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 PASĀKUMU KALENDĀRS
16.

februāris
Koncerts “Prāts ar neprātu satiek”
Zaubes kultūras namā plkst. 19.00  Ieeja 3 EUR 

17.
februāris

Mīlestības dienai veltīts pasakums
Divu teātru izrādes (Ieeja bez maksas)
Diskoballe dažādām gaumēm un vecumiem  
(Ieeja 2 EUR)
Skujenes Tautas namā plkst. 17.00  

24.
februāris

Dārzniecības “Neslinko’’ lekcija
Amatas kultūras centrā plkst. 11.00
Pieteikšanās pa tālr. 28624831

1.
marts

Spēlfilma “Nameja gredzens”  Ieeja 3 EUR
Amatas kultūras centrā plkst. 19.00

10.
marts

Tikšanās ar dzimtaskoku pētnieku un 
veidotāju Jāni Plūksnu
Amatas kultūras centrā plkst. 11.00

15.
marts

Spēlfilma “Paradīze ’89’’ Ieeja 2 EUR
Amatas kultūras centrā plkst. 19.00

AMATAS NOVADA BUDŽETS 2018
2018.  gada 24.  janvāra domes sēdē tika 

apstiprināts Amatas novada pašvaldības 
budžets 2018. gadam.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības 
pamats un finanšu instruments, ar kuru tā no-
drošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī 
veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalan-
sēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Amatas novada pašvaldības budžets 
2018. gadam izstrādāts, ievērojot likumos “Par 
pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par 
budžetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu li-
kumos, LR Ministru kabineta noteikumos un 
citos likumdošanas aktos izvirzītās prasības.

Šī gada budžetu raksturo galvenās priori-
tātes: pašvaldībā esošo visu izglītības iestāžu 
funkciju nodrošināšana līdz 2017./2018. mācī-
bu gada beigām, izdevumu palielināšana neat-
liekamām sociālajām vajadzībām maznodro-
šinātajai sabiedrības daļai, Eiropas Savienības 
(ES) struktūrfondu projektu realizācija.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudže-
ta un speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus 
un dāvinājumus).

• INVESTĪCIJAS •
2018. gadā plānots uzsākt un/vai realizēt aptuveni 30 projektus. 

Zīmīgākie no tiem:
•	 multifunkcionāla	apmeklētāju	centra	izveide	Āraišos;
•	 attīrīšanas	iekārtu	izbūve	Drabešos;
•	 energoefektivitātes	paaugstināšana	Drabešu	Jaunās	
pamatskolas	ēkā	Līvos;

•	 telpu	grupas	vienkāršota	atjaunošana	Drabešu	Jaunajā	
pamatskolā	Drabešos;

•	 infrastruktūras	izveide	sabiedrībā	balstītu	sociālo	pakalpojumu	
sniegšanai	deinstitucionalizācijas	projektā	Spārē;

•	 Nītaures	apgaismojuma	projektēšana;
•	 pašvaldības	ceļa	Zaube–Galiņi	rekonstrukcija;
•	 atsevišķu	pašvaldības	ceļu	(piemēram,	Ķēči–Siši,	
	 Drabeši–Lāčkalni)	pārbūves	projektēšana;
•	 apgaismojuma	stabu	nomaiņa	Ģikšos;
•	 kanalizācijas	sistēmas	uzlabošanas	projekti	Agrā	un	Ieriķos;
•	 projektēšanas	darbi	Zaubes	ciema	dzeramā	ūdens	kvalitātes	
nodrošināšanai.

• IZDEVUMI   8 596 210 EUR •

Šomēnes - 16. februārī - 
mūsu mīļā kaimiņvalsts Lietuva 
svin savu simto dzimšana dienu.

Vēlam ilgu mūžu valstij un 
tautai, vienojamies simtgadē 

un dodamies ciemos!

• IEŅĒMUMI  8 596 210 EUR •

Transfertu	ieņēmumi	3 778 521
•	No	valsts	budžeta
•	No	citām	pašvaldībām
•	Pašvaldību	izlīdzināšanās	fonds

Budžeta	iestāžu	ieņēmumi		462 719
•	Izglītības	iestāžu	maksas	pakalpojumi
•	Komunālie	pakalpojumi
•	Citu	budžeta	iestāžu	sniegtie	
   maksas pakalpojumi
•	Noma	un	īre

Nenodokļu	ieņēmumi		159 450
•	Valsts	un	pašvaldību	nodevas
•	Naudas	sodi
•	Procentu	ieņēmumi	par	kontu	atlikumiem
•	Ieņēmumi	no	pašvaldības	īpašuma	pārdošanas

2% Speciālā	budžeta	ieņēmumi  330 204
•	Dabas	resursu	nodoklis
•	Mērķdotācijas	no	valsts	budžeta	pašvaldības	autoceļu	fondam

Finansēšana		325 808
•	Naudas	līdzekļu	atlikums	uz	gada	sākumu
•	Aizņēmumi	projektu	līdzfinansēšanai	u.c.

4%

4%

44%Nodokļu	ieņēmumi  3 539 508
•	Iedzīvotāju	ienākuma	nodoklis
•	Nekustamā	īpašuma	nodoklis

5%

41%

Speciālā	budžeta	
izdevumi  197 166
•	Ekonomiskā	darbība	
•	Pašvaldības	teritoriju	un	
mājokļu	apsaimniekošana	

Sociālā	aizsardzība
501 055
•	Sociālie	pabalsti	un	

pakalpojumi

Sabiedriskā	kārtība	
un drošība	 61 109
•	Bāriņtiesa	

Veselība	 40 071
•	ESF	projekts	“Vietējās	
sabiedrības	veselības	
veicināšanas	un	slimību	
profilakses	pasākumu	
īstenošana	Amatas	novadā”

Vides	aizsardzība  
15 000
•	Atkritumu	
apsaimniekošana

6%

1%

2%

0,2%

0,5%

Izglītība	4 305 811
•	 Vispārējā	izglītība
•	 Pārējie,	citur	nekvalificētie	izglītības	
 pakalpojumi
•	 Izglītības	papildu	pakalpojumi
•	 Interešu	un	profesionālās		 	
	 ievirzes izglītība
•	 Pārējā	izglītības	vadība

50%

Pašvaldību	teritoriju	un	mājokļu	
apsaimniekošana		1 228 029
•	Ūdensapgāde
•	Teritoriju	attīstība
•	Pašvaldību	teritoriju	un	mājokļu	
apsaimniekošana

Atpūta,	kultūra,	reliģija		877 281
•	 Āraišu	arheoloģiskais	parks,	t.sk.,	
pašvaldības	līdzfinansējums	
ERAF projektā

•	 Kultūras	centri,	nami,	klubi
•	 Pārējie	sporta,	atpūtas,	kultūras	
un reliģijas	pasākumi

•	 Bibliotēkas
•	Muzeji	un	izstādes

Ekonomiskā	darbība  730 342
•	 Autotransports
•	Tūrisms
•	Būvniecība
•	Vispārējās	nodarbinātības	jautājumu	
vadība	un	pakalpojumi

•	Lauksaimniecība

Vispārējie	valdības	dienesti	
640 346
•	Pašvaldībai	uzdoto	funkciju	
administrēšana
•	Procentu	izdevumi	par	aizņēmumiem

7%

10%

8%

14%
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Amatas novada domes sēdē 2018. gada 24. janvārī 
lēma par:

• Amatas novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 
“Amatas novada pašvaldības budžets 2018. gadam” 
apstiprināšanu;

• Amatas novada teritorijas plānojuma 2014.–
2025. gadam grozījumu 1. redakcijas pilnveidošanu;

• Amatas novada teritorijas plānojuma 2014.–
2025. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas no-
došanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinu-
mu saņemšanai;

• zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības 
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai 
daļai;

• Amatas novada pašvaldības amata vienību sa-
raksta apstiprināšanu;

•  Amatas novada Nītaures vidusskolas saimnie-
cisko un tehnisko darbinieku amata vienību saraksta 
apstiprināšanu;

• projektu iesniegšanu biedrības “Cēsu rajona lau-
ku partnerība” atklātā konkursā Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2014.–2020.  pasākuma “Atbalsts 
LEADER vietējai attīstībai” apakš pasākumā “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju”;

• nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Drabešu 
pagasta nekustamajā īpašumā (NĪ) “Rietumi”;

• nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Drabešu 
pagasta NĪ “Vīksnas”;

• nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Zaubes 
pagasta NĪ “Lejas Puntūži”;

• nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Amatas 
pagasta NĪ “Leveri”;

• zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu 
pagasta nekustamā īpašuma „Zariņi 2” sadalīšanai;

• nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem po-

litiski represētajām personām;
• adreses maiņu Drabešu pagasta nekusta-

majā īpašumā “Zvārtas iela 2-602” (NĪ kad. Nr. 
42469000236);

• zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Amatas 
pagasta nekustamā īpašuma “Jaunkauļi” sadalīšanai;

• zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Dra-
bešu pagasta nekustamo īpašumu „Vecupītes” un 
“Ozoliņi” sadalīšanu un robežu pārkārtošanu;

• nekustamā īpašuma lieto šanas mērķa maiņu 
Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Kalna Palejas” 
zemes vienībā 42960030006;

• zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Amatas 
pagasta ne kustamā īpašuma “Bērzkalns 1” sadalīša-
nai;

• nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Amatas 
pagasta NĪ “Jaundruvas”;

• nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Amatas 
pagasta NĪ “Māliņi”;

• nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Zaubes 
pagasta NĪ “Kalna Palejas”;

• jaunu ēku-būvju nekustamo īpašumu izveidoša-
nu un adrešu apstiprināšanu Nītaures pagastā;

• nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
Skujenes pagasta nekustamajā īpašumā “Mūrnieki”;

• Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Āru fer-
ma”  nosaukuma  maiņu;

 • zemes nomas līgumu apstiprināšanu;
• Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Jaundo-

mēri” zemes vienības ar kad. apz. 42680060010 sa-
dalīšanu;

• Drabešu pagasta NĪ „Ausmas” telpu grupas ad-
reses apstiprināšanu.

Nākamā domes sēde 
21. februārī pulksten 15.30.

Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs 

Nītaurē
Amatas novada pašvaldība atgādina, ka Nītaurē “Pagasta 

ēkā” darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs (VPVKAC).

VPVKAC pakalpojumi:
•	 pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, 
mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības 
datu centra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā 
informācijas sistēma”;

•	 saņemt  konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakal-
pojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu 
un eID viedkartes lasītāju;

•	 saņemt informāciju par tuvāko valsts iestāžu reģio-
nālo struktūrvienību (Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts so-
ciālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmu-
ma reģistra, Valsts zemes dienesta, Valsts darba inspekcijas 
un Lauku atbalsta dienesta) darba laikiem, pieteikšanās kār-
tību.

VPVKAC darbu nodrošina Inese Varekoja
Tālrunis: 66954805, 26390709
E-pasta adrese: amata@pakalpojumucentri.lv

Apmeklētāju	pieņemšanas	laiki:
Pirmdien:            8.00–12.00  un  12.30–18.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien: 8.00–12.00  un  12.30–17.00
Piektdien:            8.00–13.00

SVARĪGI! Dodoties uz VPVKAC, līdzi jāņem personu 
apliecinošs dokuments. Ja plāno izmantot e-pakalpojumus, 
jābūt personas apliecībai (eID), kurā aktivizēts e-paraksts, 
atsevišķiem pakalpojumiem personas identifikācijai nepie-
ciešami internetbankas pieejas kodi. Atkarībā no pakalpoju-
ma specifikas var būt nepieciešami papildu dokumenti.

Amatas novada domes sēdē

Amatas novada pašvaldības ceļu remontu plāns 2018. gadam

Nr.
P.k. Ceļa nosaukums Ceļa Nr.

ceļa/
posma

garums, 
km

 Amatas  pagasts 

1 Siliņi–Pieņi 1-1- 2,6
2 Tīreļi–Amata 1-2- 4,8
3 Ziediņi–Doles 1-6- 3,6
4 Šopas–Celmi–Bāliņi 1-20- 2,8
5 Mežavoti–Olnieki 1-23- 4
6 Velmeri–Ruķeļi 1-28- 3,4
7 Nītaures ceļš-Birzlejas 1-59- 2,5

8 Rencēni–Zāģeri–Sīļi–
Tālās Doles 1-26- 8,4

 9 Rezerve avārijas 
gadījumiem    

 10 Bedrīšu remonts ar 
granti    

11 Ciemu ielas ar asfalta 
segumu    

12 Amatas pagasta ceļu planēšana/profilēšana 
5 reizes 230 km

13 Amatas ceļu attīrīšana no sniega 7 reizes – 
maršruti kopā 93,82 km

14 Slīdamības samazināšana
15 Grants seguma apstrāde pret putēšanu 

 Drabešu  pagasts 

1
Vidzemes šoseja: 
Lazdiņi-–Rāmuļu 
robeža

2-11- 2,9

2 Puškina karjers–
Celmiņi 2-13- 2,4

3 Krustiņi–Briedīši 2-42- 0,72

4 Vidzemes šoseja: Vēķi–
Ruki   2,5

(Plānotie izdevumi kopā ar PVN 182 624 EUR)

5 Vītegas–Kalna Taipas 2-51- 3,4
6 Drabeši–Lāčkalni 2-37- 0,81
7 Līvi–Jaunzemi 2-71- 0,96
8 Pētera iela–Vāļi–Rakši 2-12- 0,8

9 Olupi–Siltumnīcas–
Kalna iela 2-80- 0,86

10 Ūbeles–Bērnudārzs 2-74- 0,45
11  Rezerve avārijas gadījumiem
12  Kopā bedrīšu remonts ar granti
13 Ciemu ielas ar asfalta segumu

14 Drabešu ceļu planēšana/profilēšana kopā 
275 km  

15 Drabešu ceļu attīrīšana no sniega 5 reizes  
maršruti kopā 129,18 km

16 Slīdamības samazināšana
17 Grants seguma apstrāde pret putēšanu

Nītaures pagasts  
1 Viļumupe–Sērbiņi 3-24- 3,8
2 Nītaure–Pakauši 3-1- 7,3
3 Silmices–Stūtes 3-4- 4,6
4 Silmices–Jaungaidas 3-5- 7,0
5 Nītaure–Ozolkalna iela  3-34- 0,45
6 Merķeļi–Sidrabiņi 3-16- 4,0
7 Cirīši–Gužēni 3-12- 2,6
8 Pļavsēļi–Caunītes    
9  Rezerve avārijas gadījumiem

10  Kopā bedrīšu remonts ar granti
11 Asfalta bedrīšu remonts  100 m2

12 Nītaures ceļu planēšana/profilēšana 3 reizes 
150 km

13 Ceļu attīrīšana no sniega 7 reizes Ķēču 
maršruts 48,72 km

14  P32 nobrauktuve un Līgatnes iela

Skujenes  pagasts  
1 Sērmūkši–Sveiļi 4-1- 4,476
2 Arodi–Anckiņas 4-12- 2,667
3 Sērmūkši–Druvas 4-36- 1224
4 Jāņkalns–Pērkoņi 4-6- 11,628
5 Skujene–Amatas 4-10- 4,569
6  Rezerve avārijas gadījumiem
7  Kopā bedrīšu remonts ar granti
8 Asfalta bedrīšu remonts  100 m2

9 Skujenes ceļu planēšana/profilēšana 4 reizes 200 km
10 Ceļu attīrīšana no sniega 7 reizes maršruts 83,02 km 
11 Grants seguma ielu apstrāde pret putēšanu

Zaubes pagasts 

1
 

Zaube–Galiņi ārpus proj ekta 
palikušās daļas (no 6,51.–
7,21. km) 0,7 km remonts

5-7-
 

6,41–7,209

7,019

2 Bērzi–Zaube posms 
0,4.–1,8. km 5-3- 0–1,4

3  Zaube–Jaungalžēni 5-9- 0,536 
3,0–4,45

4 Jaundzintari–Gūtiņi 
2,9.–3,9. km   5-17- 2,9–3,931

5 Annas–Ozoliņi  5-10- 1,608 
6 Annas–Spinduļi 5-30- 0,00–0,401

7 Griķīši–Jaundzintari 5-12- 0,00–0,126; 
3,0–3,624 

8 Pauļi–Pīvas 5-13- 0,412–1,75
9 A/c Annas–Nīgales 5-11- 2,580–6,421

10 A/c Dzidras–Pauļi 5-4- 2,059–4,946
11 Rezerve pārējo ceļu remontam 
12  Kopā bedrīšu remonts ar granti 
13 Asfalta bedrīšu remonts  100 m2

14 Zaubes ceļu planēšana/profilēšana 4 reizes 200 km
15 Ceļu attīrīšana no sniega 7 reizes 24 km

file:///Users/andanordena/dokumenti%202/109%20Amatas%20AVIZE%20feb/javascript:DeCryptX('bnbubAqblbmqpkvnvdfousj/mw')
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Māris Niklass

Atmodas laikā kādā personīgā sarunā ar tēlnieku Andreju Jansonu 
uzzināju, ka viņa tēva brālis Arturs saņēmis Latvijas augstāko apbal-
vojumu – Lāčplēša Kara ordeni par Brīvības cīņām.  Kaujas epizode 
bijusi netālu no Cēsīm pie Vāverkroga. 

Tobrīd stāstītajam lielu vērību ne pievērsu, jo zināju, ka ordeņa ka-
valieru bija vairāk nekā 2500. Paplašinoties  zināšanām par cēsnieku 
nopelniem Latvijas neatkarības izcīnīšanā, noskaidrojās, ka Arturs 
Jansons 1918.  gada rudenī izveidojis Cēsu apsardzības rotu (pirmo 
Latvijā), kurā sākotnēji pieteikušies aptuveni 270 vīru. Tiesa, kad reāli 
bija jāaizstāv tikko pasludinātā valsts, tad to darīja 85 vīru pulciņš. 
Rota 1919. gada 23. decembra vakarā no Cēsīm pa Kārļu ceļu devās 
uz Rīgu. Pirmā pietura – nakšņošana Ieriķu krogā. Nākamās dienas 
rītā A. Jansons ar pieciem smagā ložmetēja apkalpes locekļiem pajū-
gā devās pretim Krievijas Sarkanās armijas karavīriem Cēsu virzienā. 
Ložmetējs tika uzstādīts apmēram puskilometru no Vāverkroga  – 
Bērzkroga virzienā, pretim “Sautiņu” mājām, kur vecais Drabešu 
muižas ceļš pieslēdzās šosejai. Šobrīd par kādreizējo ceļu liecina koku 
aleja un sazarotā lapegles galotne. Uzmanīgi apskatot šo koku, var 
secināt, ka galotni “nopļāvusi” ložu kārta. No militārā viedokļa vieta 
izvēlēta ļoti veiksmīgi. Neatkarīgi pa kuru ceļu (veco vai jauno) sar-
kanie ietu, viņi nonāktu apšaudes joslā. Apšaude bijusi tik intensīva, 
ka naidnieka izlūku grupa bija aizbēgusi atpakaļ uz Cēsīm un gājie-
nu uz Rīgu atsākusi divas dienas vēlāk, pienākot papildspēkiem. Ar 
šo īso aprakstu varētu beigt. Vai mazums karā šādu epizožu? Taču 
Artura Jansona varoņdarbs vērtējams kā nozīmīgs notikums, jo pie 
Vāverkroga beidzās sarkano uzvaras gājiens.

Valku sarkanie latviešu strēlnieki ieņēma bez neviena šāviena 
17. decembrī, Valmieru – pēc nelielas apšaudes ar Dzelzs brigādi. (Tā 
aizbēga; saskaņā ar Brestļitovskas miera līgumu šim karaspēkam bija 
uzticēta kārtības uzturēšana.) Cēsnieki no Valmieras puses uz ceļa 
bija uzslējuši goda vārtus! Vai nav kaut kas līdzīgs Sarkanās armijas 
sagaidīšanai Rīgā 1940. gadā? 1938. gada izdotajā grāmatā “Atbrīvo-
šanas kara vēsture” Cēsu rota un manis aprakstītā uguns sadursme 
nav pieminēta. Te vietā savulaik eksprezidenta A.  Bērziņa teiktais, 
ka “dienvidnieki” ( J. Baloža vadītie karavīri) izmantoja visus leģitī-
mos līdzekļus, lai sevi paslavētu, noklusējot “ziemeļnieku” nopelnus. 
Mans sabiedrotais šī notikuma godā celšanai ir vēsturnieks I. Vārpa. 
Viņš grāmatā “Ceļš uz Latvijas valsti 1914...1922” (izdevniecība “Ju-
mava”, 168 lpp.) raksta: “Šis notikums bija topošo bruņoto spēku pir-
mā uguns kauja ar pretinieku (boļševikiem)”. Ņemot vērā, ka Sarkanā 
armija Latvijā iebruka pa diviem ceļiem caur Valku un Daugavpili, 
tad, manuprāt, 24. decembris uzskatāms par Brīvības cīņu sākumu. 
Šodienas vēsturnieki šo netaisnību nav novērsuši. 

Mūsu ziemeļu kaimiņi – igauņi – katru gadu 28. novembrī oficiāli 
valsts mērogā Tori baznīcā, klātesot ārzemju militārajiem atašejiem, 
atzīmē Brīvības kara sākumu. Personīgi mani,  piedaloties šajā pasā-
kumā, pārņemt mulsums – kāpēc mēs to nedarām? Mēs taču neesam 
nabagāki! Notikuma 99.  gadskārtā Latviešu strēlnieku apvienības 
Cēsu nodaļas priekšsēdētājs Ē. Krieviņš ložmetēja uguns pozīcijā ie-
dzina mietiņu ar nodomu, lai realizētu nodaļas valdes lēmu mu par 
piemiņas zīmes izveidošanu sadursmes vietā. 

Diāna Briede,
Amatas novada pašvaldības 
apvienotās izglītības pārvaldes 
metodiķe 

Janvāra vidū darba seminārā 
tikās Amatas novada izglītības 
iestāžu vadības komandas, lai 
kopīgi meklētu veiksmīgākos ri-
sinājumus jaunā mācību satura, 
kas balstīts kompetenču pieejā, 
ieviešanas uzsākšanai skolās. 
Šī pieeja jāievieš no 2018. gada 
1. septembra, bet šķiet, ka šobrīd 
jautājumu ir daudz vairāk nekā 
atbilžu, un pat ļoti līdzīgām sko-
lām viena un tā pati recepte īsti 
nederēs.

Klātesošos ar uzmundrinošu 
runu sveica novada vadītāja Elita 
Eglīte, informējot par to, kas no-
vadā paveikts 2017. gadā un ak-
centējot novadā izvirzītās prio-
ritātes jaunajam gadam, aicinot 
izglītības iestādes savus darba 
plānus veidot saskaņā ar novada 
attīstības tendencēm un Latvijas 
simtgadei veidoto pasākumu ko-
pumu. 

Izglītības pārvaldes metodiķe 
Diāna Briede kolēģus aicināja 
padomāt par vienotu izpratni  – 

Radīt nākotni pašiem Artura Jansona varoņdarbs

Par Cēsu rotas simtgades 
piemiņas vietas izveidošanu 

Sakarā ar Latvijas armijas pirmās kaujas vienības – Latvi-
jas Zemes sardzes Cēsu rotas – dibināšanas simtgadi, Latviešu 
Strēlnieku apvienības Cēsu nodaļas valde ir ierosinājusi izveidot 
piemiņas vietu valsts autoceļa A2/E77 Rīga–Igaunijas robeža 
(Vec laicene) 79,49. kilometrā, autoceļa kreisajā pusē, vietā, kur 
1918. gada 24. decembrī kapteiņa Artūra Jansona izlūku koman-
da, sešu frontes virsnieku sastāvā, izpildot pulkveža Apiņa pavēli, 
ar smagā ložmetēja uguni aizkavēja Sarkanās armijas izlūku vir-
zīšanos no Cēsīm uz Ieriķiem. Tā bija pirmā latviešu karaspēka 
bruņotā sadursme ar Padomju Krievijas  Sarkano armiju.

Piemiņas vietas izveide notiks, piesaistot finansējumu ziedo-
jumu veidā no pašvaldībām, uzņēmējiem, sabiedriskajām orga-
nizācijām un privātpersonām.

Ziedojumi naudas pārskaitījumu veidā var tikt pārskaitīti uz 
LSA kontu: 

biedrība “Latviešu Strēlnieku apvienība”, 
reģistrācijas nr.  40008000066, 
konta nr.: LV92UNLA0050007899845 
ar norādi – Ziedojums Cēsu rotas piemiņas zīmei.
Klātienē ziedojumi tiks pieņemti LSA Cēsu nodaļas organizēto 

pasākumu laikā vai pēc vienošanās.
Kontakti: e-pasts cesunod.lsa@gmail.com,  tālr. 26270689.

Ēvalds Krieviņš, 
rez. pulkvežleitnants, Cēsu nodaļas vadītājs

Ringolds Arnītis, 
Zemkopības ministrijas 
parlamentārais sekretārs

Cienījamie Amatas novada ie-
dzīvotāji!

Rit pirmais mēnesis, kopš spē-
kā stā jusies samazinātā 5% PVN 
likme Latvijai raksturīgiem aug-
ļiem, ogām un dārzeņiem. Esmu 
gandarīts, ka Zemkopības minis-
trija to izcīnīja.

Man kā Zemkopības ministri-
jas darba grupas par PVN sama-
zināšanu pārtikai vadītājam ne-
reti uzdots jautājums – kāda jēga 
samazināt PVN Latvijas augļiem, 
ogām un dārzeņiem, ja samazinā-
tā nodokļa likme attieksies arī uz 
citās valstīs audzētajiem. Samazi-
nātajai PVN likmei nozīme ir lie-
la, it īpaši Latvijas reģionu cilvē-
kiem, un tālāk es to paskaidrošu.

Pirmkārt, 5% PVN likme pa-
augstina Latvijas augļu, ogu un 
dārzeņu audzētāju, tātad zemnie-
ku konkurētspēju Latvijas tirgū. 
Tas ir ļoti svarīgi, jo ES brīvā tir-
gus apstākļos mums jādara viss, 
lai atbalstītu Latvijas lauksaim-
niekus un viņu ģimenes.

Otrkārt, un tas ir vēl svarīgāk 

Samazinātais PVN – ikdienas uzturā vairāk 
Latvijā audzētos augļus, ogas un dārzeņus

– līdz ar PVN samazināšanu kopš 
1. janvāra veikalos ir samazināju-
šās augļu, ogu un dārzeņu cenas, 
kas noteikti dod iespēju palielināt 
Latvijā audzēto augļu, ogu un 
dārzeņu patēriņu, jo palielinās 
iedzīvotāju pirktspēja. Vēlos uz-
svērt, ka viens no PVN 5% likmes 
svaigiem augļiem, ogām un dār-
zeņiem ieviešanas mērķiem bija 
padarīt patērētājiem pieejamākus 
svaigus un reģionam raksturīgus 
pārtikas produktus. Nevienam 
nav noslēpums, ka arvien vairāk 
cilvēku vēlas ēst veselīgāk un, 
ja cena atļauj, savā izvēlē dod 
priekšroku Latvijā audzētajai un 
ražotajai pārtikai.

Treškārt, samazinātā PVN lik-
me augļiem, ogām un dārzeņiem 
samazinās pārtikas nelegālās 
tirdzniecības apjomus un citas 
krāp nieciskas darbības pārtikas 
tirdz niecībā, samazinot negodī-
go konku renci un stiprinot mūsu 
augļu, ogu un dārzeņu audzētājus.

Visbeidzot vēlos atgādināt, 
ka 2017. gada 19. oktobrī Latvi-
jas Pārtikas tirgotāju asociācija 
un Latvijas Tirgotāju asociāci-
ja ar Zemkopības ministriju un 
Finanšu ministriju parakstīja 

sadarbības dokumentu, kurā tir-
gotāji apņēmās godīgi piemērot 
samazināto PVN likmi svaigiem 
augļiem, ogām un dārzeņiem 
mazumtirdzniecības veikalos. Es 
ceru, ka Latvijas tirgotāji, sevišķi 
lielie mazumtirdzniecības tīkli, 
šo vienošanos godprātīgi ievēros, 
nevis, pamatojoties uz dažādiem 
“objektīviem ekonomiskiem fak-
toriem”, cenas augļiem, ogām un 
dārzeņiem pacels, lai samazinātā 
PVN likmes starpība iegultu viņu 
peļņas maciņos.

Zemkopības ministrija sekos 
līdzi samazinātā PVN svaigiem 
augļiem, ogām un dārzeņiem ie-
tekmei uz valsts budžetu, lauk-
saimniecību un cenām mazum-
tirdzniecībā. Ja piepildīsies 
opti mis tiskākās prognozes, mēs 
turpināsim darbu pie iespējamās 
PVN samazināšanas citām pārti-
kas produktu grupām. Strādāsim 
visi kopā, lai veikalu plauktos, 
skolās un bērnudārzos būtu aiz-
vien vairāk Latvijā audzētu aug-
ļu, ogu un dārzeņu. Tikai tā mēs 
varam pierādīt, ka, arī samazinot 
nodokļus, ieguvēji var būt visi 
Latvijas iedzīvotāji.

kas tad ir kompetencēs balstīts 
mācību saturs un kāda tieši ir 
skolas vadības loma, atbildība, 
instrumenti, lai nodrošinātu pār-
maiņu ieviešanu iestādē? Tika 
diskutēts par to, kāpēc pārmai-
ņas nepieciešamas, kāpēc ir jā-
strādā citādāk nekā līdz šim? 
Vai tāpēc, ka pasaule ir mainīju-
sies? Vai tāpēc, ka padziļinājušās 
mūsu zināšanas par to, kā notiek 
mācīšanās process, bet varbūt 
tāpēc, ka skolēni ir mainījušies, 
kritiskāk uztver informāciju un 
grib darboties?  

Tika runāts gan par skolas 
vadītāju, gan skolotāju personī-
go efektivitāti un profesionālo 
meistarību, jo visas pārmai-
ņas jau vispirms sākas pašiem 
ar sevi. Kā svarīgu nosacījumu 
skolu vadības komandām izvir-
zot skaidrojošā darba veikšanu 
skolēniem un viņu ģimenēm, lai 
veicinātu sabiedrības izpratni 
par pārmaiņu procesa lietderī-
gumu, jo galvenais, kas skolai 
būtu jāsniedz audzēkņiem – lai 
viņi iemācās dzīvot pasaulē, kas 
nepār traukti mainās, un nākotnē 
ir gatavi radīt līdz tam nepiere-
dzētu ekonomisko, politisko, 

Veidojot izstādi par pašreizējo pašvaldības ēku “Ausmas”, Amatas novada pašvaldība aicina 
ikvienu, kurš pats vai kura tuvinieki bijuši saistīti ar šo ēku, dalīties ar atmiņu stāstiem un fotogrāfijām. 
Pieņemsim stāstus gan par dzīvošanu, gan strādāšanu šajā ēkā. Arī tad, ja esat piedalījušies kādā 
ievērojamā vai vēsturiskā notikumā, kas aizsācies “Ausmās”, vai jums ir zināmi kādi fakti par pagasta 
vecākajiem, kuri šeit darbojušies, esat laipni aicināti dalīties. Īpaši aktuāli ir iegūt informāciju no 
Latvijas laiku vēstures.

Šīs ziņas pieņemsim Pašvaldībā katru pirmdienu no plkst. 14.00. Iespējams arī pieteikties uz 
individuālu sarunu par šo tēmu ar Elitu Eglīti (tālr. 26537849).

Amatas novada pašvaldība aicina
ikvienu dalīties ar atmiņu stāstiem

sociālo un kultūras vidi. Lai prot 
skolā iegūtās zināšanas pielietot 
dažādās dzīves situācijās. 

Skolu vadības komandas da-
lījās pieredzē, kas iestādē jau 
paveikts vai arī tiek plānots tu-
vākajā laikā, lai septembrī varētu 
veiksmīgi uzsākt kompetencēs 
balstīta mācību satura ieviešanu, 
akcentējot mācīšanos caur au-
dzināšanas procesu, mācīšanos 
darot, vēl ciešāk sadarbojoties 
gan pašiem skolotājiem, gan sko-
lēniem. 

Nākamā tikšanās reize plāno-
ta skolēnu pavasara brīvdienās, 
kad tiks veidots pamats vienotu 
pamatnosacījumu izstrādei iz-
glītības procesa organizēšanai 
Amatas novada izglītības iestā-
dēs turpmākajiem trim gadiem, 
proti, līdz pilnīgai pārejai uz 
kompetencēs balstītas mācību 
pieejas nodrošināšanu visās iz-
glītības pakāpēs, sākot no pirms-
skolas līdz pat vidusskolai. 

Jo labākais, ko šobrīd varam 
darīt – veidot nākotni paši, nevis 
gaidīt, kad kāds domās un pie-
ņems lēmumus mūsu vietā.
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2014. gada 22. janvārī 
APSTIPRINĀTI ar Amatas novada 

domes 22.01.2014. sēdes Nr.  1 lēmumu  
(sēdes protokols Nr. 14 )  

GROZĪJUMI ar Amatas novada domes 
26.11.2014. sēdes Nr. 14 lēmumu, Saistošie 
noteikumi Nr. 14 (prot. Nr. 14., 2. p.)

GROZĪJUMI ar Amatas novada domes  
26.08.2015. sēdes Nr. 9 lēmumu, Saistošie 
noteikumi Nr. 7 (prot. Nr. 9., 3. p.)

GROZĪJUMI ar Amatas novada domes 
28.09.2016. sēdes Nr.  13 lēmumu, ar 
Amatas novada domes lēmumu, Saistošie  
noteikumi Nr. 5 (prot. Nr. 13., 8. p.)

GROZĪJUMI ar Amatas novada domes 
20.12.2017. sēdes Nr.16 lēmumu, Saistošie 
noteikumi Nr. 16 (prot. Nr. 16., 14. p.)

NOTEIKUMI PAR AMATAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM 

PABALSTIEM
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 

Sociālo pakalpojumu un Sociālās palīdzības 
likuma 35.  panta otro, trešo, ceturto un 
piekto daļu,  kā arī likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa   jautājumu risināšanā” 25. panta 
pirmo daļu.

 
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Saistošajos noteikumos lietotie 

termini: 
1.1.1. ģimenes locekļi – laulātie, 

bērni un personas, kuras mitinās vienā 
mājoklī, un kurām ir kopēji izdevumi 
par uzturu, un mājokļa uzturēšanu, t.sk. 
arī īres un komunālie maksājumi; 

1.1.2. ienākumus un materiālo stāvokli 
apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas 
apliecina personas ienākumus, īpašu-
mus un uzkrājumus, likumīgo apgādnie-
ku esamību, noslēgtos uztrlīgumus, iz-
sniegtos aizdevumus un parādsaistības; 

1.1.3. izdevumus apliecinoši doku-
menti – kases čeka, stingrās uzskaites 
kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā 
norādīts sociālās palīdzības pieprasītāja 
vārds, uzvārds, personas kods, maksāju-
ma mērķis un samaksas summa. 

1.2. Šie saistošie noteikumi nosaka Ama-
tas novada pašvaldības sociālo pabalstu 
(turpmāk – pabalstu) veidus, piešķiršanas 
kārtību, apmēru, kā arī personas, kurām ir 
tiesības saņemt šos pabalstus, kā arī attiecī-
go lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtību. 

1.3. Pabalsti ir pašvaldības materiāls at-
balsts naudas izteiksmē vai samaksa par 
pakalpojumu personai (ģimenei) situācijās, 
kad ir nepieciešami papildu izdevumi, vai 
kad šī persona (ģimene) objektīvu iemeslu 
dēļ nespēj gūt ienākumus, lai apmierinātu 
savas pamatvajadzības. 

1.4. Tiesības saņemt šajos noteikumos 
paredzētos pabalstus ir personām (ģime-
nēm) uz kurām attiecināmi šādi obligātie 
nosacījumi: 

1.4.1. personām, kuras ir deklarējušas 
savu pamata dzīvesvietu Amatas novada 
administratīvajā teritorijā (turpmāk  – 
dzīvesvieta) un kurām ir piešķirts trūcī-
gas vai maznodrošinātas personas (ģi-
menes) statuss, kā arī personām, kurām 
noteikta 1. vai 2.  invaliditātes grupa un 
kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā 
nepārsniedz 227,66 EUR katram ģimenes 
loceklim mēnesī, kā arī atsevišķi dzīvo-
jošam vecuma vai invaliditātes pensijas 
saņēmējam, kura pensija nepārsniedz jeb 
234,77 EUR mēnesī; 

1.4.2. personai (ģimenei) nepieder nau-
das līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs; 

1.4.3. personai (ģimenei) nepieder 
vērtspapīri (izņemot privatizācijas un 
kompensācijas sertifikātus); 

1.4.4. persona (ģimene) nav izsniegusi 
aizdevumu;

1.4.5. personai (ģimenei) nepieder īpa-

šums, ko var izmantot ienākumu gūšanai; 
1.4.6. persona (ģimene) neatrodas pil-

nā valsts vai pašvaldības apgādībā. 
1.5. Par īpašumiem, kurus var izmantot 

ienākumu gūšanai, šo saistošo noteikumu 
izpratnē netiek uzskatīti Ministru kabineta 
30.03.2010. noteikumu Nr. 299 „Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas perso-
nas atzīšanu par trūcīgu” 19. punktā minē-
tie īpašumi. 

1.6. Amatas novada Sociālais dienests ir 
atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes 
ievērošanu. Amatas novada pašvaldības 
Sociālo jautājumu komiteja ir atbildīga par 
saistošo noteikumu izpildes novērošanu. 

2. PABALSTU VEIDI UN TO PIEŠĶIR-
ŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Pabalstu veidi: 
2.1.1. pabalsts garantētā minimālā ie-

nākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai; 
2.1.2. dzīvokļa pabalsts; 
2.1.3. pabalsts brīvpusdienām; 
2.1.4. pabalsts sociālās rehabilitācijas 

mērķu sasniegšanai; 
2.1.5. pabalsts veselības aprūpei; 
2.1.6. vienreizējs pabalsts krīzes situ-

ācijā.
(Grozījumi ar Amatas novada domes 

2017. gada 20. decembra sēdes Nr. 16 lēmu-
mu (sēdes prot. Nr. 16., saist. not. Nr. 16))

2.2. Lai saņemtu  2.1.  punktā minētos 
sociālās palīdzības pabalstus, klients vēršas 
Amatas novada pašvaldības Sociālajā die-
nestā. 

2.3. Lai saņemtu 2.1.1, 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 
2.1.5.  punktos minētos sociālās palīdzības 
pabalstus, klientam jāiesniedz sekojoši do-
kumenti: 

2.3.1. iesniegums; 
2.3.2. iztikas līdzekļu deklarācija; 
2.3.3. ienākumus un materiālo stāvokli 

apliecinoši dokumenti; 
2.3.4. izdevumus apliecinoši dokumen-

ti. 
2.4. Klientam jāuzrāda šādi dokumentu 

oriģināli: 
2.4.1. personu apliecinošs dokuments; 
2.4.2. nestrādājošām darbspējīgām 

per sonām – Nodarbinātības Valsts aģen-
tūras izziņa par bezdarbnieka statusu vai 
Nodarbinātības valsts aģentūras apmek-
lējuma lapa; 

2.4.3. pensijas vecuma personām – 
pensijas apliecība; 

2.4.4. personām, kurām noteikta inva-
liditāte – dokuments, kurš apliecina šo 
faktu. 
2.5. Izdevumus apliecinošie dokumenti 

iesniedzami ne vēlāk kā trīs mēnešus no 
izdevumu rašanās brīža. 

2.6. Lai saņemtu 2.1.6.  punktā minēto 
pabalstu, klientam jāiesniedz rakstisks 
iesniegums un dokumenti, kuri apliecina 
krīzes situācijas rašanos. 

(Grozījumi ar Amatas novada domes 
2017.  gada 20.  decembra sēdes Nr.  16 
lēmumu (sēdes prot. Nr. 16., saist. not. 
Nr. 16))

2.7. Sociālā dienesta sociālā darba speciā-
listi klienta sniegtās ziņas pārbauda izlases 
kārtībā, izskatot iesniegtos dokumentus, 
novērtējot klienta dzīves apstākļus, piepra-
sot ziņas no valsts un pašvaldību institū-
cijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām 
personām. 

2.8. Sociālais dienests lēmumu par pa-
balsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, 
kā arī par pabalsta apmēru pieņem ne vēlāk 
kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad 
saņemts klienta iesniegums un šo noteiku-
mu 2.3.punktā minētie dokumenti. 

2.9. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai 
motivētu atteikumu piešķirt pabalstu So-
ciālais dienests klientam paziņo rakstveidā, 
norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsū-
dzības termiņu un kārtību. 

 
3. KLIENTA PIENĀKUMI UN 

ATBILDĪBA
 3.1. Klienta pienākums ir: 

3.1.1. sniegt pilnīgas un patiesas ziņas 
par sevi un ģimenes locekļiem; 

3.1.2. nekavējoties ziņot par izmaiņām 
apstākļos, kuri nosaka pabalsta saņemša-
nas tiesības vai pabalsta apmēru; 

3.1.3. aktīvi iesaistīties savas problēmas 
risināšanā, pildot līdzdarbības pienāku-
mus; 

3.1.4. sadarboties ar Sociālā dienesta 
sociālā darba speciālistiem. 
3.2. Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu 

patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs 
par zaudējumu, kas Amatas novada pašval-
dībai radušies viņa vainas vai nelikumīgas 
rīcības dēļ, atlīdzināšanu. 

4. DEKLARĀCIJAS AIZPILDĪŠANA
4.1. Lai tiktu novērtēti ienākumi un ma-

teriālais stāvoklis, klients aizpilda vai, iz-
mantojot valsts un pašvaldības informācijas 
sistēmās esošos datus, deklarācija tiek saga-
tavota elektroniski un saskaņā ar Ministru 
kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr. 299 
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzī-
vojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. 
Deklarācijā iesniedzējs norāda ziņas par šo 
noteikumu 1. punktā minētajām personām. 
Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot 
deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

(Grozījumi ar Amatas novada domes 
2017.  gada 20.  decembra sēdes Nr.  16 
lēmumu (sēdes prot. Nr. 16., saist. not. 
Nr. 16))

4.2. Klients, aizpildot deklarāciju, uzrāda 
sociālā darba speciālistam personu aplie-
cinošu dokumentu un iesniedz ienākumus 
un materiālo stāvokli apliecinošus doku-
mentus. 

4.3. Deklarācijā klients sniedz ziņas par 
sevi, ģimenes locekļiem, kā arī par atsevišķi 
dzīvojošu laulāto un saviem likumīgajiem 
apgādniekiem. 

4.4. Sociālā darba speciālists saņem 
klienta aizpildīto un parakstīto deklarāciju 
un iesniegumu, iesniegumu reģistrē „Sa-
ņemto dokumentu reģistrācijas žurnālā”. 

4.5. Ja ģimenē ir vismaz viena pilngadīga 
un darbspējīga persona, deklarācija ir spē-
kā ne ilgāk kā trīs mēnešus. Ja ģimenē nav 
pilngadīgu un darbspējīgu personu, dekla-
rācija ir spēkā ne ilgāk kā sešus mēnešus. 
Pēc šī perioda beigām klients var atkārtoti 
vērsties Amatas novada pašvaldības So-
ciālajā dienestā ar lūgumu atkārtoti izvērtēt 
viņa ienākumus un materiālo stāvokli, ie-
sniedzot arī jaunus ienākumus un materi-
ālo stāvokli apliecinošus dokumentus. 

5. LĪDZDARBĪBAS PIENĀKUMI
5.1. Līdzdarbības pienākumu mērķis ir 

attīstīt un pilnveidot personas problēmu 
risināšanas prasmes, lai uzlabotu personas 
patstāvīgas funkcionēšanas spējas un veici-
nātu personas iekļaušanos sabiedrībā. 

5.2. Līdzdarbības pienākumus nosaka, 
Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam 
savstarpēji vienojoties ar klientu. Vienoša-
nos par līdzdarbības pienākumu pildīša-
nu sastāda saskaņā ar Ministru kabineta 
17.06.2009. noteikumiem Nr. 550 „Kārtība, 
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 
pabalsts garantētā minimālā ienākuma no-
drošināšanai un slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību”. Vienošanos par līdzdarbības 
pienākumu pildīšanu paraksta abas puses. 
Vienošanās par līdzdarbības pienākumu 
pildīšanu nav nepieciešama, ja klients lūdz 
šo noteikumu 2.1.6. punktā minēto pabal-
stu. 

5.3. Vienošanās tiek sastādīta divos ek-
semplāros, no kuriem viens glabājas pie 
klienta, bet otrs – Amatas novada pašvaldī-
bas Sociālajā dienestā. 

6. APSEKOŠANA DZĪVESVIETĀ
6.1. Novērtējot klienta materiālos un sa-

dzīves apstākļus, pašvaldības Sociālā die-
nesta sociālā darba speciālistiem ir tiesības 
apsekot klientu dzīvesvietā, par ko tiek sa-
stādīts „Ģimenes dzīves apstākļu apseko-
šanas akts”. Apsekojot klientu – materiālās 
palīdzības pieprasītāju pirmo reizi, tiek sa-
stādīts arī „Dzīves apstākļu pārbaudes akts”. 

6.2. Klienta apsekošana dzīvesvietā var 
notikt, sociālā darba speciālistam vienojo-
ties ar klientu vai kādu no viņa pilngadīga-
jiem ģimenes locekļiem par apsekošanas 
datumu un laiku. Sociālā darba speciālists 
ir tiesīgs veikt apsekošanu arī bez iepriek-
šējas saskaņošanas ar klientu. 

6.3. Ja klients atsakās no apsekošanas 
dzīvesvietā, sociālā darba speciālists par to 
sastāda attiecīgu aktu, un Amatas novada 
pašvaldības Sociālais dienests ir tiesīgs 
atteikt piešķirt pabalstu. 

7. PABALSTS GARANTĒTĀ 
MINIMĀLĀ IENĀKUMA 
NODROŠINĀŠANAI

7.1. Tiesības saņemt pabalstu garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa (GMI) no-
drošināšanai ir ģimenēm vai atsevišķi 
dzīvojošām personām, kas atbilst trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam. 

7.2. Garantētā minimālā pabalsta apmērs 
Amatas novadā klientam ir noteikts Latvi-
jas Republikas likumdošanā un Ministru 
kabineta noteikumos noteiktā GMI pa-
balsta apmērā.

8. DZĪVOKĻA PABALSTS
8.1. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu 

ir šo noteikumu 1.4.  punktā minētajām 
ģimenēm (personām). 

8.2. Dzīvokļa pabalsts ietver komunālo 
maksājumu pabalstu vai apkures pabalstu 
mājsaimniecībai.

8.3. Dzīvokļa pabalsta apmērs personai 
vai ģimenei kurināmā iegādei ir 100 EUR 
(viens simts euro 00 centi) vienu reizi gadā. 
Pabalsts var tik piešķirts natūrā (ar uzskaiti 
naudā).

8.4. Dzīvokļa pabalsta apmērs ģimenei 
vai personai komunālo maksājumu (vai ap-
saimniekošanas pakalpojuma apmaksāša-
nai) veikšanai ir: 

8.4.1. par 1 istabu dzīvokli  – 125 EUR 
(viens simts divdesmit pieci euro 00 
centi),
8.4.2. par 2 istabu dzīvokli  – 150 EUR 

(viens simts piecdesmit euro 00 centi),
8.4.3. par 3 un vairāk istabu dzīvokli  – 

175 EUR (viens simts septiņdesmit pieci 
euro 00 centi).
8.5. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi 

gadā un pārskaitīts komunālo vai ēku ap-
saimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem 
pēc pabalsta pieprasītāja norādījuma.

 (Grozījumi ar Amatas novada domes 
2014.  gada 26.  novembra lēmumu (sēdes 
prot. Nr. 14. saist. not. Nr. 14))

9. PABALSTS BRĪVPUSDIENĀM UN 
BEZMAKSAS ĒDINĀŠANAI

9.1. Pabalsts brīvpusdienām vispāriz-
glītojošo skolu skolēniem, profesionālo 
izglītības iestāžu audzēkņiem, bezmaksas 
ēdināšanai (ja skolēns apmeklē Amatas 
novada pašvaldības izglītības iestādi) un 
bezmaksas ēdināšanai pirmsskolas iestā-
žu audzēkņiem (ja bērns apmeklē Amatas 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādi) var tikt piešķirts trūcīgās vai 
maznodrošinātās ģimenēs dzīvojošiem, ja 
Amatas novada pašvaldībā ir apmierināts 
pieprasījums pēc šo noteikumu 7., 8. un 
12. nodaļā minētajiem pabalstiem.

Saistošie noteikumi Nr. 2
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9.2. Piešķirot pabalstu brīvpusdienām 
vai bezmaksas ēdināšanai vispārizglītojošo 
skolu skolēniem, profesionālo izglītības ies-
tāžu audzēkņiem līdz 18 gadu vecumam un 
bezmaksas ēdināšanai pirmsskolas iestāžu 
audzēkņiem, ģimenēm (personām), kuras 
audzina trīs un vairāk bērnus, netiek veikta 
ģimenes (personas) mantiskā izvērtēšana.

9.3. Pabalsta brīvpusdienām vai bez-
maksas ēdināšanai vispārizglītojošo skolu 
skolēniem, profesionālo izglītības iestā-
žu audzēkņiem un bezmaksas ēdināšanai 
pirmsskolas iestāžu audzēkņiem apmērs 
noteikts atbilstoši reālajām izmaksām katrā 
mācību un pirmsskolas iestādē.

(Grozījumi ar Amatas novada domes 
2014.  gada 26.  novembra lēmumu Nr.  14 
(sēdes prot. Nr. 14, saist. not. Nr. 14))

(Grozījumi ar Amatas novada domes 
2015. gada 26. augusta sēdes Nr. 9 lēmumu 
(sēdes prot. Nr. 9., saist. not. Nr. 7))

(Grozījumi ar Amatas novada domes 
2016.  gada 28.  septembra sēdes Nr.  13 
lēmumu (sēdes prot. Nr. 13., saist. not. 
Nr. 5))

10. PABALSTS SOCIĀLĀS 
REHABILITĀCIJAS MĒRĶU 
SASNIEGŠANAI

10.1. Sociālās rehabilitācijas pabalsta 
mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, 
darbnespējas, atkarības, vardarbības un 
citu faktoru izraisītās negatīvās sekas klien-
ta dzīvē, nodrošināt sociālā statusa atgūša-
nu un iekļaušanos sabiedrībā. 

10.2. Pabalsts sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai var tikt piešķirts, ja 
Amatas novada pašvaldībā ir apmierināts 
pamatots pieprasījums pēc šo noteikumu 
7., 8. un 12. nodaļā minētajiem pabalstiem. 

10.3. Sociālā darba speciālists pēc klienta 
individuālo vajadzību izvērtēšanas lemj par 
individuālās sociālās rehabilitācijas plāna 
sastādīšanu. 

10.4. Lēmumu par pabalsta sociālās reha-
bilitācijas mērķa sasniegšanai piešķiršanu 
pieņem Sociālā dienesta vadītājs, pamato-
joties uz individuālās sociālās rehabilitāci-
jas plānu, izvērtējot klienta sociālo situāciju 
un paredzamos rehabilitācijas rezultātus. 
Lēmums par pabalsta piešķiršanu saskaņo-
jams ar Amatas novada pašvaldības priekš-
sēdētāju. 

10.5. Pabalsta apmērs noteikts 50% 
apmērā no rehabilitācijas izdevumiem, bet 
ne vairāk kā 142  EUR kalendārajā gadā. 

10.6. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu 
pakalpojuma sniedzējam. 

11. PABALSTS VESELĪBAS APRŪPEI
11.1. Pabalsts veselības aprūpei var tikt 

piešķirts, ja Amatas novada pašvaldībā pil-
nībā ir apmierināts pamatots pieprasījums 
pēc šo noteikumu 7., 8. un 12. nodaļā minē-
tajiem pabalstiem. 

11.2. Tiesības saņemt pabalstu ir šo no-
teikumu 1.4.  punktā minētajām ģimenēm 
(personām). 

11.3. Pabalstu piešķir, ja izdevumi par 
ārstēšanos stacionārā, medikamentiem, 
briļļu iegādi, pārsienamajiem materiāliem 
vai sanitāri higiēniskajām precēm pārsniedz 
142.00 EUR pēdējo pilnu trīs mēnešu laikā 
no iesnieguma iesniegšanas datuma. 

12.4. Pabalstu piešķir trūcīgai personai 
(ģimenei), audžuģimenei, pirmās vai otrās 
grupas invalīdam, kurš/-i nonācis/-kuši 
krīzes situācijā, un kuram/-ai nepieciešams 
psihologa vai psihiatra pakalpojums. 

11.5. Pabalsta saņemšanai Sociālajā die-
nestā jāiesniedz izdevumus attaisnojoši 
dokumenti un primārās aprūpes ārsta at-
zinums par minēto medicīnisko izdevumu 
nepieciešamību 

11.6. Pabalsta apmērs noteikts 50% ap-
mērā no attaisnotajiem izdevumiem, bet ne 
vairāk kā 142 EUR kalendārajā gadā. 

11.7. Atsevišķos gadījumos pieļaujams 
pabalstu veselības aprūpei apmaksāt ar 
pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam 

(slimnīcai vai iestādei, kurā ir „sociālās gul-
tas”). Šajos gadījumos pabalsta izmaksas 
pamatojums ir līgums starp pašvaldību un 
pakalpojuma sniedzēju, un pabalsta sum-
ma atbilst līgumā noteiktajai summai. 

12. VIENREIZĒJAIS PABALSTS 
ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ

 
12.1. Pabalsts krīzes situācijā tiek pie-

šķirts bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
(Grozījumi ar Amatas novada domes 

2017. gada 20. decembra sēdes Nr. 16 lēmu-
mu (sēdes prot. Nr. 16., saist. not. Nr. 16))

12.2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
un apmēru pieņem Sociālā dienesta 
vadītājs, izvērtējot klienta sociālo situāciju. 
Lēmums saskaņojams ar pašvaldības 
priekš sēdētāju vai izpilddirektoru. 

12.3. Lai saņemtu pabalstu, klients 
Sociālajā dienestā iesniedz dokumenta 
oriģinālu, kas apliecina krīzes situācijas 
faktu.

12.4. Pabalsta krīzes situācijā maksimā-
lais apmērs noteikts 800 euro.

12.5. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā, 
kad, veicot apsekošanu, tiek konstatēts, ka 
ģimenē nav apmierinātas pamatvajadzības 
(pārtika), neizvērtējot personas (ģimenes) 
materiālo stāvokli, sociālais darbinieks ir 
tiesīgs vienas dienas laikā pieņemt lēmumu 
un izmaksāt pabalstu līdz 28 euro pārtikas 
iegādei. 

(Grozījumi ar Amatas novada domes 
2017. gada 20. decembra sēdes Nr. 16 lēmu-
mu (sēdes prot. Nr. 16., saist. not. Nr. 16))

13. IEROBEŽOJUMI PABALSTU 
SAŅEMŠANAI

Pabalsta piešķiršanu daļēji vai pilnībā var 
atteikt, ja: 

13.1. persona (ģimene) nepilda likuma 
,,Par sociālo drošību” V  nodaļā noteiktos 
līdzdarbības pienākumus vai; 

13.2. persona/ģimene atkārtoti atsakās 
no līdzdarbības savas sociālās situācijas uz-
labošanā (atsakās no medicīniskās izmek-
lēšanas, ārstēšanās, rehabilitācijas pasāku-
miem u.t.t.) vai; 

13.3. persona (ģimene) bez attaisnojoša 
iemesla atsakās no piedalīšanās sabiedris-
kajos darbos vai; 

13.4. persona (ģimene) sniedz nepatiesas 
ziņas par sevi, savas ģimenes locekļu ienā-
kumiem un īpašumiem vai; 

13.5. persona/ģimene atsakās iesniegt 
nepieciešamos pierādījumus un dokumen-
tus pabalsta saņemšanai vai; 

13.6. persona (ģimene) nesadarbojas ar 
sociālo darbinieku, ko apliecina pārbaudes 
akti, Valsts policijas ziņas. 

14. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN 
PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

14.1. Sociālās dienesta pieņemtos lēmu-
mu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu 
to piešķirt klients var apstrīdēt Amatas no-
vada pašvaldībā administratīvajā aktā norā-
dītajā termiņā un kārtībā. 

14.2. Pašvaldības lēmumu klients var 
pārsūdzēt Administratīvajā tiesā adminis-
tratīvajā aktā norādītajā termiņā un kārtībā.

 
15. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
15.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stā-

šanos spēku zaudē Amatas novada domes 
2009. gada 28. oktobra saistošie noteikumi 
Nr. 25 „Noteikumi par Amatas novada paš-
valdības sociālajiem pabalstiem”. 

15.2. Saistošie noteikumi publicējami 
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldī-
bām” 45. pantā paredzētajā kārtībā, kā arī 
Amatas novada pašvaldības mājaslapā un 
Amatas novada pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Amatas Avīze”. 

15.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 
“Amatas Avīze”. 

Amatas novada domes priekšēdētāja
E. Eglīte 

2015. gada 25. februārī

APSTIPRINĀTI ar Amatas novada do-
mes 2015. gada 25. februārī sēdes Nr. 2 lē-
mumu (sēdes protokols Nr. 2., 1. p.)

GROZĪJUMI
Izdarīti ar Amatas novada domes 2015.

gada 26. augusta Saistošajiem noteiku miem 
Nr. 6 (protokols Nr 9., 2.p).

GROZĪJUMI
Izdarīti ar Amatas novada domes  2017.

gada 20.  decembra saistošajiem noteiku-
miem Nr. 17 (protokols Nr. 16., 15.p).

“Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Amatas novadā’’

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas li-
kuma “Par pašvaldībām” 43.  panta trešo 
daļu, 

I.  VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Saistošie noteikumi nosaka materi-

ālo pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus, to 
piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lē-
mumu par pabalsta piešķiršanu vai atteiku-
mu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību 
Amatas novada pašvaldībā. 

1.2. Pabalsti tiek izmaksāti no Amatas 
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas 
paredzēti sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības izdevumiem, neizvērtējot perso-
nas materiālo stāvokli. 

1.3. Šajos noteikumos minēto palīdzību 
jautājumu risināšanu un lēmumu pieņem-
šanu veic Amatas novada pašvaldības So-
ciālais dienests (turpmāk – Dienests).

1.4. Pabalstus var saņemt persona, ku-
ras deklarētā dzīvesvieta ir Amatas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

II. PABALSTU VEIDI
2.1. Dienests piešķir šādus pabalstus:
2.1.1. vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem, 

kuri sasnieguši cienījamu vecumu;
2.1.2. vienreizējs Gada pirmā jaundzimu-

šā bērna pabalsts;
2.1.3. pabalsts daudzbērnu ģimeņu spor-

ta aktivitātēm;
2.1.4. pabalsts personām, kuras atbrīvo-

tas no brīvības atņemšanas iestādes.

III. PABALSTA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Lai saņemtu 2.1.1.-2.1.4. punktos mi-

nētos pabalstus, klients vēršas Dienestā;
3.2. informāciju par personām, kurām ir 

tiesības saņemt 2.1.1., 2.1.5. punktā noteik-
to pabalstu, Dienestam iesniedz Amatas 
novada pagastu pārvalžu vadītāji, klienti vai 
viņu pilnvarotās personas;

3.3. tiesības saņemt 2.1.2. punktā noteik-
to pabalstu ir jaundzimušā bērna vecākiem, 
kuri Dienestā kārtējā gada sākumā pirmie 
iesniedz iesniegumu; 

(“Grozījumi 2015. gada 26. augusta sēdes 
Nr. 9 lēmumu (sēdes protokols Nr. 9., saist. 
not. Nr. 17))

3.4. informāciju par personām, kurām ir 
tiesības saņemt 2.1.3., punktā noteikto pa-
balstu, ģimenei Dienestā jāiesniedz raks-
tisks pamatojums par dalībnieka pārstāvētā 
sporta kluba piedalīšanos sacensībās;

3.5. informāciju par personām, kurām ir 
tiesības saņemt 2.1.4., punktā noteikto pa-
balstu,  kuras atbrīvotas no brīvības atņem-
šanas iestādes, uzrāda izziņu par atbrīvoša-
nu no ieslodzījuma vietas;

3.6. informāciju par personām, kurām 
ir tiesības saņemt 2.1.5. punktā noteikto 
pabalstu, sagatavo Dienests, balstoties uz 
Amatas novada pagastu pārvalžu vadītāju 
un klienta sniegto informāciju. 

(“Grozījumi 2015. gada 26. augusta sēdes 
Nr. 9 lēmumu (sēdes protokols Nr. 9., saist. 
not. Nr. 17))

IV. VIENREIZĒJS PABALSTS IEDZĪVO-
TĀJIEM, KURI SASNIEGUŠI CIENĪJAMU 
VECUMU

4.1. Vienreizējs pabalsts 30.00 EUR (trīs-
desmit euro 00 centi) apmērā natūrā, pama-
tojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām 
ziņām, tiek izlietots Amatas novada iedzī-
votāju, kuri sasnieguši 80, 85, 90 un vairāk 
gadu vecumu, sveikšanai.

(“Grozījumi 2017. gada 20. decembra sē-
des Nr. 16 lēmumu (sēdes protokols Nr. 16., 
saist. not. Nr. 17))

4.2. Vienreizējs pabalsts 100 EUR (viens 
smits euro 00 centi) 100 gadu jubilejā tiek 
piešķirts Amatas novada iedzīvotājam, kurš 
pēc Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām 
sasniedzis šādu vecumu.

V. VIENREIZĒJS PABALSTS GADA PIR-
MĀ JAUNDZIMUŠĀ BĒRNA PABALSTS

5.1. Vienreizējs gada pirmā jaundzimušā 
bērna pabalsts 145 EUR (viens simts četr-
desmit pieci euro 00 centi) apmērā tiek pie-
šķirts gadījumos, kad vismaz viena jaundzi-
mušā bērna vecāka deklarētā dzīvesvieta ir 
reģistrēta Amatas novada administratīvajā 
teritorijā. 

5.2. Pabalsts tiek piešķirts tā jaundzimu-
šā bērna vecākiem, kuri pirmie iesniedz 
iesniegumu Amatas novada pašvaldības 
Sociālajā dienestā. Bērna piedzimšanas pa-
balstu piešķir vienam no bērna vecākiem. 
Bērna piedzimšanas pabalstu piešķir bez 
materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

VI. PABALSTI DAUDZBĒRNU 
ĢIMENĒM 

6.1. Pabalsts attiecas uz novada teritorijā 
esošajiem sporta klubiem un to nepilnga-
dīgajiem, daudzbērnu ģimeņu bērniem  – 
dalībniekiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas/
maznodrošinātas ģimenes statuss, un kuri 
pārstāv novada teritorijā esošos sporta klu-
bus sacensībās; 

6.2. Pabalstu ģimenēm piešķir vienreiz 
gadā līdz 200 EUR (divi simti euro 00 centi) 
apmērā par katru esošā sporta kluba sacen-
sību dalībnieku.

6.3. Pabalsts par dalības maksu atvieglo-
jumu Amatas novada mūzikas un mākslas 
skolā attiecas uz novada teritorijā deklarē-
tajām daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, 
kurām piešķirts trūcīgas/maznodrošinātas 
ģimenes statuss. Dalības maksu pēc skolas 
piestādītā rēķina sedz novada pašvaldība.

(“Grozījumi ar 2015.  gada 26.  augusta 
sēdes Nr. 9 lēmumu (sēdes protokols Nr. 9., 
saist. not. Nr. 17))

VII. PABALSTS PERSONĀM, KURAS 
ATBRĪVOTAS NO BRĪVĪBAS 
ATŅEMŠANAS IESTĀDĒM

7.1. Vienreizējs pabalsts 50 EUR (piecdes-
mit euro 00 centi), tiek piešķirts personai, 
kura atradusies ieslodzījumā ne mazāk kā 
30 dienas, kuras pēdējā deklarētā dzīves-
vieta pirms ieslodzījuma deklarēta Amatas 
novada teritorijā, kura izpilda normatīvajos 
aktos paredzētās Probācijas dienesta, No-
darbinātības valsts aģentūras un Dienesta 
noteiktās prasības par līdzdarbību. 

7.2. Personai, kura pieprasa “Pabalstu 
personām, kuras atbrīvota no brīvības at-
ņemšanas iestādēm” pabalstu, pašvaldības 
Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums ne 
vēlāk kā pilna mēneša laikā pēc personas at-
brīvošanas no ieslodzījuma, kā arī jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments.

Saistošie noteikumi Nr. 2
PAR MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS 
PABALSTIEM AMATAS NOVADĀ

Turpinājums no 4. lpp.

Turpinājums 6. lpp.
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APSTIPRINĀTS ar Amatas novada do-
mes 2017. gada 20. decembra lēmumu (sē-
des protokols Nr. 16, 19.§)

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Amatas novada pašvaldības „Aprū-

pe mājās” (turpmāk tekstā – Aprūpe mājās) 
ir sociālais pakalpojums (turpmāk tekstā – 
Pakalpojums), kura uzdevums ir nodrošināt 
kvalificētu un profesionālu aprūpi mājās 
personām, kurām tā nepieciešama.

1.2. Aprūpe mājās darbojas Amatas no-
vada pašvaldības (turpmāk tekstā – Paš-
valdības) administratīvajā teritorijā, kā arī 
atrodas tiešā Pašvaldības pārraudzībā. Ad-
rese: „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas 
novads, LV-4101.

1.3. Pakalpojums izveidots saskaņā ar 
valsts pasūtījuma līguma Nr. 35 (noslēgts 
29.06.1999.) noteikumiem.

1.4. Aprūpe mājās savā darbībā ievēro 
Latvijas Republikas likumdošanu, pašvaldī-
bas lēmumus, rīkojumus un šo nolikumu.

1.5. Aprūpe mājās izveido, reorganizē 
vai likvidē ar Pašvaldības lēmumu saskaņā 
ar spēkā esošo likumdošanu.

2. APRŪPE MĀJĀS UZDEVUMI UN 
DARBĪBAS VIRZIENI

2.1. Aprūpe mājās pamatuzdevumi ir:
- iespējamo Pakalpojuma saņēmēju ap-

sekošana dzīvesvietās, 
- konkrētajam Pakalpojuma saņēmē-

jam nepieciešamās aprūpes apjoma noteik-
šana, nodrošināšana un periodiska šo Aprū-
pe mājās pakalpojumu nepieciešamības un 
apjoma pārskatīšana;

- minimāli nepieciešamā Pakalpojuma 
nodrošināšana apkalpojamajā teritorijā dzī-
vojošajām personām;

- sadarbība ar sadzīves pakalpojumu 
dienestiem, ēdināšanas un tirdzniecības uz-
ņēmumiem u.c. pakalpojumus sniedzošām 
institūcijām paplašināta Pakalpojuma no-
drošināšanai;

- sadarbība ar ārstniecības un sociālās 
aprūpes iestādēm un organizācijām;

- dažādu sabiedrisku, reliģisku un ne-
valstisko organizāciju iesaistīšana Pakalpo-
juma sniegšanā.

2.2. Aprūpe mājās darbības virzieni ir:
- apkopot informāciju par apkalpoja-

majā teritorijā dzīvojošajām personām, ku-
rām nepieciešama Aprūpe mājās;

- apkopot un sniegt informāciju par 

VIII. VIENREIZĒJS GADA PABALSTS 
VESELĪBAS VEICINĀŠANAI POLITISKI 
REPRESĒTĀM PERSONĀM

8.1. Vienreizējs pabalsts 100 euro (viens 
simts euro 00 centi) tiek piešķirts politis-
ki represētai personai, kuras dzīvesvieta 
deklarēta Amatas  novada administratīvajā 
teritorijā un kura ir iesniegusi iesniegumu 
Dienestā par pabalsta nepieciešamību,

8.2. Informācija par klientiem, kuriem ir 
tiesības saņemt  vienreizējo veselības pabal-
stu,  tiek apkopota dienestā līdz katra gada 
1. novembrim,

8.3. Vienreizējais pabalsts veselības veici-
nāšanai politiski represētām personām tiek 
izmaksāts  no 1. novembra līdz 31. decem-
brim.

(“Grozījumi ar 2017.  gada 20.  decem-
bra sēdes Nr. 16 lēmumu (sēdes protokols 
Nr. 16., saist. not. Nr. 17))

IX. VIENREIZĒJS GADA PABALSTS 
VESELĪBAS VEICINĀŠANAI I GRUPAS 
INVALĪDIEM

9.1. Vienreizējs pabalsts 100 euro (viens 
simts euro 00 centi) apmērā tiek piešķirts 
I grupas invalīdam, kura dzīvesvieta dekla-
rēta Amatas novada administratīvajā terito-
rijā un kurš ir iesniedzis dienestā iesniegu-
mu par pabalsta nepieciešamību.

9.2. Vienreizējais pabalsts veselības veici-
nāšanai I grupas invalīdiem tiek izmaksāts  
kārtējā gada laikā.

(“Grozījumi ar 2017.  gada 20.  decem-
bra sēdes Nr. 916 lēmumu (sēdes protokols 
Nr. 16., saist. not. Nr. 17))

X.  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
10.1. Saistošie noteikumi publicējami 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldī-
bām” 45.  pantā paredzētajā kārtībā, kā arī 
Amatas novada pašvaldības mājaslapā un 
Amatas novada pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Amatas Avīze”. 

10.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 
“Amatas Avīze”. 

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

- dzīvojamo telpu uzkopšana;
- palīdzība gultas klāšanā;
- pārtikas produktu iegāde un piegāde 

mājās;
- pārējo ikdienas preču iegāde un pie-

gāde mājās;
- palīdzība ēdiena gatavošanā vai gata-

va ēdiena piegāde;
- palīdzība trauku mazgāšanā;
- veļas nodošana veļas mazgātavā un 

saņemšana;
- apģērba nodošana ķīmiskajā tīrīšanā 

un saņemšana;
- dzīvokļa īres un komunālo maksāju-

mu kārtošana;
- kurināmā piegāde telpās, krāsns kuri-

nāšana;
- ūdens piegāde telpās, izlietotā ūdens 

iznešana;
3.4. Paplašinātā Aprūpe mājās aptver da-

žādus papildu pakalpojumus:
- pagalma uzkopšanu;
- sniega tīrīšanu;
- logu mazgāšanu; 
- malkas skaldīšanu;
- citus pakalpojumus.
3.5. Šo noteikumu 3.2. punktā noteik-

tā Aprūpe mājās personai tiek sniegta tikai 
darba dienās darba laikā.

3.6. Personai piešķiramās Aprūpes 
mājās apjoms, balstoties uz sniegtā pakal-
pojuma reižu daudzumu nedēļā, tiek no-
teikts četros līmeņos: 

3.6.1. I līmenī - ne vairāk kā 1 reizi ne-
dēļā; 

3.6.2. II līmenī - ne vairāk kā 2 reizes ne-
dēļā; 

3.6.3. III līmenī – ne vairāk kā 3 reizes 
nedēļā; 

3.6.4. IV līmenī – 4-5 reizes nedēļā, 
3.6.5. bērniem ar invaliditāti - līdz 3 rei-

zes nedēļā.
4. APRŪPE MĀJĀS DARBA ORGANI-

ZĒŠANA
4.1. Aprūpe mājās darbības zonu no-

saka Pašvaldības Sociālais dienests, kas pār-
zina un kontrolē Aprūpe mājās darbību.

4.2. Aprūpe mājās darbu tieši vada So-
ciālā dienesta vadītājs, kurš:

- kopīgi ar Pašvaldības Sociālo dienestu 
izstrādā Aprūpe mājās stratēģiju;

- plāno un organizē Aprūpe mājās dar-
bu; 

- koordinē Aprūpe mājās sadarbību ar 
citām valsts, pašvaldību iestādēm un sa-
biedriskajām organizācijām;

- nepieciešamības gadījumā koordinē 
un kontrolē aprūpes pabalstu izmaksu.

4.3. Personas apsekošanu dzīvesvietā, 
nepieciešamo pakalpojumu apjomu un pe-
riodisku tā pārskatīšanu nodrošina sociālais 
aprūpētājs.

4.4. Aprūpes mājās pakalpojumu 
sniegšanu veic aprūpētāji, kuri darbojas 
mobilajā aprūpes vienībā. Atsevišķos gadī-
jumos aprūpētājs var darboties arī individu-
āli. 

4.5. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespē-
jams klientam nodrošināt aprūpētāju pa-
kalpojumus, atsevišķos gadījumos klientam 
var tikt piešķirts pabalsts aprūpētāja algoša-
nai. 

4.6. Pabalsta aprūpei apmēru aprēķina 
Sociālā dienesta vadītājs, par pamatu ņemot 
Aprūpe mājās aprūpētāja pamatalgas stun-
das tarifa likmi un aprūpes darbu veikšanai 
nepieciešamo stundu skaitu mēnesī. Pabal-
stu aprēķina pēc formulas:

P = a x b, kur:
P – pabalsta kopējais apmērs mēnesī;
a – aprūpes darbam nepieciešamais 

stundu skaits mēnesī;
b – aprūpētāja pamatalgas stundas tarifa 

likme.
(Punkts iekļauts ar 2009. gada 28. oktob-

ra domes sēdes Nr. 18 lēmumu)
4.7. Aprūpētāja darba apjomu nosaka 

Sociālā dienesta vadītājs, ņemot vērā per-
sonai sniedzamo pakalpojumu apjomu un 
apkalpojamās teritorijas lielumu.

4.8. Aprūpes pakalpojumus var at-
teikt, ja klientam nepieciešama pastāvīga 

pieejamām Aprūpe mājās formām un kon-
krētiem pakalpojumiem;

- sniegt sociāla rakstura informāciju un 
pakalpojumus;

- sniegt bezmaksas konsultācijas ar 
Aprūpi mājās saistītos jautājumos;

- organizēt savstarpēju aktuālās infor-
mācijas apmaiņu Aprūpe mājās un tā sadar-
bības organizāciju vidū;

- paplašināt un pilnveidot aprūpi mā-
jās, uzlabojot aprūpes formas un veidus.

3. APRŪPE MĀJĀS VEIDI UN FORMAS
3.1. Aprūpe mājās var būt pastāvīga 

vai pagaidu.
3.1.1. Uz pastāvīgu Aprūpi mājās tie-

sības ir personām, kuras vecuma, garīgās 
attīstības vai fizisku traucējumu dēļ nevar 
veikt ikdienas mājas darbus vai personisko 
aprūpi un nesaņem LR likumdošanā noteik-
to valsts pabalstu aprūpei.

3.1.2. Uz pagaidu Aprūpi mājās tiesības 
ir personām, kuras ikdienas mājas darbus 
un personisko aprūpi nevar veikt slimības 
vai atveseļošanās perioda laikā un nesaņem 
LR likumdošanā noteikto valsts pabalstu 
aprūpei. 

3.1.3. Uz pagaidu Aprūpi mājās kā pa-
gaidu palīdzību ir tiesības ģimenēm, kuras 
patstāvīgi aprūpē bērnu vai pieaugušu per-
sonu ar garīgas attīstības vai fiziska rakstura 
traucējumiem un nesaņem LR likumdošanā 
noteikto valsts pabalstu aprūpei.

3.2. Persona var saņemt minimāli ne-
pieciešamo Aprūpe mājās un paplašinātās 
Aprūpe mājās pakalpojumu kompleksu vai 
atsevišķus pakalpojumus.

3.3. Minimāli nepieciešamā Aprūpe 
mājās aptver:

3.3.1. personisko aprūpi:
- palīdzība personiskās higiēnas no-

drošināšanā;
- palīdzība mazgāšanās nodrošināšanā 

(vanna, duša, pirts);
- palīdzība apģērbties vai apģērbšana;
- palīdzība izkļūšanā no gultas/iekļūša-

na gultā (tualetes apmeklēšana u.c.);
- palīdzība ēdienreižu nodrošināšanā, 

barošana;
- palīdzība protēžu apkopšanā, medi-

kamentu uzņemšanā;
- ārsta u.c. medicīnas darbinieku iz-

saukšana;
- pārrunas par nepieciešamo aprūpi;
3.3.2. ikdienas mājas darbus:

AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SOCIĀLĀ PAKALPOJUMA 
“APRŪPE MĀJĀS” NOLIKUMS

(diennakts) uzraudzība vai paredzamais 
darbu apjoms pārsniedz 4 stundas dienā. 
Šādos gadījumos Pašvaldības Sociālā die-
nesta darbinieki sadarbībā ar klienta tuvi-
niekiem meklē citus risinājumus, lai nodro-
šinātu personai nepieciešamo aprūpi.

4.9. Aprūpētāju darba grafiku saskaņo 
ar katru aprūpējamo.

4.10. Par Aprūpe mājās pakalpojumu 
sniegšanu tiek noslēgts divpusējs līgums 
starp Pašvaldību un aprūpējamo vai arī trīs-
pusējs līgums starp Pašvaldību, aprūpējamo 
un aprūpējamās personas likumīgo (-iem) 
apgādnieku (-iem). Atsevišķos gadījumos 
var tikt noslēgts trīspusējs līgums starp 
Pašvaldību, aprūpējamo un aprūpētāju. No 
Pašvaldības puses līgumu paraksta Sociālā 
dienesta vadītājs.

4.11. Līguma laušana notiek līgumā no-
teiktajā kārtībā un termiņos.

4.12. Līgumā paredzētais darbu apjoms 
jāpārskata pēc nepieciešamības vai aprūpē-
jamā iniciatīvas, bet ne retāk kā vienu reizi 
gadā, noslēdzot jaunu līgumu.

4.13. Aprūpe mājās štatu sarakstu ap-
stiprina Pašvaldības dome.

4.14. Visus ar Aprūpe mājās darbību 
saistītos strīdus izskata Pašvaldības dome.

5. APRŪPE MĀJĀS PIEŠĶIRŠANAS 
KĀRTĪBA

5.1. Pakalpojumu Aprūpe mājās paš-
valdības pastāvīgajiem iedzīvotājiem piešķir 
Sociālā dienesta vadītājs. Lēmums par ap-
rūpes piešķiršanu atspoguļots „Aprūpe mā-
jās nepieciešamības novērtējuma” veidlapā 
(sk. 3. pielikums). 

5.2. Gadījumos, kad Aprūpe mājās 
(pabalsts aprūpei) netiek piešķirta, klientam 
likumdošanā paredzētajā kārtībā jānosūta 
rakstiska, motivēta atbilde ar norādi par lē-
muma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kār-
tību.

5.3. Pieprasot Aprūpi mājās, personai 
vai tās pilnvarotajam pārstāvim Pašvaldības 
Sociālajā dienestā jāiesniedz sekojoši doku-
menti:

- rakstisks iesniegums (sk. 6. pieli-
kums);

- iedzīvotāju iztikas līdzekļu deklarāci-
ja;

- ārstniecības iestādes (ģimenes ārs-
ta vai teritoriālā ārsta palīga) slēdziens par 
aprūpes mājās nepieciešamību (sk. 4. pieli-
kums);

- DEĀK izziņas noraksts (kopija) inva-
līdiem.

5.4. Iesniegtos dokumentus pieņem 
un reģistrē Pašvaldības Sociālā dienesta 
darbinieki, kuri pēc tam tos nodod Sociālā 
dienesta vadītājam, lai noteiktu Aprūpes 
mājās nepieciešamību un veicamo darbu 
apjomu (sk. 5. pielikums).

5.5. No iesniegtajiem dokumentiem 
Aprūpe mājās noformē personas lietu, kas 
tiek glabāta Pašvaldības Sociālajā dienestā. 

5.6. Aprūpe mājās dokumentācijai tiek 
izmantotas Pašvaldības Sociālā dienesta pa-
kalpojuma Aprūpe mājā veidlapas (sk. 1.–7. 
pielikumus).

5.7. Sociālais aprūpētājs veic personas 
apsekošanu dzīvesvietā, sastāda „Aprūpes 
mājās nepieciešamības novērtējumu” un 
citus nepieciešamos dokumentus un nodod 
tos izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai 
Sociālā dienesta vadītājam.

5.8. Lēmumu par Aprūpe mājās pakal-
pojumu piešķiršanu vai atteikumu pieņem 5 
darba dienu laikā. Lēmumu par šī nolikuma 
3.1.2. punktā minētās pagaidu aprūpes pie-
šķiršanu pieņem iespējami īsā laikā, bet ne 
ilgāk kā 3 darba dienu laikā.

5.9. Pēc lēmuma pieņemšanas tiek no-
slēgts līgums ar aprūpējamo personu, aprū-
pētāji iepazīstināti ar veicamajiem darbiem, 
to specifiku, kā arī tiek norādīts konkrēts 
datums, kad klients sāk saņemt Aprūpe mā-
jās pakalpojumus.

Turpinājums no 5. lpp.

Turpinājums 7. lpp.
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2009. gada 28. oktobrī  

APSTIPRINĀTI Amatas novada domes 
28.10.2009. sēdē (prot. Nr. 18)

GROZĪJUMI ar Amatas novada domes  
28.10. 2010. lēmumu (sēdes prot. Nr. 6, saist 
not. Nr. 8.)

GROZĪJUMI ar Amatas novada domes 
21.12.2011. lēmumu (sēdes prot. Nr.  14., 
saist. not. Nr. 10)

GROZĪJUMI ar Amatas novada domes 
26.11.2014. lēmumu (sēdes prot. Nr.  14., 
saist. not. Nr. 13)

GROZĪJUMI ar Amatas novada domes 
22.10.2017. lēmumu (sēdes prot. Nr.  16 

6. SAMAKSA PAR APRŪPE MĀJĀS 
PAKALPOJUMIEM

 6.1. Šo noteikumu 3.3. punktā minē-
tie minimāli nepieciešamie Aprūpe mājās 
pakalpojumi personām, kuru deklarētā pa-
stāvīgā dzīvesvieta ir Amatas novada admi-
nistratīvā teritorija, tiek sniegti kā norādīts 
“Grozījumi 2013. gada 26. septembra sais-
tošajos noteikumos Nr. 12 „Noteikumi par 
Amatas novada pašvaldības sniegtā sociālā 
pakalpojuma „Aprūpe mājās” apmaksas 
kārtību”.

6.2. Šo noteikumu 3.4. punktā minētie 
paplašinātās Aprūpe mājās pakalpojumi 
tiek sniegti par samaksu, aprūpējamā perso-
na samaksu par paplašinātās aprūpes mājās 
pakalpojumiem veic atbilstoši aprūpētāja 
nostrādātajam stundu skaitam pēc aprūpē-
tāja darba samaksas tarifa likmes un spēkā 
esošās likumdošanas. 

6.3. Gadījumos, kad persona nespēj veikt 
samaksu par Aprūpe mājās pakalpojumiem, 
bet viņai saskaņā ar Civillikumu ir likumīgi 
apgādnieki, samaksu veic apgādnieki.

6.4. Gadījumos, kad persona nespēj 
samaksu par aprūpi veikt pati un to nespēj 
arī personas likumīgie apgādnieki vai ja per-
sonai likumīgu apgādnieku nav, tiek sniegti 
tikai minimālie Aprūpe mājās pakalpojumi. 
Šādos gadījumos personai ir tiesības vēr-
sties Pašvaldībā ar rakstisku iesniegumu, 
kurā minēti konkrēti paplašinātās aprūpes 
pakalpojumi un iemesli, kāpēc tie nepiecie-
šami. Pašvaldība iesniegumu izskata tuvā-
kajā sēdē un var pieņemt lēmumu konkrē-
tos pakalpojumus sniegt bez maksas. 

6.5. Aprūpējamā persona norēķinās ar 
Pašvaldību par sniegtajiem maksas pakal-
pojumiem Pašvaldības noteiktajā kārtībā.

6.6. Aprūpētāju atalgojumu nosaka 
Pašvaldība saskaņā ar spēkā esošo likumdo-
šanu. 

6.7. Garīgi slimas, neredzīgas, perso-
nas bez pārvietošanās iespējām aprūpes ga-
dījumos aprūpētājam ir tiesības uz piemak-
sām par darbu specifiskos apstākļos. 

6.8. Samaksa par darbu naktīs un svēt-
ku dienās tiek aprēķināta, ņemot vērā darba 
likumdošanā noteiktās piemaksas par darbu 
naktīs un svētku dienās.

7. APRŪPE MĀJĀS FINANSĒŠANA
7.1. Aprūpe mājās pakalpojuma dar-

bību finansē Pašvaldība, iespēju robežās 
piesaistot to personu līdzekļus, kuri saņem 
Aprūpe mājās maksas pakalpojumus.

7.2. Aprūpe mājās pakalpojumam var 
būt arī citi ieņēmumi, kuri izlietojami tiesī-
bu aktos noteiktajā kārtībā:

- juridisko un fizisko personu ziedojumi;
- finanšu līdzekļi, kas iegūti, veicot saim-

niecisko darbību (maksas pakalpojumi, ieņē-
mumi par aprūpētāju apmācību u.tml.);

- līdzekļi, kas iedalīti starptautisko 
programmu izpildei.

7.3. Par Aprūpe mājās finansiālo līdzekļu 
sadali un izlietojumu lemj Sociālā dienesta 
vadītājs kopā ar Pašvaldības domi.

7.4. Atskaites par saimniecisko un finan-
siālo darbību Aprūpe mājās sniedz likum-
došanā paredzētajā kārtībā un noteiktajos 
termiņos.

7.5. Aprūpe mājās pakalpojuma finansiā-
lo un saimniecisko darbību likumā noteik-
tajā kārtībā pārbauda Pašvaldības noteikta 
institūcija un Sociālā dienesta vadītājs. 

8. APRŪPE MĀJĀS VADĪBA
8.1. Aprūpe mājās pakalpojumu vada 

Sociālā dienesta vadītājs, kuru amatā ieceļ 
Pašvaldības dome, vai arī persona, kuras 
pienākumos saskaņā ar amata aprakstu ie-
tilpst šī funkcija. 

8.2. Vadītājam ir šādi pienākumi:
- atbildēt par tiesību aktu ievērošanu, 

par Aprūpe mājās pakalpojuma darbības no-
drošināšanu un paredzēto uzdevumu izpildi;

- atbildēt par finanšu un materiālo lī-
dzekļu mērķtiecīgu un racionālu izlietoju-
mu;

- sagatavot Aprūpe mājās darbinieku 
amatu aprakstus, noteikt darbinieku pienā-
kumus, nodrošināt darbinieku kvalifikācijas 
celšanu;

- nodrošināt visas likumdošanā noteik-
tās dokumentācijas pareizu iekārtošanu, iz-
pildi un glabāšanu;

- nodrošināt šī nolikuma ievērošanu.
8.3. Vadītājam ir šādas tiesības:
- pārstāvēt Aprūpe mājās intereses 

valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmu-
mos, sabiedriskajās un reliģiskajās organizā-
cijās;

- savas kompetences ietvaros rīkoties ar 
biroja mantu un finanšu līdzekļiem;

- bez īpaša pilnvarojuma rīkoties Aprū-
pe mājās vārdā, lai pārstāvētu Aprūpe mājās 
intereses;

- izdot rīkojumus un dot norādījumus 
Aprūpe mājās darbiniekiem;

- pieprasīt un saņemt informāciju, kas 
nepieciešama Aprūpe mājās pakalpojuma 
darbības un kvalitatīvu pakalpojumu nodro-
šināšanai.

9. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
Ar šī nolikuma stāšanos spēkā spēku 

zaudē iepriekšējais, 2013. gada 26. septem-
brī apstiprinātais „Amatas novada pašvaldī-
bas pakalpojuma “Aprūpe mājās” nolikums”. 

Amatas novada domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

(persona)) tiek atzīta par maznodrošinātu, 
kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes 
(personas) ienākumi un materiālais stāvok-
lis.

2. Ģimenes (personas) ienākumus un 
materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteiku-
mos noteiktajam līmenim novērtē un lē-
mumu par ģimenes (personas), kuras dek-
larētā dzīvesvieta, vai arī pēdējā deklarētā 
dzīvesvieta 3 gadu laikā ir Amatas novads, 
atbilstību maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusam pieņem Amatas pašvaldības 
Sociālais dienests (turpmāk tekstā – SD).

3. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam novērtē pēc rakstiska 
iesnieguma, kuru iesniedz viens no ģimenes 
locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona 
(turpmāk tekstā – palīdzības pieprasītājs), 
saņemšanas.

2. IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ STĀ-
VOKĻA DEKLARĒŠANA

4. Lai tiktu novērtēti ienākumi un mate-
riālais stāvoklis, palīdzības pieprasītājs aiz-
pilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk 
tekstā – deklarācija), kā arī iesniedz SD do-
kumentus, kas apliecina deklarācijā norādī-
tos faktus.

5. Deklarācijā palīdzības pieprasītājs 
sniedz ziņas par sevi un pārējām perso-
nām, kurām ir kopīgi izdevumi par uzturu 
un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī par 
atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli un liku-
mīgajiem apgādniekiem.

6. Deklarācijā palīdzības pieprasītājs no-
rāda ienākumus atbilstoši Latvijas Repub-
likas Ministru kabineta 30.03.2010. notei-
kumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas  personas atzīšanu  par  
trūcīgu” 13.  punktam un Latvijas Republi-
kas likuma „Sociālo pakalpojumu un soci-
ālās palīdzības likums” 5. pantam.

7. Ienākumi, no kuriem maksājams ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts soci-
ālās apdrošināšanas iemaksas, deklarējami 
apmērā, kas veidojas pēc iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa nomaksas un valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksu veikšanas.

8.  Palīdzības pieprasītājs ir atbildīgs par 
deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

9. SD sociālā darba speciālists izlases 
kārtībā pārbauda deklarācijā esošos datus, 
izmantojot valsts datu reģistrus un citus in-
formācijas avotus.

10. SD sociālā darba speciālists ir tiesīgs 
veikt palīdzības pieprasītāja apsekošanu 
dzīvesvietā (izņemot gadījumus, kad pa-
līdzības pieprasītājam nav konkrētas dzī-
vesvietas), kuras laikā tiek aizpildīta veid-
lapa „Ģimenes dzīves apstākļu apsekošanas 
akts”. Nākamo apsekošanu SD sociālā darba 
speciālists veic atbilstoši nepieciešamībai 
vai saskaņā ar vienošanos.

11. Palīdzības pieprasītājam jāuzrāda SD 
sociālā darba speciālistam personas statu-
su apliecinoši dokumenti (Nodarbinātības 
valsts aģentūras izziņa, darba nespējas lapa, 
mācību iestādes izziņa u.c.), bet pēc SD so-
ciālā darbinieka pieprasījuma – dokumenti, 
kas apliecina papildu ienākumus, naudas 
uzkrājumus, īpašumus un kredītsaistības.

3. IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ STĀ-
VOKĻA LĪMENIS, KURU NEPĀRSNIE-
DZOT ĢIMENE (PERSONA) ATZĪSTA-
MA PAR MAZNODROŠINĀTU

12. Ģimene (persona) atzīstama par 
maznodrošinātu, ja: 

12.1. tās ienākumi uz katru ģimenes 
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepār-
sniedz 220 EUR (divi simti divdesmit 
euro 00 centi),

(Grozījumi ar 2014.  gada 26.  novem-
bra Amatas novada domes lēmumu (sē-
des protokols Nr. 14., saist. not. Nr. 13))

12.2. tai nepieder īpašums, kuru var 
izmantot ienākumu gūšanai,

12.3 zemes īpašums (kopā ar nekus-
tamā īpašuma sastāvā esošo zemi, kur 
ģimene deklarēta, un papildu īpašumu; 

Saistošie noteikumi Nr. 26
KĀRTĪBA, KĀDĀ ĢIMENE VAI 
ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠA PERSONA 
ATZĪSTAMA PAR MAZNODROŠINĀTU

Turpinājums no 6. lpp.

saist. not. Nr. 18., 16. p.)

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas septīto un devīto punktu, 
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību 
palīdzību dzīvokļa jautājumu” risināšanā” 
14. panta sesto daļu.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Noteikumi nosaka ienākumus un ma-

teriālā stāvokļa līmeni,  kuru nepārsniedzot 
ģimene, kas sastāv no laulātajām personā, 
kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un ku-
ras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzī-
vojoša persona (turpmāk tekstā – ģimene 

tiek ņemti vērā arī valdījumā un lietoju-
mā esošie nekustamie īpašumi) – nepār-
sniedz 5 ha ģimenei (personai), 

iepriekšminētajam zemes īpašumam 
funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas 
(garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, 
dārza māja u.tml.) vai ne vairāk kā divas 
saimniecības ēkas uz nomātas zemes, 

kustamā manta – mehāniskie trans-
portlīdzekļi – ne vairāk kā viena vienība 
ģimenei (personai), pārējie transporta lī-
dzekļi, kuri pārvietojas ar cilvēka spēku, 
vērtējami Civilprocesa likuma 1. pieliku-
ma un noteikumu Nr. 299 19.3. apakš-
punkta ietvaros. 
(Grozījumi ar Amatas novada domes 

2017. gada 22. decembra  sēdes Nr. 16 (prot. 
Nr. 16, saistošie noteikumi Nr. 18.))

4. SD LĒMUMA PAR 
MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES 
(PERSONAS) STATUSA PIEŠĶIRŠANU 
PAZIŅOŠANAS KĀRTĪBA

13. SD ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 
šo noteikumu 2. nodaļā minēto ziņu sa-
ņemšanas paziņo palīdzības pieprasītājam 
lēmumu par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa piešķiršanu. SD izsniedz 
izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģi-
menes (personas) statusam. Izziņu paraksta 
SD vadītājs vai SD sociālais darbinieks, kurš 
pieņēmis palīdzības pieprasītāja iesniegu-
mu un šo noteikumu 2. nodaļā minētos do-
kumentus.

14. Maznodrošinātas personas statuss 
tiek piešķirts:

14.1. uz sešiem mēnešiem – darbspējī-
gām personām;

14.2. uz divpadsmit mēnešiem – 
darbnespējīgām personām.
(Grozījumi ar Amatas novada domes 

2010.  gada 28.  aprīļa  sēdes (prot. Nr.  6, 
saistošie noteikumi Nr. 8.))

15. SD var atteikt piešķirt maznodroši-
nātas ģimenes (personas) statusu, ja tiek 
konstatēts, ka taisnās līnijas radiniekiem ir 
resursi, lai nodrošinātu palīdzības pieprasī-
tāju ar dzīvojamo platību.

5. SD LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN 
PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA

16. Ja pieņemts lēmums par atteikumu 
piešķirt maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusu, SD divu nedēļu laikā 
rakstveidā informē palīdzības pieprasītāju 
par atteikumu un tā pamatojumu, kā arī 
par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības 
kārtību.

17. SD lēmumu par maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai 
atteikumu to piešķirt, palīdzības pieprasī-
tājs var apstrīdēt Amatas novada pašvaldībā 
administratīvajā aktā norādītajā termiņā un 
kārtībā. Ja administratīvajā aktā nav norā-
dīts, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, 
tad to var apstrīdēt Amatas novada pašval-
dībā viena gada laikā no administratīvā akta 
spēkā stāšanās dienas. Amatas novada paš-
valdības lēmumu var pārsūdzēt Adminis-
tratīvajā tiesā administratīvajā aktā norādī-
tajā termiņā un kārtībā. Ja administratīvajā 
aktā nav norādīts, kur un kādā termiņā to 
var pārsūdzēt, tad to var pārsūdzēt Admi-
nistratīvajā tiesā viena gada laikā no admi-
nistratīvā akta spēkā stāšanās dienas.

6. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
18. Noteikumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to publicēšanas likuma „Par 
pašvaldībām”45. pantā noteiktajā kārtībā.

19. Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā, 
spēku zaudē Amatas novada domes 2008. 
gada 26. novembra saistošie noteikumi Nr. 4 
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojo-
ša persona atzīstama par maznodrošinātu”

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte
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 2011. gada 18. maijā 
Saistošie noteikumi Nr. 7

APSTIPRINĀTI ar Amatas novada 
domes 18.05.2011. lēmumu (saist. not. 
Nr. 7, sēdes protokols Nr. 6, 6.p.)

GROZĪJUMI: ar Amatas novada domes 
21.12.2011. lēmumu (saist. not. Nr.  11, 
sēdes protokols Nr. 14, 1. p.)

GROZĪJUMI: ar Amatas novada domes 
25.07.2012. lēmumu (saist. not. Nr. 7, sēdes 
protokols Nr. 7, 5. p.)

GROZĪJUMI: ar Amatas novada domes 
20.12.2017. lēmumu (saist. not. Nr.  19, 
sēdes protokols Nr. 16, 17. p.)

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otro 
daļu un Ministru kabineta 2010. gada 30. 
marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” 19.3. apakšpunktu

1. Novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam vai maznodrošinātās 
ģimenes/personas stautusam, par īpašumu 
LR Ministru kabineta 2010. gada 30. marta 
noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģime-
nes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzī-
šanu par trūcīgu” izpratnē netiek uzskatīti 
šādi nekustamie īpašumi: 

1.1. zemes īpašums (kopā ar nekustamā 

Saistošie noteikumi Nr. 7
PAR ĪPAŠUMIEM, KURUS ŅEM 
VĒRĀ, NOSAKOT ĢIMENES 
(PERSONAS) ATBILSTĪBU TRŪCĪGĀS 
VAI MAZNODROŠINĀTĀS ĢIMENES/
PERSONAS STATUSAM

2010. gada 18. februārī    
   

APSTIPRINĀTI  ar Amatas novada do-
mes 18.02.2010.  lēmumu (prot. Nr. 3) 

GROZĪJUMI izdarīti ar Amatas nova-
da domes 28.04.2010. sēdes lēmumu Nr. 6, 
saistošie noteikumi Nr.  7 (protokola Nr.6, 
17.p.)

GROZĪJUMI ar Amatas novada domes 
25.07.2012. sēdes lēmumu Nr.  7, saistošie 
noteikumi Nr. 7 (protokola Nr. 7, 4.p.)

GROZĪJUMI ar Amatas novada domes 
26.09.2013. sēdes lēmumu Nr. 11, saistošie 
noteikumi Nr. 9 (protokola Nr. 11, 13. p.)

GROZĪJUMI ar Amatas novada domes 
25.03.2015. sēdes lēmumu Nr.  1, saistošie 
noteikumi Nr. 3 (protokola Nr. 3, 1.p.)

GROZĪJUMI ar Amatas novada domes 
20.12.2017. sēdes lēmumu Nr.1, saistošie 
noteikumi Nr. 20 (protokola Nr. 16, 18.p.)

Izdoti saskaņā ar: Bērnu tiesību aizsar-
dzības likuma 12.  panta ceturto daļu un 
43.panta pirmo daļu, likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2  pantu, 
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu 
Nr.  857 “Noteikumi par sociālajām garan-
tijām bārenim un bez vecāku gādības pa-
likušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes  
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās” 22., 27., 29., 30., 31., 31.¹, 31.², 
36.¹ punktu, Ministru kabineta 2006.  gada 
19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžu-
ģimenes noteikumi” 43.1.  apakšpunktu.

Saistošie noteikumi Nr. 4  “Par Amatas 
novada pašvaldības palīdzību 
audžuģimenēm, bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem”

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šo saistošo noteikumu mērķis ir no-

teikt pašvaldības palīdzības saņemšanas 
kārtību audžuģimenēm un pilngadību sa-
sniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādī-
bas palikušajiem bērniem (turpmāk – bāre-
ņi) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās. 

(Grozījumi izdarīti ar 28. 04.2010. lēmu-
mu Nr. 6, protokola Nr. 6., 3. p) 

 2. Tiesības saņemt šajos saistošajos no-
teikumos paredzēto pašvaldības palīdzību 
ir audžuģimenēm un bāreņiem, par kuru 
ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi 
Amatas  novada pašvaldības bāriņtiesa, kā 
arī līdz administratīvi teritoriālās reformas 
īstenošanai Amatas novadu veidojošo paš-
valdību – Nītaures, Skujenes, Zaubes, Ama-
tas pašvaldību bāriņtiesas. 

(Grozījumi izdarīti ar 28.04.2010. lēmu-
mu Nr.6, protokola Nr. 6., 4.p.)

 3. Lai saņemtu šajos noteikumos pare-
dzēto pašvaldības palīdzību, audžuģimene 
vai bārenis vēršas ar iesniegumu Amatas 
novada Sociālajā dienestā, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu un apliecību soci-
ālo garantiju nodrošināšanai.

(Grozījumi izdarīti ar 28.04.2010. lēmu-
mu Nr. 6, protokola Nr.6., 5.p)

II. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai
4. 4. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsāk-

šanai ir divu valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu apmērā, t.i., 128,00 EUR (viens 
simts divdesmit astoņi euro un 00 centi) vai 

invalīdam kopš bērnības – 213,44 EUR (divi 
simti trīspadsmit euro un 44 centi).

(Grozījumi izdarīti ar 28.04.2010. lēmu-
mu Nr. 6, protokola Nr. 6., 7. p) 

(Grozījumi izdarīti ar 26.09.2013. lēmu-
mu Nr. 11, protokola Nr. 11., 1.1 p)

(Grozījumi izdarīti ar 20.12.2017. lēmu-
mu Nr. 16, protokola Nr. 16., 18. p)

5. Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai ir no dienas, kad bārenim 
beigusies ārpusģimenes aprūpe audžuģime-
nē, pie aizbildņa vai internātskolā. Par do-
kumentu, kas apliecina, ka beigusies ārpus-
ģimenes aprūpe internātskolā, uzskatāms 
internātskolas, kurā bārenis ir bijis ievie-
tots, izglītības dokuments vai internātskolas 
izsniegta izziņa, ka bārenis ir atskaitīts no 
mācību iestādes. 

5.1. Gadījumos, kad pilngadību sasnie-
gušais bērns bārenis, kurš palicis bez vecā-
ku gādības un turpina atrasties bērnu aprū-
pes iestādē, audžuģimenē, pie aizbildņa vai 
īrē atsevišķu dzīvokli, ko pamato ar dzīves-
vietas deklarāciju vai īres līgumu, ir tiesīgs 
saņemt dzīvokļa pabalstu no dienas, kad 
bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu ve-
cuma sasniegšanai, ja lēmumu bērna ārpus-
ģimenes aprūpi pieņēmusi Amatas novada 
bāriņtiesa (turpmāk – dzīvokļa pabalsts). 

Par pamatu dzīvokļa pabalsta apmēram 
ir ņemtas sekojošu izmaksu segšana, pie-
ņemot, ka izīrēšanas platība ir ne vairāk kā 
20 m2: 

5.1.1. par dzīvojamo telpu īri (ietverot 
obligāti veicamās pārvaldīšanas darbī-
bas) – ne vairāk kā 1,50 EUR par 1 m2

5.1.2. par gāzi – ne vairāk kā 1 m3 mē-
nesī; 

5.1.3. par elektroenerģiju – ne vairāk kā 
50 kWh mēnesī;

5.1.4. par apkuri vai siltumenerģijas re-
sursu iegāde – ne vairāk kā 0,70 EUR par 
vienu m2;

5.1.5. par auksto ūdeni un kanalizāci-
ju – ne vairāk kā 2 m3 mēnesī;

5.1.6. sadzīves atkritumu izvešanu – ne 
vairāk kā 0,80 EUR mēnesī. 
5.2. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu bērns 

bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecā-
ku gādības un ir sasniedzis pilngadību, ie-
sniedz Amatas novada sociālajā dienestā 
iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Ama-
tas novada sociālais dienests 10 darba dienu 
laikā no iesnieguma saņemšanas, pieņem 
lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu 
un izmaksas kārtību.

(Grozījumi izdarīti ar 25. 03.2015. lēmu-
mu Nr. 3, protokola Nr. 3., 1.p)

III. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšme-
tu un mīkstā inventāra iegādei

6. Vienreizējā pabalsta sadzīves priekš-
metu un mīkstā inventāra iegādei apmērs 
ir 249,71 EUR (divi simti četrdesmit deviņi 
euro 71 centi). Pabalstu atļauts izsniegt arī 
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
veidā. 

(Grozījumi izdarīti ar 26.09.2013. lēmu-
mu Nr. 11, protokola Nr. 11., 4.p)

7. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu 
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei bārenim ir neatkarīgi no tā, vai viņš 
ir saņēmis pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā. Šīs tiesības saglabājas 
ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam. 

IV. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāre-
ņiem – mācību iestāžu audzēkņiem

 8. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāre-
ņiem - mācību iestāžu audzēkņiem tiek no-
teikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 
apmērā 64,03 EUR (sešdesmit četri euro 
un 03 centi) vai invalīdam kopš bērnības 
– 106,72 EUR (viens simts seši euro un 72 
centi) mēnesī.

(Grozījumi izdarīti ar 26.09.2013. lēmu-
mu Nr. 11, protokola Nr. 11., 5. p)

(Grozījumi izdarīti ar 20.12.2017. lēmu-
mu Nr. 16, protokola Nr. 16., 18.p)

9. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša iz-
devumiem ir bārenim, ja viņš turpina: 

9.1. mācības vispārējās vai profesionā-
lās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt 
valsts atzītus vispārējās izglītības dokumen-
tus vai kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus 
profesionālo izglītību un profesionālo kva-
lifikāciju apliecinošus dokumentus, un ja 
bārenis saskaņā ar izglītības jomu regulē-
jošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību 
sekmīgi apgūst izglītības programmu; 

9.2. studijas augstskolā vai koledžā, kas ir 
tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un 
ja bārenis saskaņā ar studiju procesu regu-
lējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtī-
bu sekmīgi apgūst studiju programmu. Pa-
balsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma 
laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. 
Par studiju pārtraukšanu studiju procesu 
regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā bārenim ir pienākums nekavējoties 
informēt Amatas novada pašvaldības Soci-
ālo dienestu, kas izmaksā pabalstu ikmēne-
ša izdevumiem. 

 10. Sociālais dienests šo saistošo notei-
kumu IV nodaļā minētā pabalsta piešķirša-
nai ne retāk kā divas reizes gadā pieprasa 
informāciju no vispārējās vai profesionālās 
izglītības iestādes, augstskolas vai koledžas 
par to, ka bārenis turpina sekmīgi apgūt 
izglītības programmu vai studiju program-
mu. Uz iesnieguma un klāt pievienoto do-
kumentu pamata pabalsti tiek izmaksāti ne 
vairāk kā par 12 mēnešiem kalendārajā gadā 

V. Pabalsts audžuģimenei
11. Pabalsts paredzēts bērna uzturam, 

apģērba un mīkstā inventāra iegādei. 
11.1 Pabalsts tiek piešķirts ģimenei, 

saskaņā ar Amatas novada Bāriņtiesas lē-
mumu par bērna ievietošanu attiecīgā au-
džuģimenē, kurai ar Bāriņtiesas lēmumu ir 
piešķirts audžuģimenes statuss un ar kuru ir 
noslēgts līgums par bērna uzturēšanu. 

 11.2. Pašvaldības ikmēneša pabalsts au-
džuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai ir 
128,06 EUR (viens simts divdesmit astoņi 
euro un 06 centi). Adoptētājam pirmsadop-
cijas periodā – no 2017. gada 95 EUR (de-
viņdesmit pieci euro un 00 centi) par bērnu 
līdz 7 gadu vecumam un 114 EUR (viens 
simts četrpadsmit euro un 00 centi) par bēr-
nu no 7 līdz 18 gadu vecumam.

(Grozījumi izdarīti ar 25.07.2012. lēmu-
mu Nr. 7, protokola Nr. 7., 2) 

(Grozījumi izdarīti ar 26.09.2013. lēmu-
mu Nr. 11, protokola Nr. 11., 1.1. p)

(Grozījumi izdarīti ar 20.12.2017. lēmu-
mu Nr. 16, protokola Nr. 16., 18.p)

11.3. Pašvaldības ikmēneša pabalsts au-
džuvecākiem, kuri savu pamata dzīvesvietu 
deklarējuši Amatas novadā, tiek izmaksāts 
vienam no audžuvecākiem. 

11.4. Ja bērna uzturēšanās audžuģimenē 
tiek izbeigta pirms līgumā noteiktā termi-
ņa, Bāriņtiesa nekavējoties par to informē 
Amatas novada Sociālo dienestu. 

11.5. Ja bērns nodots audžuģimenei 
uz laiku, kas ir mazāks par vienu mēnesi, 
Amatas novada pašvaldība apņemas maksāt 
audžuģimenei atlīdzību par audžuģimenes 
pienākumu pildīšanu 113,83 EUR (viens 
simts trīspadsmit euro 83 centi) apmērā 
mēnesī (ja bērns audžuģimenē ir ilgāk par 
vienu mēnesi, tad Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūra maksā 113,83 EUR (viens 
simts trīspadsmit euro 83 centi) līguma ko-
piju nosūtot triju darbdienu laikā).

 (Grozījumi izdarīti ar 28.04.2010. lēmu-
mu Nr. 6, protokola Nr. 6., 7. p) 

(Grozījumi izdarīti ar 26.09.2013. lēmu-
mu Nr. 11, protokola Nr. 11., 6. p)

11.6. Pēc bērna ievietošanas audžuģi-
menē pašvaldība var pieņemt pamatotu 
lēmumu par vienreizēja materiālā pabalsta 
piešķiršanu audžuģimenei bērnam pare-
dzētā apģērba un sadzīves priekšmetu ie-
gādei. Pabalsta summa nedrīkst pārsniegt 
213, 43 euro. 

(Grozījumi izdarīti ar 25.07.2012. lēmu-
mu Nr.7, protokola Nr. 7., 3. p) 

(Grozījumi izdarīti ar 26.09.2013. lēmu-
mu Nr. 11, protokola Nr. 11., 1.2. p.)

īpašuma sastāvā esošo zemi, kur ģimene 
deklarēta, un papildu īpašumu; tiek ņemti 
vērā arī valdījumā un lietojumā esošie ne-
kustamie īpašumi) – nepārsniedz 5 ha ģi-
menei (personai), 

1.2. iepriekšminētajam zemes īpašu-
mam funkcionāli piederīgas saimniecības 
ēkas (garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, 
pirts, dārza māja u.tml.) vai ne vairāk kā 
divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes. 

2. Kustamā manta – mehāniskie trans-
portlīdzekļi – ne vairāk kā viena vienība 
ģimenei (personai), pārējie transporta lī-
dzekļi, kuri pārvietojas ar cilvēka spēku, 
vērtējami atbilstoši Civilprocesa likuma 
1. pielikuma un noteikumu Nr. 299 19.3. 
apakšpunktam. 

(Grozījumi ar Amatas novada domes  
2011.  gada 21.  decembra lēmumu (sēdes 
protokols Nr. 14., saist. not. Nr. 11))

3. Noteikumi neattiecas uz ģimenēm 
(personām), kurās ir dzemdēti un uzaudzi-
nāti (audzina) 5 un vairāk bērni”. 

(Grozījumi 2012.  gada 25.  jūlija ar 
Amatas novada domes lēmumu Nr. (sēdes 
protokols Nr. 7, saistošie Nr. 7 )) 

(“Grozījumi 2017.  gada 20.  decembra 
sēdes Nr. 16 lēmumu (sēdes protokols 
Nr. 16., saist. not. Nr. 19))

Domes priekšsēdētāja E. Eglīte

Turpinājums 9. lpp.
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Inese Roze, 
biedrība “Kaste” vadītāja, 
Ģikšu danču nakts rīkotāja

Atkal tas brīdis ir pienācis 
un stunda ir situsi, Ģikšu danču 
nakts ir pagājusi, un jāatskaitās 
sev, tautai un cilvēcei. Viegli nav, 
Rožu Andris jau no paša rīta kaut 
kur aizbrauca – teica, ka uz darbu. 
Vakar abi diskutējām kā pareizi 
būtu jāraksta. Viņš domā, ka at-
skaitē pilnīgi pietiktu uzrakstīt 
“Ģikšu danču nakts bija liels, 
skaists pasākums”. Es nepiekrītu, 
bet taisnība abām pusēm – dau-
dzi no jums gaida kādu kopsavil-
kumu, citi teiks – nu, ko tā Rožu 
Inese te ālējas, vai  tiešām nekā 
cita nav ko darīt.

Tā nu tagad te sēžu, iežmiegta 
starp objektīvo vajadzību infor-
mēt tautu par faktiem un nevē-
lēšanos pārāk “piesārņot ēteru”. 
Atbildība milzīga, jo, kaut gan 
slavenā tautas mūzikas pedagoģe 
Z. un folkloras eksperte G. pašas 
personīgi nebija ieradušās, viņu 
modrā acs tomēr pakausī jūta-
ma – tātad jāraksta atbildīgi.

Vispirms skaitļi un fakti.
Danču nakti apmeklējis (reģis-

trēts) 661 cilvēks:
473 no Latvijas,
77 no Lietuvas,
82 no Igaunijas,
11 no Zviedrijas,
3 no Vācijas,
1 no Nīderlandes,
1 no Azerbaidžānas,
1 no Ukrainas,
1 no Spānijas,
1 no Galīcijas.
1 no Gruzijas,
1 no Meksikas,
2 no Baltkrievijas,
4 no Francijas,
1 no Skotijas,
1 no Austrijas.
Pēc nodarbošanās:
100 muzikanti,
551 dancotājs,
1 šoferis,
1 fotogrāfs,
2 filmētāji,
3 vērotāji,
3 vērtētāji.
Pieķerti vismaz divi ļoti gari 

jaunekļi un divas blondīnes ar zi-
lām kleitām, kuri nepierakstījās! 

Izvārīti un izdzerti 4 lielie kat-
li Rožu tējas (120 litri!) un  360 
litri centralizēti piegādāta ūdens. 
„Kreisie” ūdeņi un citi patērētie 
šķidrumi uzskaitīti netika.

Danči
Lielajā danču rullī pierakstīti 

7 metri danču jeb 117 gab. Novē-
rots, ka igauņi visus dančus ne-
publisko – labākos un smukākos 
viņi nepieraksta!

Neparastības un citi novēro-
jumi

Šogad pirmo reizi (!) nebija 
ne viena pēcgulētāja! Līdz danču 
beigām speciālajā telpā ”Šoferi 
un klusētāji” pagulēja tikai divi 
šoferi!

Bija tik žēl, ka nebija līdzi 
maza cirvīša, lai (Lilitai par prie-
ku) iecirstu virtuves stenderē da-
žus mazus robiņus!

Iepriekšējo gadu rekordi un 
kuriozi – pagulēšana līdz 13.00 
dienā un ilga dancotāja V. meklē-
šana pa kultūras nama telpām  – 
visi zina, ka kaut kur guļ – bet 
atrast nevar!

Novērojumi ap galdu – šogad 
atkal vairāki uzteica lielisko gro-
ziņgaldu – kundze G. teica, ka tas 
esot pats ideālākais svētku galds, 
kādu tik var iedomāties – nezinu, 
vai viņai patika tikai saturs vai arī 
iekārtojums – aizgalda krēsli bija 
tik tuvu un tādā augstumā, ka 
„aiz” sēdošie varēja stumt visu no 
galda pa taisno mutē.

Ēdināšanā un galdklāšanā pa 
gadiem ieviesušās dažas tradīci-
jas. Daudzus gadus par veselīgu 
uzturu rūpējies un mūs ar svai-
giem burkāniem apgādājis Kārlis 
K. Šogad viņa nebija! Iztrūkumu 
gan centās aizpildīt pazīstama 
māksliniece Ē., bet, viņas 10 bur-
kāni jau nevarēja sacensties ar 
Kārļa 10 kilogramiem!

Katru gadu ar savu „Kēksu” 
uzstājas slavenā vēsturniece un 
podniece B. Šogad pret rītu man 
kāda dāma bažīgi apvaicājās – vai 
esmu ko manījusi! Nē, nebiju! Ra-
dās aizdomas, ka kēkss izdevies 
tik lielisks, ka viņa to notiesājusi 
slepeni – viena pati!

Tautas horeogrāfisko tradī-
ciju ilggadīgo atbalstītāju pāris 
no Lietuvas V. un V. arī jau dau-
dzus gadus rīko Lietuvas kulināro 
uznācienu ar šova elementiem. 

Šogad pats man pēc pusnakts 
apjautājās – vai labāk ap diviem 
vai trijiem? Pilnīgi vienalga, es 
atteicu – galvenais, lai mēs būtu 
tuvumā! Neizstāstāmi garšīgi sā-
līti gurķīši, mājās cepta maize un 
auksti kūpināta gaļa!

Jaunais kulinārs/konditors A. 
ir iekritis! Ieradās ar divām kar-
tupeļu kastēm paša gatavotu brī-
num gardu pončikiņu, pāris stun-
dās kļuva slavens un nākamgad 
tiks stingri „turēts pie vārda” jeb 
pie pončiku vārīšanas!

Tautā populārais vēstures dok-
torants S. kā vienmēr – estēts un 
minimālists – uz ļoti mazas tasī-
tes eleganti uzgriezis vienu ābolu 
un maziņu greipfrūtiņu – svinīgi 
uzlicis uz kopējā galda.

• Šogad nebijis un satriecošs 
gadījums – no Tartu nav ieradu-
sies Triinu! Kaut gan pārējie igau-
ņi dara, ko var – morālā atbalsta 
trūkums ir jūtams visu nakti!

• Rīkotāju rindās nelielu šoku 
izsauc fakts, ka viena reģistratore 
uztrauktā balsī paziņo – baltkrie-
vi! Ieradusies baltkrievu grupa – 
kur mēs viņus liksim?! Uz brīdi 
iestājas apjukums. Mēs esam uz-
aicinājuši baltkrievus? Rīkotāja 
R. mirkli domā, ka varbūt viņai 
iestājusies kontūzija – neko tādu 
neatceras!

• Pie reģistratoru galda izvei-
dojas depresīvo jauniešu stūrītis 
jeb – divi gruntīgākie brīvprātīgie 
palīgi apvieno divus amatus vie-
nā – reizē spēlē sērīgus gabalus 
uz mandolīnām un pamanās arī 
reģistrēt apmeklētājus. Abi sēž 
blakus, apcerīgi raugās tālumā un 
spēlē un spēlē…

• Kāds jauneklis vārdā K. pie-
rakstījies divreiz – vienreiz uzde-
vies par mazpilsētas iedzīvotāju, 
otrreiz jau mērķē uz kaimiņu 
metropoli. Baumo, ka viņš katru 
gadu ierodoties, nevis, lai atbals-
tītu tautas mākslu, bet, lai apbrī-
notu meitenes. Patiesi, zālē viņš 
neiet, sēž stratēģiski svarīgā vietā, 
kur var mest acis gan pa labi, gan 
pa kreisi.

• Slavena tautas muzikante D. 
šarmē visus ar savu jauno tēlu –
speciāli danču naktij Ģikšos no-
pirkusi melnsprogainu parūciņu 
un nešķiras no tās visu nakti. Ļoti 
atbalstāma nostāja – ar savu veco 
kodeļu ierasties gadu no gada jau 
nav nekāda māka. Es arī apdomā-
ju piestrādāt pie tēla maiņas. Pa-
tīkami redzēt, ka cilvēki speciāli 
gatavojas.

• Acīga novērotāja dalās ie-
spaidos – šogad deju grīdas esot 
bijušas nosegtas ar dejotājiem 
plašākā mērā, nekā citkārt – zāle, 
protams, lielais foajē līdz pašām 
durvīm un arī foajē pie gardero-
bes esot dejojuši.

• Foajē, kur notiek „paralēlie” 
danči, izvēršas ārkārtīgi tempera-
mentīga spēlēšana – pie iespaidī-
gām bungām pamanu vēsturnieci 
un podnieci B. Domāju, ka viņa 
tikai „sozdajot vid, što rabota-
jet”, bet, nekā – rībina aizrautīgi 
kā afrikāņu šamanis vairāk nekā 
stundu!

• Vietējā tauta iesaka, ka pa-
sākumam šogad vajadzīgs apakš-
virsraksts „pet friendly”, jo naktī 

uz brīdi ieradies maza izmēra 
suns džemperī un visu nakti uz-
turas ezis. Es gan apšaubu tādu 
uzrakstu – kāds var sapriecāties 
un nākamgad ierasties vai nu ar 
kaut ko stipri lielu (kā mēs ar to 
tiksim galā?) vai arī ar pilnu somu 
ar maziem – un, viņi tak var iz-
sprukt pa visu zāli;

• Ezis jaunatnes aprindās rada 
sensāciju, štābā visu laiku ņudz 
mazā jaunatne, spontāni veidojas 
ežu mīļu klubiņš, ezis tiek cilāts, 
apbrīnots un padots no rokas 
rokā. (Nezinātājiem varu pateikt, 
ka viņš ir mūsu jaunais ģimenes 
loceklis un saucas Roze Arbū-
ziņš.) Es saprotu, ka jāatbalsta 
jaunā ežu audzēšanas entuzias-
te un piegādātāja D., slavēju un 
reklamēju ezi, cik jaudas. Vairāki 
mazie jaunieši no visas sirds saka, 
ka arī gribēšot mājās ezīti. Pazīs-
tamās folkloristes I. mazdēls vai-
rākas reizes mums saka: „Tas jūsu 
ezis ir vienkārši brīnišķīgs!” Kad 
es viņai saku, ka jums arī vajadzē-
tu mājās ezīti – viņa man uzmet 
grūti tulkojamu skatienu, nez, vai 
tas varētu būt slēpts prieks?

• Franči, protams, ir franči. Arī 
spēlē lieliski. Gaidām, kad būs 
viņu „uznāciens”, ejam zālē. Mu-
zikants T., iegājis tver pie sirds un 
saka – ka tik nu nenoģībtu….

• „Pie visa vainīgas sievietes” – 
no ārzemēm ieradies vijolnieks I. 
ar senu vecvecmāmiņas vijoli, iz-
domā no otrā stāva šļūkt lejā un 
piezemēties uz vijoles! Rezultātā 
vijole ir maisiņā ar uzdevumu – 
„saliec pats savu vijoli!” Kad es 
prasu – kāpēc tā darīji, viņš saka 
– nu taču, lai atstātu iespaidu uz 
meitenēm!”

• Kāds ārzemju muzikants 
piedāvā patentēt speciālu Ģikšu 
danču nakts dzērienu (receptūra 
jau izstrādāta – ar ļoti neparastu 
un daudzpusīgu sastāvu), vajagot 
tik meklēt sponsoru! Varbūt kāds 
gribētu pieteikties?!

• Kungs rozā kreklā, pirmo 
reizi ieradies danču naktī (no Jūr-
malas), iztaujā mūs par cilvēku 
skaitu un citiem rīkošanas smal-
kumiem un prasa, vai esam ko 
darījuši lietas labā, lai pašvaldība 
celtu namam piebūvi? Nē, neko 
vērā ņemamu neesam, tikai saru-
nas kuluāros. Viņš piedāvā vākt 
pa rakstus un sniegt pašvaldībai 
lūgumrakstu. Noteikti piedalīšo-
ties.

• Kāds kungs no Vācijas spe-
ciāli pērkot biļeti, lai ierastos uz 
danču nakti Ģikšos, tāpat mei-
tene no Anglijas teikusi – kāpēc 
jātērē nauda, lai brauktu uz Zie-
massvētkiem, ja var braukt uz 
Ģikšiem!

• Slavens tautas muzikants D., 
jau kategorijā dzīvais klasiķis, pa-
manījies danču naktī iespiest savu 
dzimšanas dienu, laimīgs staigā 
ar pilnām saujām balonu un saka, 
ka labāku dzimšanas dienas ballī-
ti nemaz nevar iedomāties.

• Telpu, kur izmitināt muzi-
kantu grupas, ir maz. Divas otrajā 
stāvā tiek ierādītas – viena visai 
Igaunijai, otra Lietuvai. Pirmajā 
stāvā visas tiek sadalītas Latvijai, 
Francijai un Zviedrijai – kopā 
9 grupām. Ievēroju, ka pavisam 

speciāli neplānoti grupas ir sa-
dalījušās atbilstoši karmai jeb 
nopelniem iepriekšējā dzīvē  – 
aktieru grimētavā ir uz relaksā-
ciju vērstās – tur ir dīvāni, un, 
kad garām ejot tur ieskatos, ik pa 
laikam kādi, laiski izstiepušies ar 
aizvērtām acīm zviln (vai medi-
tē?). Aizskatuvē ir ēdelīgie – ne-
kādu dīvānu un zvilnēšanas. Divi 
lieli galdi nokrauti ar ēdieniem un 
dzērieniem. Vairākkārt tur, darba 
darīšanās aizejot, veru muti, lai 
teiktu, to pašu parasto, šaušalīgo 
jautājumu – vai tiešām jūs to visu 
vieni paši apēdīsiet? Bet, atceros, 
ko Rožu Andris man teicis par 
labu uzvešanos. Veru muti ciet. 
Un viņi tiešām apēd!

• Šogad citāda apsardze – ap-
sargāšanā izmanto neparastu 
piegājienu. Humāni un uz komu-
nikāciju vērsti – visu un ar visiem 
risina pārrunu ceļā!

• Rīta strādnieki – novācē-
ji – man liek uzrakstīt, ka Paulo 
no Galīcijas pilnīgi no labas sirds 
palīdzēja visu vākt un tīrīt. Par to 
viņam paldies!

• „Svešvalodas jāprot”. Kad es 
teicu noslēguma runu, kāds ap-
meklētājs teicis: “Ņepraviļno! 
Nado bilo skazatj – dorogije po-
setiteļi – požaluista ubiraitesj 
sami, poka mi vas ņe vikinuļi!”

• Es pamanīju, ka sens līdz-
gaitnieks un cīņu biedrs T. šogad 
pirmo reizi paņēma lielu maisu 
un pats pēc brīvas gribas  sāka 
visu vākt un kārtot. Ja es nebūtu 
sieviete ar stipru raksturu, būtu 
apraudājusies! Uzreiz piedevu 
viņam visu iepriekšējo 10 gadu 
slinkošanu.

• Un cerīgais nobeigums – bija 
ieradies Ansis Pavasaris! Jā, jā tas 
pats senais, slavenais, kas strādā-
ja Latvijas radio jau tad, kad mēs 
nebijām vēl piedzimuši! Un, tā jau 
ir Zīme!

Lai mums visiem pavasaris – 
arī Ansim!

Paldies visiem – rīkotājiem, 
palīgiem, virtuves dežurantiem, 
Edijam Eversam par skaņošanu, 
paldies Lilitai Venterei un Taigai 
Krūmiņai, Elitai Eglītei, Amatas 
bērnudārzam un saimniekam 
Valtam un, protams, Valsts kul-
tūrkapitāla fondam, Amatas no-
vada pašvaldībai, Latvijas simtga-
des birojam!

Paldies Rožu Andrim par ne-
nogurstošu tējas vārīšanu visas 
nakts garumā! Un – Rasai Rozei 
par muzikantu pieskatīšanu, sav-
laicīgu uz skatuves uzstumšanu 
un nost nogrūšanu!

Īpašs paldies Ingai Holstai par 
palīdzīgas rokas sniegšanu fran-
cūžu uzaicināšanā, apsaimnieko-
šanā un piegādāšanā.

Paldies arī brīvprātīgajiem tau-
tas skaitītājiem un pieskatītājiem 
Nilam un Rūtai Jumīšiem, Dzin-
trai Zvejai, Andrim Rutkovskim, 
Kristam Jānim Lazdiņam, Ritmai 
Laškovai, Ingrīdai Jasinskai, San-
dai Salmiņa, Ilzei Andersonei, 
Dzintrai Kokinai un skaitītāju 
pieskatītājai Baibai Rozei.

Fotogrāfijas un iespaidus var 
meklēt Ģikšu danču nakts Face-
book lapā.

VI. Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

12. Amatas novada pašvaldības 
Sociālais dienests lēmumu par pa-
balsta piešķiršanu vai atteikumu to 
piešķirt pieņem ne vēlāk kā desmit 
darba dienu laikā no dienas, kad 
saņemts bāreņa iesniegums. So-
ciālais dienests rakstveidā infor-
mē bāreni par pieņemto lēmumu, 
norādot atteikuma pamatojumu 
un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 
Ja administratīvajā aktā apstrīdē-
šanas termiņš nav norādīts, to var 
apstrīdēt Amatas novada pašval-
dībā viena gada laikā no adminis-
tratīvā akta spēkā stāšanās dienas.

13. Pašvaldības lēmumu klients 
var pārsūdzēt Administratīvajā 
tiesā administratīvajā aktā norādī-
tajā termiņa un kārtībā. Ja admi-
nistratīvajā aktā apstrīdēšanas ter-

miņš nav norādīts, to var apstrīdēt 
viena gada laikā no administratīvā 
akta spēkā stāšanās dienas. 

VII. Noslēguma jautājumi
14. Saistošie noteikumi publi-

cējami Latvijas Republikas likuma 
„Par pašvaldībām” 45.  pantā pa-
redzētajā kārtībā, kā arī Amatas 
novada pašvaldības mājas lapā 
un Amatas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Amatas 
Vēstis”. 

15. Amatas novada Sociālais 
dienests ir atbildīgs par saistošo 
noteikumu izpildes ievērošanu. 

16. Amatas novada pašvaldī-
bas Sociālo jautājumu komiteja ir 
atbildīga par saistošo noteikumu 
izpildes novērošanu. 

 Amatas novada pašvaldības 
priekšsēdētāja E. Eglīte 
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Ēriks Bauers,
Sporta koordinators 

Novadu skolu jauniešu čempionāts flor-
bolā kļūst arvien iecienītāks, un, ņemot 
vērā jaunu komandu interesi tajā iesaistī-
ties, pirms gaidāmās sezonas organizatori 
nolēma, ka florbola popularizēšanas un 
attīstības nolūkos divi posmi tiks spēlēti 
Krimuldas novadā. 

19. janvārī pirmo reizi Krimuldas spor-
ta centrā tika aizvadīts kāds no novadu 
skolu jauniešu čempionāta posmiem. Jā-

Amatas pamatskolas jaunie 
florbolisti uzvar 3. posmu Krimuldā

Amatas	pamatskolas	florbola	komanda:		Ritvars	Poikāns,	Toms	Ričards	Krieviņš,	Miķelis	
Grīnbergs,	Ingars	Polis,	Katrīna	Dārta	Kārkliņa,	Armands	Runcis,	Kristians	Magone,	
Dāvis	Zaduņenko,	vidū	vārtsargs	Guntis	Knēts

piemin, ka Krimuldas florbolisti čempio-
nātā iesaistījās jau pirms divām sezonām. 

Šajā posmā komandas tika sadalītas 
divās apakšgrupās. Izspēlējot grupu tur-
nīru, tika noteiktas četras labākās, kuras 
turpināja sacensību otro kārtu jeb play 
off turnīru. A grupā par uzvarētājiem kļu-
va Skujenes florbolisti, aiz sevis atstājot 
Nītau res, Krimuldas, Zaubes-2 un Līgat-
nes-2 florbolistus. Savukārt B grupā ne-
pārspēta palika Zaubes pirmā komanda, 
kura apsteidza attiecīgi Amatas pamatsko-
lu, Līgatni un Krimuldas otro komandu. 

Ēriks Bauers,
sporta koordinators

Jaunais gads mūsu novada sporta dzīvē 
sācies ar vērienu. 21. janvārī Āraišos nori-
sinājās viens no šī gada lielākajiem spor-
ta forumiem “Noskrien ziemu” 2. posms, 
kopā pulcējot vairāk nekā 550 dalībniekus, 
kas ir arī “Noskrien ziemu” apmeklētības 
rekords līdz šim. 

“Noskrien ziemu” skriešanas un nū-
jošanas seriāls Latvijā norisinās jau trešo 
sezonu. Pirmos gadus skrējiens norisinā-
jās Priekuļu un Garkalnes apkārtnē, bet 
šogad tas tiek organizēts arī citos Latvijas 
novados. Pirmo posmu 17. decembrī uz-
ņēma Sējas novads, otro posmu – Āraiši, 
trešais posms 18. februārī notiks Priekuļu 
novadā, bet fināls norisināsies 18. martā 

ar sacensībām pie Latvijas Etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja Rīgā. 

Dalībniekiem ir iespēja pieteikties trīs 
dažādās distancēs: SUUNTO tautas dis-
tance ~9,4 km, SALOMON sporta dis-
tance ~ 18 km un CEĻOTĀJS nūjošanas 
pārgājienā ar laika kontroli trīs stundas. 

Vairāk informācijas un rezultāti – mā-
jaslapā www.noskrienziemu.lv.

Labāko rezultātu no mūsu novada iz-
devās sasniegt Niklāvam Emīlam Eglītim 
(Jāņkalni) 01:38:29, kurš V1- grupā sporta 
distancē izcīnīja augsto 13. vietu, bet ab-
solūtajā vērtējumā 40. vieta 120 dalībnie-
ku konkurencē. 

Paldies Robertam Treijam par pasā-
kuma organizēšanu, Austrim Āboliņam 
un sporta klubam “SK Āšais”. Uz tikšanos 
nākamgad. 

Ziema Āraišos noskrieta!

Austris Āboliņš,
Sporta kluba “Ašais” vadītājs 
un treneris

Ašo dzīves ritenis turpina griezties 
gaismas ātrumā. Neskatoties uz to, ka 
norisinās bagāta ziemas sacensību sezona 
un Ašie pilnu krūti ir visā tajā iekšā, 7. feb-
ruāra pēcpusdiena tika svinēta. Vispirms 
jau ar Latvijas taku čempionāta medaļu 
saņemšanu. Godalgas tika pasniegtas Lat-
vijas Vieglatlētikas savienī bas (LVS) gada 
ballē. Atgādinām, ka taku čempionāta 

Ašo sasniegumi un prieks par tiem

kopvērtējumā Ašajiem izcīnītas septiņas 
godalgas – divas zelta, trīs sudraba un di-
vas bronzas. Pēc godalgu saņemšanas Ašie 
kopā ar visu vieglatlētikas saimi nosvinēja 
LVS gada balli, kurā tika sveikti 2017. gada 
labākie vieglatlēti, treneri un citi vieglatlē-
tikas izcilnieki. Pasākuma viesu vidū bija 
gan Eiropas vieglatlētikas asociācijas pre-
zidents, gan Igaunijas un Lietuvas vieglat-
lētikas prezidenti. Enerģija no pasākuma 
paņemta un tiks izmantota jaunu mērķu 
realizēšanā.

Šoreiz play off turnīrā neiekļuva Līgatnes 
otrā komanda. 

Grupu turnīra uzvarētāji “Zaube-1” un 
“Skujene”  izslēgšanas spēles pirmo kārtu 
pārvarēja bez lielām grūtībām, pārspē-
jot attiecīgi “Zaubi-2” un “Krimuldu-2”. 
Pārsteigumu sarūpēja Amatas pamat-
skolas florbolisti, ar minimālu rezultātu 
1:0 pārspējot mājiniekus, kurus līdz šim 
nebija izdevies uzvarēt. Aizraujoša spēle 
norisinājās starp “Nītauri” un “Līgatni”, 
kur Līgatnei izdevās izlīdzināt rezultātu 3 
(!) sekundes līdz mača beigām – 2:2, kad 
precīzs metiens no centra padevās Dāvim 
Pocēvičam. Taču Līgatnes prieki nebija ilgi 
un nācās atzīt Nītaures komandas meis-
tarību pēcspēles metienu sērijā – 3:2. Ar 
precīziem metieniem izcēlās Verners Ru-
dens un Arnis Pētersons. 

Pirmajā pusfinālā “Amata” nošokēja arī 
Skujenes florbolistus, kuri līdz šim nebija 
izbaudījuši zaudējuma rūgtumu, un nā-
cās piekāpties pēcspēles metienu sērijā, 
kad precīzi meta Katrīna Dārta Kārkliņa. 
Arī otrajā pusfināla pārī bija nepieciešami 
pēcspēles metieni, lai noteiktu uzvarētāju. 
Nītaure paveica teju neiespējamo un uzva-
rēja Zaubes florbolistus, kas nozīmēja, ka 
par trešo vietu spēlēs Skujene pret Zaubi, 

bet finālā Amata spēkosies ar Nītauri. 
Spēlē par trešo vietu Zaubes florbo-

listi vairs neatļāvās izlaist spēli un uzreiz 
nostiprināja pārsvaru pret skujeniešiem, 
svinot uzvaru ar rezultātu 5:0. Finālā, lai 
noteiktu uzvarētāju, atkal bija nepiecieša-
mi pēcspēles metieni, šoreiz veiksme bija 
Amatas pusē un pirmo reizi varēja svinēt 
uzvaru kādā no posmiem. 

Turnīra kopvērtējuma līderi vēl aizvien 
ir “Zaube-1” ar 40 punktiem, otrajā vie-
tā “Krimulda” ar 31 punktu, trešajā vietā 
pacēlusies “Nītaure” ar 27 punktiem. Ce-
turto un piekto vietu ar 23 punktiem dala 
“Līgatne” un “Amata”, sestajā vietā “Sku-
jene” – 19 punkti. Turnīra lejas galā atro-
das “Zaube-2” – 7 punkti, “Krimulda-2” – 
2 punkti, bet “Līgatnei-2” 1 punkts. 

Turnīra rezultatīvākie spēlētāji pēc aiz-
vadītiem 3 posmiem ir Zaubes pārstāvji 
Armands Maksimovs un Edžus Mellēns, 
kuri attiecīgi iekrājuši 35 un 21 rezultati-
vitātes punktus. Trešajā vietā Verners Ru-
dens (Nītaure) ar 21 punktu. Uz ceturto 
vietu pacēlies Amatas uzbrukuma līderis 
Ritvars Poikāns ar 14 punktiem, par pun-
ktu mazāk krimuldietiem Rodrigo Lupu-
lovam.
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Maira Prikule,
Nītaures pagasta bibliotēkas vadītāja

3.  februārī Nītaures kultūras nams pulcēja ne-
klātienes ceļojuma uz Ameriku interesentus. Ar šo 
Nītaures bibliotēkā tika uzsākts neklātienes ceļo-

jumu cikls mūsu valsts jubilejas gadā „Nekur nav 
tik labi kā mājās?”. Visu gadu piedāvāsim dažādus 
ceļojumu stāstus, varēsim salīdzināt, kā dzīvojam 
mēs un kā dzīvo cilvēki tuvāk un tālāk no mums.

Pirms kāda laika trīs mēnešus Amerikā pava-
dīja jauniešu organizācijas “Nītaureņi” aktīvisti 
Dina Ivanova un Mārtiņš Šteins. Milzīgas pilsētas, 
skaisti dabas parki, rudens lapu zelts vēl košāks 
nekā pie mums, jo klimats kontrastaināks, dažā-
du rasu cilvēki, tikšanās ar latviešiem – arī mūsu 
skolas bijušā pārziņa Spalviņa kunga meitas ģi-
meni. To visu un vēl daudz ko citu izbaudīja un ar 
mums dalījās drosmīgie ceļotāji. Kāpēc drosmīgie? 
Tāpēc, ka visu ceļojumu viņi plānoja tā gaitā. Zi-
nāmais bija tikai tas, ka pirmais pieturas punkts 
ASV būs Daugavas Vanagu mītne. Bažas radīja 
vēlā ierašanās, bet... atslēga zem paklājiņa un ejiet 
tik iekšā. Līdzpaņemto telti tā arī neizmantojuši 
ne reizi. Vienmēr gadījās cilvēki, kas uzņēma, kas 
atbildēja uz kādu no viņu daudzajiem e-pastiem. 
Dinas un Mārtiņa atziņa: “Neviens stāstījums, ne-
viens video vai fotogrāfija nevar pastāstīt par to 
izjūtu gammu, kas tika piedzīvota tālajā Amerikā. 
Tas ir jāredz pašam.”

Uz tikšanos nākamreiz!

Maija Ratniece,
Bijusī skolotāja, pensionāre

Atceroties aizvadīto gadu, 
gribas pieminēt gada nogali un 
2018. gada sākumu, kad gaisā 
bija jūtama eglīšu svecīšu smar-
ža un gaismiņas svētku eglēs.

2017. gada 30. decembrī Ie-
riķu Sabiedriskajā centrā ieri-
ķieši varēja pulcēties, lai izjustu 
aizvadīto svētku noskaņas un 
noklausītos vīru kora diriģentes 
Marikas Slotinas-Brantes svētku 
dziesmu solo programmu, rai-
sot pārdomas par gadu miju ar 
apceri par pagājušo un gaidāmo 
gadu.

Iepriecināja ieriķiešu va-
ļasprieku iepazīšana ar divpad-
smit dalībnieku piedalīšanos. 
Atklājās, ka Ieriķos ir daudz  ta-
lantīgu cilvēku ar ļoti daudzpu-
sīgām interesēm. Ir mums savas 
tamborētājas, cimdu adītājas, 
fotogrāfes, zīda apgleznotājas, 
kūku cepējas un citu daiļama-
tu meistares. Pārsteigums bija 
puķu veidotājas Larisas Adamo-
vas piedāvājums ar ziedu veido-
jumiem cepurei, rokassomiņai, 
rokassprādzei un visam tērpam. 
Gunta Bērziņa nav aizmirsu-
si savu fotoprieku un objektīvā 
tvērusi ziedu skaistumu. Nepa-
rastu vaļasprieku atradusi Valija 
Jansone – apgleznot zīda lakati-
ņus, bet Violas Gribas māmiņa 
Anna Stapanova sakrājusi atslē-
gu piekariņu kolekciju. Spilgts 
bija Santas Timrotas piedāvā-
jums papīrmākslas nepa rastajos 
veidojumos. Vasaras ziedu krā-
sas lika ieraudzīt novadnieces 
Anitas Tinusas puķu kompozīci-

jas glezniņās.
Pie tējas tases raisījās saruna 

par Ziemassvētku svinēšanu ģi-
menēs, jaunākajai paaudzei bija 
neparasti uzzināt, ka kādreiz 
svinēt Ziemassvētkus bija grēks, 
bērniem tika pieteikts, lai nevie-
nam par to nestāsta.

Paldies Ilzei Eglītei par dalīb-
nieku iedrošināšanu, lai dalītos 
priekā ar citiem.

Jaunajā 2018. gadā novada 
pensionāri jau trīsdesmito rei-
zi varēja tikties greznotā Ģikšu 
Kultūras centrā, lai Zvaigznes 
dienā būtu vienoti priekā un at-
pūtā. Te svētku noskaņās ieveda 
Amatas vīru kora “Cēsis” dziedā-
jums. Uzvedumā “Sniegbaltītes 
skola” bija iesaistīti visi centra 
pašdarbnieki, kas pārliecinoši 
iejutās meža zvēru lomās. Kā 
īsts atradums aktieru kolektīvā 
atklājās mazais lācēns, kurš bija 
izteiksmīgi bēdīgs, kad skolā ne-
tika, tikpat izteiksmīgi priecīgs, 
kad kļuva skolnieks. Tā savu ta-
lantu parādīja 5. klases skolnieks 
Rūdolfs Eglītis. Zīmīgi veidoti 
arī zvēru kostīmi, bet vāveres 
sajūsmināja jo sevišķi. Šo uzve-
dumu kopdarbā veidojušas abas 
Kultūras centra ilggadīgās darbi-
nieces Taiga Krūmiņa un Lilita 
Ventere. Cepuri nost apbrīnā par 
viņu talanta daudzveidību! Visu 
cieņu no klausītājiem, kas bija 
priekā un apbrīnā vienoti.

Vakara otrajā daļā sekoja dan-
ču lustes. Visi jutās kā starp sa-
vējiem.

Lai visiem stabila veselība, 
tad tradicionālajā Zvaigznes die-
nā varam tikties arī pēc gada.

Prieks un pateicība

Irēna Rešetņika,
Zaubes līnijdeju kolektīva 
„Tik un tā...” vadītāja

Gads ir sācies ar jauniem dar-
ba plā niem, cerībām un sapņiem. 
Zaubes līnijdeju kolektīvam „Tik 
un tā…” 2018.  gads ir pienācis 
ar kārtējām sacensībām. Šoreiz 
piedalījās trīs dejotājas, kas star-
tēja individuālajās sacensībās. 

13. janvāra rīts un Baložu kul-
tūras nams visus dejotājus sagai-
dīja ar spožu sauli. Vairāk nekā 
120 dejotāji pulcējās uz kārtējo 
„Jautro zābaciņu” rīkoto pasā-

kumu „Senioru kauss 2018”. Šī 
kopā sanākšana ir gan sacensī-
bas, gan sadejošanās, gan atpūta 
pēc nogurdinošās ikdienas. Te 
var satikt gan vecus draugus, 
gan atrast jaunus, ja vien pats ej 
ar atvērtu sirdi un smaidu sejā.

Šīs sacensības Zaubes dejo-
tājām bija ļoti veiksmīgas. Visas 
atgriezās ar kausiem un diplo-
miem. Līga Branta savā J vecu-
ma grupā ieguva 1. vietu, Lauma 
Znotiņa B vecuma grupā ieguva 
2. vietu un Judīte Kalniņa A1 ve-
cuma grupā ieguva 2. vietu. Tas 
ir ļoti nozīmīgs sasniegums. Ja 

Senioru kauss 2018

Ceļojums uz Ameriku

MUZIK LAIS VAKARS KOP  AR 

IEVU KER VICU 

Aicin m J s uz armant s un skan g s balss pa nieces, dzied t jas 
Ievas Ker vicas un pianista Madara Kalni a solo koncertu sve u 
gaism , br v un pa i tuv atmosf r , baudot dzirksto o Smiltenes 
sidru!

pa i aicin m emt l dzi b rni us, jo koncerta laik ar J su mazajiem 
darbosies pieredz jusi uztura speci liste, kuras vad b tiks gatavoti 
da di vesel gi un interesanti a i. 

Ieeja par ziedojumu - s kot no 10 EUR! 
Pas kum vietu skaits ir ierobe ots, t d , l gums savu vieti u rezerv t zvanot - 
28608976, vai  28365192. S k ka inform cija - www.sirdscels.lv

17.
MARTĀ PLKST. 

19.00VIDZEMES RETR TU CENTR
AMATAS NOVAD - S RM K OS

Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Amata’’ aicina 

savā pulkā dejotājus. 

Varbūt kāds mājā sēdētājs 
vēlas pievienoties deju 
kolektīvam “Amata” un 

vasaras viducī kopā ar mums 
būt lielajos Dziesmu un Deju 

svētkos?
Mēs gaidām Jūs savā 

kompānijā!
Deju kolektīva vārdā, 
deju kolektīva vadītāja

Lilita Ventere, 26599366

Larisa Šteine,
Nītaures kultūras nama 
pasākumu vadītāja

Jau kādu laiku Nītaures 
kultū ras namā manāma citādāka 
rosība – uz deju mēģinājumiem 
sabrauc Nītaures jaunieši, kurus 
reiz vienoja dalība deju kolektī-
vā “Šurumburums”. Neskatoties 
uz to, ka katrs jau sen savā dzīvē 
un pilsētā, viņi ir vienojušies ko-
pīgā dejā kāda nozīmīga mērķa 
vārdā  – kolektīva vadītājai Lili-

tai Jansonei šogad skaista dzīves 
jubileja. Un kas gan būtu Lilitas 
jubilejas lielkoncerts bez vēs-
turiskā “Šurumburuma”? Malā 
nestāv arī pašreizējais Nītaures 
kultūras nama jauniešu deju ko-
lektīvs – tieši Lilita bija tā, kas 
reiz arī šiem jauniešiem ielika 
pamatus tautas deju soļiem, stā-
jai un grācijai. Un nu top jaunas 
dejas un tiek pieslīpētas pras-
mes.

Šis ir Lilitas dzīves 60. gads, 
no kuriem 27 viņa ir veltījusi 

Atkalsatikšanās tautas dejā

cilvēks dara to, kas viņam patīk, 
pieliek kārtīgu devu darba, izdo-
mas un centības, pieber šķipsni-
ņu drosmes un uzņēmības, tad 
var uzkāpt ne vienā vien virsot-
nē. Mēs esam lepnas, ka mūsu 
kolektīvā ir šādas  sievietes.

Gads ir tikko sācies. Varbūt 
tieši šogad uzdīgs kāds talanta 
asniņš, kāds atradīs spēku 
un dūšu parādīt citiem savas 
prasmes. Izver sapni caur saules 
staru un saki pats sev – VISU 
VARU! Lai mums visiem veicas!

Nītaurei. Mīlēta, cienīta, apbrī-
nota un novērtēta un reizē arī 
tikpat ļoti nesaprasta un pelta, 
bet Lilita visus šos gadus ir bijusi 
nozīmīga Nītaures kultūras dzī-
ves sastāvdaļa. Tieši tāpēc ikvie-
nam ir lieliska iespēja 3. martā 
plkst. 17.00 aizbraukt uz Mālpils 
kultūras centru, izbaudīt tieši tik 
lielisku koncertu, kādu spēj ra-
dīt Lilita, un pateikt viņai savu 
paldies kaut vai par stalto stāju 
un labajām atmiņām par kopīga-
jiem piedzīvojumiem. 

Veidosim savas Dzimtas koku!
Taiga Krūmiņa
Amatas kultūra centra pasākumu organizatore

Latvijas simtgade ir stimuls katram no mums izdarīt kādu labu 
darbu gan valsts, gan savas dzimtas stiprināšanai. Šī gada 4.  maijā 
“Baltā galdauta” svētkos godā celsim savas ģimenes vērtības – 
stāstus, ģimenes tradīcijas, savu ģimeņu dzimtaskokus. Amatas 
kultūras centrs dod iespēju ikvienam mācīties veidot vai pilnveidot 
savu Dzimtas koku.

 Amatas kultūras centrs 10. martā plkst.  11.00 aicina uz 
tikšanos ar arhivāru, dzimtas koku pētnieku un veidotāju Jāni 
Plūksnu.

Lai saruna būtu pilnvertīgāka, aicinām laicīgi sagatavot Jums 
interesējošus jautājumus, kurus nosūtīsim arhivāram. Lūgums 
jautājumus nodot mums, sazinoties pa tālruni 28624831.
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Amatas pagastā
Juris Raiskums (24.07.1941.–25.01.2018.)

Drabešu pagastā
Antans Baumila (17.11.1944–14.01.2018.)
Ivans Bedrickis (12.01.1942.–8.02.2018.)
Modris Jagers (22.04.1930.–6.02.2018.)

Nītaures pagastā
Ārija Puriņa (4.08.1938.–7.02.2018.)

Skujenes pagastā
Aleksandrs Ģēģers (13.05.1937.–7.02.2018.)

Zaubes pagastā
Ivans Rukša (24.09.1944.–20.01.2018.)
Aina Dadeka (30.03.1929.–3.02.2018.)

Pēteris Mūrnieks (26.06.1925.–7.02.2018.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

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 sludinājumu tekstu, atbild autors. Izdevums maketēts SIA “Autos”, iespiests SIA “Latgales druka”.

Rakstus un sludinājumus iesniegt elektroniski līdz 6. martam, sūtot uz e-pastu amatasavize@amatasnovads.lv.                 Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.

Sveicam
februāra jubilārus!

Amatas novadā mūžībā aizgājuši

SVEICAM NOVADĀ DZIMUŠOS 
UN VIŅU VECĀKUS!

15. 
februārī

Veselīgas vingrošanas nodarbības Zaubē, 
Zaubes kultūras namā. 
Turpmāk katru ceturtdienu no plkst. 18.00 līdz 19.00

Nodarbība par veselīgu uzturu Līvos
Paredzēta teorētiskā daļa un praktiskā darbošanās, 
viss nepieciešamais nodarbībai tiks nodrošināts. 
Līvu bibliotēkā plkst. 18.00.

20. 
februārī

Vingrošanas nodarbību cikls senioriem un citiem 
interesentiem Amatas novada kultūras centrā Ģikšos. 
Turpmāk katru otrdienu no plkst. 17.00 līdz 18.00.

Veselīgas vingrošanas nodarbības “Ausmās”, 
Amatas novada pašvaldības ēkā, fizioterapeites 
Lailas Grinbergas pavadībā. 
Turpmāk katru otrdienu no plkst. 18.00 līdz 19.00

Nodarbība par veselīgu uzturu Zaubē. 
Paredzēta teorētiskā daļa un praktiskā darbošanās, 
viss nepieciešamais nodarbībai tiks nodrošināts.
Zaubes kultūras namā plkst. 18.00

21. 
februārī

Nodarbība par veselīgu uzturu Nītaurē
Paredzēta teorētiskā daļa un praktiskā darbošanās, 
viss nepieciešamais nodarbībai tiks nodrošināts.
Nītaures kultūras namā plkst. 17.00

22. 
februārī

Veselīgas vingrošanas nodarbības Zaubē, 
Zaubes kultūras namā.
Turpmāk katru ceturtdienu no plkst. 18.00 līdz 19.00

24. 
februārī

Nodarbība par veselīgu uzturu Skujenē
Paredzēta teorētiskā daļa un praktiskā darbošanās, 
viss nepieciešamais nodarbībai tiks nodrošināts.
Skujenes tautas namā plkst. 13.00

26. 
februārī

Nodarbība par veselīgu uzturu. Paredzēta teorētiskā 
daļa un praktiskā darbošanās, viss nepieciešamais 
nodarbībai tiks nodrošināts. 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā plkst. 18.00

27. 
februārī

Vingrošanas nodarbību cikls senioriem un citiem 
interesentiem Amatas novada kultūras centrā Ģikšos. 
Turpmāk katru otrdienu no plkst. 17.00 līdz 18.00

Veselīgas vingrošanas nodarbības “Ausmās”, 
Amatas novada pašvaldības ēkā, fizioterapeites 
Lailas Grinbergas pavadībā.
Turpmāk katru otrdienu no plkst. 18.00 līdz 19.00

1. 
martā

Lekcija	„Ko	sēsim	dārziņā”.		Aicināts ikviens interesents, 
lai uzzinātu, kuri augļi un dārzeņi ir pie mērotāki sēšanai 
dārziņā,  kā tos izaudzēt ar bioloģiskām metodēm.
Ģikšos, Amatas kultūras centrā no plkst. 11.00 līdz 13.00. 

Veselīgas vingrošanas nodarbības Zaubē, 
Zaubes kultūras namā. 
Turpmāk katru ceturtdienu no plkst. 18.00 līdz 19.00

6. 
martā

Vingrošanas nodarbību cikls senioriem un citiem 
interesentiem Amatas novada kultūras centrā Ģikšos. 
Turpmāk katru otrdienu no plkst. 17.00 līdz 18.00

Veselīgas vingrošanas nodarbības “Ausmās”, 
Amatas novada pašvaldības ēkā, fizioterapeites 
Lailas Grinbergas pavadībā. 
Turpmāk katru otrdienu no plkst. 18.00 līdz 19.00

8. 
martā

Veselīgas vingrošanas nodarbības Zaubē, 
Zaubes kultūras namā. 
Turpmāk katru ceturtdienu  no plkst. 18.00 līdz 19.00

13. 
martā

Vingrošanas nodarbību cikls senioriem un citiem 
interesentiem Amatas novada kultūras centrā Ģikšos. 
Turpmāk katru otrdienu no plkst. 17.00 līdz 18.00

Veselīgas vingrošanas nodarbības “Ausmās”, 
Amatas novada pašvaldības ēkā, fizioterapeites 
Lailas Grinbergas pavadībā. 
Turpmāk katru otrdienu no plkst. 18.00 līdz 19.00

15. 
martā

Veselīgas vingrošanas nodarbības Zaubē, 
Zaubes kultūras namā. 
Turpmāk katru ceturtdienu no plkst. 18.00 līdz 19.00

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

*Pasākumi apmeklējami bez 
maksas, tiek īstenoti ESF projekta 
nr. 9.2.4.2/16/I/007 ietvaros.

Apsveikums 
Vasīlijam Gusevam  

93 gadu jubilejā, 
kas būs 16. februārī

Kā putni lido tālumā,
Tā mūsu gadi
       aizsteidzas.
Tie ceļu vējam neprasa,
Tos sniegs, ne lietus
             nebaida
Tie aizlido!

(V. Plēģere)

1000 dzidru saules staru,
Lai Tev dzīvē mirdz!
Prieku, laimi, veselību
Vēlam Tev no sirds!

Vija un Gunārs Plēģeri 
Sērmūkšos

Pateicība
Mārai un Uldim 

Nāzariem
Kā saules stari
Manā dvēseles negaisā,
Kā spirgta vēja brāzmas
Manu domu juceklī,
Kā ziedu valdzinošās 
         smaržas 
Manas sirds nemierā-
Jūs iedevāt man Saules
     pirmo stīgu,
Lai varu dzīvot, sapņot,
Krāt zvaigznes un mīlēt.

Jūsu spēks ir jūsu sapņos,
Tas ir, ko nevar nopirkt
Vai laimēt derībās.
Paldies, ka jūs esat –
Esat gaiši, saprotoši,
Izpalīdzīgi, iedvesmojoši.

E. Stefans

Drabešu pagastā
Keita Sofija Mainiece
Markuss Andžāns
Klāvs Namejs Jirgensons
Skujenes pagastā
Ralfs Slišāns
Nils Krists Doršs
Olivers Miķelsons
Nītaures pagastā
Jēkabs Libāns

Amatas pagastā:
Skaidrīte Rudzīte – 89 gadi,
Vaira Kurpniece – 80 gadi
Drabešu pagastā:
Vera Veronika Eglīte – 89 gadi,
Ēriks Blumbergs – 87 gadi,
Gaida Kalniete – 86 gadi,
Anna Martinova – 75 gadi,
Ligita Norīte – 75 gadi
Nītaures pagastā:
Aina Rozīte – 84 gadi,
Lidija Pugaceviča – 75 gadi,
Vija Viblo – 75 gadi
Skujenes pagastā:
Vasilijs Gusevs – 93 gadi,
Hilda Štolcere – 91 gadi,
Alfrēds Ruttulis – 90 gadi,
Vladislavs Logins – 89 gadi,
Albīna Seile – 86 gadi,
Lidija Laimdota Malnača – 82 gadi,
Aīda Grīnberga – 80 gadi,
Uldis Voldemārs Zeltiņš – 75 gadi
Zaubes pagastā:
Austra Elvire Untiņa – 90 gadi,
Velta Štrausa – 89 gadi,
Pēteris Vīksna – 87 gadi,
Edvīns Jekovičs – 84 gadi,
Andrejs Balodis – 83 gadi,
Skaidrīte Dadeka – 81 gadi

Nodarbības un pasākumi 
Drabešu muižas Amatu mājā

Datums Laiks Nosaukums
Katru otro trešdienu 18.00 Tekstilmozaīka 
Katru otrdienu 18.00 Aušana 

6. marts 18.00 Vakarēšana ar 
stāstnieci 

Piektdienās 18.00 Keramika 
28. februāris, 7. marts 18.00 Filcēšana 
24. februāris, 3. marts 11.00 Kokles spēle

Otrdienās 19.00

Radošā studija /
apģērba apdruka, 
„sarāvēju” māksla, 
vāciņu šūšana, u.c.

17. marts 11.00 Pastalu darbnīca

Eva Staltmane,
Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja

Pagājušajā gadā aizsācies, 
šogad turpināsies Skujenes  
”Eksperimentālās mākslas 
un mūzikas festivāls”. Šogad 
festivāls notiks 26. maijā un 
norisināsies vienā dienā  ar 
deju kolektīva “Skujene” 25 
gadu jubilejas svinībām.  

Šogad festivāls pievērsī-
sies bīstama skaistuma te-
ma tikai. Proti, no nevēlama 
auga tiks radītas skaņas un 
dizaina lietas. Festivāla gal-

venais materiāls būs daudzkārt ienīstais, apkarotais un 
daudzas teritorijas apsēdušais  latvānis.  Latvāņus festi-
vālam  vajag daudz, tamdēļ aicinām piedalīties to savāk-
šanā jau tagad, šādā veidā arī atbrīvojot kādu teritoriju 
no latvāņu audzēm. 

Kā zināms, latvāņi ir bīstami, to sula izraisa nepatīka-
mus apdegumus uz ādas. Bet, kad tie ir sakaltuši, 
tajos sulas vairs nav. Tāpēc ziemā un agrā pavasarī 
ir iespējams latvāņus vākt. Vislabāk to darīt, augu 
nozāģējot. Festivāla vajadzībām noderēs gan resnie kāti, 
gan skaistās ziedu galviņas. 

Latvāņus lūdzam nogādāt  “Krāmu un seno lietu 
muzejā” Skujenē, iepriekš piezvanot vai par latvāņu 
pieejamību informējot vadītāju Lailu Zeili (tālr. 
26262495). 

Ceram uz jūsu atsaucību un sadarbību! 

Latvāņi goda vietā, gatavojoties 
“Eksperimentālās mākslas un 
mūzikas festivālam”
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