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Īstenojot projektu “Strādājot 
kopā iespēju sniegšanai vietējām 
un reģionālajām pašvaldībām 
attīstības veicināšanai ES part
nervalstīs”, Latvijas Paš valdību 
savienība (LPS) 28.  sep tembrī 
Amatas novada “Ausmās” orga
nizēja diskusiju par inovāciju un 
digitalizācijas lomu un iespējām 
pašvaldību attīstībā un attīstības 
sadarbībā; par inovāciju eko
sistēmām jeb sadarbību starp 
pašvaldībām, universitātēm un 
uzņēmējiem.

“Inovāciju ekosistēmu at
tīs tībā joprojām daudz kas da
rāms arī Latvijas pašvaldībās. 
Uzņēmējiem ir interese digitālo 
risinājumu ieviešanā, savukārt 
ar attīstības instrumentiem ie
spējams attīstīt pašvaldības un 
likumdošanas vidi, kas veicina 
inovatīvu risinājumu izmanto
šanu,” diskusijas dalīb niekus uz
runāja LPS padom niece uzņē

mējdarbības jautājumos Andra 
Feldmane.

Ārlietu ministrijas Attīstības 
sadarbības politikas nodaļas 
vecākā referente Linda Ozoliņa 
uzsvēra, ka divpusējā attīstī
bas sadarbībā Latvijas pieredze 
inovācijās, epakalpojumu un 
epārvaldes ieviešanā un la
bas pārvaldības veicināšanā ir 
jomas, kas interesē mūsu par
tnervalstis. Viens no ANO Ilgt

spējīgas attīstības mērķiem, kas 
jāiekļauj arī Latvijas nacionāla
jā plānošanas un finansēšanas 
ietvarā, paredz veidot noturīgu 
infrastruktūru un sekmēt inovā
cijas, uzlabojot zinātnisko pēt
niecību, plašāk izmantojot tīras 
un videi nekaitīgas tehnoloģijas, 
kā arī palielinot uzņēmumu pie
kļuvi finanšu pakalpojumiem.

Turpinājums 2. lpp.

24. septembrī Drabešu 
muižas Amatu mājā un parkā 
tika svinēti Miķeļi. Kā ik gadu, 
tā bija arī “Amatu mājas” 
izrādīšanās jeb “Atvērtās dienas”. 
Visi – lieli un mazi – varēja 
izstaigāt darbnīcas, apskatīties 
plašo pulciņu piedāvājumu, 
iepazīties ar meistariem un 
“Amatu mājā” tapušo darbu 
klāstu, kā arī pierakstīties uz 
jaunās sezonas nodarbībām. 

Šogad “Amatu māja” īpaši 
lepojās ar savu keramikas darb

Latvijas Pašvaldību savienība Amatas 
novadā diskutē par inovāciju un 
digitalizācijas lomu pašvaldību attīstībā

nīcu, ko vada Einārs Dumpis. 
Svinīgi tika vērtas cepļa dur vis 
un uz galdiem rindojās brīniš
ķīgas bļodiņas, krūzītes, vāzītes. 
Tāpat ar padarīto lepojās un 
darbu turpinās aušanas studija, 
kurā tapuši Drabešu un apkār
tnes tautas tērpi, pirts krekli, 
dvieļi, grīdas segas,  adīšanas 
pulciņš ar brīnišķīgās tehnikās 
tapušām siltām lietām, īpaši 
pievilcīgām, tuvojoties rudenim, 
tekstilmozaīka ar krāsu un deta
ļu bagātību, koklētāju ansam
blis, kur daudzi pagatavojuši sa
vas kokles Andra Rozes vadībā. 
Esošajiem pulciņiem no jauna 
pievienojas stikla apgleznošana 
un stāstniecības meistarklases. 

Miķeldienas atmosfēru kup
lināja folkloras grupas “Jāņoga” 
koncerts, “Āraišu biedrības” 
va saras gleznošanas plenēros 
tapu šo darbu izstāde “Āraišu ai
niņas”, sēklu un stādu maiņa, kā 
arī “Saldo un sāļo zaptīšu kon
kurss”. 

Miķeldiena nebūtu pilnīga 
bez gardas ugunskura zupas, ko 
turpat muižas parkā gatavoja 
“Amatu mājas” prasmīgās saim
nieces.

Miķeldiena un “Atvērtās durvis” 
Drabešu Amatu mājā

Foto: Guna Hainovska Foto: Guna Hainovska

Foto: Guna Hainovska

Krāsaino ekleru gatavošanas meistarklase
Zaubes kultūras namā plkst. 17.00
Filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”
Zaubes kultūras namā plkst. 18.00

20.
oktobrī

Saimnieku rudens ražas balle
Nītaures kultūras namā plkst. 19.00

21.
oktobrī

Izstāde
Eduardam Veidenbaumam 150
Ieriķu  sabiedriskajā centrā

Līdz
20.

oktobrim

P/s “Amata” darbinieku salidojums 
Ģikšos, Amatas kultūras centrā plkst. 16.00

28.
oktobrī

Koncerts 
“Dziesmu vara Melānijas Vanagas sirdī”
Melānijas Vanagas muzejā plkst. 14.00

4.
novembrī

Ieriķu dzirnavu gaismas parku atklāšana
Ieriķu un Cecīļu dabas takas

11.
novembrī

Filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”
Ieriķu  sabiedriskajā centrā plkst. 18.00

30.
oktobrī

Svētku koncerts, gaidot Latvijas simtgadi
Skujenes tautas namā plkst. 19.00
Balle ar grupu “Pusnakts” plkst. 21.00

17.
novembrī

Valsts svētku koncerts
Zaubes kultūras namā plkst. 19.00

16.
novembrī

Lācplēša dienas pasākums Nītaurē11.
novembrī

Valsts svētku lielkoncerts 
Nītaures kultūras namā plkst. 18.00

17.
novembrī

“Amatas novada lepnums 2017” un valsts 
svētku pasākums 
Amatas kultūras centrā plkst. 16.00

18.
novembrī

Ikgadējais Kārļumuižas nūjošanas 
pārgājiens 
Lauku viesnīca “Kārļumuiža” 

18.
novembrī

https://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
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PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

Amatas novada pašvaldības domes 2017. 
gada 27. septembra sēdē tika izskatīti šādi 
jautājumi:

 1. Par Amatas novada domes saistošo no
teikumu Nr. 10 “Grozījumi Amatas novada do
mes 25.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.  1 
“Amatas novada pašvaldības budžets 2017. ga
dam”” apstiprināšanu.

2. Par aktualizētā Amatas novada Attīstī
bas programmas investīciju plāna 2013.–2019. 
gadam apstiprināšanu.

3. Par Amatas novada pašvaldības amata 
vienību saraksta apstiprināšanu.

4. Par Amatas novada pašvaldības izglī
tības iestāžu direktoru mēnešalgām.

5. Par kārtības „Amatas novada pašval
dības maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas 
novada pašvaldība, tās struktūrvienības un ies
tādes” papildinājumiem.

6. Par grozījumiem Amatas novada domes 
26.09.2013. sēdes lēmumā Nr.  7   “Par Amatas 
novada pašvaldības izglītības iestāžu maksas 
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”.

7. Par Amatas novada Drabešu muižas 
sporta un aktīvas atpūtas centra  izveidošanu.

8. Par grozījumiem Amatas novada domes 
2016. gada 28. septembra sēdes Nr. 13 lēmumā 
“Par Amatas novada pašvaldības Lietvedības 
nodaļas izveidošanu”.

9. Par Amatas novada pašvaldības īpašumā 
esošās kustamās mantas – vieglās pasažieru 
automašīnas “Honda Accord”, valsts reģ. Nr. 
GF60, nodošanu atsavināšanai un izsoles no
tei kumu apstiprināšanu.

10. Par nekustamā īpašuma “Jaunkausuļi” ar 
kadastra numuru 42960090062 atsavināšanu.

11.  Par nekustamā īpašuma “Rēzes karjers” 
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu.

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma 
“GriķīšiJaundzintari” zemes vienības platības 
precizēšanu.

13. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašu
ma “Lejas Siši” sadalīšanu un nosaukuma   ap
stiprināšanu.

14. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašu
ma “Zariņi 2” zemes vienības ar kadastra apzī
mējumu 42460010033 sadalīšanu.

15. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma 
“Ziedkalni” lietošanas mērķu noteikšanu.

16. Par Amatas pagasta nekustamo īpašumu 
“Apsītes” un “Seski” robežu pārkārtošanu.

17. Par Amatas pagasta pašvaldības nekus
tamā īpašuma “Pieminekļi” zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 42420050136 sadalīšanu.

18. Par Drabešu pagasta nekustamā 
īpašuma “Grīšļi” sadalīšanu.

19. Par Drabešu pagasta nekustamā 
īpašuma „Lejas Kreiļi 1” sadalīšanu.

20. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma 
“’Vairogi” lietošanas mērķu noteikšanu.

21. Par Nītaures pagasta nekustamā īpa
šuma „Vectīlēni” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 42680080012 sadalīšanu.

22. Par Drabešu pagasta nekustamā 
īpašuma “Majori” sadalīšanu un nosaukuma 
apstip rināšanu.

23.  Par zemes ierīcības projekta “Voldemāri”, 
Zaubes pagastā, Amatas novadā apstiprināšanu.

24. Par zemes vienības daļu lietošanas 
mērķu noteikšanu Drabešu pagasta nekustamajā 
īpašumā “Cecīļu iela 12”.

25.  Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
Ar domes sēdes izrakstu var iepazīties 

mājas  lapā www.amatasnovads.lv/pasvaldiba/
normativiedokumenti/domessezuprotokoli/

Nākamā domes sēde paredzēta 25. oktobrī. 

Amatas novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 10 “Grozījumi Amatas 
novada domes 25.01.2017. saistošajos 
noteikumos Nr.  1 “Amatas novada 
pašvaldības budžets 2017. gadam””

 
Izdarīt Amatas novada domes 

25.01.2017. saistošajos noteikumos 
Nr.  1 „Amatas novada pašvaldības bu
džets 2017. gadam” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt Amatas novada paš

valdības konsolidēto pamatbudže tu 
2017. gadam saskaņā ar pielikumu Nr. 1:

2017. gada 1. oktobrī stājās spēkā grozījumi maksas pakapojumos, 
ko sniedz Amatas novada pašvaldība. Tie veikti pārvadājumu pakal
pojumos, pievienojot maksas pārvadājumu pakapojumus Skujenes 
pagastā. Noteikumos paredzēts, ka pašvaldības transporta pakapoju
mus var izmantot tikai, ja saņemts novada Sociālā dienesta saskaņo
jums.

7. Maksa par transporta pakalpojumiem, kurus sniedz Amatas no
vada pašvaldība:

Nr.
p.k. Pakalpojums Mērvie

nība
Cena bez 

PVN
7.1. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” vienības 

mikroautobusa pakalpojums tās 
aprūpē esošajām personām

 
1 km

 
0,13

7.2. Sociālā dienesta automašīna Toyota 
Avensis pārvadājuma pakalpojums

1 km 0,10

7.3. Skujenes pagasta pārvaldes 
automašīna Škoda Octavia 
pārvadājuma pakalpojums

 
1 km

 
0,10

7.4. Skujenes pagasta pārvaldes 
mikroautobuss Renault Trafic 
pārvadājuma pakalpojums

 
1 km

 
0,13

7.5. Automašīnas, mikroautobusa 
stāvēšana – klienta gaidīšanas laiks

1 h 3,00

7.6. Autotransporta pakalpojumus var saņemt personas, kurām ne
pieciešama nokļūšana medicīnas, sociālās aprūpes, pašvaldību insti
tūcijās, kā arī nepieciešama invalīdu tehnisko palīglīdzekļu sagāde.

7.7. Autotransporta pakalpojumu var saņemt piesakot pārvadā
jumu Sociālā dienestā divas dienas pirms pārvadājuma veikšanas un 
saņemot dienesta vadītāja saskaņojumu.

7.8. Cita mērķa braucieni, kas nav minēti 7.6. punktā, var notikt 
tikai pēc pārvadājuma izvērtējuma Sociālajā dienestā un dienesta va
dītāja saskaņojuma.

Grozījumi Amatas novada 
pašvaldības sniegto transporta 
pakalpojumu maksā 

Amatas novada 
pašvaldības domes 
sēde 1.1. ieņēmumos 7 403 679 EUR ap

mērā;
1.2. izdevumos 8 326 994 EUR ap
mērā.”
2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Amatas novada paš

valdības konsolidēto speciālo budžetu 
2017. gadam saskaņā ar pielikumu Nr 2:

2.1. ieņēmumos 340 204 EUR ap
mērā;
2.2. izdevumos 399 842 EUR ap
mērā.”
3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Apstiprināt Amatas novada paš

Domes sēdē apstiprināti grozījumi Amatas novada 
pašvaldības budžetā 2017. gadam 

valdības pēc 2016. gada naudas plūs
mas uzskaitītos izdevumus pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem par izglītī
bas iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 
2017. gadā saskaņā ar pielikumu Nr. 5.”

4. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
„7. Apstiprināt paskaidrojuma rak

stu par grozījumiem Amatas novada 
domes 25.01.2017. saistošajos noteiku
mos Nr. 1 ”Amatas novada pašvaldības 
budžets 2017. gadam” saskaņā ar pieli
kumu Nr. 7.”

Paskaidrojuma raksts par grozīju
miem Amatas novada pašvaldības 
Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Amatas 
novada pašvaldības budžets 2017. ga
dam”

 
1. Pamatbudžeta ieņēmumu palie

li nājums 657 052 EUR t.sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumu palieli

nājums 13 441 EUR t.sk.:
1.1.1. Nekustamā īpašuma nodoklis 
13 441 EUR.
1.2. Nenodokļu ieņēmumu palieli

nājums 700 EUR t.sk.:
1.2.1. Valsts nodevas, kuras ieskaita 
pašvaldības budžetā, palielinājums 
200 EUR,
1.2.2. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 
palielinājums 500 EUR.
1.3. Transfertu ieņēmumu palieli

nājums 615 422 EUR t.sk.:
1.3.1. Pašvaldību budžetā saņemtie 

transferti no valsts budžeta palieli
nājums 600  372 EUR, (AN mūzikas 
un mākslas skolai 23  499 EUR,  pro
jekts “AN Spāres internātpamatsko
lai mēbeļu un aprīkojuma iegādei” 
2000 EUR; valsts budžeta dotācija 
izglītības iestādēm 525 969 EUR; pro
jekts “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālajās izglītības iestādēs” 
43 904 EUR; projekts “Āraišu Ezerpils 
apbūves restaurācijas un brīvdabas 
ekspozīcijas izveide” 5000 EUR),
1.3.2. Pašvaldību budžetā saņem
tie transferti no citām pašvaldībām 
15 050 EUR.
1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumu 

palielinājums 27 489 EUR t.sk.:
1.4.1. Budžeta iestāžu ieņēmumi pa
lielinājums 27  489 EUR  (maksa par 
izglītības pakalpojumiem un biļešu 
realizāciju).
2. Pamatbudžeta izdevumu palie

linājums 657 060 EUR.
2.1. Pašvaldību teritoriju un mā

jokļu apsaimniekošanas palieli nā
jums – 16 323 EUR, (ūdensapgādes un 
kanalizācijas remonts Drabešu pag., 
katlu mājas Sērmūkšu pamat skolā un 
katlu mājas Jaunatnes tūrisma mītnē 
“Staļļi” uzturēšanai).

2.2. Atpūta, kultūra un reliģija – pa
lielinājums 46 814 EUR, (Drabešu mui
žas sporta un aktīvās atpūtas cen tram 
un Āraišu arheoloģiskajam parkam).

2.3. Izglītība – palielinājums 593 923 
EUR, (izglītības iestāžu uztu  rēšanai).

3. Speciālā budžeta izdevumu   pa
lielinājums 55 000 EUR (autoceļu (ielu) 
uzturēšanai 33  000 EUR, ūdens nova
dīšanas sistēmas sakārtošanai, lietus 
radīto izskalojumu bojājumu novēr
šanai, Meža izziņas parka Spārē vīzijas 
un ieceres izstrādei 22 000 EUR).

Pielikums Nr. 7  Amatas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 10, apstiprināti ar Amatas novada domes 
2017. gada 27. septembra lēmumu Nr. 1  (sēdes protokols Nr. 13)

Turpinājums no 1. lpp.

Par atbalsta aktivitātēm inovāciju sekmēšanai stās
tīja Ekonomikas ministrijas Inovācijas nodaļas vadītājs 
Mārtiņš Jansons, par investīciju piesaisti pašvaldībās 
– Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Investī
ciju piesaistes nodaļas vecākais investīciju projektu 
vadītājs Roberts Gudermanis. Par pašvaldību un uz
ņēmēju sadarbību ceļā uz ekselenci un IT inovācijām 
runāja Latvijas Universitātes un “Microsoft” Inovāciju 
centra un “Divi grupa” pārstāvji, savukārt Laila Gercā
ne dalījās pieredzē par Vidzemes Plānošanas reģiona 
ceļu uz Vidzemes reģiona viedu specializāciju.

Uzņēmējs Jānis Nīmanis pastāstīja par “Autine 
Tools”  izveidi.   Tas ir neliels ģimenes uzņēmums, ko 
radījis kalējs Jānis Nīmanis, pasaulē pazīstams ar vār
du  John Neeman. Viņš apņēmies attīstīt uzņēmuma 
darbību plašāk un uzskata, ka nenovērtējami svarīgi 
ir citiem nodot zināšanas par profesiju, kas pasaulē 
pamazām izzūd.

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka vislielāko pa
teicību Amatas novada domes priekšsēdētājai Elitai 
Eglītei un ārējo sakaru koordinatorei Ritai Mercai par 
sadarbību diskusijas “Inovācijas un digitalizācija paš
valdībās un attīstības sadarbībā” organizēšanā Amatas 
novadā! 

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Latvijas Pašvaldību 
savienība Amatas novadā 
diskutē par inovāciju 
un digitalizācijas lomu 
pašvaldību attīstībā

http://www.amatasnovads.lv/pasvaldiba/normativie-dokumenti/domes-sezu-protokoli/
http://www.amatasnovads.lv/pasvaldiba/normativie-dokumenti/domes-sezu-protokoli/
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Ikviens, kam izveidojies no
dokļu parāds, no 2017. gada 
1. oktobra līdz 2018. gada 2. jan
vārim var Valsts ieņēmumu die
nestā pieteikties nodokļu atbalsta 
pasākumam. Tā ievaros, samak
sājot nodokļu pamat parādu, tiek 
dzēstas nokavēju ma un soda 
naudas. Atbalsta pasākumam var 
pieteikties gan privātpersonas, 
gan komersanti, aizpildot īpaši 
tam paredzētu iesniegumu. No
dokļu atbalsta pasākums attiecas 
uz visiem no dokļu veidiem, izņe
mot nekus tamā īpašuma nodokli 
un soli daritātes nodokli, neatka
rīgi no tā, par cik senu laika pos
mu nodokļu parāds izveidojies.  

Ikviena fiziskā persona var 
pieteikties atbalsta pasāku mam, 
norādot to nodokļu pamatparā
da summu sadalījumā pa nodok
ļu veidiem, kāds tai ir pieteikuma 
iesniegšanas dienā. 

Savukārt juridiskas perso
nas atbalsta pasākumam var 
pieteikt ne lielāku nodokļu pa
matparāda summu, kāda tā bija 
uz 2017. gada 1.  jūniju, un ja tā 
nav samaksāta līdz dienai, kad 
uzņēmums piesakās atbalsta pa
sākumam. Piemēram, ja uzņē
mumam uz 2017.  gada 1.  jūniju 
bija 1000 EUR parāds, bet oktob
rī – jau 2000 EUR, tad atbalsta 
pasākumam tas varēs pieteikt šo 
1000 EUR parādu.

Iesniegumā nodokļu maksā
tājs norāda atbalsta pamatparāda 
summu, nodokļu veidus, uz ku
riem piesaka atbalstu, un cik mē
nešu laikā apņemas to samaksāt. 
Atbalsta pamatparādu var sadalīt 
vienādās daļās, un tas ir mak
sājams reizi mēnesī. Samaksas 
termiņš var tikt pagarināts līdz 
24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 
2019. gada 31. decembrim.

Juridiskās personas iesniegu
mu var aizpildīt un nosūtīt VID 
Elektroniskās deklarēšanas sistē
mā (sadaļā “Dokumenti – Saga
tavot dokumentu “No veidlapas” 
– Citi – “Iesniegums par pie
teikšanos atbalstam nokavējuma 
naudas un soda naudas dzēša
nai”), fiziskās personas iesniegu
mu var iesniegt arī:

•	 personīgi	 vēršoties	 jebkurā	
VID klientu apkalpošanas cen
trā; 

Par nodokļu parādu atlaidēm
UZŅEMĒJDARBĪBA

•	 izmantojot	 drošu	 elek
tronisko parakstu, nosūtot uz 
epas ta adresi vid@vid.gov.lv;

•	 sūtot	 pa	 pastu	 uz	 adresi:	
Valsts ieņēmumu dienestam, 
Talejas ielā 1, Rīgā, LV1978. 

Nodokļu maksātāji, kuri vēlas 
noskaidrot nodokļu pamatparā
da, nokavējuma naudas un soda 
naudas apmēru uz pieteikuma 
iesniegšanas dienu, to var preci
zēt VID EDS. Fiziskās personas, 
kuras nav EDS lietotāji, informā
ciju par savu nodokļu pamatpa
rāda apmēru var iegūt, sazinoties 
ar VID speciālistu, kurš norādīts 
VID nosūtītajā vēstulē. 

Vēršam uzmanību, ka piedalī
ties atbalsta pasākumā nav tiesī
bu šādos gadījumos: 

•	 ja	 attiecībā	 uz	 nodokļu	
maksātāju ir pieņemts lēmums 
par tā saimnieciskās darbības 
apturēšanu;

•	 ja	 nodokļu	 maksātājs	 iz
slēgts no VID Pievienotās vērtī
bas nodokļa maksātāju reģistra;

•	 ja	 kāda	 no	 nodokļu	 mak
sātāja amatpersonām ir iekļauta 
riska personu sarakstā vai no
dokļu maksātāja adrese ir iekļau
ta riska adrešu sarakstā; 

•	 ja	 attiecībā	 uz	 nodokļu	
mak sātāju tiesa ar nolēmumu 
ir pasludinājusi maksātnespējas 
pro cesu.

Šo atbalsta pasākumu nepie
mēro arī tiem nodokļu maksātā
jiem, attiecībā uz kuru parādiem 
savulaik jau tika pieņemti lēmu
mi saskaņā ar 2012. gada Nodok
ļu atbalsta pasākuma likumu, ja 
šie lēmumi joprojām ir spēkā un 
kuru izpildi VID joprojām uz
rauga. 

Jautājumu vai neskaidrību ga
dījumā aicinām zvanīt uz VID 
Nodokļu un muitas informatīvo 
tālruni 6712000, izvēloties pir
mo tēmu “Nodokļi”, konsultēties 
klātienē ikvienā VID klientu ap
kalpošanas centrā vai arī uzdot 
savu jautājumu VID mājaslapas 
sadaļā „Kontakti/Uzdot jautā
jumu VID”. Plašāka informācija 
par nodokļu atbalsta pasākumu, 
kā arī iesniegums pieejams VID 
tīmekļa vietnē sadaļā „Nodokļi/
Noderīgi/Nodokļu parādi”. 

Ar 26 aizvadītām spēlēm 13 komandu priekš
nesumā 27. septembrī aizvadīts tradicionālais, nu 
jau piektais zibensturnīrs “Zelta bucis”. Tajā tika 
pārstāvētas Amatas, Zaubes, Nītaures, Drabešu un 
Cēsu skolu komandas. Jaunāko zēnu grupā ceļojošo 
“Zelta buci” izcīnīja Cēsu zēnu komanda FCCPV. 
Otrie šajā grupā zvaigžņu komanda no Nītaures, 
bet trešie Drabešu “Boom Sticker”. Meitenēm 
otro gadu pēc kārtas zelta bucis dodas uz Amatas 
pamatskolu, otrās – Drabešu L.A.R.S.S, bet trešās – 

Neskatoties uz to, ka tikai svētdien “Ašie” bija ra
žas svētkos Smiltenē, jau otrdien, 3. oktobrī “Ašie” 
metās cīņās bijušā Cēsu rajona skolu rudens kro
sā. Un jāsaka, kā ir – “Ašie” apzeltīja savas mācību 
iestādes. Uzvaras savās grupās Renātei Beļājevai, 
Robertam Aleksim Glazeram, Kārlim Dieviņam 
un Artim Rožkalnam. Aiz Arta otrais Kristiāns 
Potašovs, trešais – Rihards Serģis! Patīkama domi
nance. Mazais Roberts Cercins vēl nav gatavs zi-
beņot, bet katram savs laiks. Tādējādi šodien ir tā 
diena, kad “Ašie” atkārtojuši savas līdz šim veiks
mīgākās sezonas rekordu – izcīnīta jau 91 godalga 
2017. gadā! Un lielais mērķis (100) arī vēl ceļā!

Austris Āboliņš, sporta klubs “Ašais”

Cēsu krosā “Ašie” savas 
skolas apzeltī!

Katru rudeni oktobra pirmajā svētdienā “Ašo” 
ceļi jau neskaitāmus gadus ved Smiltenes virzienā. 
Šeit mēs katru gadu sajūtam īsto rudens elpu un 
svinam tā klātesamību! Kā tradīcija izveidojusies 
arī bagātīga godalgu raža. Tā arī šogad – “Ašajiem” 
sešas godalgotas vietas. Pārliecinoši ātrā kais gan 
grupā, gan visā viena apļa (~3,7  km) distancē 
Roberts Aleksis Glazers, bet otrais aiz komandas 
biedra finišēja Kārlis Dieviņš. Pirmā godalga “Ašo” 
“ādā” Robertam Cercinam! Roberts – otrais grupā. 
Tāpat otrā grupā Renāte Beļājeva, kura zaudēja tikai 
igauņu meitenei. Divu apļu distanci visātrāk veica 
Rihards Serģis, otrais – Artis Rožkalns! Abiem arī 
attiecīgās vietas grupā. Tādējādi rudens īsais cikls 
uzsākts uz urrrrā! 

Austris Āboliņš, sporta klubs “Ašais”

“Ašie” Smiltenē svin 
rudeni ar godalgām

Aizvadīts zibensturnīrs “Zelta bucis”
“Ķipari pipari” (DJP). Savukārt vecāko zēnu grupā 
ceļojošā turnīra balva devās uz Zaubi. Uzvara Z96 
komandai. 

Pateicoties vasarīgajiem laika apstākļiem, 
jaunieši ar pilnu krūti baudīja futbola skaistumu, 
un jācer, ka būs gatavi pēc gada vēl kuplākā pulkā 
atkal mesties cīņās. Tiekamies turnīrā “Zelta bucis” 
2018. gadā!  

Austris Āboliņš, sporta klubs “Ašais”

Mācību gads ir uzņēmis ap griezienus un mēs 
burtiski jo ņojam tam līdzi. Steidzamies cauri solu 
rindām, pa skolas gaiteņiem, no kabineta uz ka
binetu, lai paspētu no vienas stundas uz otru, 
no viena pulciņa uz nākamo, no viena drauga pie 
otra... Laiks paiet nemenot. Tomēr paspējam arī 
uz brīdi apstāties un ieskatīties, kas notiek skolā, 
ko paveikuši un kam gatavojas skolēni, kā pavadīta 
straujā ikdiena. 

Atšķirsim vienu Amatas pa matskolas rudeni, 
paskatī simies, kas tur iekšā... 

Septembris bijis bagāts, kā jau ražas mēnesis. 
Skolas gads iesākās ar saulainu 1. septembri, prie
ku par 12 pirmklasniekiem un gandarījumu, ka visi 
11 iepriekšējā gada absolventi turpina izglītošanos 
ģimnāzijās un profesionālās izglītības iestādēs. 
Esam mācījušies drošību dienā bez skolas zvana, 
kārtojuši rudens ziedus, klau sījušies Ineses Zande
res dzeju, paši piedalījušies un atbalstījuši 5. klases 
skolnieci Viktoriju Naklonovu Cēsu bibliotēkas rī
kotajā dzejas slama pasākumā. Olimpiskajā dienā 
gan vingrojām, gan tikāmies ar olimpiešiem. Eiro
pas sporta nedēļas ietvaros spēles azarts aizrāva 
“Zelta buča” turnīrā futbolā Drabešos, no kura mei
teņu komanda pārveda galveno balvu. 6. un 1. klase, 
audzinātājas Inese GraudiņaZalaka un Sanita Bēr
ziņa, piedalījās LVM rīkotajās meža dienās Vijciemā 
un Tērvetē. Sākumskolas klašu skolēni tikās azar
tiskā un izzinošā  skolotājas Sanitas Bērziņas or
ganizētā Rudens meistarklašu  stundā. Interesentu 
grupa apmeklēja Zinātnieku nakts pasākumu Cēsīs. 

Liels prieks par sasnie gu miem starptautiskajā 
Ekoskolu programmā, jo jau 14. reizi saņēmām Zaļā 
karoga sertifikātu. 

Skola nodrošinās 9 interešu izglītības program

mas, kurās darbosies 82 skolēni. Pateicoties Amatas 
novada pašvaldības atbalstam un vecāku ieintere
sētībai, varēsim apmeklēt 12 “Mūzika Tev” abone
mentnodarbības Rīgā.

Oktobris solās būt tikpat spraigs un zinātkāres 
darbiem piepildīts. Lūk, daži no citādās mācīšanās 
un mācīšanas pasākumiem: labdarības aktivitātes 
Starptautiskajā dzīvnieku dienā, Veselības diena, 
starptautiskā Putras diena, UNESCO diena par at
bildīgu pārtikas patēriņu, folkloras stunda... Bet par 
to detalizētāk lasiet skolas mājaslapā un sekojiet 
mums sociālajos tīklos. Plānojam aktivitātes skolē
nu rudens brīvdienām.

Lai labiem notikumiem un augstvērtīgiem rezul
tātiem bagāts mācību gads! 

Aija Pundure,
ārpusstundu darba organizatore

Ekoskolu balvu pasniegšanas ceremonijā Santa 
Eglīte, Ekoskolu programmas vadītājs Daniels 
Trukšāns un Viktorija Vildiņa.

Amatas pamatskolas ziņas
IZGLĪTĪBA

SPORTS

Latvijas Lauku tūrisma asoci
ācija “Lauku ceļotājs” sadarbībā 
ar Olustvere School of Service 
and Rural Economics (Igaunija) 
un Norwegian Rural tourism 
and local food “HANEN” (Nor
vēģija) ir izdevusi jaunu rokas
grāmatu “Kā atvērt “Lauku labu
mu” veikalu”.

“Lauku ceļotāja” mācību viet
nē https://macies.celotajs.lv at
rodams ap  mācības kurss “Pakal
pojumu dizains lauku mazajos 
un mikro uzņēmumos“. 

Rokasgrāmata domāta māj
ražotājiem un citiem mazajiem 

Kā atvērt lauku labumu veikalu
uzņēmējiem, kuri vēlas atvērt 
savu veikalu, lai saīsinātu savas 
ražotās produkcijas ceļu un iz
maksas līdz pircējam. Rokasgrā
mata sniedz ieskatu jomās, ar 
kurām nāksies saskarties veikala 
plānošanas un izveidošanas pro
cesā  – sākot no likumdošanas 
prasībām līdz telpu dizainam un 
mārketingam. Katrai tēmai doti 
piemēri no prakses un norādes, 
kur meklēt izsmeļošu informā
ciju.

Rokasgrāmatu “Kā atvērt 
“Lauku labumu” veikalu” iespē
jams lejuplādēt pdf formātā.

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/iesniegums._atbalstam.docx
https://www.vid.gov.lv/lv/nodokli
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/iesniegums._atbalstam.docx
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/iesniegums._atbalstam.docx
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/iesniegums._atbalstam.docx
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/iesniegums._atbalstam.docx
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&id=4946&hl=1
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&id=4946&hl=1
mailto:vid@vid.gov.lv
https://likumi.lv/doc.php?id=250690
https://likumi.lv/doc.php?id=250690
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataju-klientu-apkalposana
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataju-klientu-apkalposana
https://www.vid.gov.lv/lv/uzdot-jautajumu-vid
https://www.vid.gov.lv/lv/uzdot-jautajumu-vid
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atbalsta-pasakums
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atbalsta-pasakums
http://www.xn--sk-aais-tqb.lv/zinas/2017/params/post/1315257/cesu-krosa---asie-savas-skolas-apzelti
http://www.xn--sk-aais-tqb.lv/zinas/2017/params/post/1315257/cesu-krosa---asie-savas-skolas-apzelti
https://62.63.146.21/owa/redir.aspx?C=gRFC6OWUnywL7kcxkYMQNvqGKk_liBn4-Ey_NzADyhBeSssYowTVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.celotajs.lv%2fcont%2fprof%2fnews%2f2017%2fRokasgramata_ka_atvert_lauku_labumu_veikalu.pdf
https://62.63.146.21/owa/redir.aspx?C=gRFC6OWUnywL7kcxkYMQNvqGKk_liBn4-Ey_NzADyhBeSssYowTVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.celotajs.lv%2fcont%2fprof%2fnews%2f2017%2fRokasgramata_ka_atvert_lauku_labumu_veikalu.pdf
https://62.63.146.21/owa/redir.aspx?C=98w-R1119kxtkUlSQH4m1_dCIJ8HeiVh7Rig0EdcnnZeSssYowTVCA..&URL=https%3a%2f%2fmacies.celotajs.lv%2f
https://62.63.146.21/owa/redir.aspx?C=EDidPtv1eHkLMInuxjwHuDsRJszlZutnqAfL3nDB69leSssYowTVCA..&URL=https%3a%2f%2fmacies.celotajs.lv%2fcourse%2fview.php%3fid%3d52
https://62.63.146.21/owa/redir.aspx?C=EDidPtv1eHkLMInuxjwHuDsRJszlZutnqAfL3nDB69leSssYowTVCA..&URL=https%3a%2f%2fmacies.celotajs.lv%2fcourse%2fview.php%3fid%3d52
https://62.63.146.21/owa/redir.aspx?C=EDidPtv1eHkLMInuxjwHuDsRJszlZutnqAfL3nDB69leSssYowTVCA..&URL=https%3a%2f%2fmacies.celotajs.lv%2fcourse%2fview.php%3fid%3d52
https://62.63.146.21/owa/redir.aspx?C=gRFC6OWUnywL7kcxkYMQNvqGKk_liBn4-Ey_NzADyhBeSssYowTVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.celotajs.lv%2fcont%2fprof%2fnews%2f2017%2fRokasgramata_ka_atvert_lauku_labumu_veikalu.pdf
https://62.63.146.21/owa/redir.aspx?C=gRFC6OWUnywL7kcxkYMQNvqGKk_liBn4-Ey_NzADyhBeSssYowTVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.celotajs.lv%2fcont%2fprof%2fnews%2f2017%2fRokasgramata_ka_atvert_lauku_labumu_veikalu.pdf
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SVEICAM
NOVADĀ DZIMUŠOS
UN VIŅU VECĀKUS!

Sveicam
septembra  

     jubilārus!

Amatas novadā
mūžībā aizgājuši

Amatas pagastā 
Vallija Jansone – 75 gadi
Jānis Ķipēns – 75 gadi
Juris Logins – 75 gadi
Rasma Pēce – 84 gadi
Bruno Seiga – 86 gadi
Aina Gobiņa – 87 gadi
Aina Rūse – 90 gadi.
 
Nītaures pagastā
Dzintra Cipule – 80 gadi
Meta Čauna– 83 gadi
Lidija Picka – 88 gadi
Franciska Regute – 96 gadi
Vija Setkovska – 88 gadi
Māris Krastiņš – 75 gadi

Skujenes pagastā
Dzidra Birkenfelde – 89 gadi
Aina Biruta Dzene – 83 gadi
Valērija GedroicaJurago – 
         84 gadi
Pēteris Lācis – 87 gadi
Māris Grīnbergs – 80 gadi

Zaubes pagastā
Vallija Dagnija Kondrāte – 
         85 gadi
Rasma  Ozola – 84 gadi
Ojārs Evalds Bīriņš – 80 gadi
Edīte Šnepste – 75 gadi

Drabešu pagastā
Lidija Skaidrīte Pētersone – 
         91 gads
Velta Amālija Salaveja – 
         91 gads
Staņislavs Ratnieks – 88 gadi
Aira Brigita Bierne – 87 gadi
Klaudija Stuce – 85 gadi
Veronika Kļaviņa – 84 gadi
Rita Bauere – 82 gadi
Astrīda Eglīte – 81 gads
Gunārs Valainis – 81 gadi
Marija Ozere – 80 gadi
Kārlis Āboliņš – 80 gadi
Anastasija Berkholce – 75 gadi
Velta Didrihsone – 75 gadi
Laima Rone – 75 gadi

Zaubes jauktais koris 
un diriģente Solveiga Vītoliņa 

aicina pievienoties 
jaunus dalībniekus 
soprānu, altu, tenoru 
un basu balss grupās! 
Mēģinājumi notiek 

trešdienās plkst 18.30
 Zaubes kultūras centrā.

Amatas novada amata meistari 
un rokdarbu pratēji !

Aicinām piedalīties  ikgadējā novada amatnieku 
un rokdarbu meistaru darbu izstādē, 

kas notiks Līvu bibliotēkā un tiks atklāta 2. decembrī plkst. 12.00.
Izstādes tēma “Ceļā uz Dziesmusvētkiem”

Darbi jāiesniedz Drabešu muižas Amatu mājā 27. novembrī, 
iepriekš sazinoties pa tālruni 29199870

Izstādi rīko biedrība Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs „KasTe”, 
Drabešu muižas Amatu māja sadarbībā ar Līvu bibliotēku.

Drabešu pagastā
Leonards Jānis Miezītis

Adele Šelengova

Amatas pagastā
Jānis Avens 

(04.08.1954.–29.09.2017.)

Drabešu pagastā
Judīte Ausma Gaile 

(18.08.1944.–15.09.2017.)
Juris Ganševskis 

(28.11.1949.–22.09.2017.)

 Skujenes pagastā
Dzidra Grundule 

(29.08.1930.–08.10.2017.) 
Nītaures pagastā
Zigurds Markuss 

(08.08.1954.–22.09.2017.)
Maiga Rukša 

(02.02.1947.–22.09.2017.)
Františka Zilgalve 

(03.12.1940.26.09.2017.)
Zaubes pagastā
Jurijs Kubiņecs 

(18.12.1963.31.08.2017.)

Zaubes kultūras namā 
•	 TLM	rokdarbu	pulciņš	“Trejdeviņi”	(vadītāja Sandra 
SlavišenaDorša), otrdienās no plkst. 12.00 līdz 15.00
•	 Zaubes jauktais koris (vadītāja Solveiga Vītoliņa, 
koncertmeistars Dainis Lazdiņš), mēģinājumi sestdienās plkst. 18.30 
(pēc vienošanās), trešdienās plkst. 18.30; 1 reizi mēnesī ceturtdienās 
kopmēģinājums Cēsīs
•	 Līnijdeju	kolektīvs	“Tik	un	tā...” (vadītāja Irēna Rešetņika) 
mēģinājumi pirmdienās plkst. 18.30
•	 Aerobika – deju fitness ar zumbas elementiem (vadītāja 
Sarmīte Mellēna),  pirmdienās plkst. 15.30, ceturtdienās plkst. 19.00

Informācija: Sandra SlavišenaDorša, t. 26679328

Skujenes tautas namā
•	 Skujenes	bērnu	teātris	“Mēs”	(vadītāja Baiba Jukņēviča),
mēģinājumi ceturtdienās plkst. 16.00
•	 Skujenes	lauku	teātris (vadītāja Baiba Jukņēviča),
mēģinājumi piektdienās plkst. 18.00
•	 Sieviešu	vokālais	ansamblis	“Dalvijas” (vadītāja Alise Ketlere
Kaņepone), mēģinājumi ceturtdienās plkst. 18.00
•	 Vidējās	paaudzes	deju	kolektīvs	“Skujene” (vadītāja Solvita 
Krastiņa), mēģinājumi piektdienās plkst. 20.00
•	 Vingrošana (vadītāja Ruta Kazerovska), otrdienās plkst.15.00
•	 Pirmsskolas deju pulciņš (vadītāja Solvita Krastiņa), 
mēģinājumi sestdienās plkst. 11.00

Informācija: Solvita Krastiņa, t. 29466367

Nītaures kultūras namā 
•	 Nītaures	lauku	teātris (vadītāja Lauma Vītola), mēģinājumi 
otrdienās no plkst. 18.00 līdz 21.00
•	 Nītaures	Tautas	koris (vadītāja Alise Ērmane), mēģinājumi 
trešdienās no plkst. 19.30
•	 Jauniešu	deju	kolektīvs	(vadītāja Paula Āboliņa), mēģinājumi 
ceturtdienās plkst. 19.00
Baibas Balodes rokdarbu studija, katrā otrajā svētdienā 
plkst. 13.00

Informācija: Larisa Šteina, t. 26389396

Amatas kultūras centrā 
•	 Vidējās	paaudzes	deju	kolektīvs	“Amata’’ (vadītāja Lilita 
Ventere), mēģinājumi trešdienās plkst. 20.00, svētdienās plkst. 18.00
•	 Amatierteātris	“Taka” (vadītāja Laila Vaičūna),
mēģinājumi otrdienās no plkst. 19.00, piektdienās no plkst. 19.00
•	 Līnijdeju	grupa (vadītāja Irēna Rešetņika), mēģinājumi 
trešdienās no plkst. 19.00
•	 Vīru	koris	“Cēsis’’	(vadītāja Marika SlotinaBrante),
mēģinājumi Drabešu tautas namā ceturtdienās plkst.18.00

Informācija: Amatas kultūras centrs, t. 28624831

Amatas mūzikas un mākslas skolā 
pieaugušajiem
•	 Zīmēšana	un	gleznošana (skolotāja Jureta Dobenberga) 
Nītaurē mākslas skolas telpās otrdienās plkst. 18.00
•	 Zīmēšana	un	gleznošana	(skolotājs Juris Bindemanis) 
Ieriķos mākslas skolas telpās ceturtdienās plkst. 18.00

Informācija:  Marika BusoteUzulina tālr. 27749775

Drabešu muižas Amatu mājā
•	 Aušana (vadītāja Rudīte Platā),  otrdienās plkst. 18.00
•	 Keramika (vadītājs Einārs Dumpis), piektdienās plkst. 18.00
•	 Adīšana (vadītāja Viktorija Sīviņa), (diena tiks precizēta) plkst. 18.00
•	 Filcēšana	(vadītāja Inese Jansone), 2x mēnesī trešdienās (datumi 
tiks precizēti) plkst. 18.00
•	 Tekstilmozaīka (vadītāja Dita Ziemele), trešdienās plkst. 18.00
•	 Stikla	apgleznošana,	vitrāžas	imitācija (vadītāja Kristīne 
Grimma), (diena tiks precizēta) plkst.18.00
•	 Vakarēšana	ar	stāstnieci (vadītāja Sanda Salmiņa) katra mēneša 
pirmajā otrdienā (7. nov., 5. dec.) plkst. 18.00
•	 Tautas	mūzikas	instrumentu	spēle	–	kokle (vadītāja Rasa 
Roze) 2x mēnesī nedēļas nogalēs
•	 Tautas	mūzikas	kapela	“Drabešu	muižas	muzikanti”	(vadītāji 
Tālis Karlsons, Inese Roze), svētdienās 
•	 Folkloras	kopa	“Ore” (vadītāja Inese Roze), svētdienās

Informācija: Inese Roze, t. 29199870

Amatas novada radošie pašdarbības kolektīvi aicina – nāc mūsu pulkā!

Kādā septembra vakarā 
Āraišu arheoloģiskajā parkā 
laika rats pagriezās atpakaļ… 
Ezerpils pārvērtās par filmas 
“Baltu ciltis” Last Pagans of 
Europe uzņemšanas laukumu.

Filma ir par 13. gadsimta bal
tu tautām, kas vēlāk izveidoja 
latviešu nāciju. Filmas galvenais 
varonis, tirgotājs Larss no Got
landes, apceļo zemes, ko apdzī
vo kurši, latgaļi, sēļi, zemgaļi, 
prūši, jātvingi, galindi, augštaiši 
un žemaiši, kas tobrīd sasnieguši 
savu augstāko attīstības pakāpi. 
Vēsturiskas rekonstrukcijas un 

inscenējumi, datoranimācija un 
zinātnisko ekspertu aizkadra 
teksts ļaus ieskatīties Baltijas re
ģiona seno tautu, Eiropas pēdējo 
pagānu dzīvē – ko viņi darīja, 
kam ticēja un kas viņus darīja 
stiprus?

Mums ir prieks, ka Āraišu 
ezer pils ir vieta, kas simpatizē
jusi filmas režisoriem, brāļiem 
Ābelēm un filmēšanas koman
dai, veidojot stāstu – populārzi
nātnisku filmu par Eiropas pēdē
jiem pagāniem – baltu ciltīm.

Gaidīsim pirmizrādi! Lai 
izdodas!

“Baltu ciltis” Āraišu ezerpilī

Nūjošanas nodarbība Skujenē
Aicināti apmeklētāji ar un bez priekšzināšanām 
nūjošanā. Nūjas tiks nodrošinātas. 
Skujenes bibliotēkas lasītavā no plkst. 14.30 līdz 16.30

14.
oktobrī

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

17.
oktobrī

Vingrošanas nodarbību cikls senioriem un 
citiem interesentiem Amatas novada kultūras 
centrā, katru otrdienu no plkst. 11.00 līdz 12.00

17.
oktobrī

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

19.
oktobrī

Nodarbība “Jauno māmiņu un bēbīšu skola”
Nītaures kultūras namā plkst 10.00

24.
oktobrī

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

Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi*
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