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20.
oktobrī

Rudens ražas tirgus 
Nītaure, Paaudžu parks, plkst. 12.00–15.00

Uz tikšanos aicināti Skujenes pagasta jaunieši
Skujenes Tautas nams, plkst. 12.00

21. 
oktobris

Pārgājiens “Pa zelta rudeni līdz Gaujas sākumam”
Elkas kalns, Māļi, Skujenes pag., plkst. 11.00

25. 
oktobris

Spēlfilma “Tēvs nakts”
Amatas kultūras centrs, plkst. 19.00. Ieeja 2 EUR

28. 
oktobris

Zaļā dzelzceļa atklāšanas velo brauciens un nūjošanas pārgājiens
Atpūtas vieta “Amatas laivas”, Jaunjūgas 3, Amata, Drabešu pag., 
plkst. 11.00

1. 
novembris

Spēlfilma “Homo Novus”
Amatas kultūras centrs, plkst. 19.00. Ieeja 2 EUR

Spēlfilma “Homo Novus”
Zaubes kultūras nams, plkst. 19.00. Ieeja 1 EUR

10. 
novembris

Latvijas valsts 100 un Nītaures kultūras nama 50 gadu jubilejas 
svinības. Svētku koncerts un balle
Nītaures kultūras nams, plkst. 19.00

Koru sadziedāšanās koncerts
Zaubes kultūras nams, plkst. 16.00

16. 
novembris

Valsts svētku svinības. Skujenes pašdarbnieku koncerts, skujeniešu 
godināšana, svētku kliņģeris. ”Izgaismosim Skujeni” senajā pilskalnā, 
balle ar grupu “Kaugurieši’’.
Skujenes Tautas nams, plkst. 19.00

17. 
novembris

Valsts svētku koncerts “Es esmu Latvija”. Balle ar Rumbas kvartetu
Zaubes kultūras nams, plkst. 19.00

18. 
novembris

Valsts svētku svinības un “Amatas novada lepnums 2018” 
apbalvošana. Amatas kultūras centrs, plkst.16.00

 PASĀKUMU KALENDĀRS

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Baudam rudeni 
ar velo vai kājām! 

28.oktobrī jauna velo un 
kājāmgājēju maršruta 

atklāšana Amatā.

Ingrīda Lāce 

14.  septembrī Melānijas Vanagas 
muzejā  uz konferenci  “Amatas pagasta 
mājas no senatnes līdz mūsdienām“ 
pulcējās  vairāk nekā 70 cilvēki. Viņu vidū 
ne tikai amatieši. Interese par mūspuses 
mājām un cilvēkiem bija arī tiem, kuru 
senči šeit dzīvojuši vai kuri paši šeit 
dzimuši. 

Savu veikumu prezentēja Inese Ros
ļakova no Salacgrīvas novada Liepupes 
pagasta, viņas saknes cieši savijas ar Bau
maņu dzimtu. 

Iepriecināja arī, ka mūspusē atklājušies 
arvien jauni savu dzimto māju vēstures, 
savas dzimtas pētnieki, piemēram, J. Bēr
ziņš, Z.  Ventere, D.  Meldere, A.  Auziņa 
u. c. Arī jaunākā paaudze iesaistījusies  iz
zināšanas darbā. 

Lieliskus materiālus muzejam atstāja 
Ķeņģu ģimene. Daudz atmiņu pierakstī
jusi  E. Sebre, Dz. Krieviņa, L. Logina, ļoti 
daudz izzinājusi un pierakstījusi S. Rozī
te, bet par “Sīļu” māju vēsturi B. Ķipēna 
izveidojusi atsevišķu materiālu apkopo
jumu.  

Amatas pagasta māju vēstures izpēti 
aizsāka Melānija Vanaga 20. gs., mēs to 
turpinām arī šodien. 

Izziņas avoti ne vienmēr ir nekļūdīgi, 
bet iegūtais materiāls ir labojams, preci
zējams. Šobrīd visi jaunvāktie Amatas 
pagasta māju izpētes materiāli atrodas  
Ģikšu bibliotēkā, ir viegli un ērti pieejami, 
lasāmi, pētāmi. Pēc laika tie nonāks Melā

nijas Vanagas muzejā. Ja ieraugāt nepre
cizitāti, varat pielikt klāt savu labojumu. 
Ļoti gaidām arī papil dinājumus māju vēs
tures materiāliem  – atmiņas, nostāstus, 
zīmējumus, gleznu reprodukcijas, foto
grāfijas utt.

Bibliotēkā ir skatāms arī konferen
ces video ieraksts. Lielu interesi izraisīja 
D. Lāces stāsts par Amatas pagasta svēt
vietām un E. Žīgura pētījums par Amatas 
pagasta vecsaimniecībām.  Arī šie mate
riāli ir klausāmi un skatāmi bibliotēkā. 

Ģikšu Kultūras centrā atrodas  pagasta 
senioru organizācijas “Dzīvesprieks” vei

dotā karte. 
Senioru iecerētais projekts ir veiksmīgi 

realizēts. Paldies, par “rokas turēšanu uz 
pulsa”, visa zināšanu un virzīšanu “Dzīve

sprieka” vadītājai A. Freivaldei! Jāuzsver, 
ka ļoti laba bija A. Beikules ideja par sep
tiņu maršrutu izveidi, sapratu, ka  daudzi 
ir līdzējuši plānošanā – S. Rozīte, A. Ķeņ
ģe, A. Oborenko, B. Ķipēna, Dz. Krieviņa 
u.c. Daudzi bija un joprojām ir ieinteresē
ti izpētes darbā. Aizrautīgas sarunas biju
šas ar A. Auziņu, A. Tinusu. 

Paldies arī Amatas pamatskolai un īpa
ši skolotājai A. Pundurei! Konferencē re
dzējām bērnu māju zīmējumus. Ļoti ceru, 
ka mūsu sadarbība turpi nāsies. Tieši sko
lotāju un arī skolēnu idejas bieži ir ārkār
tīgi interesantas un novatoriskas. 

Līdz šim veikto darbu varam uzskatīt 
tikai par sākumu. No sirds aicinu papildi
nāt māju vēstures izpētes mate riālus!  

M. Vanagas muzejs ir uzsācis  darbu ar 
M.  Vanagas rokraksta grāmatām “Mūži 
un mirkļi”. Tajās daudz ziņu par Amatas 
puses mājām un cilvēkiem. 

“Es centos iemūžināt tagadni, sava 
laika cilvēkus, savu laimi, savas sāpes un 
pārdomas. Es mazliet patīrīju aizaugušās 
mūs puses vēstures un arī senvēstures 
ļaužu takas.” (M. Vanaga)

Māju un cilvēku likteņu izzināšana turpinās

Atbilstoši Zemkopības ministrijas 
izstrādātajiem Ministru kabineta notei
kumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Sa
vienības atbalsta piešķiršanas kārtība pa
sākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos" atklātu pro
jektu iesniegumu konkursu veidā” Ama
tas novada pašvaldība gatavo iesniegša
nai projekta iesniegumu par pašvaldības 
īpašumā esošo ceļu ar grants segumu 
pārbūvi.

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas 
publiskās ceļa infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošanai lauku teritorijā, lai veicinātu 
uzņēmējdarbību un apdzīvotības sagla
bāšanos.

Amatas novada pašvaldība jau 
2015. gadā izstrādāja kritērijus, pēc ku
riem ir noteikti nozīmīgākie ceļa posmi, 
kurus nepieciešams pārbūvēt. Līdz šim 

šajā programmā ir pārbūvēti jau divi paš
valdības grants ceļi “Amatas skola–Gri
buļi – Lielmārči” un “Zaube–Galiņi”.

Amatas novada pašvaldība 2018.gadā 
ir aktualizējusi prioritāro grants ceļu sa
rakstu un aicina iedzīvotājus uz publisko 
apspriedi, kurā tiks lemts par program
mā iekļaujamiem prioritārajiem grants 
ceļiem, kas ir būtiski uzņēmējdarbības 
un apdzīvotības saglabāšanai. 

Publiskā apspriede notiks 
2018. gada 29. oktobrī plkst. 15.00 
kooperatīva “Zaļais grozs” telpās 

(“Lušēni”, Nītaures pagasts, Amatas 
novads).

Papildus informācija pieejama, sazi
noties ar Amatas novada pašvaldības 
projektu vadītāju Zani Pīpkalēju – 
epasts zane.pipkaleja@amatasnovads.lv,
tālr. 29152186.

Notiks publiskā apspriešana par 
pašvaldības ceļu ar grantēto 
segumu pārbūvi

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Foto: Alvis Jansons
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2018. gada 26. septembra domes sēdē tika izskatīti šādi 
jautājumi: 

•	 par	saistošo	noteikumu	Nr.	9	“Nolikums	par	ziedoju
mu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas 
kārtību Amatas novada pašvaldībā” apstiprināšanu;

•	 par	 kārtības	 „Amatas	 novada	 pašvaldības	 maksas	
pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās 
struktūrvienības un iestādes” grozījumiem;

•	 par	 Amatas	 novada	 Drabešu	 Jaunās	 pamatskolas	
saimniecisko un tehnisko darbinieku amata vienību saraksta 
apstiprināšanu;

•	 par	 Amatas	 novada	 Spāres	 internātpamatskolas	
saimnieciskā, tehniskā un medicīniskā personāla darbinieku 
amata vienību saraksta apstiprināšanu;

•	 par	 Amatas	 novada	 Nītaures	 vidusskolas	 nolikuma	
apstiprināšanu;

•	 par	 Amatas	 novada	 pašvaldības	 izglītības	 iestāžu	
direktoru mēnešalgām;

•	 par	Amatas	novada	pašvaldības	pirmsskolas	izglītības	
pedagogu darba algas likmi;

•	 par	Amatas	novada	pašvaldībai	piederošā	nekustamā	
īpašuma “Skujiņas”3, Skujene, Skujenes pagasts, Amatas 
novads, kadastra Nr. 42789000078, nodošanu atsavināšanai 
pirmpirkuma tiesīgajai personai;

•	 par	Amatas	novada	pašvaldībai	piederošā	nekustamā	
īpašuma “Skujiņas”7, Skujene, Skujenes pagasts, Amatas 
novads, kadastra Nr. 42789000079, nodošanu atsavināšanai 
pirmpirkuma tiesīgajai personai;

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	 “Meijermuiža	 5”,	 Drabešu	
pagastā, Amatas novadā, kadastra Nr. 42460010152, 
nodošanu atsavināšanai;

•	 par	Amatas	novada	pašvaldībai	piederošā	nekustamā	
īpašuma “Ozoli”6, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas 
novads, kadastra Nr. 42689000115, nodošanu atsavināšanai 
pirmpirkuma tiesīgajai personai;

•	 par	 Amatas	 novada	 teritorijas	 plānojuma	 2014.–
2025. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 atvieglojumiem	
daudzbērnu ģimenei;

•	 par	 detālplānojuma	 izstrādes	 uzsākšanu	 nekustamā	
īpašuma “Attīrīšanas iekārta” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 42420050260;

•	 par	 detālplānojuma	 izstrādes	 uzsākšanu	 nekus
tamajam īpašumam “Bērnudārzs Kastanītis” (kadastra 
Nr. 42420050239);

•	 par	deklarētās	dzīvesvietas	anulēšanu
•	 par	 Amatas	 pagasta	 nekustamā	 īpašuma	 [..]	 zemes	

vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	[..]	sadalīšanu;
•	 par	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	 īpašuma	 [..]	 zemes	

vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	[..]	sadalīšanu;
•	 par	Nītaures	pagasta	nekustamā	 īpašuma	 [..]	nosau

kuma un adreses maiņu;
•	 par	 Skujenes	 pagasta	 nekustamā	 īpašuma	 [..]	 sada

līšanu un nosaukuma  apstiprināšanu;
•	 par	 servitūta	 ceļa	 likvidēšanu	 Amatas	 pagasta		

nekustamajā	īpašumā	[..];
•	 par	 Skujenes	 pagasta	 nekustamā	 īpašuma	 [..]	 zemes	

vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	[..]	sadalīšanu;
•	 par	Amatas	pagasta	nekustamā	īpašuma	[..]	sadalīšanu	

un nosaukuma  apstiprināšanu;
•	 par	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	 īpašuma	 [..]	 sa

dalīšanu;
•	 par	zemes	ierīcības	projektu	apstiprināšanu	Drabešu	

pagasta	nekustamo	īpašumu	[..]	sadalīšanai;
•	 par	Drabešu	pagasta	pašvaldības	nekustamā	īpašuma	

“Drabešu internātskola” nosaukuma un  adreses  maiņu;
•	 par	 nekustamā	 īpašuma	 Drabešu	 pagasta	 „Bez	

adreses” nosaukuma apstiprināšanu un zemes lietošanas 
mērķa maiņu;

•	 par	Amatas	novada	pašvaldības	grants	ceļu	un	ielu	bez	
cietā seguma būvniecības un pārbūves prioritārā saraksta 
aktualizēšanu pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”;

•	 par	 sadarbības	 līguma	 slēgšanu	 ar	 Valsts	 akciju	
sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” Cēsu nodaļu.

Informācijai:
•	 par	Cēsu	rotas	simtgades	piemiņas	vietas	izveidošanu	

Drabešu pagasta pašvaldības  nekustamajā īpašumā “Kaujas”.
Nākamā domes sēde notiks 2018. gada 24. oktobrī plkst. 

15.30.

PAZIŅOJUMS
Amatas novada pašvaldība 

informē, ka ar 2018.  gada 
1.  novembri daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pārval dīšanas 
un apsaimniekošanas funkcijas 
Amatas pagastā un Drabešu 
pagastā tiek deleģētas SIA 
“CDzP”.

Amatas novada dome

No CVK mājaslapas: www.cvk.lv
Balsstiesīgie: 4306
Nobalsojušie: 2308

Nr. Saraksts Derīgās 
zīmes Procenti*

1 “Latvijas Krievu savienība” 7 0,30%
2 Jaunā konservatīvā partija 372 16,13%
3 Rīcības partija 1 0,04%

4 Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 355 15,39%

5 “PROGRESĪVIE” 57 2,47%
6 “Latvijas centriskā partija” 1 0,04%
7 “LSDSP/KDS/GKL” 2 0,08%
8 No sirds Latvijai 28 1,21%

9 “Saskaņa” sociāldemokrātiskā 
partija 74 3,20%

10 Attīstībai/Par! 337 14,61%
11 Latvijas Reģionu Apvienība 113 4,90%
12 “Latviešu Nacionālisti” 20 0,86%
13 Jaunā VIENOTĪBA 157 6,80%
14 Par Alternatīvu 1 0,04%
15 Politiskā partija “KPV LV” 416 18,03%
16 Zaļo un Zemnieku savienība 347 15,04%

Tiesībsargs aicina iedzīvotājus līdz 
šī gada 21. oktobrim aizpildīt aptaujas 
anketu par informētību, zināšanām un 
attieksmi par diferencētā neapliekamā 
minimuma piemērošanu.

Aptauja ir daļa no tiesībsarga iero
sinātās pārbaudes lietas par nodokļu 
reformas neapliekamā minimuma, at
vieglojumu un attaisnoto izdevumu 
piemērošanas problēmu, efektivitātes 
un risinājumu izvērtējuma.

Nolūkā piesaistīt sabiedrības uz
manību nodokļu reformas plusiem un 
mīnusiem un meklēt risinājumus at
sevišķu nodokļu jautājumu pilnveido
šanā, tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas 
Universitāti veic pētījumu “Nodokļu 
reforma neapliekamā minimuma, at
vieglojumu un attaisnoto izdevumu 
piemērošanas problēmu, efektivitātes 
un risinājumu izvērtējumā”.

Pētījuma ietvaros no 2018. gada 10. 
līdz 21. oktobrim tiek veikta iedzīvotā
ju aptauja, lai noskaidrotu cilvēku in
formētību, zināšanas un attieksmi par 
diferencētā neapliekamā minimuma 
piemērošanu. Aptaujas anketa iedzīvo
tājiem pieejama Tiesībsarga biroja mā
jaslapā http://www.tiesibsargs.lv.

Izpētes gaitā tiks noskaidrots gan 
sabiedrības viedoklis (aptauja) par ne
apliekamā minimuma, atvieglojumu 
un attaisnoto izdevumu piemērošanu, 
gan sadarbībā ar Latvijas Universitātes 
ekspertiem analizēta reformas efektivi
tāte.

Ar 2018. gadu Latvijā ieviesa jauno 
nodokļu reformu. Tā paredz izmaiņas, 
kas skar teju visus nodokļu maksātā
jus. Jau gada sākumā Tiesībsarga biroja 
redzeslokā nonāca vairāku iedzīvotāju 
sūdzības par sekām, ko rada izmaiņas 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemē
rošanā. Analizējot tās, nācās secināt, ka 
nodokļu reformā izceltās pozitīvās vēs
mas iedzīvotāju labklājībai tomēr satur 
arī “ēnas” puses”, par ko iedzīvotāji pie
nācīgi nav informēti.

Ar pētījuma rezultātiem varēs 
iepazīties šī gada beigās.

Papildu informācija:
Madlēna Vahere,

Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja 
Komunikācijas un starptautiskās 

sadarbības nodaļas konsultante
tālr.: 67201414

epasts: madlena.vahere@tiesibsargs.lv

26. septembrī domes sēdē 13. Saeimas vēlēšanu rezultāti 
Amatas novadā

Tiesībsargs aicina 
iedzīvotājus 
piedalīties aptaujā 
par nodokļu 
reformu

Amatas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Amatas 
novada Domes 26.09.2018. lēmumu (prot. Nr. 11, 12.§), publiska
jai apspriešanai ir nodota Amatas novada teritorijas plānojuma 
2014.–2025. gadam grozījumu pilnveidotā redakcija.

Publiskā apspriešana notiek no 2018. gada 15. oktobra līdz 
2018. gada 5. novembrim.

Ar Amatas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilveidoto 
redakciju var iepazīties interneta vietnē www.geolatvija.lv, kā arī 
klātienē J.  Poruka ielā 8, 321.  kabinetā, Cēsīs, katru darba dienu 
(pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 
17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00).

Amatas novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.  gadam gro
zījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme 
notiks 2018. gada 30. oktobrī plkst. 17.00 Amatas novada Domes 
administratīvajā ēkā, “Ausmās”, Drabešu pagastā, Amatas novadā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Amatas novada pašvaldī
bā, pagastu pārvaldēs, vai arī J. Poruka ielā 8, Cēsīs, 321. kabinetā 
katru darba dienu.

Jautājumu gadījumā zvanīt Teritorijas attīstības un nekustamā 
īpašuma nodaļas vadītājam Arvīdam Lukjanovam, tālr. 29151845.

Par Amatas novada teritorijas 
plānojuma grozījumu 
pilnveidotās redakcijas 
publisko apspriešanu

Sandra Slavišena-Dorša

„Savu ezeru acīm Zaube saulītē raugās,
Ar ozolu saknēm turas augstienes malā…” 
           (O. E. Bīriņš)
Priecīgais laiks, gaidot Latvijas valsts simtgadi, ir arī Zaubē. Mēs 

lepojamies, ka pagasta centrā dižojas Zaubes lielais ozols, kura 
apkārtmērs sasniedz teju 8 m.

Simboliski latvieši vienmēr salīdzinājuši ozolus ar krietniem 
vīriem. Ozola stiprumu vēlamies piedēvēt arī savam pagastam. 
Spriedām, ka esam kā lapas koka vainagā un mūsu bērni kā ozolzīles.

Piesaistot mākslinieci Adeli Smiltiņu, Miķeļdienas noskaņās 
Zaubes kultūras namā no māla kopīgi darinājām ozollapiņas. Te vietā 
pateikt paldies Margitai Mazkalniņai par dāvināto silto un gardo 
kliņģeri. Cienājoties un daloties ar idejām, veidojām dāvanu savam 
Zaubes pagastam Latvijas valsts 100. dzimšanas dienā.

Derīgās aploksnes: 2306
Derīgās zīmes: 2288

Ozols – Latvijas un Zaubes 
simbols 

https://mail.cesis.lv/owa/redir.aspx?C=FuId9h8Xi3K5Vkql_Hq1Hf-zUHeSzYc4NOYd-rF_nwiqk-sZQS_WCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.cvk.lv
https://sv2018.cvk.lv/pub/ElectionResults/CandidateList?id=DN5vWqSOS8KQeMlHjPzmqA%3D%3D&locationId=YNz13NfWvm6lxPRq9WartA%3D%3D
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Amatas novada domes  2018. gada 26. septembra sēdes 
lēmums (protokols Nr. 11, 2.§)

Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada 
pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes

Izdoti	saskaņā	ar	Latvijas	Republikas		likuma	„Par	paš
valdībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 43. panta trešo 
daļu, Latvijas Republikas  likuma “EURO ieviešanas kārtī
bas likums” 31. panta pirmo daļu.

1. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada 
pašvaldība un tās struktūrvienības – Skujenes, Nītaures, 
Zaubes un Amatas pagasta pārvaldes.

Nr.. Pakalpojums Mērvie-
nība

Cena 
bez 

PVN
1.1. Fotokopijas izgatavošana 

A4
1 lpp. 0,07

1.2. Fotokopijas izgatavošana 
A3

1 1pp. 0,14

1.3. Maksa par paraksta aplie
cināšanu Centrālās vēlē
šanu komisijas noteiktajā 
kārtībā

1 gab. 1,16

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

Nr. Pakalpojums Mērvie-
nība

Cena 
bez 

PVN

2.1.
Saietu, aktu zāles un palīgtelpu, kā arī zāles inventā
ra noma Nītaures saieta namā un Drabešu, Skujenes 
tautas namā:

2.1.1. maksa par telpu rezervēšanu 14,20

2.1.2. maksa par telpu nomu Stunda 
(h) 1,42

2.2.
Saietu, aktu zāles un palīgtelpu, kā arī zāles un virtu
ves inventāra noma kultūras centrā Ģikšos un Zau
bes kultūras centrā:

2.2.1. maksa par telpu rezervēšanu 14,20

2.2.2. maksa par telpu nomu Stunda 
(h) 4,30

2.3. Sērmūkšu ciema sporta  zāles, palīgtelpu un inven
tāra noma

2.3.1. maksa par telpu nomu Stunda 
(h) 1,42

2.4. Pirmsskolas vecuma bērni, skolēni līdz 18 gadu ve
cumam un pensionāri, kas deklarēti Amatas novada paš
valdībā, Sērmūkšu ciema sporta zāli izmanto bez maksas.

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

Nr. Pakalpojums
Mēr-
vie-
nība

Cena 
bez 

PVN
Pirts apmeklējums (viena reize)

3.1. Pieaugušais 1 2,89 

3.2.

Amatas novadā deklarētie: nestrā
dājošie pensionāri; 
bērni no 7 līdz18 gadu vecumam; 
trūcīgie un maznodrošinātie iedzī
votāji.
Ārpus Amatas novada deklarētie:
bērni līdz 18 gadu vecumam

1 1,65

3.3.

Amatas novadā deklarētie: bērni 
līdz 7 gadu vecumam; trūcīgo ģime
ņu bērni līdz 18 gadu vecumam;
daudzbērnu ģimeņu bērni līdz 18 
gadu vecumam;
bērni invalīdi līdz 18 gadu vecu
mam

bez
mak
sas

4. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada 
komunālais dienests.

Nr. Pakalpojums
Mēr-
vie-
nība

Cena 
bez 

PVN

4.1. Ūdens bez uzstādīta ūdens patē
riņa skaitītāja

1 
pers. 5,90

4.2. Kanalizācija bez uzstādīta ūdens 
patēriņa skaitītāja

1 
pers. 5,90

4.3. Kanalizācijas izmantošana, ja 
tiek izmantota kopējā tualete

1 
pers. 0,95

4.4. Ūdens ar ūdens patēriņa skai
tītāju 1 m3 0,95

4.5. Kanalizācija ar ūdens patēriņa 
skaitītāju 1 m3 0,95

4.6. Ūdens, ja tā piegāde atrodas ār
pus telpām (brīvkrāns)

1 
pers. 2,09

4.7.
Centrālās kanalizācijas izman
tošana objektos: Ieriķu ciems 
Trafostacija 3

1 
pers. 1,12

4.8. Apkures pakalpojums Ģikšu 
ciemā 1 m2 1,35

4.9. Īre labiekārtotām dzīvojamām 
telpām

1 m2
0,03

4.10. Īre dzīvojamām telpām ar daļē
jām ērtībām  

1 m2
0,02

4.11. Īre dzīvojamām telpām bez ēr
tībām  1 m2 0,01

4.12. Īre veco ļaužu mājās “Doles” un 
“Vējsaules” 1 m2 0,02

4.13. Daudzdzīvokļu māju kopīpa šu
ma apsaimniekošanas maksa 1 m2

0,28

4.14. Sauso sadzīves atkritumu ap
saimniekošanas maksa

1 m3

Saskaņā 
ar SIA 

“ZAAO” 
pakal

pojumu 
tarifu

4.15. Zāles pļaušana ar trimmeri m2 0,01

4.16. Zāles pļaušana ar traktoru m2 0,01

4.17. Zāles pļaušana ar traktoru ha 49,80

4.18. Traktora pārvadājuma pakalpo
jums ar piekabi h 14,11

4.19. Traktora pārvadājumi ar piekabi 
(transportēšana) km 0,36

4.20. Sadzīves kanalizācijas krājrezer
vuāru, akas atsūkšana un izveša
na ar tvertni 

1 
reize 33,30

4.21. Ja ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņēmējs 
nav noziņojis pakalpojumu sniedzējam piegādātā ūdens 
patēriņa skaitītāja rādījumus līgumā noteiktajā termiņā, 
pakalpojumu saņēmējam tiek aprēķināta maksa par ūdens 
un kanalizācijas piegādes pakalpojumu pēc 3 (trīs) iepriek
šējo mēnešu vidējā patēriņa rādījuma.

4.22. Pakalpojuma saņēmējiem, kuriem ir noslēgts pa
kalpojumu sniegšanas līgums par domes komunālā die
nesta sniegtajiem pakalpojumiem (kanalizācija, ūdens, 
īre, noma, īpašuma apsaimniekošanas maksa, atkritumu 
apsaimniekošana, apkures un elektroenerģijas piegāde), 
piemēro maksājumu nokavējuma procentus 0,01% no ap
rēķinātās summas par katru maksājuma nokavēto dienu, 
bet ne vairāk kā 10% no aprēķinātās pamatsummas.

5. Maksa par medicīniskajiem pakalpojumiem, ko 
sniedz Amatas novada dienas aprūpes centros (DAC) 
ar integrētu medicīnisko aprūpi Līvu, Ģikšu, Ieriķu un 
Nītau res ciemā.

Nr. Pakalpojums Mēr-
vienība

Cena 
bez 

PVN
5.1. mājas vizīte 1 reize 4,27
5.2. auss ejas skalošana  Līvu DAC 1 reize 2,85
5.3. ģipša longetes atkārtota uzlik

šana (nepārveidojot) Līvu DAC
1 reize 2,85

5.4. brūces pārsiešana Līvu DAC 1 reize 2,85
5.5. vairāku brūču pārsiešana Līvu 

DAC
1 reize 4,27

5.6. injekcija zemādā, muskulī 1 reize 1,00
5.7. injekcija vēnā 1 reize 2,00
5.8. infūzija vēnā 1 reize 3,00
5.9. glikozes līmeņa noteikšana 

asinīs Līvu DAC
1.reize 1,42

5.10. fizikālā terapija (bankas) 1 reize 2,85
5.11. urīnpūšļa skalošana 1 reize 1,42
5.12. urostomu, gastrostomu, zarnu 

stomu kopšana
1 reize 1,42

5.13. DAC telpu nomas maksa 
ārstam pacientu pieņemšanai 

1 
mēnesis

30,00

5.14. No maksas par DAC sniegtajiem pakalpojumiem 
atbrīvotas paliatīvā un mājas aprūpē esošas personas, kā 
arī  personas: 

5.14.1. saņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību;
5.14.2. bērnu profilaktisko apskašu un izmeklējumu 

veikšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
5.14.3. bērni līdz 18 gadu vecumam;
5.14.4. personas pēc 80 g.v. sasniegšanas;
5.14.5. grūtnieces;
5.14.6. neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 

darbinieki;
5.14.7. orgānu donori;
5.14.8. pacienti, kas saņem ilgstošu plaušu mākslīgo ven

tilāciju mājas apstākļos;
5.14.9. politiski represētās personas;
5.14.10. 1. grupas invalīdi;
5.14.11. personas, kuru pacienta iemaksas viena kalen

dārā gada laikā sasniegušas 569,15 EUR un tās ir saņēmu
šas atbrīvojumu no Nacionālā veselības centra teritoriālās 
nodaļas;

5.14.12. Černobiļas AES seku likvidētāji;
5.14.13. trūcīgas personas, kurām piešķirts attiecīgs sta

tuss un kuras var uzrādīt atbilstošu dokumentu par trūcī
gas personas statusa piešķiršanu.

5.14.14. personas nāves fakta apliecināšanai mājas aps
tākļos mirušajai personai;

6. Maksa par transporta pakalpojumiem, kurus sniedz 
Amatas novada pašvaldība: 

Nr. Pakalpojums
Mēr-
vienī-

ba

Cena 
bez 

PVN
6.1. Pakalpojuma	„Aprūpe	mājās”	vie

nības mikroautobusa pakal pojums 
tās aprūpē esošajām personām

1 km 0,13

6.2. Sociālā dienesta automašīnas Toyota 
Avensis pārvadājuma pakalpojums

1 km 0,10

6.3. Skujenes pagasta pārvaldes 
automašīna Škoda Octavia 
pārvadājuma pakalpojums

1 km 0,10

6.4. Skujenes pagasta pārvaldes 
mikro  autobusa Renault Trafic 
pārvadājuma pakalpojums

1 km 0,13

6.5. Automašīnas, mikroautobusa 
stāvēšana – klienta gaidīšanas laiks

1 h 3,00

6.6. Autotransporta pakalpojumus var saņemt personas, 
kurām nepieciešama nokļūšana medicīnas, sociālās aprū
pes, pašvaldību institūcijās, kā arī nepieciešama invalīdu 
tehnisko palīglīdzekļu sagāde. 

6.7. Autotransporta pakalpojumu var saņemt, piesakot 
pārvadājumu Sociālā dienestā divas dienas pirms pārva
dājuma veikšanas un saņemot dienesta vadītāja saskaņo
jumu.

6.8. Cita mērķa braucieni, kas nav minēti 7.6. punktā, var 
notikt tikai pēc pārvadājuma izvērtējuma Sociālajā dienes
tā un dienesta vadītāja saskaņojuma. 

7. Maksa par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu

Nr. Pakalpojums
Mēr-
vie-
nība

Cena 
bez 

PVN

7.1. 

NĪ “Endzeliņi” telpu noma mēnesī, 
ieskaitot komunālos pakalpojumus 
(elektrība, ūdens piegādes, kanali
zācijas pakalpojums, siltumenerģija, 
koplietošanas telpu uzturēšana, teh
niskā apsardze)

1 m2 5,00

7.2. NĪ “Brīves” telpu apakšnoma veika
la vajadzībām 1 m2 0,50 

EUR

7.3.

NĪ “KlubsKantoris” telpu noma 
mēnesī, ieskaitot ko mu   nālos 
pakalpojumus (elektrība, ūdens 
piegādes, kanali zācijas pakalpojums, 
siltum enerģija, koplietošanas telpu 
uzturēšana, tehniskā apsardze)

1 m2 5,00

7.4. telpas ražošanai, noliktavas, telpas 
saimnieciskām vajadzībām 1 m2 0,20

7.5.
telpas nevalstisko organizāciju, 
bezpeļņas organizāciju, reliģisko 
organizāciju vajadzībām 1 m2 0,03

Par maksas pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās 
struktūrvienības un iestādes

Turpinājums  4. lpp.
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7.6. garāžu, kūtiņu, palīgsaimniecību 
telpas 1 m2 0,15

7.7. 
veikali, biroji, sadzīves pakalpojumu 
sniedzēji, zobārstniecības kabineti, 
finanšu iestādes

1 m2 0,28

7.8.
valsts un pašvaldību iestādes (neat
tiecas uz Amatas novada pašvaldī
bas iestādēm)

1 m2 0,50

7.9. Lēmumu par pašvaldības nedzīvojamo telpu nodo
šanu nomai pieņem pašvaldības dome. 

7.10. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu slēdz uz laiku, 
kas noteikts ar konkrēta juridiska fakta iestāšanos, vai uz 
laiku, kas nav ilgāks par 12 mēnešiem, ja normatīvajos ak
tos nav noteikts cits termiņš.

7.11. Nomnieku, ja ir pieteikušies vairāki pretendenti 
telpu nomai, nosaka ar izsoles metodi normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.

7.12. Pašvaldība var piemērot atlaidi nedzīvojamo telpu 
nomas maksai, kopīgi ar nomnieku izvērtējot atlaides pa
matotību un pieņemot domes lēmumu.

7.13. Ja nomnieka darbības veids nav iekļauts klasifikāci
jas rādītājos ( 8.4.–8.8. punkts) tad tā atbilstību un nomas 
maksu nosaka pēc tuvākā klasifikācijas rādītāja, izvērtējot 
nomnieka darbības veidu. 

7.14. Ja nomas maksa par nomnieka nomātajām nedzī
vojamām telpām ir mazāka par 1,42 euro (bez PVN) mēne
sī, tad nomniekam par telpu nomu tiek piemērota nomas 
maksa 1,42 euro (bez PVN) mēnesī.

8. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada 
Āraišu arheoloģiskā parka nodaļa:

Nr. Pakalpojums Mēr-
vienība

Cena 
bez 

PVN
Ieejas biļete Āraišu arheoloģiskajā parkā

8.1. Pieaugušais 1 1,65   
8.2. Students, pensionārs  1 0,83   
8.3. Skolēns (7–16 g. v.) 1 0,83   
8.4. Ģimenes biļete (1–2 pieau gu

šie un 1–2 jaunieši (7–18 g. v.) 
1 3,31   

8.5. Bērni līdz 7 g.v. bez
maksas

Ieejas biļete ar gida pakalpojumu
8.6. Ieejas biļete ar gida pakal

pojumu valsts valodā
1 h 6,61   

8.7. Ieejas biļete ar gida 
pakalpojumu svešvalodā 

1 h 12,40  

Āraišu arheoloģiskā parka teritorijas izmantošana 
kultūras, sporta, tūrisma un citu pasākumu 

organizēšanai
8.8. Teritorijas īre vienam 

pasākumam
1 m2 0,08 

Āraišu arheoloģiskā parka konteinertipa tualešu 
izmantošana

8.9 Ieejas maksa 1 reize 0,17

8.10. Interaktīvas izglītojošas skolu programmas  un 
tematiskās piedzīvojumu programmas grupām līdz 30 
personām cenu nosaka atkarībā no programmas laika un 
izmantotajiem rekvizītiem pēc izdevumu kalkulācijas, no
slēdzot līgumu par Arheoloģiskā parka pakalpojumu. 

8.11. Āraišu arheoloģiskā parka nodaļas bezmaksas pa
kalpojumi:

8.11.1. Āraišu arheoloģiskā parka apmeklējums, uzrādot 
apliecinošus dokumentus, invalīdiem, bērnunamu un spe

ciālo izglītības iestāžu audzēkņiem;
8.11.2. apmeklējums organizētu apmeklētāju grupu va

dītājiem (grupai virs 15 personām);
8.11.3. iepriekš pieteiktām mācību ekskursijām Amatas 

novada izglītības iestāžu audzēkņiem pedagogu organizē
tās grupās bez gida pakalpojumiem;

8.11.4. fiziskām un juridiskām personām noslēgto sadar
bības līgumu vai citu sadarbības formu ietvaros;

8.11.5. mediju pārstāvjiem, kas atspoguļo Āraišu arheo
loģiskā parka norises (uzrādot preses karti);

8.11.6. Āraišu arheoloģiskā parka popularitāti veicinošu 
vizīšu organizatoriem (vismaz divas dienas pirms vizītes 
iesniedzot (elektroniski nosūtot uz muzeja oficiālo epasta 
adresi) vizītes organizatora iesniegumu);

8.12. citos gadījumos, kas nav minēti šīs kārtības 8. pun
ktā, samaksu nosaka Amatas novada pašvaldības izpilddi
rektors ar rīkojumu, kas saskaņots ar Amatas novada do
mes priekšsēdētāju. 

9. Maksa par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju vie
notajā valsts reģistrā Lauksaimniecības datu centrā:

Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena 
9.1. Mājas (istabas) dzīvnieka: 

suns, kaķis, sesks 
reģistrācija 

1 gab. 4,00

9.2. Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav ob
ligāta.

9.3. Mājdzīvnieka reģistrāciju veic saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtība” no 01.07.2011.

Ar pilnu šī dokumenta saturu (t.sk. pielikumiem) var 
iepazīties pašvaldības mājaslapā www.amatasnovads.lv 
vai Amatas novada pašvaldībā – “Ausmās”, Drabešu pag., 
Amatas novads.

APSTIPRINĀTI ar Amatas novada domes  2018. gada 
26. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 11, 1.§)

Izdots	 saskaņā	ar	 likuma	 „Par	pašvaldībām”	21.	panta	
pirmās daļas 19. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu

NOLIKUMS
par ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un 

izlietošanas kārtību Amatas novada pašvaldībā

I. Vispārīgie jautājumi
1. “Nolikums par ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu 

pieņemšanas un izlietošanas kārtību Amatas novada 
pašvaldībā” (turpmāk – Nolikums) nosaka brīvprātīgo 
ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu saņemšanas, 
uzskaites, izlietošanas un pārskatu sniegšanas kārtību, 
kā arī ziedojuma (dāvinājuma) saņēmēja saistības pret 
ziedotāju (dāvinātāju).

2. Nolikuma mērķis ir:
2.1. nodrošināt ziedojuma (dāvinājuma) un 

dāvanas pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti atbilstoši 
normatīvajiem aktiem;

2.2. nodrošināt likumīgu dāvinājumu (ziedojumu) 
izmantošanu;

2.2. novērst ziedojuma (dāvinājuma) un dāvanas 
izšķērdēšanu un/vai nelietderīgu izmantošanu.

3. Nolikumu piemēro darījumiem, kuros Amatas nova
da pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā bez atlī
dzības tiek nodoti finanšu līdzekļi, manta un/vai pakalpo
jumi Pašvaldības funkciju nodrošināšanai (administratīvo 
resursu, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai/uzlabo
šanai, infrastruktūras sakārtošanai, kultūras, izglītības, 
sporta, veselības, sociālās palīdzības un citu mērķu atbals
tam), nosakot īpašu to izmantošanas mērķi.

4. Nolikumu nepiemēro, saņemot atlīdzību par 
Pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.

5. Šī Nolikuma izpratnē izmantotie termini:
5.1. ziedotājs (dāvinātājs) – Latvijas Republikas 

vai ārvalstu fiziska vai juridiska persona, kura nodod 
bez atlīdzības Pašvaldības iestādes īpašumā finanšu 
līdzekļus, mantu, tiesības un/vai pakalpojumu. Ja ziedotājs 
(dāvinātājs) ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība, tad 
dāvināšanai jāatbilst Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasībām;
5.2. apdāvinātais – Pašvaldības iestāde;
5.3. ziedojuma (dāvinājuma) pieņēmējs – Pašvaldības 

iestādes vadītājs;
5.4. dāvanas pieņēmējs – Pašvaldības iestādes 

amatpersona (darbinieks);
5.5. ziedojums (dāvinājums) – finanšu līdzekļu, mantas 

vai pakalpojumu bezatlīdzības atvēlēšana (nodošana) 
noteiktiem mērķiem vai bez mērķa;

5.6. dāvana – Pašvaldības iestādes amatpersonas vai 
darbinieka oficiālo un darbu vizīšu ietvaros Latvijas 
Republikā vai ārvalstīs un amatpersonai kā publiskās 
personas institūcijas pārstāvim valsts svētkos, atceres un 
atzīmējamās dienās pieņemta dāvana (jebkurš mantisks 
vai	 citāda	 veida	 labums),	 izņemot	 likuma	 „Par	 interešu	
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 13. panta 
trešajā daļā noteiktos labumus;

5.7. ziedojuma (dāvinājuma) līgums – darījums, ar 
kuru ziedotājs (dāvinātājs) no brīvas gribas, bez viltus, 
maldiem vai spaidiem apņemas bez atlīdzības nodot, 
bet ziedojuma (dāvinājuma) saņēmējs apņemas pieņemt 
ziedojumu (dāvinājumu) un izlietot to atbilstoši ziedojuma 
(dāvinājuma) līgumā noteiktajiem mērķiem;

5.8. vienošanās – darījums (līgums), ar kuru Pašvaldība 
piekrīt, ka ziedotājs (dāvinātājs) veic nekustamā īpašuma 
būvniecību Pašvaldības īpašumā, pēc kuras pabeigšanas 
izbūvētais objekts bez atlīdzības tiek nodots Pašvaldības 
īpašumā;

5.9. komisija – ar Amatas novada domes priekšsēdētāja 
rīkojumu izveidota komisija, kas:

5.9.1. novērtē un apstiprina ziedojuma (dāvinājuma) 
vērtību;

5.9.2. sniedz Amatas novada domei vai pašvaldībai 
(lēmējinstitūcijai) atzinumu par ziedojumu (dāvinājumu) 
pieņemšanas lietderību un apstiprina ziedojuma 
(dāvinājuma) izmantošanas mērķi un nepieciešamības 
gadījumā termiņu;

5.9.3. sniedz Amatas novada domei vai pašvaldībai 
(lēmējinstitūcijai) atzinumu, ka ir ievēroti likumā «Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
minētie priekšnoteikumi, lai ziedojums (dāvinājums) 
varētu tikt pieņemts un nav konstatēti minētajā likumā 

ietvertie ierobežojumi, t. sk. ziedojuma (dāvinājuma) 
pieņemšanas pieļaujamība;

5.9.4. reģistrē, novērtē un pieņem lēmumu par dāvanu 
izmantošanu.

5.10. nekustamais īpašums – zeme, ēkas, dzīvojamās un 
nedzīvojamās telpas un būves, tajā skaitā inženierbūves, 
infrastruktūras objekti, labiekārtojuma elementi ar 
izbūvētiem pamatiem vai pamati;

5.11. Pašvaldības iestāde – Amatas novada pašvaldības 
dibināta pašvaldības iestāde, t. sk. Amatas novada dome 
(turpmāk – Dome), aģentūra vai pašvaldība (lēmējinstitū
cija).

6. Pašvaldības iestādes vadītājs vai pašvaldība (lēmēj
institūcija) ir tiesīga pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no 
Latvijas Republikas un ārvalstu juridiskajām un fiziskajām 
personām tikai ar pašvaldības (lēmējinstitūcijas), Domes 
priekšsēdētāja vai Pašvaldības izpilddirektora atļauju šajā 
Nolikumā noteiktajā kārtībā.

7. Pašvaldības iestādes darbiniekam (t. sk. valsts amat
personām) ir aizliegts prasīt vai pieņemt no fiziskās vai ju
ridiskās personas ziedojumu (dāvinājumu) publiskām va
jadzībām, ja ziedojums (dāvinājums) var ietekmēt lēmuma 
pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai juridisko personu.

8. Pašvaldības iestādes vadītājam vai pašvaldībai (lēmēj
institūcijai) pēc ziedojuma (dāvinājuma), kas paredzēts 
Pašvaldības vajadzībām (piemēram, personāla apmācības, 
darba organizācijas, tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai) 
pieņemšanas divu gadu laikā pēc ziedojuma (dāvinājuma) 
saņemšanas ir aizliegts pieņemt jebkādus lēmumus attiecī
bā uz ziedotāju (dāvinātāju).

9. Pieņemtie ziedojumi (dāvinājumi) un dāvanas ir 
Pašvaldības iestādes īpašums.

10. Nolikums neattiecas uz tādu mantu, tiesībām un/
vai pakalpojumu, ko valsts vai pašvaldības iestādes bez 
atlīdzības nodod Pašvaldības īpašumā.

II. Ziedojumu (dāvinājumu) finanšu līdzekļu veidā 
pieņemšanas un izlietošanas kārtība

11. Pēc Nolikuma 6. punktā minētās atļaujas saņemša
nas Pašvaldības iestāde rīkojas atbilstoši Nolikuma V. no
daļā noteiktajai kārtībai.

Par maksas pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes

Saistošie noteikumi Nr. 9
Nolikums par ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas kārtību Amatas novada pašvaldībā

Turpinājums no 3. lpp.

Turpinājums 5. lpp.
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Turpinājums no 4 . lpp.

12. Pamatojoties uz Pašvaldības iestādes vadītāja raks
tisku iesniegumu (1. pielikums):

12.1. atļauju (2. pielikums) pieņemt ziedojumu (dāvi
nājumu) līdz 1500 euro (ieskaitot) izdod Pašvaldības iz
pilddirektors, Domei – Domes priekšsēdētājs, ņemot vērā 
komisijas atzinumu;

12.2. lēmumu par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinā
jumu) virs 1500 euro pieņem pašvaldība (lēmējinstitūcija), 
ņemot vērā komisijas atzinumu.

13. Ziedotājs (dāvinātājs) finanšu līdzekļus iemaksā 
Pašvaldības iestādes ziedojumu kontā.

14. Ziedojums (dāvinājums) ir izlietojams Pašvaldības 
iestādes nolikumā noteikto funkciju nodrošināšanai at
bilstoši ziedotāja (dāvinātāja) norādītajam mērķim.

15. Ja ziedotājs (dāvinātājs) nav norādījis ziedojuma 
(dāvinājuma) izlietošanas mērķi, pēc Nolikuma 12. pun
ktā minētās atļaujas saņemšanas lēmumu par ziedojuma 
(dāvinājuma) izlietošanu pieņem Pašvaldības iestādes va
dītājs, izdodot rīkojumu. 

16. Ja Pašvaldības iestādes ziedojumu kontā ir iemak
sāts mazāk finanšu līdzekļu, nekā ir nepieciešams ziedo
juma (dāvinājuma) mērķa sasniegšanai, un Pašvaldības 
iestādes budžetā ir paredzēti finanšu līdzekļi ziedojuma 
(dāvinājuma) mērķī norādīto preču vai pakalpojuma iegā
dei, saņemto ziedojumu (dāvinājumu) izmanto kā līdzfi
nansējumu preču vai pakalpojumu iegādei.

17. Ja Pašvaldības iestādes ziedojumu kontā ir iemak
sāts mazāk finanšu līdzekļu, nekā ir nepieciešams ziedo
juma (dāvinājuma) mērķa sasniegšanai, un Pašvaldības 
iestādes budžetā nav paredzēti finanšu līdzekļi ziedojuma 
(dāvinājuma) mērķī norādīto preču vai pakalpojuma iegā
dei, Pašvaldības iestāde sazinās ar ziedotāju (dāvinātāju) 
un rakstiski vienojas par ziedojuma (dāvinājuma) turpmā
ko izmantošanu. Ja nav iespējams sazināties ar ziedotāju 
(dāvinātāju) un nākamo trīs gadu laikā Pašvaldības iestā
des budžetā nav paredzēti finanšu līdzekļi ziedojuma (dā
vinājuma) mērķī norādīto preču vai pakalpojuma iegādei, 
Pašvaldības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par ziedoju
ma (dāvinājuma) izlietošanu Pašvaldības iestādes noliku
mā noteikto funkciju nodrošināšanai, izdodot rīkojumu. 

18. Ja, veicot preču vai pakalpojumu iegādi saskaņā 
ar ziedojumu (dāvinājumu) mērķi, faktiskās izmaksas ir 
mazākas par saņemtā ziedojuma (dāvinājuma) apmēru, 
Pašvaldības iestāde sazinās ar ziedotāju (dāvinātāju) un 
rakstiski vienojas par ziedojuma (dāvinājuma) turpmāko 
izmantošanu. Ja nav iespējams sazināties ar ziedotāju (dā
vinātāju), Pašvaldības iestāde rīkojas atbilstoši Nolikuma 
17. punktā noteiktajai kārtībai.

19. Ja finanšu līdzekļi ir iemaksāti Pašvaldības iestādes 
ziedojumu kontā bez iepriekšējā piedāvājuma izteikšanas 
un pirms pašvaldības (lēmējinstitūcijas), Domes priekšsē
dētāja vai Pašvaldības izpilddirektora atļaujas saņemšanas, 
Pašvaldības iestādes vadītājs par šādiem gadījumiem katru 
mēnesi līdz nākamā mēneša 5. datumam sagatavo un ie
sniedz apkopojumu Domes izpilddirektoram, lai lemtu par 
pašvaldības (lēmējinstitūcijas), Domes priekšsēdētāja vai 
Pašvaldības izpilddirektora atļaujas saņemšanu pieņemt 
ziedojumus (dāvinājumus).

20. Ja kārtējā mēnesī nav saņemti ziedojumi (dāvināju
mi), tad Pašvaldības iestādēm Nolikuma 19. punktā mi
nētajā kārtībā ir jāiesniedz apliecinājums Domes Finanšu 
nodaļai.

III. Ziedojumu (dāvinājumu) natūrā un dāvanu pie-
ņemšanas un izlietošanas kārtība

21. Pēc Nolikuma 6. punktā minētās atļaujas saņemša
nas Pašvaldības iestāde rīkojas atbilstoši Nolikuma V. no
daļā noteiktajai kārtībai.

22. Pamatojoties uz Pašvaldības iestādes vadītāja rak
stisku iesniegumu (1. pielikums):

22.1. atļauju (2. pielikums) pieņemt ziedojumu (dāvinā
jumu) – kustamo mantu vai pakalpojumu izdod Pašvaldī
bas izpilddirektors, Domei – Domes priekšsēdētājs, ņemot 
vērā komisijas atzinumu;

22.2. lēmumu par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinā
jumu) – nekustamo īpašumu pieņem Pašvaldība (lēmējin
stitūcija), ņemot vērā komisijas atzinumu, izņemot gadīju
mus, ja nekustamais īpašums pāriet Pašvaldības īpašumā 
pēc ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanas;

22.3. lēmumu par ziedojuma (dāvinājuma) – nekustamā 
īpašuma pieņemšanu Pašvaldības īpašumā pieņem Pašval

dība (lēmējinstitūcija), ņemot vērā komisijas atzinumu.
23. Par nekustamā īpašuma ziedojuma (dāvinājuma) 

pieņemšanu vai atteikumu to pieņemt visos gadījumos ir 
nepieciešams pašvaldības (lēmējinstitūcijas) lēmums, tai 
skaitā gadījumos, kad (ziedotājs) dāvinātājs rakstiskā ie
sniegumā Domei ir izteicis gribu veikt inženierbūvju vai 
infrastruktūras objektu izbūvi Pašvaldības īpašumā un pēc 
darbu pabeigšanas izbūvētos objektus bez atlīdzības nodot 
Pašvaldības īpašumā. Nekustamā īpašuma ziedojuma (dā
vinājuma) lietderību vērtē komisija, un tās atzinums tiek 
ņemts vērā, sagatavojot Domes lēmumu.

24. Ziedojumā (dāvinājumā) piedāvātājam nekustama
jam īpašumam jābūt reģistrētam Zemesgrāmatā (ja to pa
redz normatīvie akti) uz ziedotāja (dāvinātāja) vārda, un 
tas nedrīkst būt apgrūtināts ar lietu tiesībām.

25. Pēc ziedojumā (dāvinājumā) piedāvātas inženierbū
ves vai infrastruktūras objekta būvniecības pabeigšanas un 
nodošanas ekspluatācijā (ja to paredz normatīvie akti) ko
misija pieņem lēmumu par izbūvētā objekta apjomu, vērtī
bu un kalpošanas laiku.

26. Par ziedojumu (dāvinājumu), kas saņemts nekusta
mā īpašuma, mantas vai pakalpojuma veidā, tiek parakstīts 
pieņemšanasnodošanas akts, kurā norādīts ziedotā (dāvi
nātā) nekustamā īpašuma, mantas vai pakalpojuma ap
joms, daudzums un kvalitatīvie rādītāji, kā arī ziedojuma 
(dāvinājuma) vērtība naudas izteiksmē. Ziedojuma (dāvi
nājuma) vērtība pieņemšanasnodošanas aktā tiek norādī
ta atbilstoši komisijas apstiprinātajam novērtējumam.

27. Lēmumu par Pašvaldības iestādei ziedoto (dāvināto) 
materiālo vērtību izmantošanu Pašvaldības iestādes noli
kumā noteikto funkciju nodrošināšanai pieņem Pašvaldī
bas iestādes vadītājs, izdodot rīkojumu.

28. Ja oficiālo un darbu vizīšu ietvaros Latvijas Republi
kā vai ārvalstīs ir pieņemtas dāvanas, Pašvaldības iestādes 
amatpersona vai darbinieks par to norāda komandējuma 
atskaitē un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā ter
miņā aizpilda paziņojumu par dāvanu pieņemšanu (turp
māk – Paziņojums) (3. pielikums). Iesniedzot paziņojumu, 
Pašvaldības iestādes amatpersona vai darbinieks tam pie
vieno dāvanu, izņemot gadījumu, ja dāvanu nav iespējams 
pievienot tās specifisko īpašību dēļ (piemēram, tas var sa
mazināt dāvanas vērtību vai dāvanas glabāšanas izmaksas 
var pārsniegt dāvanas vērtību) vai dāvana, lai to pievienotu 
paziņojumam, būtu jāpārvieto no citas apdzīvotas vietas. 
Ja paziņojumam netiek pievienota dāvana, Paziņojumu var 
iesniegt elektroniski.

29. Paziņojumu par dāvanas pieņemšanu, kas pieņemta 
oficiālas ārvalstu delegācijas viesošanās laikā un Domes 
reprezentācijas pasākuma laikā, aizpilda Tūrisma attīstības 
un  sabiedrisko attiecību nodaļas tūrisma attīstības un  
sabiedrisko attiecību speciālists, par citām pieņemtajām 
dāvanām paziņojumu aizpilda par delegācijas uzņemšanu 
atbildīgās Pašvaldības iestādes vadītājs, atbildīgās Domes 
struktūrvienības vadītājs vai amatpersona. Paziņojums ir 
jāiesniedz piecu darbdienu laikā pēc vizītes noslēguma 
Pašvaldības iestādes grāmatvedībā. Dāvanu reģistrē, 
novērtē un lēmumu par tās izmantošanu pieņem komisija 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

30. Ja objektīvu iemeslu dēļ paziņojumu un dāvanu 
nav iespējams iesniegt šī Nolikuma 28. un 29.  punktā 
norādītajā termiņā, Pašvaldības iestādes amatpersona vai 
darbinieks to iesniedz tūlīt pēc tam, kad beigušies apstākļi, 
kas kavējuši iesniegt paziņojumu.

IV. Atteikuma pieņemt dāvinājumu vai ziedojumu 
sniegšanas kārtība

31. Ja Nolikumā noteiktajā kārtībā ir saņemts atteikums 
pieņemt ziedojumu (dāvinājumu), Pašvaldības iestādes 
vadītājs sniedz rakstisku atbildi ziedotājam (dāvinātājam), 
norādot atteikuma iemeslu.

32. Ja finanšu līdzekļi jau ir ieskaitīti ziedojumu kontā, 
Pašvaldības iestādes vadītājs rakstiski vienojas ar ziedotāju 
(dāvinātāju) par minēto līdzekļu atmaksāšanu. Ja nav 
iespējams sazināties ar ziedotāju (dāvinātāju), finanšu 
līdzekļi ir atzīstami par bezsaimnieka mantu un Pašvaldības 
atbildīgie darbinieki rīkojas ar tiem normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.

V. Ziedojuma (dāvinājuma) līguma slēgšanas kārtība
33. Ziedojuma (dāvinājuma) līguma noslēgšana ir 

obligāta, ja:
33.1. tiek ziedots (dāvināts) nekustamais īpašums;
33.2. ziedotājs (dāvinātājs) ir juridiska persona;
33.3. ziedojuma (dāvinājuma) vērtība pārsniedz valstī 

noteikto minimālo mēneša darba algu;
33.4. ja ziedotājs (dāvinātājs) ir izteicis gribu noslēgt 

ziedojuma (dāvinājuma) līgumu.
34. Pārējos gadījumos ziedojuma (dāvinājuma) līguma 

noslēgšana ir ieteicama.
35. Ja ir pieņemts Nolikuma 22. punktā minētais lē

mums un nekustamais īpašums nav izbūvēts, tad par šādu 
darījumu Dome ar ziedotāju (dāvinātāju) slēdz vienošanos 
par nekustamā īpašuma izbūvi Pašvaldības īpašumā. Vie
nošanos paraksta Domes priekšsēdētājs.

36. Pēc Nolikuma 35. punktā minēto darbu pabeigšanas 
Pašvaldības īpašumā Dome ar ziedotāju (dāvinātāju) slēdz 
ziedojuma (dāvinājuma) līgumu saskaņā ar komisijas lē
mumu par izbūvētā objekta apjomu, vērtību un lietderīgās 
lietošanas laiku. Šajā punktā minēto ziedojuma (dāvināju
ma) līgumu paraksta Domes priekšsēdētājs.

37. Ziedojuma (dāvinājuma) līgumu par mantas vai pa
kalpojuma ziedojumu (dāvinājumu) slēdz Pašvaldības ies
tādes vadītājs saskaņā ar komisijas lēmumu par ziedojuma 
(dāvinājuma) vērtību un/vai lietderīgās lietošanas laiku.

38. Ziedojuma (dāvinājuma) līgums ir slēdzams saskaņā 
ar Nolikuma 4. pielikumā noteikto formu, nepieciešamības 
gadījumā to papildinot.

39. Ziedojuma (dāvinājuma) līgums tiek noformēts 
tik eksemplāros, cik ir darījuma puses. Pie katras no 
darījuma pusēm glabājas pa vienam līguma eksemplāram. 
Ziedojuma (dāvinājuma) līgums ir jāreģistrē lietvedības 
sistēmā Pašvaldības iestādē noteiktajā kārtībā.

VI. Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu uzskaite un 
pārskatu sniegšanas kārtība

40. Pieņemto ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu 
grāmatvedības uzskaite tiek nodrošināta atbilstoši 
Pašvaldības iestādes noteiktajai grāmatvedības uzskaites 
kārtībai un normatīvajiem aktiem.

41. Ziedojumi (dāvinājumi) ir Pašvaldības speciālā 
budžeta sastāvdaļa un izmantojami saskaņā ar apstiprināto 
Pašvaldības budžetu.

42. Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu (dāvinā
jumu) līdzekļu neizlietotais atlikums saimnieciskā gada 
beigās uzkrājas un tiek izlietots nākamajā saimnieciskajā 
gadā.

43. Pārskati par ziedojumiem (dāvinājumiem) iesnie
dzami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, termiņos un 
apjomā.

44. Pašvaldības iestādes vadītājs ir atbildīgs par ziedo
jumu (dāvinājumu) pieņemšanu un izlietošanu atbilstoši 
Nolikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja
E. Eglīte

Ar pilnu šī dokumenta saturu (t.sk. pielikumiem) var 
iepazīties pašvaldības mājaslapā www.amatasnovads.lv 
vai Amatas novada pašvaldībā – “Ausmās”, Drabešu pag., 
Amatas novads.

Saistošie noteikumi Nr. 9
Nolikums par ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas kārtību Amatas novada pašvaldībā

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem

Sakarā ar pieņemto Fizisko personu datu apstrādes likumu šogad Amatas novada pirmsskolas 
vecuma bērni uz Ziemassvētku eglīti ielūgumus nesaņems. Tādēļ, lai nepazaudētu prieku par tikšanos ar 
Ziemassvētku vecīti, aicinām vecākus pieteikt savus bērnus Ziemassvētku eglītes pasākumam.

Pieteikšanās līdz šī gada 1. decembrim, jo dāvanu maiss jāsagatavo laikus.
•	 Amatas	un	Drabešu pagastu pirmsskolas vecuma bērniem pasākums notiks 26. decembrī plkst. 11.00  

Amatas kultūras centrā Ģikšos. Pieteikties pa tālr. 28624831 (Amatas kultūras centrs).
•	 Skujenē pasākums notiks 29. decembrī plkst. 11.00. Pieteikties pie sociālās darbinieces Birutas Bebrišas 

pa tālr. 29331426 vai klātienē pagasta pārvaldē. 
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Ēriks Bauers,
sporta metodiķis un koordinators

Ar jauno mācību gadu atsākušās 
florbola nodarbības Zaubes pamat
skolas sporta zālē. 

Jaunie florbolisti tiek aicināti 
pievienoties mūsu florbolistu 
pulkam katru ceturtdienu no 
plkst. 15.00 līdz 17.00 florbola 
trenera Ērika Bauera vadībā. 

Jaunajā sezonā jaunieši tiek dalī
ti divās grupās – bērni un jaunieši no 
1. līdz 4. klasei un lielā grupa no 5. līdz 
9. klasei. Treniņos jaunieši apgūs fizis
ko sagatavotību, sporta spēles, florbola 
spēles pamatus un tehniku. Dalībnieki 
tiek laipni gaidīti arī no citu novadu 
un reģionu skolām. Cītīgākajiem tre
niņu dalībniekiem būs iespēja spēlēt 
skolēnu čempionātā vai pievienoties 
Amatas florbola komandai, kura startē 
Cēsu rajona čempionātā. 

Nodarbības norisināsies jau piekto 
gadu, un šajā laikā ir izauguši vairāki 
puiši un meitenes, kas ikdienā spēlē arī 
Latvijas čempionātā florbolā dažādās 
līgās un vecuma grupās. 

Nāc un pievienojies! 

Vairāk informācijas
pa tālr. 28602877 vai 
epastā eriks.bauers@gmail.com 

Ēriks Bauers,
sporta metodiķis un koordinators

21. septembrī visā Latvijā un arī mūsu nova
dā norisinājās tradicionālais Latvijas Olimpiskās 
komitejas organizētais pasākums “Olimpiskā 
diena 2018”. Tās mērķis ir kopā ar Starptautisko 
Olimpisko komiteju popularizēt Olimpisko kus
tību un tās vērtības – draudzību, cieņu, izcilību – 
un aicina būt aktīviem. 

Šī gada olimpiskās dienas vēstneši ir Latvijā 
populāri cilvēki un sportisti: rallijkrosa braucējs 
Reinis Nitišs, tenisiste Aļona Ostapenko, kā arī 
olimpiskās vingrošanas kompleksa dziesmas vār
du autore Aija Andrejeva. 

Mūsu novada skolas šo rītu iesāka ar Olimpis
kās dienas vingrošanas kompleksu, kur vingroja 
ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. Pēc vingrošanas 
jauniešiem bija iespēja piedalīties dažādās spor
tiskās aktivitātēs vai sporta dienā.

Rudens atspoguļojas ne ti
kai krāsainajās koku lapās un zie
dos, bet arī mūsu skolas dzīvē. 
No 25. līdz 27. septembrim skolā tika 
organizēta Miķeļdienas ražas, dabas 
brīnumu un pašu rokām darinātu kom
pozīciju  izstāde. Tajā piedalījās skolas 
un pirmsskolas skolēni. Aplūkot varē
ja interesanti izaugušos dārzeņus, da
žādus pasaku tēlus un izveidotos lat
vju rakstus  no pupiņām un zirņiem. 
Bērnu, skolotāju un vecāku kopā radītie 
darbiņi priecēja arī skolas ciemiņus.

Paldies visiem, kas ieguldīja savu dar
bu un izdomu!

Tēvu dienas pasākums
7. septembrī Zaubes skolā atzīmē

jām Tēvu dienu.  Šī diena tiek  atzīmēta 
salīdzinoši nesen, tāpēc bieži nepelnī
ti atstāta bez ievērības. Liels bija mūsu 
prieks, redzot, kā bērni priecājās, mazā
kie stāstot, lielākie – rakstot  par saviem 
tētiem – mīļajiem un stiprajiem, un vis
vislabākajiem. Tāpat bija prieks redzēt  
aizkustinājumu sanākušo ciemiņu acīs. 
Kaut arī viesu pulciņš nebija liels, pava
dīt laiku kopā ar bērniem bija atraduši ne 
tikai tēvi, bet arī vecvectēvs. 

Kad gaišie vārdi pateikti un saklausī
ti, devāmies kopā ar bērniem uz sporta 
laukumu, kur tētiem bija iespēja sacen
sties veiklībā un meistarībā dažādās ak

tivitātēs, piemēram, skrienot ar bērnu uz 
pleciem, meitu tēviem – bižu pīšanā, kā 
arī, pulcējot ap sevi komandas, lai kopā 
no klucīšiem uzceltu visaugstāko tor
ni. Interesanta izvērtās stafete – bērnu 
stumšana ķerrā, kur spēkiem mērojās 
ne tikai tēti, bet drosmīgi piedalījās arī 
vecvectēvs. Kad tēvi bija parādījuši un 
pierādījuši savas prasmes, notika futbola 
mačs. Saulīte stipri karsēja, arī spēlētāji 
iekarsa, tomēr nemaz nesteidzās spēli 
beigt arī pēc puslaiku beigām. 

Pēc kārtīgas sportošanas izsal kums 

Austris Āboliņš, 
sporta klubs “Ašais” 

Jā, bija vējš, bija ļoti rudenīgs gaiss. Bet bija arī pats 
galvenais  – pilna Āraišu ezera pakāje ar jauno cilvēku 
čalām, uzmundrinājumu saucieniem, mērķiem, sap
ņiem un citām, tikai jaunībai piemītošajām, pievieno
tajām vērtībām! Sporta kluba “Ašais” čempionu titulus 
krosa skrējienā izcīnīja meitenes un zēni, jaunietes un 
jaunieši dažādās vecuma grupās, kā arī komandu vērtē
jumā. Dalībnieku vidū bija jaunie cilvēki no bijušā Cēsu 
rajona skolām, kā arī no Alūksnes. Stiprākie uzvarēja, 
ne tik stiprie sapņo uzvarēt citreiz, bet kāds vienkārši 
izvēlējās būt pie dabas un skriet spēju robežās. 

Paldies par atbalstu šo krosa skriešanas svētku rī
košanā pienākas Amatas novadam, kā arī sporta kluba 
“Ašais” draugiem un atbalstītājiem! 

Sacensību rezultāti un fotomirkļi skatāmi mājaslapā 
www.skašais.lv.

Septembris Zaubes pamatskolā

Ēriks Bauers,
sporta metodiķis un koordinators

Tradicionālais skolēnu futbola tur
nīrs šoreiz no ierastās Drabešu Jaunās 
pamatskolas futbola laukumiem tika 
pārcelts uz Zaubes sporta zāli sakarā ar 
nelielu komandu skaitu. Zelta buča tur
nīrs norisinājās neierastā formātā pēc 
futzāla spēles noteikumiem. Turnīrā pie
dalījās gan puiši, gan meiteņu komandas 
no Amatas pamatskolas, Nītaures vidus
skolas un Zaubes pamatskolas, izspēlējot 
viena apļa turnīru.

Lai arī komandu skaits nebija liels, 
tomēr tas neliedza aizvadīt aizraujošas 
spēlēs. Komandām bija sarūpētas arī 
vērtīgas balvas – biļetes uz Rīgas Dina-
mo mājas spēli 12. oktobrī Arēnā Rīga. 

Meiteņu grupā uzvaru svinēja Nītau
res vidusskolas komanda, kuras pēcspē
les metienos uzvarēja Zaubi, bet ar 1:0 
pārspēja Amatas pamatskolu, līdz ar to 
izcīnot Zelta buci meiteņu konkuren
cē. Savukārt puišu grupā uzvaru svinēja 
Amatas pamatskola, kura pārspēja Zaubi  
ar 3:1, bet pēcspēles sitienu sērijā uzva
rēja Nītaures vidusskolu. 

Noskaidroti 
“Zelta buča” 
ieguvēji

Atsākušās 
florbola 
nodarbības 
Zaubē

Aizvadīta “Olimpiskā diena 2018”

Rudens. Kross. Emocijas. Pozitīvi!

klāt! Arī par to bija padomāts! Tad  pie
nāca	laiks	doties	uz	skolas	„zaļo	klasi”,	lai	
kopā nobaudītu skolas direktores V. Krū
miņas sarūpēto un uz ugunskura vārīto 
zupu, kā arī gardo kliņģeri. Tēti saņēma  
bērnu gatavotos sveicienus un atzinības 
par piedalīšanos Tēvu dienas pasākumā. 

Septembris – 
Dzejas mēnesis

Septembris mūs šogad priecēja ar brī
nišķīgu, saulainu laiku, tāpēc skolas bib
liotekāre kopā ar latviešu valodas skolo
tāju  iecerēja dzejas lasījumus brīvā dabā. 
Dalībnieku bija daudz, jo dzeju varēja 
lasīt no lapas, nevis runāt no galvas. Tas 
nav nemaz tik vienkārši – lasīt skaļi, sa
protami un izteiksmīgi publikas priekšā, 
ja apkārt skan putnu balsis un tālumā rej 
suns. 

Visu mēnesi skolēni rakstīja arī savu 
dzeju. 16 dalībnieki veltīja pateicības un 
laba vēlējuma vārdus Latvijai dzimša
nas dienā. Prieks par tiem dalībniekiem, 
kuri bija atsaucīgi un piedalījās visos 
pasākumos. Jāuzteic Dagmāra Moroza, 
Kristiāns Suharevs, Valters Savčenkovs, 
Nauris Zariņš, Sandijs Maksimovs, Lau
ra Viktorija Branta, Linda Blaževiča, Si
mona Pulkstene. 

Paldies visiem pasākumu dalībnie
kiem un organizatoriem!

mailto:eriks.bauers@gmail.com
http://www.sk-a<0161>ais.lv
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Inese Roze

Amatu mājā izveidojusies tradī
cija –  katru gadu septembra bei
gās rīkot atvērto durvju dienu, kas 
reizē ir arī sezonas sākums Amatu 
mājā. Arī šogad 30. septembrī At
vērto durvju dienu nosvinējām ar 
interesantu programmu. 

Amatu mājā tika atklāta izstāde 
“Lauku muzikanti Vidzemē 20. gs. 
pirmajā pusē”, kurai informatīvo 
materiālu sagatavojuši Valmieras 
muzeja speciālisti, bet mūzikas ins
trumenti, kas apskatāmi izstādē, ir 
no privātkolekcijām. Ar izstādi var 
iepazīties līdz 20. oktobrim. 

Par tradīciju kļuvusi cepļa at
vēršana sezonas atklāšanā. Šoreiz 
apdedzināti ne tikai trauki, bet arī 
neparasti un neredzēti objekti – 
Āraišu	baznīca,	vējdzirnavas,	„zel
ta”	 un	 „sudraba”	 nauda,	 „graudi”,	
putnu un cilvēku figūriņas un pat 
pele.

Pirmo reizi pasākumā notika 
vēsturisks priekšlasījums. Vēstur
niece no Kandavas (bijusi arī āraiš
niece) Aksilda Petrevica, balstoties 
uz vēstures faktiem, pastāstīja, “Kā 
saglabāt nomedīto mamutu, kad 
ledusskapis vēl nav izgudrots”.

Bija iespēja arī degustēt pašu 
sarūpētos gardumus – konservē
jumus, marinējumus, saldus, sāļus, 
ceptus, kaltētus, arī pārsteidzošus. 
Tos vērtēja gan apmeklētāji, gan arī 
Amatu mājas meistari.

Par uzvarētāju kļuva Viktorija 
Sīviņa (Amatu māja) – viņa ieguva 
balvas trīs dažādās nominācijās. 

Pa vienai balvai ieguva Sallija 
Benefelde (Cēsis), Ināra Rutkovska 
(Amatu māja), Inese Roze (Amatu 
māja) un Evija Freimane no Amatas 
novada “Lazdām”. Pie tam viņa 
bija vienīgā, kura ieguva balvu par 
ābolmaizi, nevis konservējumu. 
Kopā degustēšanai un vērtēšanai 
tika iesniegtas 38 “vienības”.

Daudzus ieinteresēja iespēja 
iepazīties ar tautas mūzikas ie
rakstiem, ko prezentēja kultūrme
nedž menta centrs “Lauska” un 
iegādāties starpnozaru mākslas 
grupas “Serde” tradīciju burtnīcas. 

Muzikālu noformējumu pasā
kumam radīja tautas muzikanti 
Nikolajs Zaharovs un Tālis Karl
sons. 

Atvērto durvju diena Drabešu muižas 
Amatu mājā

Inese Roze 

Pēc Latvijas vēstniecības Krievi
jā ielūguma Amatas novada folklo
ras	 kopa	 „Ore”	 viesojās	Maskavā,	
vēstniecības Latviešu svētdienas 
skolā. 

Šī gada 15. septembrī skola uz
sāka savu divdesmit piekto mācību 
gadu. Uz atklāšanas pasākumu tika 
uzaicināta	folkloras	kopa	„Ore”,	lai	
sniegtu koncertu un iepazīstinātu 
skolas audzēkņus un vecākus ar 
latviešu tautas tradīcijām. 

Lai sniegtu daudzpusīgu ieskatu 
par	 latviešu	 folkloru,	 „Ore”	 kon
certā dziedāja un spēlēja dzies
mas no visiem Latvijas novadiem, 
kā arī iepazīstināja klausītājus ar 
dažādiem tautas instrumentiem – 
koklēm, vijoli, basi, bungām, sīpo
lu tauri, ermoņiku. 

„Ores”	 dalībnieki	 skolas	 au
dzēkņiem vadīja arī vairākas meis
tarklases. Inese Jansone mācīja 
mazākajiem gatavot dzijas lellītes, 
Tālis Karlsons vadīja kokles spē
les meistarklasi – iepazīstināja ar 
instrumentu, demonstrēja kokles 
spēli, mācīja interesentiem pirmās 
iemaņas spēlēšanā. 

Kopā	 ar	 „Ori”	 Maskavā	 vieso
jās arī kultūrmenedžmenta centra 
„Lauska”	 vadītāja	 Daina	 Zalāne,	
kura iepazīstināja klātesošos ar 
tautas mūzikas ierakstiem. 

Visiem – gan bērniem, gan ve
cākiem – tika mācīti arī latviešu 
danči un rotaļas. 

Pateicoties pirmā pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas Latvi
jas vēstnieka centieniem, Latvijas 
vēstniecības Maskavā  Latviešu 

skola durvis vērusi 1994. gada 
12.  februārī. 

Skolā ik gadu mācās 40–50 
audzēkņi vecumā no 6 līdz 14 ga
diem. Bērni apgūst latviešu valo
du, vēsturi, radošās mākslas, kā arī 
notiek latviešu deju nodarbības.

„Ores”	dalībniekiem	bija	iespēja	
apskatīt Maskavu – Kremli, Arba
tu, aplūkot Ieroču palātu, izbraukt 
ar kuģīti pa Maskavas upi.

 

Larisa Šteina, 
Nītaures kultūras nama vadītāja

Laikā, kad visi pūtīs 100 svecītes uz Latvijas tortes, mūsu 
svētkos būs vēl viena torte – tieši puse no simts šogad paliek 
Nītaures kultūras namam. Un tieši pusgadsimtu mēs esam 
soli solī gājuši kopā ar mūsu valsti – piedzīvojuši labus 
un ne tik labus laikus, varas maiņas un kultūras atšķirīgo 
lomu, bet vienmēr šī ir bijusi vieta, kur smelties iedvesmu, 
pilnveidoties un priecāties. Tāpēc 10. novembra vakarā 
plkst. 19.00 mēs gaidīsim ikvienu, lai visi kopā atskatītos, 
kas bijām mēs – Nītaure un nītaurieši –, cik radoši, daroši 
un izdomas bagāti esam bijuši šajos Latvijas 100 gados.

Ja vien jūs zinātu, cik Nītaurē ir dziedāts, dejots un 
teātris spēlēts! Par to visu jau drīz dalīsimies atmiņās, lī
kumosim pa pagātnes sasniegumu takām un galvenais – 
priecāsimies par to, ko protam vislabāk, – dziesmas, dejas 
un priekšnesumi gan pašreizējo Nītaures kolektīvu izpil
dījumā, gan pa kādam pārsteigumam iz mūžam zaļojošās 
jaunības! Koncertam vismaz divas daļas garantētas, tāpēc 
jāapbruņojas ar pacietību! Labākās balles kurpes arī jāno
pucē, jo kas gan būtu dzimšanas dienas svinības bez kār
tīgas balles noslēgumā – tā, kā tikai Nītaurē to prot! Uz 
tikšanos vēl šajā simtgadē!

Mēs priecāsimies par atmiņu stāstiem, foto un 
video liecībām par kultūras namu un tajā notikušajām 
aktivitātēm, par cilvēkiem, kuru gaitas ar šo namu ir bijušas 
saistītas. Ja tev ir kas krājumos, lūgums sūtīt uz epastu: 
nitaureskulturasnams@gmail.com vai zvanīt pa tālruni 
26389396. Sarunāsim, kā sagla bāt šīs atmiņas.

Pulciņi 
Drabešu muižas Amatu mājā
2018. gada oktobrī – decembrī

Nr. Nosaukums Vadītājs Laiks

1. Aušana Rudīte Platā Otrdienās
plkst. 18.00

2. Keramika Einārs Dumpis Piektdienās 
plkst. 18.00

3. Tekstilmozaīka Dita Ziemele 2 x mēn., trešdienās 
plkst. 18.00

4. Stikla 
apgleznošana 

Kristīne 
Grimma

Pēc individuālas 
vienošanās /

5. Filcēšana Inese Jansone
2 x mēnesī 
trešdienās 
plkst. 18.00

6. Kokļu būve Andris Roze
Pēc individuālas 
vieno šanās, 
tālr. 26553315/

7. Tautas mūzikas 
kapela

Tālis Karlsons, 
Inese Roze

Pieteikties pa 
tālr. 29199870

Tālrunis informācijai 29199870

Rudens ražas tirgus 
Nītaurē

20. oktobrī no plkst. 12.00 līdz 15.00 Paaudžu parkā 
aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji !

Andelēsimies ar visu, kas šogad raženi izaudzis, čakli 
sastrādāts un meistarīgi pagatavots! 

Ap plkst. 13.00 notiks lielā RUDENS MĒRĪŠANĀS – 
ikviens, kuram ir izdevies izaudzēt kaut ko, kas velk uz 
rekordu un goda nosaukumu DIŽAIS, lūgums nest 
savu darba augli uz estrādi un piedalīties izstādē 
sacensībā par vērtīgām balvām un Dižsaimnieka 
tituliem. Mērīsim jebko – lielākos ķirbjus, diženākos 
sīpolus, garākos burkānus, sala izturīgākās mārtiņrozes 
un, ja būs nepieciešams, arī labāk nobarotos sivēnus!

Jandāliņam pa vidu apbalvosim arī izdomas 
bagātākos nītauriešus par citu iepriecināšanu ar košām 
un atraktīvām rudens dekorācijām pie mājām.

Vēdera priekiem – neiztrūkstošā rudens ražas zupa 
uz ugunskura!

Folkloras kopa “Ore” Maskavā Svinam Latvijas 
simtgadi Nītaurē

mailto:nitaureskulturasnams@gmail.com
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Amatas novadā mūžībā aizgājuši

22.
oktobrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Zigrīda Liepiņa. Līvu pirms
skolas izglītības iestādes sporta zālē 
plkst. 14.00–15.00.
Turpmāk – katru pirmdienu šajā laikā 

23.
oktobrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Ruta Kazerovska. 
Skujenes Tautas namā plkst. 15.00–17.00

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada fizioterapeite Laila Grīnberga. 
Amatas novada pašvaldības ēkā 
“Ausmas” plkst. 18.00–19.00

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina. 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā 
plkst. 18.00–19.30

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Amatas kultūras centrā Ģikšos 
plkst. 17.30–18.30

24.
oktobrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina. 
Nītaures kultūras namā plkst. 
18.00–19.30

25.
oktobrī

Veselības vingrošanas nodarbība.
Drabešu muižas pils sporta zālē 
plkst. 18.30–20.00

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Sanita Griezīte.
Zaubes pamatskolas sporta zālē 
plkst. 18.00–19.00

29.
oktobrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vadaZigrīda Liepiņa. 
Līvu pirmsskolas izglītības iestādes 
sporta zālē plkst. 14.00–15.00

30.
oktobrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Ruta Kazerovska. 
Skujenes Tautas namā 
plkst. 15.00–17.00

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada fizioterapeite Laila Grīnberga. 
Amatas novada pašvaldības ēkā 
“Ausmas” plkst. 18.00–19.00 

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina. 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā 
plkst. 18.00–19.30

Tikšanās ar uztura speciālistu 
Andi Brēmani.
Amatas kultūras centrā Ģikšos plkst. 
16.00–17.00

Veselības vingrošanas nodarbība.
Amatas kultūras centrā Ģikšos plkst. 
17.30–18.30 

31.
oktobrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina. 
Nītaures kultūras namā 
plkst. 18.00–19.30

1. 
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība 
Drabešu muižas pils sporta zālē 
plkst. 18.30–20.00 

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Sanita Griezīte.
Zaubes pamatskolas sporta zālē 
plkst. 18.00–19.00 

5.
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība 
Nodarbību pasniedz Zigrīda Liepiņa. 
Līvu pirmsskolas izglītības iestādes 
sporta zālē plkst. 14.00–15.00.

6.
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Ruta Kazerovska.
Skujenes Tautas namā plkst. 15.00–17.00

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

*Pasākumi tiek īstenoti ESF projektā nr. 9.2.4.2/16/I/007 un ir  
apmeklējami bez maksas.

Nītaures kultūras nams aicina pieteikties 
dalībniekus Nītaures Lauku teātrim! 

Aktieru vecumam nav ierobežojumu! 
Mēģinājumi plānoti reizi nedēļā vakaros –
piektdienās un/vai trešdienās, plkst 18.00

Amatieru teātri vadīs 
režisore Lauma Vītola (tālr. 26556874)

6.
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada fizioterapeite Laila Grīnberga. 
Amatas novada pašvaldības ēkā 
“Ausmas” plkst. 18.00–19.00  

6.
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina. 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā 
plkst. 18.00–19.30

Veselības vingrošanas nodarbība 
Amatas kultūras centrā Ģikšos 
plkst. 17.30–18.30

7.
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina. 
Nītaures kultūras namā 
plkst. 18.00–19.30

8. 
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība 
Drabešu muižas pils sporta zālē 
plkst. 18.30–20.00 

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Sanita Griezīte.
Zaubes pamatskolas sporta zālē  
plkst. 18.00–19.00

12.
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Zigrīda Liepiņa. 
Līvu pirmsskolas izglītības iestādes 
sporta zālē plkst. 14.00–15.00

13.
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Ruta Kazerovska.
Skujenes Tautas namā plkst. 15.00–
17.00

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada fizioterapeite Laila Grīnberga. 
Amatas novada pašvaldības ēkā 
“Ausmas” plkst. 18.00–19.00 

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina. 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā 
plkst. 18.00–19.30

Veselības vingrošanas nodarbība 
Amatas kultūras centrā Ģikšos 
plkst. 17.30–18.30

14.
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina. 
Nītaures kultūras namā 
plkst. 18.00–19.30

15.
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība 
Drabešu muižas pils sporta zālē 
plkst. 18.30–20.00

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Sanita Griezīte.
Zaubes pamatskolas sporta zālē  
plkst. 18.00–19.00

20. 
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Ruta Kazerovska.
Skujenes Tautas namā plkst. 15.00–17.00

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vadafizioterapeite Laila Grīnberga. 
Amatas novada pašvaldības ēkā 
“Ausmas” plkst. 18.00–19.00

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina. 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā 
plkst. 18.00–19.30

Veselības vingrošanas nodarbība.
Amatas kultūras centrā Ģikšos 
plkst. 17.30–18.30

Drabešu pagastā
Vladimirs Koppa (16.11.1960.–13.09.2018.)
Sandis Sviderskis  (26.04.1989.–23.09.2018.)

Zaubes pagastā
Pēteris Melders (8.04.1960.–13.10.2018.) 

Amatas novada dome un
Latviešu strēlnieku apvienības Cēsu nodaļas valde

ielūdz uz
Cēsu (zemessardzes) rotas simtgadei veltītu 

pasākumu
2018. gada 23. oktobrī no 10.00 līdz 14.00

Pasākums notiks Drabešu jaunās pamatskolas Drabešu 
(internātpamatskolas) ēkā, Drabešos, Amatas novadā.

10.00–12.00 – seminārs
•	 Militāri	politiskā	situācija	Baltijā
•	 Īss	pārskats	par	Cēsu	zemessardzes	rotas	dibināšanu
•	 Amatas	novada	iedzīvotāji		pirmie	Latvijas	karavīri
•	 Pirmā	bruņotā	sadursme	ar	Sarkano	Armiju	pie	Drabešu	
muižas
12.00–13.00 – kafijas pauze un diskusija
13.00 – laika kapsulas ievietošana pieminekļa pamatos 
autoceļa A2/E77 Rīga–Veclaicene 79. km.

Savu dalību lūdzam apstiprināt līdz š. g. 19. oktobrim.
Uzziņas pa tālr. 26270689 vai cesunod.lsa@gmail.com

Uz tikšanos!
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