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informatīvais izdevums Nr. 120
2019. gada 15. februāris 

S SS V
16.

februārī
Mīlestības dienai veltīta DISKOBALLE 
Skujenes tautas namā plkst. 20.00. Ieeja 2 EUR

17.
februārī

“Noskrien ziemu” 4. posms Zaubē. 
Plašāka informācija: www.noskrienziemu.lv

24.
februārī

Vidzemes ziemas autosprints
Līvu autotrasē

7. martā
Aktualitātes lauksaimniekiem. Par bioloģiskajiem 
mēslošanas līdzekļiem
LLKC Cēsu konsultāciju birojā plkst. 10.00

8. martā Kaimiņpagastu pašdarbnieku koncerts ”Atkusnis”
Zaubes kultūras namā plkst. 18.00. Ieeja brīva

Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības projektu 
vadītāja

Amatas novada pašvaldība janvārī ir ak-
tīvi sākusi organizēt seminārus un tikšanās 
Skujenes Viedā ciema atbalsta punktā, lai 
izzinātu vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju 
idejas lauku teritorijas attīstībai.

Līdz šim bijušas tikšanās ar Latvijas lau-
ku konsultāciju centra Cēsu konsultāciju 
biroju un Cēsu rajona lauku partnerību, lai 
sniegtu informāciju par projektu iespējām 
un atbalstu, ko var saņemt gan lauksaim-
nieki, gan uzņēmējdarbības uzsācēji. 

Februāra nogalē Vidzemes Plānošanas 
reģiona organizētajā Vidzemes inovāciju 
nedēļā Skujenē notiks “Radošā NEdarbnī-
ca” ar Vitu Brakovsku, lai izstrādātu jaunas 
biznesa idejas, ko varētu attīstīt Skujenē. 
Pasākumā vietu skaits ir ierobežots, Ama-
tas novada pašvaldības mājaslapā ir pieeja-
ma informācija par pieteikšanās kārtību.

Vienlaikus katru piektdienu plkst. 11.00 
un plkst. 12.00 Skujenes Viedajā ciemā 

ATCELTS Amatas kultūras centrā 23. februārī 
plānotais KORU KONCERTS

Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības projektu vadītāja

No 25.  februāra līdz 3.  martam pirmo 
reizi Vidzemē tiek organizēta Inovāciju 
nedēļa. Vidze mes Plānošanas reģions aici-
na iedzīvināt inovācijas ikdienā un mainīt 
joprojām pastāvošu priekšstatu, ka inovā-
cijas ir saistītas vienīgi ar tehnoloģijām vai 
programmēšanu.

Amatas novada pašvaldība Inovāciju 
nedēļā rīkos “Radošo NEdarbnīcu Skuje-
nē”, kurā iedzīvotāji, uzņēmēji un pašval-

ir iespēja piedalīties stundu ilgās dator-
apmācībās senioriem, kuru laikā var kon-
sultēties par datoru lietošanu, program-
mām un citiem ar datoru izmantošanu 
saistītiem jautājumiem.

Plašāka informācija par datorapmācī-
bām, pieteikšanos un pārējām aktivitā-
tēm, kas notiek Skujenes Viedajā ciemā, ir 
pieejama pie Skujenes pagasta bibliotekā-
res Ievas Palkavnieces, e-pasts sermuksi 
@inbox.lv, tālr. 64107405.

Atgādinām, ka Skujenes pagasta pār-
valdes telpās ar LEADER finansējuma at-
balstu ir pieejamas labiekārtotas telpas ar 
datoriem, interneta pieslēgumu un citu 
biroja tehniku, kas var tikt izmantotas at-
tālinātā darba veicējiem, semināru un tik-
šanās organizēšanai un citām aktivitātēm, 
kas veicinātu Skujenes un apkārtējās lauku 
teritorijas attīstību. 

Visa aktuālā informācija par Skujenes 
Viedajā ciemā rīkotajiem pasākumiem ir 
pieejama sociālās vietnes Facebook grupā 
“Viedā Skujene”.

dību darbinieki aicināti iesaistīties radošās 
aktivitātēs, lai apzinātu vietējos resursus 
un iegūtu vērtējumu par šo resursu rado-
šāku un produktīvāku izmantošanu eko-
nomiskās situācijas uzlabošanai un lauku 
teritorijas attīstībai.

“Radošā NEdarbnīca Skujenē” notiks 
26. februārī no plkst. 10.00 līdz 14.00 
Amatas novada Skujenes tautas namā.

Obligāti nepieciešama iepriekšēja reģis-
trācija, jo dalībnieku skaits ir ierobežots.

Reģistrēties iespējams 
https://ej.uz/ViedaSkujene 

S

Šogad apritēs 30 gadi kopš “Baltijas ceļa” – brīža, kad vairāk nekā divi miljoni 
latviešu, lietuviešu un igauņu izveidoja dzīvo ķēdi, vienojoties centienos pēc 
brīvības.

Aicinām iesūtīt atmiņu stāstus un fotogrāfijas par Baltijas ceļā 
piedzīvoto Amatas novadā, informāciju par to, kur pulcējāties un stāvējāt 
Baltijas ceļa ķēdē. Stāstus un foto lūdzam iesūtīt līdz 15. martam uz e-pastu 
amatasdome@amatasnovads.lv.

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Anete Eglīte,
tūrisma attīstības un sabiedrisko 
attiecību speciāliste

No 1. līdz 3. februārim starptautis-
kajā tūrisma izstādē “Balttour 2019” 
piedalījāmies Gaujas Nacionālā parka 
klastera “Enter Gauja”  un Vidzemes 
Tūrisma asociācijas “Zaļā dzelzceļa”  
stendos, kur  reklamējām novada jaunos 
piedāvājumus, gan arī kopīgi izstrādātos 
tūrisma produktus. Izstādes apmeklētā-
ji bija pirmie, kuri tika iepazīstināti ar 
pavisam jaunu tūrisma maršrutu auto-
vadītājiem – “No Gaujas līdz Daugavai”. 
Maršruts ved pa ļoti labi asfaltētu šoseju 
P32, iekļaujot vairāku novadu tūrisma 
objektus Līgatnē, Nītaurē, Zaubē, Ķei-
penē un Skrīveros. Šogad piedāvājām 
jauno Amatas novada tūrisma bukletu, 
kuram nākuši klāt 22 jauni tūrisma pie-
dāvājumi, piemēram, izjādes ar zirgiem 
Zaubē, briežu dārzs “Annas dzirnavas”, 
“Sajūtu pirts un bungu darbnīca” Kārļos 
un “Sajūtu pirts” Nītaurē kā arī daudzi 
citi galamērķi. 

“Balttour” izstādē piedāvājām brošū-
ru “Zaubes savvaļas kulinārās receptes” 
un aicinājām uz festivālu, kas šogad no-
risināsies 13. jūlijā.  Festivāla tēma būs 
“Mežs”. Ar citiem tūrisma pasākumiem 

varēja iepazīties mūsu piedāvātajā tūris-
ma kalendārā. 

Savukārt no 8. līdz 9. februārim Tal-
linā, tūrisma izstādē “Tourest 2019”, 
piedalījāmies  Vidzemes Tūrisma aso-
ciācijas “Zaļā dzelzceļa” stendā.. Izstādē 
popularizējām “Zaļos ceļus” Vidzemē 
un Dienvidigaunijā, aicinot iepazīties ar 
mūsu maršrutu Ieriķi–Gulbene. Arī šajā 
izstādē piedalījās Gaujas Nacionālā par-
ka klastera “Enter Gauja” stends, kurā 
bija iespēja iepazīties ar Amatas novada 
jaunajiem piedāvājumiem. 

Eva Staltmane izstādē Balttour 2019

Kontaktpersona:  Zane Pīpkalēja, 
Amatas novada pašvaldības 

projektu vadītāja
tālr. 29152186

e-pasts: zane.pipkaleja@and.lv
www.amatasnovads.lv

2019. gada 26. februāris, plkst. 10.00 
Skujenes tautas nams, Skujene, Amatas novads

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās! 
Pieteikties šeit: https://ej.uz/ViedaSkujene

mailto:sermuksi@inbox.lv
mailto:sermuksi@inbox.lv
https://ej.uz/ViedaSkujene
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Amatas novada pašvaldības 
domes sēdē 2019. gada 23. jan-
vārī lēma par:

-
šanu, līdz stājas spēkā saistošie 
noteikumi „Par Amatas novada 
pašvaldības budžetu 2019. ga-
dam”;

saistošo noteikumu Nr. 13 “Inte-
rešu izglītības un pieaugušo ne-
formālās izglītības programmu 
licencēšanas kārtība” atcelšanu 
un saistošo noteikumu Nr. 1 “In-
terešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības program-
mu licencēšanas kārtība” apstip-
rināšanu;

Līgatnes, Pārgaujas un Raunas 
novadu bāriņtiesas nolikuma 
apstiprināšanu;

“Latvijas Zaļo ceļu asociācija”;

“Gaujas ilgtspējīgas attīstības 
biedrība”;

-
frastruktūras attīstība deinstitu-
cionalizācijas plāna īstenošanai 
Amatas novada Spārē” ievieša-
nai nepieciešamā līdzfinansēju-
ma nodrošināšanu;

-
ko un tehnisko darbinieku ama-
ta vienību saraksta apstiprināša-
nu;

amata vienību saraksta apstipri-
nāšanu;

amata vienību saraksta apstipri-
nāšanu;

„Meža Ausmas” nodošanu atsa-
vināšanai un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu;

-
šuma “Purvaiņi” Zaubes pagas-
tā, Amatas novadā atsavināša-
nas procesa apstiprināšanu;

-
šuma “Rāviņi” Zaubes pagastā, 
Amatas novadā atsavināšanas 
procesa apstiprināšanu;

-
šuma “Bille 5”-12 Billē, Drabešu 
pagastā, Amatas novadā atsavi-
nāšanas procesa pabeigšanu;

-
šuma “Ozoli-6” Nītaurē, Nītau-
res pagastā, Amatas novadā at-
savināšanas procesa pabeigšanu;

festivāla 2019” cenu apstiprinā-
šanu;

-
dokļa atvieglojumiem politiski 
represētajām personām;

-
mā īpašuma [..] sadalīšanu un 
nosaukuma  apstiprināšanu;

-
dokļa pārrēķinu Drabešu pagas-
ta nekustamajam īpašumam [..];

-
dokļa pārrēķinu Skujenes pagas-
ta nekustamajam īpašumam [..];

-
dokļa pārrēķinu Nītaures pagas-
ta nekustamajam īpašumam [..];

-
dokļa pārrēķinu Nītaures pagas-
ta nekustamajam īpašumam [..];

-
gasts, Amatas novads likvidēša-
nu;

īpašuma  [..] nosaukuma un ad-
reses maiņu;

ap stiprināšanu Nītaures pagasta 
nekustamā īpašuma [..] sadalīša-
nai;

apstiprināšanu Drabešu pagasta 
nekustamā īpašuma [..] sadalīša-
nai;

-
mā īpašuma [..] lietošanas mēr-
ķu noteikšanu;

-
stiprināšanu;

-
mu par NĪ “Pie Egļukalna” pār-
devuma līguma grozīšanu.

-
ma risināšanā ārkārtas situācijā.

Nākamā domes sēde – 
20.02.2019. plkst. 14.00

Apstiprinātas
„Zaubes savvaļas kulinārā festivāla 2019” cenas:

Ieejas biļetes festivāla teritorijā:

bez  maksas.
Zaļumballe: 3,00 EUR.
Amatas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem iespēja iegādāties 

bezmaksas ieejas biļetes un aproces laikā no 2019. gada 2. maija 

Tirgotājiem tirgošanās vietas biļete: 

Biļešu cenas publicētas:
Amatas novada mājaslapā www.amatasnovads.lv 
un festivālā mājaslapā www.wildfoodfest.lv.

APSTIPRINĀTI ar Ama-
tas novada domes  2019. gada 

-

Izdoti saskaņā ar Izglītības 
likuma 17. panta trešās daļas 
16. punktu,  46. panta piekto daļu 
un 47. panta trešo daļu.

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Noteikumi nosaka kār-

tību, kādā Amatas novada paš-

īsteno pašvaldības kompeten-
ci – izsniegt juridiskām un fizis-

-

licences interešu izglītības prog-
rammu un/vai pieaugušo nefor-
mālās izglītības programmu īs-

Amatas novada administratīvajā  
teritorijā.

2. Šie noteikumi nosaka juri-
disko un fizisko personu iesnieg-
to izglītības programmu licencē-
šanas dokumentu izvērtēšanas 
kārtību, lēmuma par Licences 
izsniegšanas, izsniegšanas attei-
kuma vai par Licences anulēšanu 
pieņemšanas kārtību, licences 
termiņa pagarināšanas kārtību 
un citu šajos noteikumos minēto 
darbību veikšanas kārtību.

3. Licenci interešu izglītības 
programmu un pieaugušo ne-
formālās izglītības programmu 

-
nošanai izsniedz Amatas novada 
interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības program-

-

tiek apstiprināts ar Amatas no-
vada domes priekšsēdētājas rī-
kojumu.

II. LICENCES PIEPRASĪJUMA 
IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

4. Lai saņemtu Licenci, tās 
pieprasītājam – juridiskai perso-
nai – Pašvaldībā jāiesniedz šādi 
dokumenti:

4.1. Pašvaldībai adresēts pēc 
noteikta parauga pieteikums 

-

pieprasītāja nosaukums, reģis-
trācijas numurs, juridiskā ad-
rese, tālruņa numurs, e-pasta 
adrese, kontaktpersonas vārds 
un uzvārds, licencējamās prog-
rammas nosaukums;

4.2. reģistrācijas apliecības 
kopija;

4.3. statūtu kopija, kur viens 
no minētajiem darbības veidiem 
ir izglītība, t. sk., pieaugušo iz-
glītība;

4.4. licencējamā programma 

4.5. programmas īstenoša-
nai nepieciešamā personāla iz-
glītību apliecinošo dokumentu 
kopijas. Šī prasība neattiecas uz 
pieaugušo neformālo izglītību;

sekmīgas programmas apguves, 

paraugs;
4.7. Veselības inspekcijas at-

zinuma kopija par vietas un tel-
pu atbilstību noteiktām   sanitā-
rajām prasībām licencējamajam 
darbības veidam;

4.8. izziņa no Sodu reģistra 
saskaņā ar Bērnu tiesību aizsar-
dzības likuma 72. panta piektajā 
daļā noteikto personām, kuras 
īsteno interešu izglītības prog-
rammas.

5. Lai saņemtu Licenci, tās 
pieprasītājam - fiziskai personai 
- jāiesniedz šādi dokumenti:

5.1. Pašvaldībai adresēts, pēc 
noteikta parauga, pieteikums 

-

pieprasītāja vārds, uzvārds, per-
sonas kods, deklarētās dzīves 
vietas adrese, tālruņa numurs, 
e-pasta adrese, kontaktpersonas 
vārds un uzvārds, licencējamās 
programmas nosaukums;

5.2. licencējamā programma 

5.3. programmas īstenošanai 
nepieciešamās izglītības aplie-
cinoša dokumenta kopija. Šī 
prasība neattiecas uz pieaugušo 
neformālo izglītību;

sekmīgas programmas apguves, 
paraugs;

5.5. Veselības inspekcijas at-
zinuma kopija par vietas un tel-
pu atbilstību noteiktām sanitā-
rajām prasībām licencējamajam 
darbības veidam;

5.6.  izziņa no Sodu reģistra 
saskaņā ar Bērnu tiesību aizsar-
dzības likuma 72. panta piektajā 
daļā noteikto personām, kuras 
īsteno interešu izglītības prog-
rammas.

6. Licencējamā programma 
sastāv no:

6.1. programmas mērķa for-
mulējuma;

6.2. programmas uzdevu-
miem;

6.3. programmas mērķaudi-
torijas;

6.4. programmas ilguma 
stundās;

6.5. plānoto rezultātu apraks-
ta;

6.6. izglītības satura apraksta;
6.7. programmas īstenošanas 

plāna.

III. LĒMUMA PIEŅEMŠANAS 
UN APSTRĪDĒŠANAS 
KĀRTĪBA

7. Komisija:
7.1. izskata iesniegto pietei-

kumu un tam pievienotos doku-
mentus;

7.2. pārbauda iesniegto doku-
mentu atbilstību normatīvajiem 
aktiem;

7.3. pieņem lēmumu par:
7.3.1. Licences izsniegšanu;
7.3.2. atteikumu izsniegt Li-

cenci;
7.3.3. Licences derīguma ter-

miņa pagarināšanu;

7.3.4. papildu informācijas 
pieprasīšanu;

7.3.5. izsniegtās Licences 
anulēšanu.

-
kā pēc Licences pieteikuma sa-
ņemšanas izskata saņemtos pie-
teikumus un tiem pievienotos 
dokumentus un pieņem vienu 
no šo noteikumu 7.3. apakšpun-
ktā minētajiem lēmumiem

7.5. noformē un izsniedz Li-

7.6. apkopo informāciju par 
Programmu īstenošanu Amatas 
novada teritorijā. Informācija 
par licencētajām programmām 
tiek publiskota Pašvaldības tī-
mekļa vietnē www.amatasno-
vads.lv ;

7.7. ir tiesīga pārbaudīt izglī-
tības programmas īstenošanu.

8. Komisijai ir tiesības pie-
ņemt lēmumu par atteikumu iz-
sniegt Licenci, ja:

8.1. iesniegtie dokumenti vai 
tajā norādītās ziņas neatbilst 
normatīvo aktu vai šo noteiku-
mu prasībām;

8.2. Licences pieteicējs ir 
sniedzis nepatiesas ziņas;

8.3. lēmums par atteikumu 
izsniegt Licenci tiek pieņemts, ja 
pēc papildu informācijas piepra-
sījuma nav iesniegti iztrūksto-
šie/pieprasītie dokumenti.

-
mu atteikt programmas licen-
cēšanu, pēc Komisijas lēmumā 
norādīto trūkumu novēršanas 
Licences pieprasītājs ir tiesīgs 
atkārtoti iesniegt iesniegumu 
at tiecīgās programmas īstenoša-
nai.

10. Komisijai ir tiesības pie-
ņemt lēmumu par agrāk izsnieg-
tas Licences anulēšanu. ja:

10.1. Licences saņēmējs gada 
laikā pēc tās saņemšanas nav uz-
sācis īstenot licencēto Program-
mu;

10.2. licencētās Programmas 
īstenošanā konstatēti normatīvo 
aktu pārkāpumi; 

10.3. juridiskā persona tiek 
likvidēta;

10.4. Licences saņēmējs, sa-
ņemot Licenci, ir sniedzis nepa-
tiesas ziņas.

11. Par Licences anulēša-
nu Licences saņēmējs tiek in-
formēts rakstiski ne vēlāk kā 5 

attiecīgā Komisijas lēmuma pie-
ņemšanas.

-
nai iesniegtajos dokumentos 
nav pietiekama informācija, lai 
izlemtu par Licences pieprasī-
juma izskatīšanu, Komisijai ir 
tiesības pieprasīt papildu in-
formāciju. Šajā gadījumā Ko-

laikā pēc attiecīga lēmuma pie-
ņemšanas Licences pieteicējam 
nosūta paziņojumu, kurā tiek 
norādīta papildus nepiecieša-
mā informācija vai dokumenti. 

S
I

Turpinājums 3. lpp.
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Amatas novada pašvaldība izsludina 
nekustamā īpašuma “Meža Ausmas”

zemes gabala ar platību 19,68 ha un 
mežaudzi izsoli. 

Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības 
mājaslapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. 
Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā izmantošanu, 

Izsole notiks 2019. gada 29. martā plkst.  10.00 Ama tas 
novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas 
novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt perso-
nīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski uz 
e-pastu maris.timermanis@amatasnovads.lv līdz 2019.  gada 
27. marta plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 180 000 EUR. Nodrošinājuma 
nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i.,18 000 EUR. 
Izsoles solis – 1000 EUR. Izsoles dalības maksa – 100 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 
un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā 

SEB banka. Kods UNLALV2X; 
 konts LV52UNLA0050000013301
AS Swedbank. Kods HABALV22;  
 konts LV41HABA0551000289503

Valsts ieņēmumu dienests 
-

resīvās nodokļu likmes un prog-
nozētā neapliekamā minimumā 
ieviešanu 2018.  gadā daļai no-
dokļu maksātāju varētu rasties 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

Ir trīs galvenās iedzīvotāju 
grupas, kas ir pakļautas riskam 
saņemt nodokļu parādus. Šajā 
grupā ir cilvēki, kuri:

vai arī viņiem nav bijuši ienā-
kumi, piemēram, māmiņas, kas 
atgriezušās darbā no bērna kop-
šanas atvaļinājuma, 

-
kuši darba gaitas,

-
vēki, kuriem ir vairāki ienāku-
mu avoti, proti – papildus darba 
algai tiek saņemta autoratlīdzība 
un pensija.

To ietekmē arī kopējais ie-
nākumu līmenis, atvieglojumu 
daudzums, attaisnoto izdevumu 
daudzums, kā arī nodarbinātī-
bas periods taksācijas gada laikā. 

Pārliecināties par radušos 
piemaksu var tikai pats nodokļu 
maksātājs, sākot ar 2019.  gada 

1. martu VID Elektroniskās dek-
-

rot Gada ienākumu deklarāciju 

logā, izvēloties vienkāršota vai 
detalizēta deklarācija, automā-
tiski tiks parādīts paziņojums ar 
summu.

tad nodokļu maksātājam ir iz-
veidojusies IIN pārmaksa, kuru, 
iesniedzot GID, var saņemt no-

sarkanā rāmī, nodokļu maksā-
tajam ir izveidojusies IIN pie-
maksa, kuru, iesniedzot GID, 
jāiemaksā valsts budžetā.

Sākot ar 2019.  gada 17.  jū-
niju, iestājas likumā noteiktais 
nodokļa maksāšanas termiņš, 
ja kopējie ar IIN apliekamie ie-
nākumi nav lielāki par 55  000 
EUR vai piemaksājamā summa 
nav lielāka par 640 EUR. Šajā 
IIN piemaksas gadījumā vēlams 
iesniegt GID līdz 2019.  gada 
1.  jūnijam. Nodokļu nomaksas 
termiņu var pagarināt vai mak-
sājumu sadalīt daļās, ja ir ie-
sniegta GID un iesniegums par 
nodokļa nomaksas termiņa pa-
garinājumu. Nodokļa piemaksu 

V

var samazināt, GID pievienojot 
maksātāja attaisnotos izdevu-
mus par sevi un ģimenes locek-

Tie nodokļu maksātāji, kuri 
nelieto EDS, no VID saņems 
informāciju pa pastu par iespē-

-
vietas adresi pirms nodokļa 
apmaksas termiņa iestāšanās. 
EDS lietotāji šādu paziņojumu 
saņems EDS, ja līdz 2019. gada 
1. jūnijam nebūs iesniegta GID.

Papildus atgādinām, ka GID 
par 2018. gadu, sākot ar 2019.
gada 1.  martu, ir iespējams ie-
sniegt arī papīra formātā VID 
Klientu apkalpošanas nodaļās 
vai Vienotajos klientu apkalpo-
šanas centros, un to var darīt 3 
gadu laikā līdz 2023. gada 15. jū-
nijam. 

Savukārt, ja nodokļu mak-
sātājam ir izveidojusies IIN 
piemaksa, GID iesniegšana ar 
piemaksu pēc 2019. gada 17. jū-
nija nemaina saistības, ka no-
doklim bija jābūt samaksātam 
likumā norādītajā termiņā līdz 
2019. gada 17. jūnijam.

un tā izmantošanas nosacīju-
miem, kā arī ainaviskajām vērtī-
bām, Amatas novada pašvaldība 
rīko 

Āraišu ezera 
apsaimniekošanas plāna 

publisko apspriedi
2019. gada 8. martā 

plkst. 12.00 
Drabešu Jaunajā skolā.

Aicinām iedzīvotājus un 
citus interesentus būt atsau-
cīgiem un piedalīties plāna 
apspriedē!

Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības 
projektu vadītāja

Amatas novada pašvaldība 
kopš 2018.  gada vasaras īsteno 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
finansēto projektu “Āraišu ezera 
apsaimniekošanas plāna izstrā-

kura laikā tiek izstrādāts Ārai šu 
ezera apsaim niekošanas plāns.

Lai uzklausītu vietējo iedzī-
votāju, uzņēmēju un citu ieinte-
resēto viedokli par Āraišu ezeru 

Par projektu: Āraišu ezera 
apsaimniekošanas plānu izstrā-
dā SIA “Vides Konsultāciju Bi-
rojs”, un tā izstrādi ir plānots pa-
beigt līdz 2019. gada 30. aprīlim. 
Projekts “Āraišu ezera apsaim-
niekošanas plāna izstrāde” tiek 
īstenots ar Latvijas Vides aizsar-
dzības fonda atbalstu un tā ko-
pējās izmaksas ir 9970,00 EUR.

Arnis Lemešonoks,
Nītaures Kooperatīvās 
krājaizdevu sabiedrības valdes 
priekšsēdētājs

Nītaures Kooperatīvā krāj-
aizdevu sabiedrība darbojas jau 
16 gadus – kopš 2003. gada, to-
mēr vēl joprojām ļoti daudziem 
nav zināms, kas ir krājaizdevu 
sabiedrības un kādi ir to mērķi. 
Vēl sliktāk, dažiem cilvēkiem 
ir nepareizs viedoklis, ka krā-
jaizdevu sabiedrību darbības 
principi līdzinās “ātro kredītu” 
firmām.

Vispirms jau pats nosaukums 
„kooperatīvā sabiedrība” norāda 
uz savstarpējo sadarbību vieno-
ta mērķa sasniegšanai, un tā nav 
peļņas gūšana, bet labums, ko 
gūst katrs kooperatīva biedrs. 
Krājaizdevu sabiedrības ir iz-
platītas visā pasaulē. To ir vai-
rāk nekā 89 tūkstoši, un tās veic 
savu darbību 117 valstīs. Pirmais 
kredītkooperatīvs Latvijā ofi-
ciāli tika reģistrēts 1872.  gadā. 
1933.  gadā to skaits Latvijā sa-
sniedza 634, bet pašlaik Latvijā 
ir 35 krājaizdevu sabiedrības. 
Arī Nītaures pagastā jau pirms 
Otrā pasaules kara darbojās 
krāj aizdevu sabiedrība.

Mūsdienu sabiedrībā, īpaši 
lauku teritorijās, kur iedzīvotā-
ju materiālā labklājība nav tik 
augsta kā pilsētās, bieži vien ro-
das nepieciešamība pēc papildu 
naudas līdzekļiem kādas nepa-
redzētas situācijas risināšanai. 
Šādā gadījumā palīgs var būt 
krājaizdevu sabiedrība. Krājaiz-
devu sabiedrības ir finanšu ko-
operatīvi, kuru īpašnieki un pār-
valdītāji ir kooperatīva biedri. To 
galvenais mērķis ir nodrošināt 
krājaizdevu sabiedrības biedrus 
ar iespēju aizņemties naudu ar 

iespējami zemu procentu lik-
mi un bez ilgstošas dokumentu 
kārtošanas. Savukārt naudas 
resursus kredītu izsniegšanai 
krāj aizdevu sabiedrība aizņemas 
no saviem biedriem, piedāvājot 
augstākus noguldījumu procen-
tus nekā bankas.

Krājaizdevu sabiedrību darbī-
bu regulāri kontrolē Finanšu un 
kapitāla tirgus komisija. Nogul-
dījumus līdz 100 tūkstošiem eiro 
nodrošina Noguldījumu garanti-
ju fonds. Krājaizdevu sabiedrību 
attīstību zināmā mērā nosaka 
valsts pārvaldes labvēlība pret 
krājaizdevu sabiedrībām. Maz-
liet jau situācija uzlabojas, bet 
reizēm šķiet, ka attieksme pret 
„ātro kredītu” izsniedzējiem ir 
labāka nekā pret krājaizdevu sa-
biedrībām. Liekas, ka nekas nav 
daudz mainījies kopš 1879. gada, 
kad Reinis Kaudzīte rakstīja: 
“Tagadējie naudas aizdevēji tik 
nekaunīgi lielus augļus no naba-
dzīgiem ļautiņiem plēš un tos kā 
vampīri līdz beidzamam izsūc, 
ka gan būtu jāvēlas, ka valdība te 
kādu padomu atrastu.”

Nītaures Kooperatīvā krāj-
aizdevu sabiedrība ir veidota 
pēc teritoriālā principa, kura 
darbojas Amatas un tam blakus 
esošajos novados. Tajā var iestā-
ties ikviens, kas dzīvo, strādā, vai 
kuram pieder nekustamais īpa-
šums šajās teritorijās. Nītaures 
krājaizdevu sabiedrība šobrīd 
apvieno 280 biedrus. Pašlaik lie-
lākā daļa biedru ir Nītaures pa-
gasta iedzīvotāji. Mēs vēlamies 
arī citu pagastu ļaudis iedrošināt 
pievienoties mūsu biedru lokam 
gan kā noguldītājus, gan kā kre-
dītņēmējus. 

Par iespējām iesaistīties 
krājaizdevu sabiedrībā var 
uzzināt, zvanot 29118172.

Licences pieteicējam jāiesniedz 
pieprasītā papildu informācija 

darba dienu laikā no paziņojuma 

termiņā pieprasītā informācija 
vai dokumenti netiek iesniegti, 
Komisijai ir tiesības paziņot, ka 
pieteikums par Licences saņem-
šanu tiek atstāts bez izskatīša-
nas.

13. Komisija lēmumu par 
Licences derīguma termiņa pa-
garināšanu pieņem, ja Licences 
īpašnieks iesniedz iesniegumu 

mēnesi pirms Licences derīgu-
ma termiņa beigām. 

14. Komisijai ir tiesības pie-

prasīt Licences pieprasītājam 
iesniegt papildu informāciju un 
dokumentus, kas nepieciešami 
Licences derīguma termiņa pa-
garināšanai.

15. Komisijas pieņemto lē-
mumu Licences pieprasītājs var 
apstrīdēt Amatas novada domē 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

16. Šo noteikumu ietvaros 
pašvaldības domes pieņemto 
lēmumu var pārsūdzēt tiesā nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtī-
bā.

IV. LICENCES 
IZSNIEGŠANAS  KĀRTĪBA

17. Licenci izsniedz uz laiku 

18. Licences derīguma ter-
miņu skaita no dienas, kad Ko-
misija ir pieņēmusi lēmumu par 
licences izsniegšanu.

19. Licenci paraksta Komisi-
jas priekšsēdētājs. 

20. Licenci izsniedz Licences 
pieprasītajam vai tā pilnvarotajai 
personai pret parakstu.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
21.  Šie noteikumi stājas spē-

kā pēc to publicēšanas informa-
tīvajā izdevumā “Amatas Vēstis” 
un Amatas novada pašvaldības 
mājas lapā www.amatasnovads.
lv.

S
I

Turpinājums no 2. lpp.
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Pakalpojuma nosaukums1

reģistrācija valsts vienotajā 
dzīvnieku reģistra datubāzē un 
maksas iekasēšana no dzīvnieka 
īpašnieka par reģistrāciju

Klātienes
pakalpojums

Informēšana par platību 
maksājumu iesniegšanas kārtību un 
atbalsts elektroniskās pieteikšanas 
sistēmas pakalpojumu izmantošanā

Konsultācijas

Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:

CV un vakanču reģistrēšana Konsultācijas

Bezdarbnieka un darba meklētāja 
statusa iegūšana Konsultācijas

Informatīvās dienas e-versija Konsultācijas
Bezdarbnieka un darba meklētāja 
statusa iegūšana Konsultācijas

Profilēšana Konsultācijas

Karjeras pakalpojumi Konsultācijas

Apmācību monitorings Konsultācijas

Darba tirgus prognozes Konsultācijas

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu 
pieteikšanā:

Dzīvesvietas deklarācijas 
iesniegšana

Konsultācijas

Iesniegums par aizliegumu vai 
atļauju izmantot personas ķermeni, 
audus un orgānus pēc nāves

Konsultācijas

Iesniegums par dzīvesvietas 
reģistrēšanu ārvalstīs

Konsultācijas

Latvijas pilsonības iegūšanas 
ceļvedis – konsultants

Konsultācijas

Manā īpašumā deklarētās personas Konsultācijas

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā Konsultācijas

Pārbaude, vai persona ir deklarēta 
norādītajā adresē

Konsultācijas

Pārbaude, vai persona ir iekļauta 
Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu 
par personas nāvi

Konsultācijas

Pieteikšanās personu apliecinoša 
dokumenta izsniegšanai

Konsultācijas

Reģistrācija balsošanai pa pastu 
vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

Konsultācijas

Personvārdu meklēšana 
personvārdu datu bāzē

Konsultācijas

Šengenas vīzas pieteikums Konsultācijas

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana Konsultācijas

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana 
vai maiņa

Konsultācijas

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu 
pieteikšanā:
Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu 
reģistra vestajiem reģistriem.

Konsultācijas

Reģistrācija Uzņēmumu reģistra 
vestajos reģistros.

Konsultācijas

V

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu 
e-pakalpojumu pieteikšanā:
Atzinums par nodarbinātā 
veselības un drošības 
apdraudējuma faktu darbā.

Konsultācijas

Darba inspekcijas sastādītā 
izmeklēšanas akta par notikušu 
nelaimes gadījumu darbā 
saņemšana

Konsultācijas

Iesniegums Darba inspekcijai 
un Darba inspekcijas atbildes 
saņemšana

Konsultācijas

Paziņojums par notikušu nelaimes 
gadījumu darbā

Konsultācijas

Darba devēju informēšana un atbalsts par šādiem 
e-pakalpojumiem:

Darba devēja paziņojums Darba 
inspekcijai par novērstajiem 
pārkāpumiem.

Konsultācijas

Darba devēja sastādītā 
izmeklēšanas akta par notikušu 
nelaimes gadījumu darbā 
iesniegšana reģistrācijai

Konsultācijas

Darba inspekcijas amatpersonas 
lēmuma apstrīdēšana

Konsultācijas

Darba inspekcijas atļauja bērnu 
nodarbināšanai

Konsultācijas

Darba inspekcijas izdoto 
administratīvo aktu darba devējiem 
par konstatētajiem pārkāpumiem 
saņemšana

Konsultācijas

Darba inspekcijas sastādītā 
izmeklēšanas akta par notikušu 
nelaimes gadījumu darbā 
saņemšana

Konsultācijas

Iesniegums Darba inspekcijai 
un Darba inspekcijas atbildes 
saņemšana

Konsultācijas

Izziņa par darba tiesību būtiskiem 
pārkāpumiem

Konsultācijas

Paziņojums par darba devēja 
zaudējumiem, saistībā ar nelaimes 
gadījumu darbā

Konsultācijas

Paziņojums par notikušu nelaimes 
gadījumu darbā

Konsultācijas

Citu iestāžu informēšana par šādiem 
e-pakalpojumiem:
Ārstniecības personas/iestādes 
paziņojuma par cietušo nelaimes 
gadījumā darbā sniegšana

Konsultācijas

Darbavietas higiēniskais 
raksturojums

Konsultācijas 

Informācijas saņemšana no citām 
valsts institūcijām par iespējamiem 
pārkāpumiem Darba inspekcijas 
kompetences jomā

Konsultācijas

Izziņa par veselības traucējumu 
smaguma pakāpi nelaimes 
gadījumā darbā

Konsultācijas

Paziņojums par kriminālprocesa 
uzsākšanu, atteikumu uzsākt 
kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

Konsultācijas

Ziņojums par arodslimības 
gadījumu

Konsultācijas 

V

Iesniegumu pieņemšana par:

Algas nodokļa grāmatiņu Klātienes
pakalpojums

Gada ienākumu deklarāciju 
pieņemšana

Klātienes
pakalpojums

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atvieglojumu reģistrēšanu/
anulēšanu

Klātienes
pakalpojums

Iesniegums par VID izsniegtu iden-
tifikatoru un paroli EDS lietošanai

Klātienes
pakalpojums

Atbalsta sniegšana darbam ar EDS Konsultācija

V

Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu 
pieteikšanā:

Apbedīšanas pabalsts
Klātienes
pakalpojums

Bezdarbnieka pabalsts
Klātienes
pakalpojums

Bērna invalīda kopšanas pabalsts
Klātienes
pakalpojums

Bērna kopšanas pabalsts
Klātienes
pakalpojums

Bērna piedzimšanas pabalsts
Klātienes
pakalpojums

Brīvprātīgi apdrošinātās personas 
reģistrācija

Klātienes
pakalpojums

Ģimenes valsts pabalsts
Klātienes
pakalpojums

Informācija par sociālās 
apdrošināšanas iemaksām un 
apdrošināšanas periodiem

Klātienes
pakalpojums

Informācija par reģistrēto darba Klātienes
pakalpojums

Informācija par piešķirtās pensijas/
pabalsta/atlīdzības apmēru

Klātienes
pakalpojums

Informācija par izmaksai nosūtīto 
pensiju/pabalstu/atlīdzību

Klātienes
pakalpojums

Informācija par VSAA ieturēto 
ienākuma nodokli

Klātienes
pakalpojums

Informācija par prognozējamo 
vecuma pensijas apmēru

Klātienes
pakalpojums

Informācija par valsts fondēto 

ieguldījuma plāna maiņu

Klātienes
pakalpojums

Informācija par izmaksātajiem 
pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un 
ieturēto ienākumu nodokli

Klātienes
pakalpojums

Informācija par apdrošinātās 
personas pensijas kapitālu

Klātienes
pakalpojums

Turpinājums 5. lpp.
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Informācija par valsts fondēto 
pensiju shēmas dalībnieka 
reģistrāciju un ieguldījuma plāna 
izvēli

Klātienes
pakalpojums

Informācija par ieturējumiem no 
izmaksājamās pensijas/pabalsta/
atlīdzības

Klātienes
pakalpojums

Invaliditātes pensija
Klātienes
pakalpojums

Klienta nāves gadījumā nesaņemtās 
pensijas/pabalsta/atlīdzības 
izmaksa

Klātienes
pakalpojums

Maternitātes pabalsts
Klātienes
pakalpojums

Pabalsts invalīdam, kuram 
nepieciešama kopšana

Klātienes
pakalpojums

Pabalsts transporta izdevumu 
kompensēšanai invalīdam, kuram 
ir apgrūtināta pārvietošanās

Klātienes
pakalpojums

Paternitātes pabalsts
Klātienes
pakalpojums

Pārmaksātās valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas

Klātienes
pakalpojums

Personas datu vai izmaksas adreses 
maiņa

Klātienes
pakalpojums

Slimības pabalsts
Klātienes
pakalpojums

Valsts fondēto pensiju shēmas 

pārvaldītāja un ieguldījumu plāna 
maiņa

Klātienes
pakalpojums

Valsts fondēto pensiju shēmas 

reģistrāciju un ieguldījumu plāna 
izvēle

Klātienes
pakalpojums

Valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsts

Klātienes
pakalpojums

Vecāku pabalsts
Klātienes
pakalpojums

Vienreizējs pabalsts mirušā 
pensionāra laulātajam 

Klātienes
pakalpojums

Valsts fondēto pensiju shēmas 

konta izraksts

Klātienes
pakalpojums

Vecuma pensijas pārrēķins sakarā 
ar uzkrāto pensijas kapitālu 
periodā pēc pensijas piešķiršanas/
pārrēķināšanas

Klātienes
pakalpojums

V

Informēšana par šādiem pakalpojumiem un 
atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

Atsavināšanas aizlieguma atzīmes 
reģistrācija vai dzēšana Kadastra 
informācijas sistēmā

Konsultācija

Būves un telpu grupas kadastrālā 
uzmērīšana ar datu reģistrāciju / 
aktualizāciju Kadastra informācijas 
sistēmā

Konsultācija

Būves vai telpu grupas kadastrālās 
uzmērīšanas lietas sagatavošana Konsultācija

Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu 
saņemšana vektordatu formātā 

Konsultācija

Dokumenta kopijas saņemšana no 
Valsts zemes dienesta arhīva 

Konsultācija

Dokumenta noraksta vai izraksta 
saņemšana no Valsts zemes 
dienesta arhīva

Konsultācija

Datu aktualizācija par kadastra 
subjektu Kadastra informācijas 
sistēmā

Konsultācija

Datu atlase un izvade par kon-
krētiem objektiem vai apgabaliem 
pēc definētiem parametriem 

Konsultācija

Datu reģistrācija/aktualizācija 
Kadastra informācijas sistēmā 
uz iesniegtā dokumenta pamata, 
kas nav kadastrālās uzmērīšanas 
dokuments 

Konsultācija

Ēkas datu aktualizācija Kadastra 
informācijas sistēmā no VZD 
arhīva dokumentiem

Konsultācija

Ēkas nolietojuma aktualizācija 
Kadastra informācijas sistēmā ar 
apsekošanu apvidū

Konsultācija

Iespējamās kadastrālās vērtības 
aprēķināšana un dokumentu 
sagatavošana

Konsultācija

Informācija par nekustamā 
īpašuma vēsturisko vērtību 

Konsultācija

Inženierbūves datu reģistrācija / 
aktualizācija Kadastra informācijas 
sistēmā uz inženierbūves 
deklarācijas pamata

Konsultācija

Kadastra informācija mantojuma 
lietai Konsultācija

Kadastra informācija par 
Konsultācija

Kadastra teksta datu pārlūkošana 
bez līgumsaistībām 

Konsultācija

Mani dati Kadastrā Konsultācija

Līga Zaķe, 
Cēsu biroja uzņēmējdarbības konsultante

Šis ir jau otrais projekts, kurā aicinām pieteikties in-
teresentus – lauku uzņēmējus, saimniecību vadītājus un 
speciālistus. Piedāvājam plašu teorētisko un pieredzes 
apmaiņas apmācību programmu – kopumā 27 tēmas. 
Atsevišķa projekta ietvaros tiks organizēti saimniecību 
un uzņēmumu pieredzes apmaiņas apmeklējumi, nori-
ses paredzētas Latvijā, tuvējās kaimiņu valstīs un arī tā-
lās Eiropas valstīs, piemēram, Somijā, Austrijā vai Slovā-
kijā. Iepriekšējā apmācību projektā visvairāk apmeklētās 
bija programmas par videi draudzīgu saimniekošanu, 
kooperāciju, bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekoša-
nu, zināšanu iegūšanu bioloģisko metožu izmantošanā 
saimniecībās. Mācību projektu šogad uzsākām tieši ar 
mācībām ganāmpulku saimniekiem, bet pavasara mē-
nešos aicināsim uz mācībām lopkopības un augkopības 
saimniecību īpašniekus un speciālistus, kā arī sagatavo-
sim divus ārzemju pieredzes braucienus par aktuālām 
tēmām. 

2019. gadā turpinās Lauku attīstības programmas 
projekta “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmanto-
šanas veicināšanai” aktivitātes. Lopkopības speciālistes 
Andra Seredina un Inese Meņģele turpinās sniegt pakal-
pojumus lauku saimniecībām. LLKC Cēsu biroja lopko-
pības klientiem ir iespējams saņemt ES atmaksātus spe-
ciālistu pakalpojumus 1500 eiro apjomā vairāku gadu 
laikā Lauku attīstības programmas darbības periodā līdz 
2020. gadam ar 100 % ES finansējumu. Šī programma 
veiksmīgi darbojas jau veselu gadu, piesaistot jaunus 

SI

S

„Mans konts” Valsts zemes 
dienesta datu publicēšanas un 
e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv 

Konsultācija

Mobilā aplikācija kadastrs.lv Konsultācija
Nekustamā īpašuma reģistrācija 
Kadastra informācijas sistēmā. Konsultācija

Nekustamā īpašuma sastāva maiņa 
Kadastra informācijas sistēmā 

Konsultācija

Pieteikties juridiskās personas 
kadastrs.lv konta izveidei 

Konsultācija

Prognozētās kadastrālās vērtības 
aprēķināšana un dokumentu 
izsniegšana.

Konsultācija

Tipveida kadastra informācijas 
teksta dati par kadastra objektu 

Konsultācija

Tipveida kadastra informācijas 
telpiskie dati par kadastra objektu Konsultācija

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko 
datu lejupielāde bez līgumsaistībām 

Konsultācija

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko 
datu pārlūkošana 

Konsultācija

Valsts zemes dienesta tematisko 
karšu pārlūkošana 

Konsultācija

Valsts zemes dienestā reģistrēto 
pasūtījumu statusu izsekošana un 
jaunu pasūtījumu noformēšana 

Konsultācija

Zemes robežu plāna sagatavošana 
uz arhīva dokumentu pamata Konsultācija

Zemes vienības daļas reģistrācija 
Kadastra informācijas sistēmā, 
neveicot kadastrālo uzmērīšanu 

Konsultācija

* VPVKAC pieejamo pakalpojumu klāsts var tikt 
papildināts vai samazināts VPVKAC dzīves laikā. Svarīgi 
regulāri pārliecināties, lai tīmekļa vietnē pieejamā 
informācija sakristu ar aktuālo pakalpojumu sarakstu. 

speciālistus, būs iespējams nodrošināt klientu pieprasī-
jumu. 

Nozīmīgi un nepieciešami mūsu klientiem ir arī 
grāmatvedības uzskaites un ekonomikas pakalpojumi. 
Šogad mūsu grāmatvedības klientiem būs iespēja iz-
mantot LLKC jauninājumu – rēķinu izrakstīšanas rīku. 
Vietnes iespējas ir rēķinu, pavadzīmju un avansa rēķinu 

-
sūtīšanai e-pastā pdf formātā. Ir nodrošināta klientam 
piemērotas rēķinu numerācijas sistēmas izvēle, kā arī 
citi uzlabojumi, kas ievērojami ietaupīs laiku un atvieg-
los darbības, piemēram, Uzņēmuma reģistra datu bāzes 
izmantošana sadarbības partneru rekvizītu ievietošanai 
rēķinā, izrakstīto rēķinu importēšana grāmatvedības 
programmā  G1, kā arī grāmatvedības informācijas vi-
zuāla attēlošana. Aicinām izmantot šos jauninājumus, 
piesakoties pie mūsu grāmatvedības speciālistiem. 

Ekonomikas pakalpojumi būs nepieciešami uzņē-
mējiem, kas šajā gadā plānojuši iesniegt projektus ES 
līdzfinansējuma saņemšanai. Saimniecību attīstībai ir 
paredzēta konkursu kārtu izsludināšana Lauku attīstī-
bas programmā. Finansējuma piešķīrumi būs aktivitātei 
“Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības 

-
ņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saim-

-

pieteikumi ir jāpiesaka laikus. 

Vairāk informācijas:

 

Turpinājums no 4. lpp.

http://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep50/Apraksts
http://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep50/Apraksts
http://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep50/Apraksts
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Dace Lāce, 
Ģikšu bibliotēkas vadītāja

2019. gada 17. janvārī aiz-
sākās mūspuses  vēstures stās-
tu cikls  Ģikšu bibliotēkā.

Pašlaik Melānijas Vanagas 
muzeja vadītāja Ingrīda Lāce 
iepazīstas ar Amatas nova-
da lielākās vēstures pētnieces 
Melānijas Vanagas rokrakstu 
grāmatu sērijas “Mūži un mir-
kļi” grāmatām. Ingrīda Lāce 
pasākuma apmeklētājiem
stāstīja par to, kas rakstīts M. Vanagas 
pirmajā rok rakstu grāmatā “Aizlaiku 
dziļumā“– par seno vēstures notikumu 
saistību ar mūsu novadu. 

Dzirdējām leģendas par Raudukal-
nu un Aparnieku kalnu, par to, kā ra-
dušies māju vārdi un uzvārdi šai pusē. 
Iepazinām vēstures faktus par to, kā 
izdzīvojām vācu, poļu, krievu, zvied-
ru laikos. Uzzinājām par muižām un 
muižniekiem, par klaušu darbiem un 
nodevām, par zemnieku dzīvi, par vai-
rākkārtējiem mēra viļņiem un tā posta 
darbiem. 

Savu pirmo rokraksta grāmatu raks-
tot, Melānija Vanaga vēlējās, lai mēs 
uzzinātu, “no kādiem ļaunā un labā 
avotiem latviešu dzīvības koks  sūcis 
barību savai lapotnei”. Ceram, ka iz-
rakstu veidošana no M. Vanagas rok-
rakstu grāmatām turpināsies, un pēc 
kāda laika klausīsimies, kas rakstīts M. 

-
cis aizbēg“. Savukārt Ģikšu bibliotēkas 
vadītāja Dace Lāce šogad turpinās ap-
sekot, pētīt un fotografēt Amatas pa-

gasta senvietas.
Turpinājumā iepazināmies ar “Zipu-1”

saimnieka Gunta Grīnberga mātes Veltas 
Grīnbergas jaunības laiku dienasgrāmatu. 
Fragmentus brīnišķīgi lasīja Gunta kundze 
Ināra. Velta Grīnberga savu mūžu ir aiz-
vadījusi tepat Ģikšu pusē kā zootehniķe – 
laikabiedru cienīta un mīlēta. 

Pasākumā Dace Lāce atzīmēja un 
-

piemin, ka Ģikšu iedzīvotāja Inta Plaude 
2018.  gadā ir izlasījusi 118 grāmatas. Vēl 
vieni no visvairāk bibliotēku apmeklēju-
šiem lasītājiem ir Edvīns Šekavs, Maruta 
Eglīte, Dagnija Eglīte, Guntars Beikulis un 
Ināra Grīnberga.

Arī paši amatieši daudz darījuši savu 
dzimtu pētīšanā. Februāra beigās dzirdē-
sim dažu dzimtu stāstus. M. Vanaga bija 
pārliecināta, ka “vēsturei  vajadzīgi vispā-

ir vajadzīgi arī katra cilvēka subjektīvie 
laikmeta pārdzīvojumi”. 

Irēna Rešetņika,
kolektīva „Tik un tā…” vadītāja

12. janvārī Zaubes līnijdeju kolektīva „Tik un tā…” dejotā-
-

bās “Senioru kauss 2019” Baložos. Dejoja kā individuālās 
dejotājas katra savā vecuma grupā. Sāncenses bija spēcīgas 

Liels prieks un gandarījums, ka viņas spēj atrast laiku un 
spēku, ir pacietīgas un izdomas bagātas. Tā liesmiņa, kas 
viņās kvēlo, lai nekad nenodziest! Mēs ar jums lepojamies!

S

Māra Skrinda,
Drabešu Jaunās pamatskolas 
direktores vietniece

 

skolu Direktoru akadēmija, kurā 
teorētiskas un praktiskas zināša-
nas apgūst Latvijas pamatskolu, 
vidusskolu un ģimnāziju direktori. 
Akadēmija kopā sapulcinājusi sko-
lu direktorus no Grobiņas, Nīcas, 
Kandavas, Raiskuma, Stalbes, Cē-
sīm, Alūksnes, Carnikavas, Rīgas 
un arī no Drabešiem.

Katra akadēmijas sesijas nodar-
bība notiek kādā no dalīb skolām. 
Akadēmija tiek organizēta sadar-
bībā ar mūžizglītības un kultūras 
institūtu VITAE –apmācību prog-
rammu vada pasaulē plaši zināmā 
apmācību uzņēmuma Franklin-
Covey sertificēti treneri Mārtiņš 
Martinsons un Aija Melle, kurus 
FranklinCovey uzņēmums apstipri-
nājis saskaņā ar izsniegtās licences 
nosacījumiem. Pagājušajā mācību 
gadā akadēmijas dalībnieki apgu-
va Personiskās līderības aspektus 
vadītāja personības izaugsmei un 
profesionālai darbībai.

Šogad kārtējā akadēmijas no-
-

najā pamatskolā. Dalībnieki ap-
guva būtiskākās rīcības komandas 
vadīšanai – kā attīstīt skolas va-

dītāja redzējumu pārmaiņu laikā, 
kā noskaņot skolas komandu uz 
rezultātu sasniegšanu, kā arī ap-
guva prasmes pārvaldīt savu laiku 
un enerģiju rezultātu sasniegšanai. 
Mācību starplaikos skolas direkto-
re Kristīne Paisuma stāstīja, kā sko-
lai veicies ar telpu un mācību vides 
labiekārtošanu, modernizēšanu, 
da lījās ar labās prakses piemēriem 
un sasniegumiem ikdienas darbā, 
iepazīstināja Latvijas skolu direk-
torus ar gleznainajiem Āraišiem, 

vareno ozolu aleju skolas tuvumā, 
Āraišu ezeru un skaisto dabu, kura 
ikvienam vietējās kopienas pārstā-
vim, skolas darbiniekam un viesim 
dod spēku un iedvesmo. Vairāki no 
akadēmijas dalībniekiem Āraišos 

-
lā viesojās pirmo reizi un atzina, 
ka šeit, Vidzemes sirdī – Amatas 
novadā – jūtas laipni gaidīti un 
iedvesmoti turpmākajam ikdienas 
darbam. Lai izdodas! 

Foto: Dace Lāce

Foto: Irēna Rešetņika

Inese Roze,
pasākuma organizatore

19.–20. janvārī Amatas kultūras centrā 
Ģikšos notika 12. starptautiskā Ģikšu dan-
ču nakts. Tā sākās sestdienas vakarā  plkst. 
20.00  un ilga līdz plkst. 6.00 svētdienas 
rītā. Tā kļuvusi par ikgadēju tradīciju – 
janvāra vidū sabrauc danču muzikanti un 
deju mīļotāji no visas Latvijas, arī Igauni-
jas, Lietuvas, arī no citām valstīm.

Šogad jau otro gadu pirms pasākuma 
notika deju un mūzikas meistarklase –
grupas  „Solune Duo” mūziķi pirms danču 
nakts interesentus iepazīstināja ar franču 
dejām, sarīkojot franču mūzikas un deju 
meistarklasi.

Danču naktī piedalījās 19 muzikantu 
grupas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, un 
Francijas, kopā 94 muzikanti, kas lielajā 

tika lūgtas pierakstīt visus nospēlētos dan-

čus uz liela tapešu ruļļa, kas bija piestipri-

nakti notika rosīga spēlēšana un dancoša-
na. Šogad tika spēlēts un dancots sešās da-
žādās kultūras centra vietās.

Kopā Danču naktī piereģistrējušies 630 
cilvēki. 478 dalībnieki no Latvijas, 111 no 
Lietuvas, 29 no Igaunijas, pārējie no ļoti 
dažādām valstīm – Portugāles, Vācijas, 
Norvēģijas, Baltkrievijas, Francijas, Angli-
jas.

Paldies visiem – rīkotājiem, palīgiem, 
virtuves dežurantiem, Edijam Eversam par 
skaņošanu, paldies Lilitai Venterei un Tai-
gai Krūmiņai, Amatas bērnudārzam un Ie-
vai Bernadetai Runcei un, protams, Valsts 
kultūrkapitāla fondam un Amatas novada 
pašvaldībai. 

Uz tikšanos nākamgad!
Ar detalizētu Danču nakts atskaiti un 

pazaudēto mantu sarakstu var iepazīties 
www.facebook.com/GiksiDanceNight/

Foto: Andris Roze

http://www.facebook.com/GiksiDanceNight/
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Krišs Ivanovs 
un “Nītaureņu” komanda

2019.  ga da janvāris biedrībai 
“Nītaureņi” bija jubilejas mēne-

bojamies vietējās kopienas labā 
Nītaurē – organizējam dažādas 
aktivitātes maziem un lieliem, 
īstenojam projektus un bagā-
tinām ikdienas dzīvi laukos ar 
košiem notikumiem. Daļa mūsu 
aktivitāšu notiek arī novada un 
valsts mērogā. Astoņos gados 
noorganizētas vairāk nekā 500 
dažāda veida aktivitātes. Vietē-
jās kopienas attīstībai un pro-
jektiem piesaistīti vairāk nekā 
80 tūkstoši eiro liels finansē-
jums. Šogad plānojam realizēt 
vairākus nozīmīgus projektus. 
Un lieki piebilst, ka biedrībā 
lielākais darba apjoms tiek pa-

Rita Gaigala-Pavāre,
skolotāja

Zaubes pamatskolas sākum-
skolas skolēni programmā “Lat-
vijas skolas soma” 13. decem-
brī devās uz Zinātkāres centru 
ZINOO Cēsīs.

Skolēniem tika parādīta eks-
pozīcija, kura balstīta uz fizikas 
principiem, liela aktīvā zona, 
kurā izkustēties un izmēģināt 
dažādus eksperimentus un pār-
baudīt, kā darbojas fizikas liku-
mi.

Pēc aktīvās darbošanās skolē-
ni apmeklēja nodarbību “Skaņa”. 
Skolēniem bija iespēja pašiem 
redzēt un dzirdēt, kāpēc dažādi 
materiāli rada atšķirīgu skaņu.

Nodarbības laikā tika rastas 
atbildes uz dažādiem skolēnu 

jautājumiem.
9. decembrī mūsu skolas sko-

lēni apmeklēja Nacionālā teātra 
izrādi “Sudraba slidas”, kuras 
autore Mērija Meipsa-Dodža 
mūs aizveda uz 19. gs. Holandi. 
Īstais Ziemassvētku brīnums 
notiek tad, kad cilvēku sirdis pa-
veras viena pret otru. Laba sirds 
spēj pārvarēt visus šķēršļus. Arī 
mūsu sirdīs palika Ziemassvēt-
ku brīnums.

16. februārī 5.–9. klases sko-
lēni dosies uz Valmieras drāmas  
teātra izrādi “80 dienās apkārt 
zemeslodei”, kura veidota pēc 
Žila Verna zinātniski fantastiskā 
darba motīviem. Ceru, ka kopā 
apceļosim apkārt zemeslodei, 
un mūsu ceļojums būs tikpat 
aizraujošs kā Fileasam Fogsam.

Ēriks Bauers,
sporta koordinators un 
metodiķis

Ar aizraujošām grupu spēlēm 
9. februārī noslēdzās Cēsu no-

-
lā regulārais turnīrs, kurš šogad 
pulcēja divpadsmit komandas. 
Vairāku mēnešu garumā ko-
mandas izspēlēja grupu turnī-
ru, aizvadot pa divām spēlēm 
ar savas grupas komandām, bet 
vienu spēli ar pretējās grupas 
komandām. 

-
padsmit spēlēs izcīnīja 10 uzva-
ras un piedzīvoja 6 zaudējumus, 
ar 21 punktu turnīra tabulā ie-
rindojoties dalītā trešajā/cetur-
tajā vietā blakus “Siguldas” ko-
mandai, bet, pateicoties labākai 

Ēriks Bauers,
sporta koordinators un 
metodiķis

Krimuldas vidusskolas sporta 
centrā norisinājās atklātā jaunie-

posms, kurā piedalījās septiņas 
komandas. Grupu turnīrā bez 
pārsteigumiem uzvarēja “Zau-
bes-1” komanda, bet otrajā vietā 
ierindojās “Amatas pamatskola”, 
aiz sevis atstājot gan “Krimul-
du”, gan “Nītaures vidusskolu”. 
Ārpus labāko četrinieka šoreiz 
palika “Krimulda-2”, “Zaube-2”, 
“Līgatne”. 

Izslēgšanas spēlēs pirmajā 
pārī tikās “Zaube-1” pret “Nī-
tauri”. Spēle izvērtās negaidīti 
līdzīga – rezultāts pamatlaikā 
0:0. Pēcspēles metienos pārāki 

zaudēto vārtu attiecībai, “Ama-
tai” šoreiz jāatkāpjas uz 4. vietu. 

-
dzēja, ka regulārā turnīra čet-
ras labākās vietas automātiski 
nodrošināja dalību play-off jeb 
labāko astotniekā, bet pārējām 
komandām vēl būs jācīnās par 
iespēju iekļūt izslēgšanas turnī-
rā. Par uzvarētājiem kļuva ko-
manda “Auciems”, otrajā vietā 
”Einšteins”, trešajā vietā “Sigul-
da”, bet ceturtā vieta “Amatai”. 
Šogad komandas spēkos ir īpaši 
līdzvērtīgas, jo ārpus labāko čet-
rinieka palikušas tādas koman-
das kā “SK Fono”, “Brenguļi”, ku-
ras iepriekšējās sezonas regulāri 
cīnījās par medaļām. 

Pēdējās grupu spēlēs “Ama-
tai” izdevās atgriezties uz uzva-
ras takas, jo iepriekšējos mačos 

3:1. Precīzi meta Edžus Mellēns, 
Sandijs Maksimovs un Kristiāns 
Suharevs. Nītaures komandā 
vienīgo metienu realizēja Kris-
ters Barānovs. 

Otrajā pusfināla pārī tikās 
“Krimulda” pret “Amatas pa-

-
mandas spēlēja 0:0, tad šoreiz 
pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 
4:1 izcīnīja krimuldieši. 

Spēle par pirmo vietu lielu 
intrigu nesarūpēja. Zaubēnieši 
izrēķinājās ar “Krimuldu” ar 5:0, 
bet Nītaures vidusskola neat-
stāja cerības “Amatai” – 3:0, ar 
hat-trick izceļoties Kristeram 
Barānovam. 

Turnīra kopvērtējuma tabu-
lā pārliecinoši vadībā atrodas 
“Zaube-1” – 45 p., otrajā vietā 
“Krimulda” – 36 p., trešajā vie-
tā nostabilizējusies “Nītaure” ar 

tika zaudēts gan “Siguldai” ar 
4:2, gan “Einšteinam” ar 5:1. Šo-
reiz Amata pēcspēles metienos 
pārspēja “Brenguļus” ar 4:3, kaut 
gan spēles otrajā periodā vēl at-
radās iedzinējos ar 0:3, bet spēja 
ātri gūt trīs vārtus un izlīdzināt 
rezultātu. Pēcspēles metienus 
precīzi izpildīja Armands Mak-
simovs, nodrošinot komandai 
uzvaru. Savukārt otrajā spēlē ar 
rezultātu 9:0 burtiski tika saplo-

vārtus guva Edžus Mellēns, pa 
diviem vārtiem iemeta Kristaps 
Strazds un Artis Smirnovs, bet 
viens precīzs metiens Armanda 
Maksimova rēķinā. 

Pirmais pretinieks izslēgša-
nas spēļu kārtā būs “FLY Shots” 
un “OSR” pāra uzvarētājs, kas 
noskaidrosies 17. februārī. 

28 punktiem. Tuvākie sekotāji ir 
“Amatas pamatskola” ar 21 pun-
ktu, kuriem teorētiski, spēlējot 
sekmīgi, ir vēl iespēja pacīnīties 
par godalgām. 15 punkti iekrāti 
“Līgatnei”. Pa pieciem punktiem 
sapelnījuši “Zaube-2” un “Kri-
mulda-2”. 

Rezultatīvāko spēlētāju sa-
raksts palicis bez izmaiņām: 

-

-

Turnīra 4. posms norisināsies 
februāra beigās Zaubes pamat-
skolā. Tad jau varēs prognozēt 
labāko trijnieku, kuri 19. aprīlī 
dosies uz Latvijas čempionāta 

veikts, patei coties brīvprātīga-
jiem! Paldies viņiem! Mēs esam 
kļuvuši par vietējās sabiedrības 
sastāvdaļu un apzināmies, ka ar 
savu darbu to veidojam. 8 gadi ir 
ilgs laiks. Tāpēc bieži domājam 
par to, kāda būs pēctecība mūsu 
darbam. Vai būs kāds cits, kas ar 
savām idejām un aktīvo brīvprā-
tīgo darbošanos stiprinās vietējo 
kopienu nākotnē? Šajā ziņā liela 
nozīme ir pašvaldības, tās iestā-
žu darbam un darba ilgtspējai. 
Vēlam sev un citiem atrast spē-
jas apzināt savus talantus un 
prasmes un izmantot tās savā un 
vietējās kopienas stiprināšanā. 
Lai mums visiem izdodas! 

Foto no Cēsu novada čempionāta arhīva
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Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.
Paldies visiem, kuri iesaistījās šī izdevuma tapšanā!

Amatas novadā mūžībā aizgājuši

18., 25. 
februārī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Zigrīda Liepiņa. 

plkst. 14.00–15.00

 19., 26. 
februārī

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

20., 27. 
februārī

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

21., 28. 
februārī

Veselības vingrošanas nodarbība 
Drabešu muižas sporta zālē plkst. 18.30–20.00
Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Sanita Griezīte. 
Zaubes pamatskolas sporta zālē  
plkst. 18.00–19.00

4., 11., 18., 25. 
martā

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Zigrīda Liepiņa. 

plkst. 14.00–15.00

5., 12., 19., 26. 
martā

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

6., 13., 20., 27. 
martā

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

7., 14., 21., 28. 
martā

Veselības vingrošanas nodarbība 
Drabešu muižas sporta zālē plkst. 18.30–20.00
Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Sanita Griezīte. 
Zaubes pamatskolas sporta zālē  
plkst. 18.00–19.00

V

*Pasākumi apmeklējami 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

Mūsu mīļie nemirst,
vien apsedzas ar ziediem
un kļūst par tēvu zemi.

Mūžības ceļā devusies mana meita 
Saiva Bitmete.
Vēlos pateikt mīļu PALDIES par 
klātbūtni atvadu mirklī viņas 
bijušajiem klases biedriem un 
draugiem no Nītaures vidusskolas.

Saivas māmuļa Zane Bitmete

Drabešu pagastā
Pēteris Stucis

Skujenes pagastā

Daina Kārkliņa

S

“Dod katrai dienai iespēju kļūt par tavas 
dzīves skaistāko dienu!”

(Marks Tvens)

Lilita Ventere,
deju kolektīva „Amata” vadītāja

2.  februāris senāk bijusi sve-
ču diena, kurā bija jālej sveces, 
nedrīkstēja ķemmēt matus un 
vajadzēja daudz smieties. Tā nu 
deju kopa „Amata”, aicinot uz 
ikgadējo sadanci „Sadancosim 
Amatā”  tuvus un tālus deju ko-
lektīvus, koncertam izvēlējās vēl 
otru nosaukumu – “Neturi sveci 
zem pūra”.

Nītaures pagastā
Elita Dzērvīte

Zaubes pagastā
Žeņa Freivalde 

Aida Grāvīte 

Tā arī notika! Viss Amatas 
kultūras centrs ņirbēja svītrai-
nos un rūtainos svētku toņos, 
balto kreklu un zeķu, krāsaino 
lakatu rozēs un bārkstīs! Visur 
skanēja meitu un puišu smiekli, 
visur smaukstēja satikšanās bu-
čas! 

Un tad sākās koncerts, kura 
saturu šogad  bija iespēja  izvē-
lēties pašiem kolektīviem. Kon-
certa sākumā amatieši samīļoja 
visus ciemiņus un tapa kopbil-

de. Un tad sākās! Skatītājiem 
bija iespēja skatīties gan jaunas, 
gan sen neredzētas dejas. Tas 
paskrēja vienā elpas vilcienā! 

Paldies deju kolektīviem „Vir-
pulis” no Laidzes, „Atālam” no 
Bērzaunes, „Dzirnakmeņiem” 
no Krimuldas, „Trejdeviņiem” 
no Raunas, „Lustīgajiem” no 
Lauberes, „Naukšēniem” un 
„Vaivei”! 

Uz tikšanos nākamgad vai 
kādā citā pasākumā!

Foto: Unda Paula Lauberga

Deju kopa “Amata”. Foto: Unda Paula Lauberga
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