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Amatas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums Nr. 146
2021. gada 16. aprīlī 

Zane Pīpkalēja, 
Amatas novada pašvaldības 
projektu vadītāja

Amatas novada pašvaldība ir 
sagatavojusi un iesniegusi Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijā investīciju pro-
jekta iesniegumu ekonomisko 
un sociālo seku mazināšanai un 
novēršanai saistībā ar Covid-19 
izplatību. Kopš 2020. gada paš-
valdībām ir pieejami valsts 
aizdevumi augstas gatavības 
projektu īstenošanai, un jau 
2020. gadā Amatas novada paš-
valdība saņēma šādu aizdevu-
mu transporta infrastruktūras 
sakārtošanai un gājēju drošī-
bas uzlabošanai Līvu ciemā. 
Šogad pašvaldība ir iesniegusi 
jaunu iesniegumu, plānojot ie-
guldījumu ceļu infrastruktūrā 
Drabešu, Amatas un Zaubes 
pagastā  – ceļu posmos, kas ir 
saistīti ar nozīmīgiem uzņēmēj-
darbības objektiem, vai Amatas 
pagastā – ar deinstitucionalizā-
cijas projekta īstenošanu Spārē. 

Šajā pieteikumā plānots at-
jaunot Amatas novada autoce-
ļus šādos posmos:

•	 Drabešu	 pagastā	 plāno-
ta Amatas novada pašvaldības 
autoceļa Pētera iela–Vāļi–Rakši 
posmu un ielas Līvu ciemā at-
jaunošana. Paredzēti trīs atse-

Zane Pīpkalēja, 
Amatas novada pašvaldības projektu vadītāja

Ņemot vērā būvniecībai piemērotu laikapstākļu iestā šanos, ar 
7. aprīli ir atsākti būv darbi Drabešu pagasta Līvu ciemā, lai pabeigtu 
2020. gada rudenī iesāktos darbus –  atjaunot Zvārtas ielas segumu 
posmā no ciema centra līdz valsts reģionālajam autoceļam P14, at-
jaunot Kalna ielas segumu posmā no Zvārtas ielas līdz valsts vietē-
jam autoceļam V291 un izbūvēt gājēju ceļu gar Zvārtas ielu posmā 
no Zvārtas un Putru ielas krustojuma līdz Zvārtas un Krasta ielas 
krustojumam. Darbus objektos veic SIA “Limbažu ceļi”. Būvdarbus 
plānots pabeigt jūnijā.

Anete Eglīte, 
Tūrisma un Āraišu ezerpils 
nodaļas SA un komunikācijas 
speciāliste

25. martā, Komunistiskā ge-
nocīda upuru piemiņas dienā, 
Nītaurē tika atklāta un iesvētīta 
piemiņas vieta. Tā veltīta tiem, 
kurus deportēja 1941. un 1949. 

gadā no Nītaures un toreiz arī 
Ķēču pagasta. 

Piemiņas vietas izveides iece-
re tapusi pēc nītaurietes Daces 
Eipures iniciatīvas par pagasta 
iedzīvotāju ziedo ju miem un ar 
Amatas novada pašvaldības at-
balstu. Piemiņas vietas centrā 
ir tēlnieka Matiasa Jansona vei-
dots piemineklis. 

Turpmāk šis mākslas darbs 
kalpos kā svēts simbols no Nī-
taures izsūtīto priekšteču cieša-
nām un atmiņām par genocīdu, 
ko padomju lielvara mērķtiecīgi 
realizēja okupētajās teritorijās. 
Piemiņas akmens ir nītauriešu 
cieņa pret tiem, kurus izsūtīja 
un kuri neatgriezās mājās no 
Sibīrijas.

Nītaurē atklāta un iesvētīta 
piemiņas vieta

Amatas novada 
pašvaldība ir iesniegusi 
investīciju projektu 
vairāku ceļu posmu 
atjaunošanai

Līvos atsākas būvdarbi

Aicinām Amatas novada 
iedzīvotājus aktīvi piedalīties 
jau tradicionālajā pavasara 
talkā! 

Visus talkotājus, kuri plāno 
sakopt apkārtni “solo” talkā  (in-
dividuāli), kā arī talkotājus, kuri 
plāno doties “duo” (pa divi) vai 
ģimenes talkā (vienas mājsaim-
niecības ietvaros), aici nām savu 
talkošanas vietu pieteikt Lielās 
talkas mājaslapas www.talkas.lv 
sadaļā “Kartes”. 

Tāpat kā pērn, arī šogad jā-
ņem vērā visi drošības priekš-
nosacījumi, kas būs aktuāli uz 
Lielās talkas norises brīdi.

Labiekārtošanas talkas 
var pieteikt ikviens talkotājs, 
neatkarīgi, vai talkošanas notiek 
privātajā vai publiskajā sektorā. 
Tās var būt talkas, kas notiek 
uz privātas zemes un kurām 
nav vajadzīgs saskaņojums ar 

pašvaldību, un kurās atkri-
tumus, ja tādi ir radušies, aizved 
paši rīkotāji.

Uzkopšanas talkas ir tās, 
kuras notiek publiskās terito-
rijās un kurām ir nepieciešams 
pašvaldības saskaņojums, lai 
saņemtu bezmaksas maisus un 
kurās tiek nodrošināta savāk-
to atkritumu izvešana. Maisus 
ir iespēja saņemt un ar jautā-

24. aprīlī norisināsies Lielā talka
jumiem aicinām vērsties pie 
Amatas novada Lielās talkas 
koordinatores Valdas Veisen-
kopfas (t.  29170544, e-pasts: 
valda.veisenkopfa@amatas-
novads.lv) vai sazinoties ar pa-
gasta pārvaldi.

Lai veicinātu individuālo 
talkotāju iesaisti un atvieglotu 
viņu dalību Lielās talkas kustībā, 
saņemt Lielās talkas maisu var, 
dodoties uz tuvāko “Maxima” 
veikalu, bez nepieciešamības 
savu dalību pirms tam saskaņot 
ar talkas koordinatoru. Veikalu 
saraksts https://www.maxima.
lv/veikalu-kedes.

Papildu informācija, sazi no-
ties ar Lielās talkas sabiedrisko 
attiecību konsul tanti Nikolu 
Matjušenko (t. 26431149, 
e-pasts: nikola.matjusenko@
onecom-latvia.com)

višķi izbūvējami objekti – posmi.  
Objekts Nr. 1 – Amatas no-

vada Līvu ciemā pašvaldības 
ceļš Nr.  2-80 posma 0.–0,460. 
km (Kalnu iela–Siltumnīcas) at-
jaunošana.

Objekts Nr. 2 – Amatas 
novada Drabešu pagasta paš-
valdības autoceļa Pētera iela–
Vāļi–Rakši posma 0.–1,400. km 
virsmas atjaunošana. 

Objekts nr. 3  – šī paša ceļa 
posma  2,25.–3,13. km dubultā 
virsas apstrāde.

•	 Amatas	 pagastā	 plāno-
ta transporta un gājēju infra-
struktūras sakārto šana Spāres 
ciematā. Objekts sastāv no trim 
atsevišķi izbūvējamiem objek-
tiem, tas ir saistīts ar nepiecie-
šamās infrastruktūras attīstību 
deinstitucionalizācijas projekta 
īstenošanai un ilgtspējas nodro-
šināšanai. 

•	 Zaubes	 pagastā	 plānota	
autoceļa Zaube–Jaungalžēni 
0,00.–1,606. km posma  seguma 
atjaunošana.

Šobrīd pašvaldība gaida Vi-
des aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas atzinumu 
par projektu realizēšanu un fi-
nansējuma piešķiršanu. Apstip-
rināšanas gadījumā būvdarbi 
tiks īstenoti 2021.  gadā, par to 
veikšanas laiku atsevišķi infor-
mējot iedzīvotājus.

No kreisās: Tēlnieks Matiass Jansons, Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, pieminekļa idejas autore 
Dace Eipure,  Mālpils ev. lut. draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs. Foto: Eva Koljera

Top Ērika Hānberga 
grāmata 

“Amata tecēs arī aizparīt”.
Tencinājumpaudumi 

laba garastāvokļa uzturētājiem
Amatas novada divdesmitgadu ritumā.

https://www.maxima.lv/veikalu-kedes
https://www.maxima.lv/veikalu-kedes
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24. martā domes sēdē lēma 
par:

•	 Nītaures	 mūzikas	 un	
mākslas pamatskolas direktora 
amata pretendentu atlases kon-
kursa nolikuma apstiprināšanu;

•	 Amatas	 novada	 pašvaldī-
bas saistošo noteikumu Nr.  5 
“Amatas novada pašvaldības 
sociālo pakalpojumu veidi un 
to piešķiršanas kārtība” apstip-
rināšanu;

•	 grozījumu	Amatas	novada	
pašvaldības noteikumos “Mak-
sas pakalpojumi, ko sniedz 
Amatas novada pašvaldība, tās 
struktūrvienības un iestādes” 
apstiprināšanu;

•	 investīciju	 projektu	 valsts	
budžeta aizņēmuma saņemša-
nai (2 jautājumi);

•	 Elitas	 Eglītes	 ikgadējo	 ap-
maksāto atvaļinājumu;

•	 telpu	 nomas	 līguma	 no-
slēgšanu;

•	 deklarētās	 dzīvesvietas	
anulēšanu (2 jautājumi);

•	 nekustamā	 īpašu-
ma “Pīlādzīši”, kadastra Nr. 
42680060190, nodošanu atsavi-
nāšanai;

•	 nekustamā	 īpašu-
ma “Strazdi”, kadastra Nr. 
42780090045, nodošanu atsavi-
nāšanai un elektroniskās izsoles 
noteikumu apstiprināšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	
“Jaunās Čankas”, kadastra Nr. 
42780050088, nodošanu atsavi-
nāšanai un elektroniskās izsoles 
noteikumu apstiprināšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	
“Līvānu dārzi”, kadastra Nr. 
42680060340, nodošanu atsavi-
nāšanai un elektroniskās izsoles 
noteikumu apstiprināšanu;

•	 nekustamā	īpašuma	“Zīta-

IZRAKSTS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 4
Amatas novada Drabešu pagastā 
2021. gada 24. martā

3.§
Par grozījumu Amatas novada pašvaldības noteikumos “Maksas 

pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvie-
nības un iestādes” apstiprināšanu

Ziņo domes priekšsēdētāja E. Eglīte

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 14. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome 
var noteikt maksu par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, kā 
arī 41. pantu, kas nosaka, kādus normatīvos aktus pieņem pašval-
dība,

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR – 15: Elita Eglīte, Tā-
lis Šelengovs, Guna Kalniņa-Priede, Andris Jansons, Mārtiņš And-
ris Cīrulis, Linda Abramova, Valda Veisenkopfa, Teiksma Riekstiņa, 
Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Vita Krūmiņa, Jānis Kārkliņš, 
Ēriks Bauers, Edgars Jānis Plēģeris, Inese Varekoja; PRET – nav; 
ATTURAS – nav), nolemj:

izdarīt Amatas novada pašvaldības noteikumos “Maksas pakal-
pojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības 
un iestādes” šādus grozījumus:

 grozīt 8.13., 8.14, 8.15, 8.16.  punktus, izsakot tos šādā redakcijā:

Nr.
p.k.

Pakalpojums
Mērvie-

nība
Cena bez 

PVN
Cena ar 

PVN
8.13. Ekskursija gida pavadībā 

ĀEAP, valsts valodā 1 h 16,53 20,00

8.14. Ekskursija gida pavadībā 
ĀEAP, svešvalodā 1 h 24,79 30,00

8.15. Ekskursija gida pavadībā pa 
Āraišu apkārtni, valsts valodā 1,5 h 20,66 25,00

8.16. Ekskursija gida pavadībā pa 
Āraišu apkārtni, svešvalodā 1,5 h 28,93 35,00

1.2. Papildināt noteikumus ar 8.13.1 punktu šādā redakcijā:
Nr. 
p.k.

Pakalpojums
Mērvie-

nība
Cena bez 

PVN
Cena ar 

PVN

8.13.1 Ekskursija ar audio gidu 
ĀEAP, valsts valodā 1 gab. 4,13 5,00

Noteikt, ka grozījumi noteikumos "Maksas pakalpojumi, ko 
sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izde-
vumā "Amatas Vēstis”. 

Domes priekšsēdētāja 
E. Eglīte

ri”, kadastra Nr. 42960060035, 
elektroniskās izsoles noteikumu 
apstiprināšanu;

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma “Arāji”, Amata, Dra-
bešu pagasts, Amatas novads, 
atsavināšanas procesa pabeig-
šanu;

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma “Silenieki”, Zaubes pa-
gasts, Amatas novads, atsavinā-
šanas procesa pabeigšanu;

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma “Pauļu pļavas”, Zaubes 
pagasts, Amatas novads, atsavi-
nāšanas procesa pabeigšanu;

•	 atļaujas	 izsniegšanu	 lauk-
saimniecībā izmantojamās ze-
mes ierīkošanai mežā nekusta-
majā īpašumā [..];

•	 nekustamā	 īpašuma	 no-
dokļa atvieglojumiem daudz-
bērnu ģimenei (2 jautājumi);

•	 Drabešu	 pagasta	 nekus-
tamā īpašuma “Ozolu gatve  1” 
zemes vienības piekritību;

•	 Zaubes	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma “Rozes” zemes vie-
nības piekritību;

•	 nekustamā	 īpašuma	 no-
dokļa pārrēķinu Nītaures pa-
gasta nekustamajam īpašumam 
[..];

•	 Drabešu	 pagasta	 nekusta-
mo īpašumu [..] un [..] zemes 
vienību  robežu pārkārtošanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma [..] zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu [..] sa-
dalīšanu;

•	 Nītaures	 pagasta	nekusta-
mā īpašuma [..] zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu [..] sa-
dalīšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma [..] zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu [..] sa-

dalīšanu;
•	 Drabešu	 pagasta	 nekusta-

mo īpašumu [..] un [..] sadalīša-
nu un robežu pārkārtošanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Amatas pagasta 
nekustamā īpašuma "Jaunzemi” 
sadalīšanai;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Zaubes pagasta 
nekustamā īpašuma [..] sadalī-
šanai;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Nītaures pagas-
ta nekustamo īpašumu „Jaunā 
iela 20” un “Jaunā iela 22” robe-
žu pārkārtošanai;

•	 Amatas	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma [..] sadalīšanu un 
nosaukumu apstiprināšanu;

•	 Zaubes	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma [..] sadalīšanu un 
nosaukuma  apstiprināšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma [..] sadalīšanu un 
nosaukuma  apstiprināšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma [..] sadalīšanu un 
nosaukuma  apstiprināšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma “Dumpuri” likvidē-
šanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 lie-
tošanas mērķa maiņu Skujenes 
pagasta nekustamā īpašuma [..] 
zemes vienībā ar kadastra apzī-
mējumu [..];

•	 zemes	vienības	daļas	lieto-
šanas mērķa noteikšanu Zaubes 
pagasta nekustamajā īpašumā 
[..];

•	 Nītaures	 pagasta	nekusta-
mā īpašuma [..] adreses maiņu;

•	 zemes	 nomas	 līgumu	 ap-
stiprināšanu.

Nākamā domes sēde – 
28.04.2021. plkst. 15.30 

Diana Bogdanova, 
labdarības projektu vadītāja

Gandrīz divas reizes vairāk Latvijas 
mājsaimniecību šosezon saņems 
sēklas, stādus un dārza piederumus, 
lai varētu pašu spēkiem izaudzēt 
pārtiku savam saimes galdam. Tos 
izsniegs 20 bezpeļņas organizācijas, 
kuras šogad ir saņēmušas Borisa un 
Ināras Teterevu fonda atbalstu. No 
tām piecas organizācijas projektus 
īstenos Vidzemē, dārza darbos 
iesaistot vismaz 170 mājsaimniecības.

Noslēdzoties fonda projektu kon-
kursam programmā “Pats savam 
SAIMES GALDAM”, atbalstu ieguva 
20 bezpeļņas organizācijas. Tās 625 
Latvijas mājsaimniecībām sniegs 
atspēriena punktu dārza darbu uz-
sākšanai. Pērn atbalstu saņēma 350 
mājsaimniecības. Lielo interesi ie-
saistīties darbos organizācijas saista 
ar cilvēku vēlmi pārvarēt pandēmijas 
sekas – uzlabot ģimenes materiālo si-
tuāciju un veselību, aktīvi darbojoties 
svaigā gaisā.

Vismaz 170 Vidzemes mājsaimniecības saņems 
atbalstu dārza darbiem

Atbalstīto projektu vidū 7 tiks 
īstenoti Kurzemē, 5 – Vidzemē, 2 – 
Zemgalē, 5 – Latgalē un 1 projekts 
aptvers visu Latviju. Borisa un Ināras 
Teterevu fonds šiem darbiem piešķīris 
vairāk nekā 35 000 eiro grantus. 

Amatas novadā projektu īstenos 
Nītaures senioru biedrība “Labākie 
gadi”. Tā aptvers 40 Amatas novada 
mājsaimniecības, tostarp vientuļos 
seniorus, personas ar invaliditāti 
un daudz bērnu ģimenes. 

Viņi saņems sēklas, stādāmo mate-
riālu, minerālmēslus un dārza piede-
rumus. Taču būtisko akcentu šī gada 
aktivitātēs biedrība liks uz Covid-19 
skartajām senioru ģimenēm. “Iesaiste 
projektā senioriem ļaus atgūt spēkus 
un veselību pēc ilgā ierobežojumu 
sloga, rodot iespēju būt darbīgiem un 
aktī viem, turklāt radot dzīvesprieku 
un uzlabojot ģimenes budžetu. Uz-
mundrinās arī dalīšanās prieks, jo 
daļu no izaudzētā vēlamies nogādāt 
mūsu novadniekiem  – vientuļajiem 
senioriem, kuri paši vairs nespēj iz-
audzēt dārzeņus,” pauž organizācija.

Aicinām pieteikties 
Zemkopības 
ministrijas 
konkursam 

“Sējējs 2021”
Zemkopības ministrija aicina lauku 

uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes 
laukos pieteikties Latvijā un lauksaimnieku 
vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2021”. 
Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas 
ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un 
pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, 
bet arī lauku attīstības konsultanti. Konkursa 
dalībniekus šogad vērtēs deviņās nominācijās 
un tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu 
lauksaimniecībā. Šogad konkurss “Sējējs” 
notiek 28. reizi. Ņemot vērā Covid-19 pan-
dēmiju, konkursa pretendentu vērtēšana 
šogad notiks attālināti.

Iepazīties ar konkursa nolikumu, 
vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām 
un citu ar konkursu saistīto informāciju var 
“Sējēja” tīmekļvietnē www.sejejs.lv.

Pašvaldības domes sēdē

Programma “Pats savam saimes 
galdam” izveidota 2017. gadā kā 
turpinājums programmas “Maizes 
rieciens” (2013–2016) aktivitātei “At-
balsts līdzdarbībai”. Projektos iesais-
tījās 2500 cilvēki, kuri pašu spēkiem 
audzēja dārzeņus un augļus savas 
saimes galdam vai guva papildu ienā-
kumus ģimenes vajadzībām. Plašāk: 
www.saimesgaldam.lv.

Borisa un Ināras Teterevu fonds. 
Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu 
2010. gadā nodibinātais ģimenes lab-
darības fonds atbalsta izcilas un sa-
biedrībai noderīgas iniciatīvas un vei-
cina kultūras, mākslas un izglītības 
attīstību Latvijā un pasaulē.  Plašāka 
informācija: www.teterevufonds.lv.

https://www.sejejs.lv/
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Par nekustamā īpašuma 
“Jaunās Čankas” elektronisko izsoli
Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Jaunās 

Čankas”, kadastra Nr. 42780050088, Skujenes pagastā, Amatas novadā, 
kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 1,95 ha, uz kuras atrodas 
mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās 
izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.amatasnovads.lv, Amatas novada pašvaldībā un elektronisko 
izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par zemes 
gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati, pa tālruni 26386581 
(Gints Bauers).

Nekustamā īpašuma sākumcena 2900 EUR. Nodrošinājuma 
nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 290 EUR. Izsoles 
solis – 250 EUR. 

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 
2021. gada 1. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2021. gada 5. maija plkst. 13.00. 
Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu 
vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 1. aprīļa plkst. 13.00 līdz 
2021. gada 21. aprīļa plkst. 23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Amatas 
novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, "Ausmas”, 
Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242): 
SEB banka: kods:UNLALV2X; konts LV52UNLA0050000013301,
AS Swedbank: kods HABALV22; konts LV41HABA0551000289503.

Par nekustamā īpašuma 
“Līvānu dārzi” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Līvānu 
dārzi”, kadastra Nr. 42680060340, Nītaures pagastā, Amatas novadā, 
kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 3,28 ha, elektronisko izsoli 
ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami Amatas 
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv,  Amatas 
novada pašvaldībā un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. 
Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī 
apskati, pa tālruni 26386581 (Gints Bauers).

Nekustamā īpašuma sākumcena 6400 EUR. Nodrošinājuma 
nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 640 EUR. Izsoles 
solis – 500 EUR. 

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 
2021. gada 1. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2021. gada 5. maija plkst. 13.00. 
Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu 
vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 1. aprīļa plkst. 13.00 līdz 
2021. gada 21. aprīļa plkst. 23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Amatas 
novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, "Ausmas”, 
Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242): 
SEB banka: kods:UNLALV2X; konts LV52UNLA0050000013301,
AS Swedbank: kods HABALV22; konts LV41HABA0551000289503.

Par nekustamā īpašuma “Strazdi” 
elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Strazdi”, 
kadastra Nr.  42780090045, Skujenes pagastā, Amatas novadā, 
kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 2,08 ha, uz kuras atrodas 
mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās 
izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.amatasnovads.lv, Amatas novada pašvaldībā un elektronisko 
izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par zemes 
gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati, pa tālruni 26386581 
(Gints Bauers).

Nekustamā īpašuma sākumcena 4500 EUR. Nodrošinājuma 
nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 450 EUR. Izsoles 
solis – 400 EUR. 

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 
2021. gada 1. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2021. gada 5. maija plkst. 13.00. 
Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu 
vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 1. aprīļa plkst. 13.00 līdz 
2021. gada 21. aprīļa plkst. 23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Amatas 
novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, "Ausmas”, 
Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242): 
SEB banka: kods:UNLALV2X; konts LV52UNLA0050000013301,
AS Swedbank: kods HABALV22; konts LV41HABA0551000289503.

No šā gada 7.  aprīļa līdz 24.  maijam (līdz 
15.  jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu 
1% apmērā par katru nokavēto darbdienu) 
lauksaimnieki var pieteikties platību maksāju-
miem, aizpildot vienoto iesniegumu Elektro-
niskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus 
darbam klātienē, visu nepieciešamo atbalstu 
Lauku atbalsta dienests klientiem, kuri paši 
nevar aizpildīt informāciju EPS, sniedz arī pa 
tālruni – dienesta darbinieki tālruņa sarunas 
laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt 
vienoto iesniegumu. 

Kā katru gadu platību maksājumu karšu 
aizpildīšanai pieteikumus pieņems, atbalstu 
sniegs LLKC Cēsu konsultāciju birojā. Ar kat-
ru – atsevišķa vienošanās. Pieteikšanās  kon-
sultācijām: Valters Dambe – t. 29100430, Dace 
Kalniņa  – t. 28381477.

Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpo-
šanas tālruņi jautājumu gadījumā un plašākai 

informācijai par dienesta darbu un pieejamo 
atbalstu:

•	 67095000	 (Centrālā	 struktūrvienība	
Rīgā);

•	 64201500	 (Ziemeļvidzemes	 lauk	saim
niecī bas pārvalde Valmierā);

•	 26390709	 (Amatas	 novada	 pašvaldības	
klientu apkalpošanas centrs Nītaurē).

Pieteikšanās marķētās dīzeļdegvielas 
iegādei

Vienlaikus no 7.  aprīļa norit iesniegumu 
pieņemšana marķētās dīzeļdegvielas iegādei, 
kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa lik-
mi. Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu 
dīzeļdegvielu, lauksaimniecības produkcijas 
ražotājam ne vēlāk kā līdz šā gada 1.  jūnijam 
jāiesniedz iesniegums un jāapliecina, ka viņš 
veic saimniecisko darbību, kas reģistrēta Lat-
vijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts 
ieņēmumu dienestā.

Anete Eglīte, 
Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas SA un 
komunikācijas speciāliste 

Spāres muižas Rakstnieku parkā uzstādītais 
apmeklētāju skaitītājs liecina, ka tika aizvadī-
ta aktīva ziemas sezona. Bija iespēja gan do-
ties pastaigu takā, satikt rūķus un malkot tēju 
Tējas namiņā,  gan kārtīgi izslēpoties. 19. de-
cembrī, kad tika atvērts Tējas namiņš un val-
dīja Ziemassvētku noskaņas, taku apmeklējuši 
vairāk nekā 35 apmeklētāji.   

Iestājoties pavasarim, rosība Rakstnieku 
parkā turpinās – ir izveidoti divi jauni taku 
apļi un pavisam drīz tiks uzstādītas izzinošas 
planšetes. 

Spāres skolas sporta skolotājs Aigars 
Kalniņš priecājas paziņot, ka labiekārtošanas 
darbi beigušies un jaunie taku apļi ir gatavi 
uzņemt kājām gājējus un velobraucējus. Taku 
apļi viens otru papildina un ikvienam ir iespēja 
izvēlēties sev tīkamo maršrutu. 

“Zaļais” aplis ir līdz šim zināmais maršruts, 
kurš ir 1,4 km garš. Tas ir vieglākais gājējiem 
un MTB velobraucējiem.

“Zilais” aplis ir 2,7 km garš. Tas tika 
izveidots pagājušajā gadā un tagad ir iezīmēts 
arī ar no rādēm. Gājējiem šis maršruts ir 
viegls, savukārt velobraucējiem ar tehniskiem 
elementiem bagā tināts.

“Sarkanais” aplis ir garākais – 3,5 km. Lai 
taku padarītu gājējiem un velobraucējiem 
pieejamu, taka atbrīvota no šķēršļiem, tika 
izbūvēts tiltiņš un izvietotas norādes. Gājējiem 
un velobraucējiem taka ir vidēji grūta. 

Maija sākumā Spāres muižas Rakstnieku 
parks tiks papildināts ar deviņām jaunām ie-
dvesmojošām un informatīvi izzinošām plan-
šetēm, kurās varēs gan lasīt dzeju, gan iepazī-
ties ar parkā sastopamajiem augiem, kokiem 
un kukaiņiem. 

Ar nepacietību gaidām, kad parka kokiem 
sazaļos lapas, kad  krāšņajiem ziediem apaugs 
serpentīna ceļš un kārtējie jaunumi liks steigt 
uz Spāres muižas Rakstnieku parku atkal un 
atkal. 

Rosība Spāres muižas 
Rakstnieku parkā turpinās

Ja esi gatavs(-a) izaicinājumam veidot jaunu izglītības iestādi, kas darbosies, lai bērni 
pirmsskolas un skolas laikā apgūtu ne tikai vispārējo izglītību, bet kļūtu arī par radošām 
personībām mūzikas un mākslas jomā – piesakies!

Amata pienākumi:
•	 iestādes	 vadīšana,	 nodrošinot	 spēkā	 esošo	 normatīvo	 aktu	 ievērošanu	 izglītības	

iestādes darbības organizēšanā, izglītības programmu īstenošanā, intelektuālo, finanšu un 
materiālo līdzekļu racionālā izmantošanā;

•	 bērnu	individuālo	spēju	un	talantu	attīstības	nodrošināšana,	īstenojot	pirmsskolas	
un pamatizglītības, profesionālās ievirzes (mūzika un māksla) programmas;

•	 kvalificētas	 pedagogu	 un	 atbalsta	 personāla	 komandas	 izveide,	 saliedēšana	 un	
vadīšana;

•	 projektu	izstrāde	un	vadība,	inovāciju	ieviešana	iestādes	attīstības	veicināšanai.
Amata vienības atlīdziba līdz 1500 EUR.  
Pieteikumus iesniegt Amatas novada pašvaldībā līdz 2021. gada 20. aprīlim.
Ar konkursa nolikumu var iepazīsties Amatas novada pašvaldības mājaslapā www.

amatasnovads.lv.

Izsludina konkursu uz Nītaures mūzikas un 
mākslas pamatskolas direktora amatu

No 7. aprīļa var pieteikties platību 
maksājumiem un marķētās 
dīzeļdegvielas iegādei
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Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Vēstis”                   “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, tālr. 64127935, e-pasts: amatasavize@amatasnovads.lv
Tirāža 3000 eksemplāri.  Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par informācijas saturu, atbild autors. Izdevums maketēts SIA “Autos”, iespiests SIA “Latgales druka”.

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

Amatas novadā mūžībā aizgājuši

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais fonds

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

Martā Amatas 
novadā dzimis 

viens bērns
Amatas pagastā

Veselības vingrošanas nodarbības 
tiešsaistē un ārā

Sveicam
Amatas novada 
jubilārus!

1

Kā negribas ticēt,
Ka cilvēks var tā –
No gaišas dienas aiziet mūžībā.

                                      (Ā. Elksne)

2021. gada 7. aprīlī mūžībā aizgājusi  
Anda Vilka (10.10.1965.–07.04.2021.)

Āraišu Ezerpils fonda izpilddirektore (1999–2008)
LNVM Āraišu Arheoloģiskā muzejparka 

nodaļas vadītāja (2008–2010)
Savos darba gados Anda Vilka ciešā sadarbībā ar 

arheologiem Jāni Apalu un Zigrīdu Apalu rūpējās 
par Āraišu ezerpils tālāko attīstību, piesaistot līdzek-
ļus un veicinot vietēju un starptautisku atpazīstamī-
bu. Piedalījusies Eiropas Arheoloģisko brīvdabas un 
eksperimentālo organizāciju apvienības (EXARC) 
dibināšanā un pārstāvējusi Latviju tās valdē. 

Arī turpmākajā dzīves gaitā Āraiši palika īpaši 
un nozīmīgi. Pagājušā gada septembrī arheologam 
Jānim Apalam veltītajā publikācijā “Amatas Vēstīs” 
Anda Vilka raksta:

"Veiksmīga liktens pavērsiena dēļ nokļuvu Āraišu 
ezerpilī, kur nostrādāju desmit sava mūža skaistākos 
gadus. (..) Labi, ka blakus bija Jānis un Zigrīda Apali, 
kuri iemācīja ieraudzīt un novērtēt īpašo Āraišu vēs-
turiskās ainavas skaistumu.”

Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka komanda un 
Amatas novada pašvaldība izsaka dziļu līdzjūtību 
Andas tuviniekiem un draugiem! 

Amatas pagastā
Jānis Plaudis (28.06.1959.–25.03.2021.)

Drabešu pagastā
Valda Iesalniece (24.10.1944.–25.03.2021.) 

Artis Harijs Sprugevics (16.04.1939.–23.03.2021.)
Jānis Guntars Bērziņš (07.01.1936.–09.04.2021.)

Skujenes pagastā
Dzidra Jankoviča (22.03.1936.–16.03.2021.)
Vitālijs Liščuks (12.05.1960.–10.03.2021.)

Nītaures pagastā
Imants Garnovskis (28.10.1959.–17.03.2021.)

Lai tev veiksme pasniedz roku,
Prieks lai vienmēr durvis ver,
Lai tev gaišu saules staru
Katra jauna diena sniedz.

Nacionālie bruņotie spēki informē, ka no 2021. gada 
19. līdz 23. aprīlim Sauszemes spēku mehanizētā kājnie-
ku brigāde organizēs militāras mācības ārpus Ādažu mi-
litārā poligona, kas skars "Rīgas mežu", "Latvijas valsts 
mežu", Pārgaujas, Krimuldas novada kā arī Amatas no-
vada teritoriju (Kārļus, Ieriķus, Spāri, Billi).

Minētajā teritorijā tiek plānotas mācības ar karavīru 
un kaujas transportlīdzekļu piedalīšanos, tiks veikti tak-
tiskie manevri. Plānota karavīru pārvietošanās ar kājām 
pa meža apvidu. Tehnika pārvietosies tikai pa jau eso-
šiem ceļiem un stigām. Mācību laikā netiks izmantota 
salūtmunīcija un skaņas vai gaismas efekti, ka arī netiks 
izmantotas dūmu granātas. Pēc mācībām izmantotā te-
ritorija tiks sakopta un atstāta sākotnējā stāvoklī.

Civilo iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums 
netiks apdraudēti. Tiks ievēroti ugunsdrošības un dabas 
aizsardzības noteikumi, kā arī nepieļautas darbības mik-
roliegumu teritorijās, atbilstoši datiem dabas datu pār-
valdības sistēmā "Ozols” un LVM GEO.

Aprīlī notiks pavasara sezonas pēdējās vingroša-
nas nodarbības. Tās plānots atkal atsākt rudens sezo-
nā. Tiešsaistes saiti nodarbībām meklējiet mājaslapas 
www.amatasnovads.lv sadaļā “Pasākumu kalendārs” at-
tiecīgajā datumā. Lai piedalītos vingrošanas nodarbībā 
ārā Līvos, iepriekš jāpiesakās pie pasniedzējas Zigrīdas 
Liepiņas, tālr. 26410865.

APRĪLIS
20. un 27. aprīlī vese lības vingrošanas nodarbība 

Ieriķos. Notiek tiešsaistē plkst. 18.00–19.30. Vada fizio-
terapeite Dace Lūkina. 

21. un 28. aprīlī vese lības vingrošanas nodarbība 
ANP “Ausmas”. Notiek tiešsaistē plkst. 18.00–19.00. 
Vada fizio  terapeite Elīna Ogliņa.

Sauszemes spēku 
mehanizētā kājnieku 
brigāde organizēs militāras 
mācības, kas skars arī 
Amatas novada teritoriju

Sandra Eglīte, 
Zaubes kultūras pasākumu vadītāja

Zaubes kultūras nams uzrunāja Zaubes iedzīvotā-
jus un uzņēmējus piedalīties radošu Lieldienu dekoru 
noformēšanā. Aicinājumam atsaucās visi personīgi uz-
runātie: Zaubes pamatskolas kolektīvs, Zaubes PII, vei-
kals “Skorpions”, Zaubes pasta nodaļa, aptiekas kolek-
tīvs, Zaubes kultūras nama kolektīvi – Zaubes jauktais 
koris un līnijdeju grupa “Tik un tā…”, gaļas pārstrādes 
uzņēmums “Sidrabi”, MMK “Zaube”, Zaubes ev. lut.baz-

nīcas draudzes priekšniece Sintija Bīriņa, kūku cepēja 
Sarmīte Mellēna, talantīga noformētāja Iveta Štraube 
un daudz bērnu māmiņa Diāna Maksimova. Arī es uz-
gleznoju olu– foto groziņu

Paldies par atbalstu un oliņas gleznošanu Zaubes 
pagasta pārvaldei un saimnieciskajai daļai – Valdai 
Veisenkopfai par nostiprinājumu pievienošanu, Jānim 
Vilnim par olu izzāģēšanu, Uldim Eglītim, Kalvim un 
Matiasam Doršiem. 

Īpašs paldies Zaubes senioru biedrībai “Sidrabozols” 
par skaisto un iespaidīgo dabas materiālu dekoru izveidi, 
Guntai Rudmiezei par olas dekora apgleznošanu. Prieks 
par aktīvo senioru čaklo darbu vairāku dienu garumā, 
kas vainagojās ar 12 cilvēku ierašanos uzstādīt paveikto 
pie bijušā bērnudārza pļaviņā, protams maskās, distan-
cējoties un lietus mēteļos, jo bija slapjdraņķis.

Paldies tuvākajiem kaimiņu pagastiem – Ķeipenes 
un Nītaures –, kuru vārdā saņēmām gleznojumu uz olas 
no Ķeipenes tautas nama vadītājas Ineses Daugavietes 
un Nītaures bibliotekāres Mairas Prikules.

Publicējot fotogrāfijas ar Lieldienu izstādi interneta 
vietnē Facebook.com un Draugiem.lv, varam redzēt, kā 
Covid epidēmijas laikā palīdz sociālie tīkli. Galerijas uz-
runāja cilvēkus, tās tika pārpublicētas vairāk nekā 146 
reizes Facebook.com, 14 reizes Draugiem.lv, 117 cilvēki 
virtuāli pateica, ka patīk mūsu darbs, un komentāros 
varam lasīt jaukas atsauksmes: 

“Laba ideja, lai priecīgas Lieldienas Zaubē!”, “Super, 
Zaube svētkiem gatava!”, “Fantastiski”, “Prieks par Zau-
bi, māk sapost svētkiem un radīt svētku noskaņu!”, “Ļoti 
skaisti! Malači!”

 Daudzi brauca uz Zaubi, lai apskatītu rotājumus klā-
tienē, nofotografētos un apmeklētu arī Zaubē jaunizvei-
doto skaisti paplašināto veikalu “Skorpions”, kurā ir ne 
tikai bagātīgs preču klāsts, bet arī silts ēdiens.

Laba ideja saliedēja sabiedrību, rūpīgi paveikts dar-
biņš priecēja pašus un citus.

21. un 28. aprīlī vese lības vingrošanas nodarbība 
Nītaurē. Notiek tiešsaistē plkst. 18.00–19.30. Vada 
fizio terapeite Dace Lūkina. 

22. un 29. aprīlī veselības vingrošanas nodarbība 
Līvos. Notiek ārā plkst. 14.00–15.00. Dalībai iepriekš 
jāpiesakās pie pasniedzējas Zigrīdas Liepiņas, tālr. 
26410865.

*Pasākumi notiek bez maksas, tiek īstenoti ESF 
projektā nr. 9.2.4.2/16/I/007. Uz nodarbībām aicināts 
ikviens interesents. Plašāka informācija par pasākumiem 
www.amatasnovads.lv

Zaubē Lieldienu prieku radījām paši

Zaubes gaļas pārstrādes uzņēmuma "Sidrabi" 
olu gleznojums. Foto: Sandra Eglīte

http://www.amatasnovads.lv
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