, kas izprot draudzes vajadzības un vienmēr iespēju robežās 
palīdz: “Ja draudzei ir tāds atbalsts kā Amatas novadā, ir lieliski.”

Āraišu evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā pabeigts vēl viens 
projekts

Melānijai Vanagai – 115

Foto: Iveta Herbsta

M. Vanaga pie Amatas upes 20. gs. 60. gados 
(fotogrāfijas autors nezināms).

Foto: Indars Krieviņš

http://www.amatasnovads.lv
mailto:maris.timermanis@amatasnovads.lv


www.amatasnovads.lv4

Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Vēstis”                   “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, tālr. 64127935, e-pasts: amatasavize@amatasnovads.lv
Tirāža 3000 eksemplāri.  Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par informācijas saturu, atbild autors. Izdevums maketēts SIA “Autos”, iespiests SIA “Latgales druka”.

Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.
Paldies visiem, kuri iesaistījās šī izdevuma tapšanā!

Sveicam Amatas novada jubilārus!
No vasaras mācies mūžu dzīvot 
Mācies krāsas un siltumu krāt.
Katram dzīvotam mirklim,
   pieliekot mīļumu klāt.”

(A.Elksne)

Amatas novadā mūžībā aizgājuši

Jūlijā Amatas novadā 
dzimuši divi bērni:

Drabešu pagastā – 1; 
Nītaures pagastā – 1.

Arlita Laine Dombrovska

Ir taču šogad tāda smilgu 
sajūta, vai ne? Un ilgu. Visa pa-
saule ziedam kā smilgas – spu-
rainas, maigas, zeltainas, īsas 
un garas, bet visas liecamies 
vienā pasaules vējā. Viļņojamies 
kā vēju pluinīta jūra, kur devī-
tais vilnis šogad ir katrs trešais. 
Pieplok pie zemes mūsu ziedo-
šā pļava. Lai celtos! Lai ziedētu 
rūsganā rudens saulē. Nobirst 
zeltaini putekšņi rudenī uzartā 
zemē, dzirdi? Tur pavasarī dīgs 
jaunas pļavas. Mēs arī esam uz-
arta zeme. Mēs ziedēsim. Un il-
gosimies arī mazliet. Tāda sm(il-
gu) sajūta, vai ne? 

Drabešu pagastā
Jāzeps Glaudiņš 

(29.07.1929.–29.07.2020.)
Tamāra Salna

(30.07.1922–04.08.2020.)
Skujenes pagastā
Ilga Ārija Gulāne 

(16.07.1938.–18.07.2020.)
Dainis Šķerbergs 

(18.08.1940.–15.07.2020.)

Pateicība
Esam pateicīgi Vitas Deme šen kovas ģimenei, vīram Miervaldim 

un dēlam Edgaram par sniegto palīdzību. 
Vēlam viņu ģimenei veselību un panākumus turpmākajā dzīvē. 

Kudrjavcevu ģimene no Skujenes

(sm)ilgās rakstīti dzejoļi
13. septembrī tiekamies 

Spāres muižas Rakstnieku 
parkā! No plkst. 12.00 līdz 16.00 
pavadīsim brīnišķīgu pēcpusdie-
nu, klausoties dzejas lasījumos, 
piedaloties dzejas meistarkla-
sēs, baudot mūziku un rudens 
noskaņu atmosfēru. Dzejas lasī-
jumos piedalīsies Arvīds Ulme, 
Agita Dragone, Jānis Tomašs, 
Kārlis Vērdiņš.

Pasākums visai ģimenei!  

Ēriks Bauers,
sporta koordinators un 
metodiķis 

Martā visu pasaules spor-
tu, arī florbola sezonu Latvijā 
pārtrauca Covid-19 pandēmija, 
taču, uzlabojoties situācijai val-
stī un mīkstinoties ierobežoju-
miem, jūnijā tika atsākta florbola 
sezona Cēsu čempionātā ar iz-
slēgšanas spēlēm.

Ceļš līdz finālam Amatas ko-
mandai nenāca viegli, jo uzvarē-
tājs visās trīs kārtās tika noskaid-
rots izšķirošajā trešajā spēlē. 
Vispirms tika pārspēta “Smiltene 
09” – (5:1, 4:6, 5:2), tad komanda 
“OSR” - (8:5, 2:3, 5:3), bet sprai-
gā pusfinālā tika uzveikti “Harti” 
florbolisti – (1:2 (p), 5:3, 3:0). 

Finālā pretī stājās spēcīgā ko-
manda “Einšteins”, kas, lai arī re-
gulārajā sezonā nerādīja stabilu 
sniegumu, uz izslēgšanas spēlēm 
spēja sapulcināt labākos spēkus, 
kuri daudzas sezonas pavadījuši 
arī augstākajā līgā. 

Lai gan pirmā spēle iesākās 
ļoti cerīgi un pirmo periodu pat 
Amatas florbolisti noslēdza ar 
vadību 1:0, turpinājumā vairākas 
pašu kļūdas noveda pie zaudēju-
ma 1:5. Otrajā spēlē abas koman-
das spēlēja līdzīgi, bet veiksme 
vairāk stāvēja klāt “Einšteinam”, 
kam izdevās realizēt sarežģītus 
metienus un svinēt uzvaru ar 2:6. 

Komandas vadītāja un trenera 
Ērika Bauera komentārs: “Sezo-
nu vērtējam kā ļoti pozitīvu, ja 

ņem vērā, ka komanda sabrauc 
kopā tikai uz spēlēm, katram pa-
šam meklējot treniņu iespējas, 
rezultāts ir teicams. Sezonas lai-
kā aizvadījām dažas pārbaudes 
spēles, bet, ja grib uzveikt tādu 
komandu kā “Einšteins”, nepie-
ciešami jau regulāri treniņi kopā, 
taktiskās iestrādes utt. Pirms 
izslēgšanas spēlēm komanda 
zaudēja pat trīs spēles pēc kār-
tas. Lūzuma punkts bija trešā 
uzvara pret OSR florbolistiem, 
kad uzķērām pareizās maiņas, 
jauniešus liekot kopā, bet piere-
dzējušākos spēlētājus atsevišķi, 
maiņas nemainījām līdz pat fi-
nāla svilpei. Zināms, ka koman-
da būs arī nākamgad un sastāva 
kodols paliks nemainīgs. Iespē-
jams būs vēl kāds papildinājums 
sastāvam. ”

Čempionāta simboliskajā 
iz lasē tika iekļauts uzbrucējs 
Edžus Mellēns, bet par koman-
das labāko spēlētāju atzina 
aizsargu Lauri Skrastiņu. Par 
rezul tatīvākajiem komandas 
spē   lētājiem kļuva Matīss Pilibai-
tis, Edžus Mellēns un Armands 
Mak simovs. 

Komandas sastāvs: Matīss Pi-
libaitis, Edžus Mellēns, Armands 
Maksimovs, Jānis Sīmanis, Lau-
ris Skrastiņš, Uvis Grava, Guntis 
Knēts, Kristers Kalniņš, Kristaps 
Strazds, Artis Smirnovs, Ēriks 
Bauers, Aldis Smirnovs, Ritvars 
Upe, Uldis Zeile, Roberts Puriņš, 
Matīss Pēčs, Rihards Ozoliņš, 
Sandijs Maksimovs. 

Ēriks Bauers,
sporta koordinators un 
metodiķis 

Pateicoties valstī noteiktajiem 
atvieglojumiem sporta un kultū-
ras pasākumiem, pēc ilgāka klu-
suma atkal varēja norisināties 
sporta svētki. Ģimenes sporta 
svētki Ģikšos norisinājās otro 
reizi un pulcēja kuplu skaitu da-
lībnieku un apmeklētāju.

Pasākumā bērniem bija ie-
spēja orientēties pēc kartes, 
spēlēt spēlēs kopā ar jauniešu 
organizāciju “Nītaureņi”, kur 
aktivitātēs iesaistījās arī pieau-
gušie. Vislielākā interese bija par 
lielo piepūšamo atrakciju, kur 
veidojās bērnu rindas. Tāpat da-
lībniekiem bija iespēja uzspēlēt 
tenisam līdzīgo krosminotu, iz-
šaut ar loku, grūst lodi vai pār-
baudīt savu precizitāti mešanā 
mērķī.

Paralēli svētkiem norisinājās 
pludmales volejbola turnīrs, kur 
par uzvarētajiem Sporta līgā kļu-
va komanda “Uperrcut” (Patriks 
Pinka/Edgars Žurevksis), bet 
tautas grupā triumfēja koman-
da “Rimšas” (Reinalds un Marija 
Rimšas).

Šoreiz rezultātiem nebija lie-
las nozīmes, un visi, kuri labi 
izpildīja kādu no uzdevumiem, 
saņēma mazu salduma balviņu.

Maira Prikule,
Nītaures senioru biedrības 
“Labākie gadi” vadītāja

Pamazām vasara iet uz ru-
dens pusi, nemierīgi kļuvuši 
stārķi, dārzos zied puķes, briest 
āboli. Pabeigta cīņa ar kolorādo 
vabolēm kartupeļu tīrumos, tur-
pinās cīņa ar nezālēm un ražas 
novākšana. Viss kā ik gadu, tikai 
šogad ar vēl pozitīvākām emo-
cijām, kaut gan nemierīgs prāts 
par Covid-19 izplatību. Pozitīvās 
emocijas raisa dalība nodibinā-
juma “Borisa un Ināras Teterevu 
fonds” projektā “Pats savam sai-
mes galdam”. 23  mājsaimniecī-
bas ir iesaistījušās projekta “Sūrs 
darbs – saldi augļi Nītaurē 2020” 
realizēšanā. Savām vajadzībām 
tiek audzēti kartupeļi, burkāni, 
bietes, garšvielas, gurķi, tomāti. 

Ne tikai audzēti, bet arī sagata-
voti ziemai. Lepojamies  ar izau-
dzētiem īpaši lieliem tomātiem. 
Projekta noslēgumā paredzēta  
arī palepošanās ar pašu izau-
dzēto un sagatavoto ziemai arī 
klātienē, ja vien vīruss neieviesīs 
korekcijas. 

Pēc labi padarīta darba nepie-
ciešama arī atpūta. Paliek spēkā 
pavasarī plānotais brauciens uz 
Rīgu. 9. septembrī apskates ob-
jekti būs Latvijas Universtitātes 
botāniskais dārzs, kultūras pils 
“Ziemeļblāzma”, lepnais savrup-
nams “Dauderi” (šobrīd Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja no-
daļa) un Gaismas pils – Latvijas 
Nacionālā bibliotēka. Interesen-
tus aicinu pieteikties līdz augus-
ta beigām. Sīkāka informācija pa 
telefonu 26767947.

Amatas florbolistiem – 
sudrabs!

Sporta svētki 
atgriežas ar 
ģimenes dienu 
Ģikšos

Nītaures senioru vasara

Nītaures pagastā
Austra Ārija Ābele 

(18.05.1935.–11.07.2020.)
Zaubes pagastā

Edvīns Ābele
(25.05.1927.–30.07.2020.)

Edīte Šņepste
(31.10.1942.–24.07.2020.)

Inese Roze,
Drabešu muižas Amatu mājas 
vadītāja

Četras dienas jūlija beigās un 
augusta sākumā Drabešu muižā 
no visas Latvijas pulcējās cilvē-
ki, kas vēlas apgūt tradicionālo 
dziedāšanu. 

Dziedātgribētāju bija daudz, 
bet tikai 38 laimīgie varēja baudīt 
iespēju pavadīt daudzas stundas, 
apgūstot vokālo tehniku – balss 
iesildīšanu un atsildīšanu, el-
pošanas vingrinājumus, dažā-
das skaņveides, dziedāt kustībā, 

klausīties teicēju ierakstus, anali-
zēt savu balsi, izmantojot prog-
rammu VoceVista un daudz ko 
citu. Dziedāšanas nodarbības va-
dīja Zane Šmite un Dace Prūse. 
Nodarbībās apgūtais tika parā-
dīts nelielā noslēguma koncertā. 

Dalībnieki pārstāvēja visus 
Lat vijas novadus – Latgali, Kur-
zemi, Zemgali, Vidzemi un Sēli-
ju.

Kursu dalībnieki iepazinās 
ar Drabešu muižas apkārtni un 

Āraišu arheoloģisko parku.  
Rītos bija iespēja vingrot pro-

fesionālas cigun treneres Līgas 
Jelēvičas vadībā.

Kursu noslēgumā dalībnie-
kiem tika izsniegtas apliecības 
par profesionālo kursu beigšanu. 

Profesionālās pilnveides kur-
sus organizēja Latvijas Nacionā-
lais kultūras centrs sadarbībā ar 
biedrību “Tradicionālās kultūras 
centrs “KasTe””.

Drabešos notikusi pirmā tradicionālās dziedāšanas skola 

Foto: Sonora Dubrovska
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