
Tikai vienreiz gadā ir mierīgākā un skaistākā nakts – 
Ziemassvētku nakts, kad visspožāk spīd zvaigznes un 
cilvēku sirdīs mājo siltums. Lai Amatas novada ļaudīm 
miers virs zemes un labs prāts. 

Izvērtējot 2019. gadu Amatas novadā, nāk prātā 
paveik tie investīciju projekti, pārmaiņas un izaicinājumi 
izglītībā un gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas 
uzsākšana. Vai būs atgriešanās Cēsu rajona padomes 
laikos (kā bieži dzirdu ļaudis runājam), vai tiks veidots 
jauns Cēsu novads ar 21. gadsimta pārvaldes modeli? 
Kādas pārmaiņas tad skars lauku ļaudis? Vai Latvijai 
izdosies saglabāt apdzīvotas lauku viensētas nākotnē? 
Varam uzdot daudz jautājumu, bet atbildes mūs bieži 
neapmierina vai to vēl nav. 

Amatas novads 2020. gadā svinēs pastāvēšanas 
20  gadus, kad varēsim gan palepoties, gan pakritizēt.  

“Amatas Vēstis” lasītājiem vēlu daudz jaunu ziņu 
izlasīt un pārspriest. Ikvienam Amatas novada iedzī vo
tājam mīlestību, veselību, veiksmi un darbošanās prieku 
Jaunajā gadā! 

Amatas novada domes
priekšsēdētāja Elita Eglīte

 PASĀKUMU KALENDĀRS

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

          www.amatasnovads.lv          facebook.com/amataLV  

          twitter.com/AmatasNovads             instagram.com/visitamata

Amatas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums Nr. 130                 2019. gada 13. decembris

21. 
decembris

Puzuru darbnīca. Vietu skaits ierobežots. 
Pieteikšanās pa t. 29199870
Drabešu muižas Amatu mājā plkst. 12.00

21. 
decembris

Ziemassvētku izrāde “Brīnumi tiešām 
notiek”. Piedalās Amatas kultūras centra 
pašdarbības kolektīvi. 
Amatas kultūras centrā plkst. 19.00, 
ieeja bez maksas
Plkst. 21.00 svētku balle, spēlēs grupa 
”Pusnakts”, ieeja 3,00 EUR

22. 
decembris

4. Adventa svētdienas dievkalpojums
Āraišu ev. lut. baznīcā plkst. 11.00

22. 
decembris

4. Adventa dievkalpojums
Ērģeļu iesvētīšana, prāvests Dzintars 
Laugalis
Zaubes luterāņu baznīcā plkst. 14.00

24. 
decembris

Ziemassvētku dievkalpojums 
Zaubes luterāņu baznīcā plkst. 1400

24. 
decembris

Ziemassvētku vakara svētku 
dievkalpojums
kopā ar māsām Kalteniecēm
Nītaures luterāņu baznīcā plkst. 17.00

24. 
decembris

Kristus piedzimšanas svētvakara 
dievkalpojums
Āraišu ev. lut. baznīcā plkst. 18.00

24. 
decembris

Ziemassvētku dievkalpojums 
Skujenes ev. lut. baznīcā plkst. 20.00

25. 
decembris

Kristus piedzimšanas svētku / 
1. Ziemassvētku dievkalpojums
Āraišu ev. lut. baznīcā plkst. 11.00

26. 
decembris

Ziemassvētku koncerts “Maigs ziemas 
pieskāriens”. Skanēs gaišas, sirdssiltas 
akadēmiskās un populārās melodijas jaunā, vēl 
nedzirdētā skanējumā.
Amatas novada pašvaldības ēkā “Ausmas” 
plkst. 16.00, ieeja bez maksas
Aicināti gan Amatas novada, gan kaimiņu 
novadu iedzīvotāji!

14., 15. 
decembris

Ziemassvētku tirdziņš. Amatas un 
kaimiņu novadu ražotāju labumu tirdziņš, 
radošās darbnīcas, aktivitātes bērniem, 
ekskursija Ezerpilī, silti ēdieni un dzērieni.  
Āraišu Arheoloģiskajā parkā plkst. 10.00–
15.00

14.
 decembris

Filma “Dvēseļu putenis”. Pēc filmas 
tikšanās ar masu skatu dalībniekiem – 
skujeniešiem.
Skujenes tautas namā plkst. 16.00, 
ieeja 2,00 EUR

14. 
decembris

”Uz kupenas….” Amatas novada mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts.
Nītaures kultūras namā plkst. 16.00, 
ieeja bez maksas

15. 
decembris

3. Adventa dievkalpojums
Nītaures luterāņu baznīcā plkst. 12.00

18. 
decembris

Ziemassvētku pārsteiguma luga “Rūķu 
sētas stāsts”. Riharda Rudzīša ģimenes 
muzikālā izrāde. Aicinām ģimenes ar 
bērniem!
Zaubes kultūras namā plkst. 19.00, 
ieeja bez maksas

19. 
decembris

Lasītāju pēcpusdiena pie tējas tases. 
Sarunas par grāmatām, aktīvāko lasītāju 
godināšana un Turcijas iepazīšana kopā 
ar Daci Ķeņģi. 
Ģikšu bibliotēkā plkst. 15.00, 
ieeja bez maksas

19. 
decembris

Ziemassvētku balle Zaubes senioriem. 
Spēlēs grupa “Baltie lāči”. Līdzi ņemt 
groziņu.
Zaubes kultūras namā plkst. 18.00, 
ieeja bez maksas

20. 
decembris

Nītaures vidusskolas Ziemassvētku 
pasākums “Citādā pasaule”
Nītaures kultūras namā plkst. 13.00, 
ieeja bez maksas

27. 
decembris

Muzikāla izrāde bērniem 
“Ziemassvētki vēlmju mežā”
Skujenes tautas namā plkst. 16.00, 
ieeja bez maksas

27. 
decembris

Senioru Ziemassvētku eglīte
Nītaures kultūras namā plkst. 13.00 

27. 
decembris

Ivetas Baumanes un Roberta 
Pētersona koncerts
Ieriķu bibliotēkā plkst. 18.00, 
ieeja bez maksas 

28. 
decembris

Grupas “Ducele” koncerts. 
Pēc koncerta ikviens aicināts būt kopā, 
gaidot Jauno gadu, līdzi ņemot groziņus.
Skujenes tautas namā plkst. 16.00, 
ieeja bez maksas 

28. 
decembris

Ziemassvētku pasākums bērniem 
“Lāstekas jociņi”
Nītaures kultūras namā plkst 11.00, 
ieeja bez maksas

30. 
decembris

Ziemassvētku pasākums bērniem 
“Lāstekas jociņi”
Amatas kultūras centrā plkst. 16.00, 
ieeja bez maksas

31. 
decembris

Jaunā gada sagaidīšanas balle
Līdzi ņemt groziņus.
Zaubes pamatskolas zālē plkst. 22.00, 
ieeja 3,00 EUR

Līdz 31. 
janvārim

Valdas Bomikas tīmekļoto gleznu 
izstāde “Mana pasaule” 
Ieriķu bibliotēkā, izstāde apskatāma 
bibliotēkas darba laikā

5.
janvārī

Zvaigznes dienas pasākums senioriem
Amatas kultūras centrā plkst. 14.00 

Koks ir nacionālā bagātība, kas 
ir jāizmanto, tā uzskata “DORES 
FABRIKAS” izveidotājs Egons 
Garklāvs. Latvijas kokam viņš 
devis atpazīstamību pasaulē un 
trešdien, 4. decembrī, saņēma 
meža nozares gada balvu “Zelta 
čiekurs” par mūža ieguldījumu. 
Tā ir gadskārtēja augstākā atzinī-
ba par nozarē nozīmīgiem sasnie-
gumiem un ieguldījumiem, kas 
novērtēti ar vēl vienu balvu par 
inovatīvu uzņēmējdarbību, radot 
koka līdzsvara ritenīti.

Egons Garklāvs devis kokam 

pavisam citu vērtību, pirms 30 ga-
diem izveidojot guļbūvju ražotni, 
kas šobrīd ir viena no inovatīvā-
kajām Latvijā. “DORES FABRI-
KĀ” top visas “Dores” māju koka 
daļas – sākot no grīdas pamata 
dēļiem līdz pat jumta konstrukci-
jām. Produktivitāte ir augsta, cil-
vēku pašā ražošanas procesā nav 
daudz – tikai astoņi. Tas – patei-
coties automatizētam procesam, 
kas panākts ar savām vajadzībām 
izprojektētām un izgatavotām ie-
kārtām.

“Tad, kad viss te Latvijā, visas 

“Zelta čiekuru” par mūža ieguldījumu 
saņem “DORES FABRIKAS” izveidotājs 
Egons Garklāvs

iepriekšējās rūpniecības pabruka, 
vienīgais resurss, kas bija Latvijā 
pieejams un ko varētu eksportēt, 
bija koks un kaut kas no koka. Tā 
mēs pievērsāmies tai koku tēmai 
un sākām to attīstīt un pilnveidot, 
Latvijā sākotnēji saražojot iekār-
tas, ko mums pašiem vajadzēja 
savai ražošanai. Pēc tam sākām 
ražot citiem, un tā mēs te visi 
kopā paralēli attīstījāmies,” stāstī-
ja “DORES FABRIKAS” izveido-
tājs Egons Garklāvs.

Turpinājums 5. lpp.

Adventes vainagā četras sveces
Decembrī dedzināt sāc
Dvēseles mieram un baltajam sniegam,
Kas ciemos pie Tevis nāk.
Un aizdedz skujas zariņu zaļo,
Lai smarža istabā kūp.
Aizdzenot projām ikdienu skaļo, 
Lai rūpes pamazām drūp. 
  (Elmīra Matule) 
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Amatas novada pašvaldības 
domes sēdē 2019. gada 20. no-
vembrī lēma: 

•	 par	pašvaldības	2020.	gada	
budžeta prioritātēm;

•	 par	Amatas	novada	pašval-
dības saistošo noteikumu Nr. 12 
“Nolikums par lašveidīgo zivju 
licencēto makšķerēšanu Gaujā 
un Braslā” apstiprināšanu;

•	 par	Amatas	novada	pašval-
dības amata vienību saraksta ap-
stiprināšanu;

•	 par	 projekta	 pieteikuma	
iesniegšanu Latvijas Lauku at-
tīstības programmas 2014.–
2020.  gadam pasākumā “Pa-
matpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”;

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	
“Spāres speciālā skola” Spārē, 
Amatas pagastā, Amatas nova-
dā, ēku nodošanu Amatas nova-
da pašvaldībai;

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	
“Lauku Aleksandri”, kadastra 
numurs 42780070194, nodoša-
nu atsavināšanai un izsoles no-
teikumu apstiprināšanu;

•	 par	 nekustamā	 īpašu-
ma “Ričioņi”, kadastra numurs 
42460070349, nodošanu atsa-
vināšanai un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu;

•	 par	pašvaldības	nekustamā	
īpašuma “Pie Rožkalniem”, Sku-
jenes pagasts, Amatas novads, 
atsavināšanas procesa pabeigša-
nu;

2019. gada 20. novembrī
Apstiprināti ar Amatas no-

vada domes  2019. gada 20. no-
vembra sēdes lēmumu (proto-
kols Nr. 14, 2.§)

Izdoti, pamatojoties uz Zvej-
niecības likuma 10. panta piek-
to daļu un Ministru kabineta 
22.12.2015. noteikumu Nr. 799 
„Licencētās makšķerēšanas, vē-
žošanas un zemūdens medību 
kārtība” 13. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Licencētā makšķerēšana 

paredzēta:
1.1. Gaujas upē, sākot no au-

toceļa A1 tilta pār Gauju (Ādažu 
novadā) augšup pret straumi līdz 
Abula upes ietekai Gaujā (Beve-
rīnas novadā). Šis upes posms 
atrodas Ādažu, Inčukalna, Sējas, 
Krimuldas, Siguldas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Amatas, Cēsu, Prie-
kuļu, Kocēnu, Burtnieku, Beve-
rīnas novada un Valmieras pilsē-
tas teritorijās. 

1.2. Braslas upes posmā, kas 
atrodas Pārgaujas un Krimul-
das novada teritorijā, no ietekas 
Gaujā augšup pret straumi līdz 
Braslas zivjaudzētavas teritorijas 
tuvākajai robežai.

2.  Atbilstoši Civillikuma 
1. pielikumam (1102. pantam) 
Gauja un Brasla ir publiskas 
upes, kurās zvejas tiesības pie-
der valstij.

3. Licencētā makšķerēšana 
Gaujas un Braslas upēs ievies-
ta saskaņā ar Ministru kabineta 
2015. gada 22. decembra notei-
kumu Nr. 799 “Licencētās mak-
šķerēšanas, vēžošanas un zem-
ūdens medību kārtība” (turpmāk 
– noteikumi Nr. 799) 5.2. apakš-
punktu, lai mazinātu antropo-
gēno slodzi un radītu labvēlīgus 
apstākļus dabas resursu ilgtspē-
jīgai un saudzējošai izmantoša-
nai, zivju resursu pavairošanai 
un aizsardzībai, un makšķerēša-
nas tūrisma veicināšanai.

4. Licencētā makšķerēšana 
tiek īstenota saskaņā ar notei-
kumiem Nr. 799, Ministru ka-
bineta 2015. gada 22. decembra 
noteikumiem Nr. 800 “Makšķe-
rēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību noteikumi” (turpmāk – 
noteikumi Nr. 800) un šo noliku-
mu.

5. Licencētā makšķerēšana, 
izmantojot spiningošanu vai 
mušiņmakšķerēšanu ar māks-
līgo ēsmu attiecināma uz laša 
(Salmo salar) un taimiņa (Salmo 
trutta) ieguvi, un tā darbojas šī 
Nolikuma 8.1. punktā noteiktajā 
laika periodā un 8.2. punktā no-
rādītajās diennakts stundās. Citu 
zivju makšķerēšanu, izņemot 
spiningošanu un mušiņmakšķe-
rēšanu ar mākslīgo ēsmu, Gaujas 
un Braslas upju posmos, kuros 
ieviesta licencētā makšķerēšana, 
šī nolikuma 8.1. punktā minētajā 
periodā un 8.2. punktā norādī-

Domes sēdē 20. novembrī
•	 par	pašvaldības	nekustamā	

īpašuma “Spriguļi”, Amatas pa-
gasts, Amatas novads, atsavinā-
šanas procesa pabeigšanu;

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

•	 par	 Drabešu	 pagasta	 ne-
kustamā īpašuma [..] zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 
[..] sadalīšanu;

•	 par	 Amatas	 pagasta	 ne-
kustamā īpašuma „Lejas Odiņi” 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 42420050196 sadalīša-
nu;

•	 par	 Skujenes	 pagasta	 ne-
kustamā īpašuma „Mežmaļi” 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 42780090029 sadalīša-
nu;

•	 par	 Skujenes	 pagasta	 ne-
kustamā īpašuma “Lejas Sīļi” sa-
dalīšanu un nosaukuma  apstip-
rināšanu;

•	 par	Zaubes	pagasta	nekus-
tamā īpašuma [..] sadalīšanu un 
nosaukuma  apstiprināšanu;

•	 par	zemes	ierīcības	projek-
ta [..], Amatas pagastā, Amatas 
novadā, apstiprināšanu;

•	 par	 zemes	 ierīcības	 pro-
jekta apstiprināšanu Skujenes 
pagasta nekustamā īpašuma „Vi-
zuļi” sadalīšanai;

•	 par	 zemes	 ierīcības	 pro-
jekta apstiprināšanu Drabešu 
pagasta nekustamā īpašuma [..] 
sadalīšanai;

•	 par	Zaubes	pagasta	nekus-
tamā īpašuma “Upes Bērziņi” 
adreses apstiprināšanu;

•	 par	Zaubes	pagasta	nekus-
tamā īpašuma “Zaubes Ezerma-
ļi” (NĪ kad. Nr.  42960050246) 
nosaukuma un adreses maiņu;

•	 par	 zemes	 nomas	 līguma	
apstiprināšanu.

Nākamā domes sēde – 
18.12.2019. plkst. 14.00

Saistošie noteikumi Nr. 12
“Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto 
makšķerēšanu Gaujā un Braslā”

tajās diennakts stundās drīkst 
veikt saskaņā ar noteikumiem 
Nr. 800, neiegādājoties licenci. 

6. Licencēto makšķerēšanu 
Gaujas un Braslas upju posmos  
saskaņā ar šī nolikuma 1. punktā 
norādīto pašvaldību pilnvaro-
jumu organizē biedrība “Gaujas 
ilgtspējīgas attīstības biedrība” 
(turpmāk tekstā “GIAB”), kas 
izveidota Gaujas un tās baseina 
upju apsaimniekošanai. “GIAB” 
adrese: Spriņģu iela 4, Līgatne, 
Līgatnes novads, LV-4110, reģis-
trācijas Nr.  50008235771, kon-
takttālrunis 29412602, e-pasts: 
novadadome@ligatne.lv. 

II. Licencētās makšķerēša-
nas noteikumi 

7. Licencētā makšķerēšana 
Gaujā un Braslas upē tiek orga-
nizēta 6 (sešos) posmos, sākot 
no Ādažu novada līdz Burtnie-
ku un Beverīnas novadam (visu 
posmu robežas norādītas virzie-
nā augšup pret straumi):

7.1. Pirmais posms – Gau-
jā no autoceļa A1 (Baltezers – 
Igaunijas robeža) tilta līdz auto-
ceļa A3 (Inčukalns – Valmiera 
– Igaunijas robeža) tiltam;

7.2. Otrais posms – Gaujā no 
autoceļa A3 (Inčukalns – Val-
miera – Igaunijas robeža) tilta 
līdz autoceļa P8 (Inciems – Si-
gulda – Ķegums) tiltam;

7.3. Trešais posms – Gaujā no 
autoceļa P8 (Inciems – Sigulda 
– Ķegums) tilta līdz Braslas upes 
ietekai Gaujā;

7.4. Ceturtais posms – Bras-
las upē no ietekas Gaujā līdz 
Braslas zivjaudzētavas teritorijas 
tuvākajai robežai (virzienā aug-
šup pret straumi);

7.5. Piektais posms – Gaujā 
starp Braslas un Amatas iete-
kām;

7.6. Sestais posms – Gaujā 
starp Amatas un Abula ietekām.

8. Licencētā makšķerēšana 
Gaujā un Braslā notiek saskaņā 
ar noteikumiem Nr. 800 ar šā-
diem papildu nosacījumiem:

8.1. licencētās makšķerēša-
nas periods visos posmos ir no 
1. janvāra līdz 30. aprīlim;

8.2. licences izmantošanas 
laika periods ir no astronomis-
kā saullēkta brīža līdz astrono-
miskā saulrieta brīdim licences 
norādītajā darbības posmā un 
termiņā;

8.3. licencētās makšķerēšanas 
nolikuma 8.1. punktā noteiktajā 
laika periodā 7. punktā aprakstī-
tajos makšķerēšanas posmos 
makšķerēšana ar mākslīgo ēsmu 
(spiningošana, mušiņmakšķerē-
šana) atļauta, tikai iegādājoties 
“Dienas licenci”.

8.4. makšķernieks, iegādājo-
ties vienu “Dienas licenci”, lomā 
drīkst paturēt vienu mākslīgi at-
audzētu (ar nogrieztu taukspu-
ru) lasi (Salmo salar) vai vienu  
mākslīgi ataudzētu (ar nogrieztu 

taukspuru) taimiņu (Salmo trut-
ta). 

8.5. Noķertie laši un taimiņi 
ar nenogrieztu taukspuru ir sau-
dzīgi jāatlaiž! Lomā (pēc noķer-
šanas) paturēts lasis vai taimiņš 
ar svaigi nogrieztu taukspuru ir 
uzskatāms par rupju šī nolikuma 
pārkāpumu.

III. Vides un dabas resursu 
aizsardzības prasības 

9. Licencētās makšķerēša-
nas posmi vai to daļas, kas at-
rodas Gaujā un Braslā, sākot no 
autoceļa A3 (Inčukalns – Val-
miera – Igaunijas robeža) tilta 
pār Gauju augšup pret straumi 
līdz P18 autoceļam Kocēnu un 
Beverīnas novadā, atrodas Eiro-
pas nozīmes aizsargājamā dabas 
teritorijā Natura 2000 – Gaujas 
nacionālais parks, kurā jāievēro 
Gaujas nacionālā parka liku-
ma un Ministru kabineta 2012. 
gada 2. maija noteikumu Nr. 317 
“Gaujas nacionālā parka indivi-
duālie aizsardzības un izmanto-
šanas noteikumi” prasības.

10. Licencētās makšķerē-
šanas posma daļa, kas atrodas 
Gaujā no Valmieras pilsētas ro-
bežas ar Burtnieku un Beverī-
nas novadu augšup pret straumi 
līdz Abula upes ietekai Gaujā, 
atrodas Eiropas nozīmes aizsar-
gājamā dabas teritorijā Natura 
2000 – aizsargājamo ainavu ap-
vidū “Ziemeļgauja”, kurā jāievēro 
Ministru kabineta 2008. gada 
20. novembra noteikumu Nr. 
957 “Aizsargājamo ainavu apvi-
dus “Ziemeļgauja” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” prasības.       

IV. Licenču noformējums, 
skaits, maksa un izmantoša-
nas kārtība

11. Lašveidīgo zivju licencētā 
makšķerēšana Gaujas un Braslas 
upju posmos nolikuma 8.1. pun-
ktā minētajā periodā atļauta, ti-
kai iegādājoties “Dienas licenci” 
kādam no šī nolikuma 7. punktā 
norādītajiem makšķerēšanas 
posmiem. 

12. Licencē (paraugi Pieliku-
mos Nr. 7 – Nr. 12) tiek uzrādīts 
licencētās makšķerēšanas orga-
nizētāja nosaukums un rekvizīti, 
makšķerēšanas posms, licen-
ces turētāja vārds, uzvārds un 
personas kods, licences kārtas 
numurs, licences izmantošanas 
datums un cena.

13. Katru gadu licencētās 
makšķerēšanas periodā pārdo-
damo “Dienas licenču” skaits ir 
ne vairāk kā 6240 licences kopā 
visiem licencētās makšķerēšanas 
posmiem. Vienā dienā pārdod 
ne vairāk kā 60 licences katram 
posmam, izņemot 4. posmu 
Bras las upē, kuram vienā dienā 
pārdod ne vairāk kā 30 licences. 

Turpinājums 3. lpp.

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma 
„Lauku Aleksandri”, kadastra Nr. 42780070194, Skujenes pagastā, 
Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 7,92 ha, 
izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības 
interneta mājaslapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada 
pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, 
tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 27344270 (Teiksma 
Riekstiņa).

Izsole notiks 2020. gada 10. janvārī plkst. 10.00 Amatas no-
vada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas no-
vadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, 
ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski uz e-pastu: 
maris.timermanis@amatasnovads.lv līdz 2020. gada 8. janvāra 
plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 19  000,00 EUR. No dro-
šinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 
1900,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles dalības mak-
sa – 20,00 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 
un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā 
(Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas no-
vads, reģistrācijas Nr. 90000957242): 

SEB banka: 
kods: UNLALV2X; konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbank:
kods: HABALV22; konts: LV41HABA0551000289503.

Par nekustamā īpašuma 
“Lauku Aleksandri” izsoli

http://www.amatasnovads.lv
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Turpinājums no 2. lpp.

14. Vienas “Dienas licences” 
iegādes cena katrā licencētās 
makšķerēšanas posmā ir 10 EUR 
(desmit euro).

15. Licencētās makšķerēša-
nas kontroles un uzraudzības 
nodrošināšanai makšķerniekam 
jānodrošina “Dienas licences” 
piestiprināšana un makšķerē-
šanas laikā tās saglabāšana pie 
ārējā apģērba veidā, lai tā būtu 
pamanāma no attāluma, kā arī 
makšķerēšanas laikā jābūt klāt 
personu apliecinošam doku-
mentam. “Dienas licence” ir de-
rīga tikai kopā ar personu aplie-
cinošu dokumentu konkrētajai 
personai.

16. Saskaņā ar noteikumu Nr. 
799 27. panta nosacījumiem (li-
cences maksa netiek samazināta 
īpaši aizsargājamo ierobežoti iz-
mantojamo zivju sugu – lašu un 
taimiņu – ieguvei) šī nolikuma 
14. punktā norādītās licences 
maksas samazināšana nav pare-
dzēta.

V. Makšķerēšanas licenču 
realizācija

17. Makšķerēšanas licenču 
iegādes noformēšana, uzskai-
te un atskaites notiek vienotā 
elektroniskā vidē vienā patstā-
vīgā tiešsaistes sistēmā. “Dienas 
licences” var iegādāties tīmekļ-
vietnē www.epakalpojumi.lv vai 
licenču pārdošanas vietās, kas 
publicētas tīmekļvietnē www.ri-
vergauja.com. 

18. Makšķerēšanai neizman-
toto vai sakarā ar pārkāpumu iz-
ņemto licenču vērtība makšķer-
niekam netiek atlīdzināta.

VI. No makšķerēšanas li-
cencēm iegūto līdzekļu izlie-
tojums

19. No licenču realizācijas 
iegūtās kopējās summas licencē-
tās makšķerēšanas organizētājs 
līdz 10. janvārim un 10. jūlijam 
valsts pamatbudžetā Zivju fonda 
dotācijas ieņēmumu veidošanai 
pārskaita 20% .

20. Licencētās makšķerēša-
nas organizētāja rīcībā paliek 
80% no licenču realizācijā ie-
gūtās kopējās summas, kas tiek 
izmantoti zivju krājumu pavai-
rošanai (tai skaitā nārsta vietu 
atjaunošanai un nārsta vietu 
kvalitātes uzlabošanai), vides un 
zivju aizsardzības un licencētās 
makšķerēšanas organizēšanas 
un kontroles nodrošināšanai, 
makšķerēšanas tūrisma infra-
struktūras attīstībai.

VII. Loma uzskaites atskai-
tes sniegšana

21. Visiem licenču īpašnie-
kiem par katru licencētās zivs 
noķeršanu neatkarīgi no tā, vai 
tā tiek paturēta, vai atlaista, at-
skaitē par lomiem (Pielikumi 
Nr. 7 – Nr. 12) jānorāda:

21.1. licencētās makšķerēša-
nas posms un laiks, kad zivs ti-
kusi noķerta;

21.2. vai zivs tikusi paturēta 
vai atlaista;

21.3. zivs suga;
21.4.  zivs garums un svars, 

ja tā tiek uzmērīta un svērta, vai 
aptuvenais garums un svars, ja 
zivs tiek atlaista un tāpēc netiek 
uzmērīta un svērta.

22. Atskaite par lomiem snie-
dzama arī tad, ja makšķerēšanas 
dienā zivis nav noķertas.

23. Licenču īpašniekiem iz-
mantotā licence kopā ar atskaiti 
par lomiem ne vēlāk kā 10 dienu 
laikā pēc makšķerēšanas iesnie-
dzama licences iegādes tīmekļ-
vietnē www.epakalpojumi.lv vai 
jebkurā fiziskā licences iegādes 
vietā, kas publicēta tīmekļvietnē 
www.rivergauja.com.

24. Atskaites par lomiem ne-
sniegšanas gadījumos, kā arī cita 
veida makšķerēšanas pārkāpu-
mu gadījumos tiks liegta iespēja 
divu gadu laikā no pārkāpuma 
konstatēšanas brīža iegādāties 
jebkura veida licences makšķe-
rēšanai Gaujā un Braslā.

VIII. Licencētās makšķerē-
šanas organizētāja sniegtie pa-
kalpojumi un pienākumi

25. Sniegt informāciju par 
licencēto makšķerēšanu un ar 
to saistītajiem pakalpojumiem 
plašsaziņas līdzekļos.

26. Nodrošināt licenču pie-
ejamību saskaņā ar šo Noliku-
mu.

27. Reģistrēt, uzskaitīt un 
realizēt makšķerēšanas licences 
atbilstoši šim Nolikumam un 
normatīvo aktu prasībām.

28. Nodrošināt no makšķerē-
šanas licenču realizācijas iegūto 
līdzekļu izlietojumu atbilstoši 
šim Nolikumam.

29. Licences un lomu uz-
skaites datus par pagājušo gadu 
vienu reizi gadā līdz 1. febru-
ārim iesniegt pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskajā institūtā “BIOR” 
(turpmāk – zinātniskais institūts 
“BIOR”) zivju krājumu novērtē-
šanai.

30. Piedalīties vides un zivju 
resursu aizsardzības, uzraudzī-
bas un zivju krājumu papildinā-
šanas pasākumos.

31. Noteikt atbildīgo perso-
nu, kas ir ieguvusi sabiedriskā 
vides inspektora vai pašvaldības 
pilnvarotās personas statusu un 
piedalās vides un zivju resursu 
aizsardzības un uzraudzības pa-
sākumos.

32. Pie licencētās makšķerē-
šanas posmu sākumiem un bei-
gām abos upes krastos izvietot 
informatīvās zīmes par licencēto 
makšķerēšanu un pamatinfor-
māciju par licencētās makšķerē-
šanas pamatnosacījumiem.

33. Pēc licencētās makšķerē-
šanas sezonas veikt upju krastu 
sakopšanu, tai skaitā savācot sa-
dzīves atkritumus, kas radušies 
saistībā ar licencēto makšķerē-
šanu.  

34. Iepazīstināt makšķernie-
kus ar šo Nolikumu.

35. Nodrošināt informācijas 
sniegšanu un pastāvīgi atjaunot 
informāciju par licenču pārdoša-
nas vietām, publicējot to tīmekļ-
vietnē www.rivergauja.com, kā 
arī citos informācijas avotos.

36. Divas reizes gadā – līdz 
15. jūlijam un 15. janvārim – ie-
sniegt Lauku atbalsta dienestā 
pārskatus par licencēto makšķe-
rēšanu, pārskatus pirms iesnieg-
šanas saskaņojot ar pašvaldī-
bām. 

37. Katru gadu līdz 31. de-
cembrim iesniegt Valsts vides 
dienestā pārskatu par veiktajiem 
dabas aizsardzības un kontroles 
pasākumiem, kā arī informāciju 
par licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai nepieciešamās 
infrastruktūras izveidošanu un 
uzturēšanu. Pārskatu pirms ie-
sniegšanas saskaņot ar attiecīga-
jām pašvaldībām.

38. Reģistrēt personas, kas ir 
pārkāpušas nolikumā noteikto 
lomu uzskaites kārtību, un ne-
izsniegt tām licenci divu gadu 
laikā pēc pārkāpuma konstatē-
šanas.

IX. Pasākumu plāns zivju 
resursu pavairošanai, saglabā-
šanai un aizsardzībai noliku-
ma darbības laikā

39. “GIAB” organizē sadarbī-
bu kontroles jomā starp atbildī-
gajām institūcijām un ieintere-
sētajām personām zivju un vides 
resursu aizsardzībai un kon-
trolei Gaujas upes baseinā, t.i., 
starp licencētās makšķerēšanas 
organizēšanā iesaistītajām paš-
valdībām, Valsts vides dienestu 
un Dabas aizsardzības pārvaldi. 
Sadarbībā ar zinātnisko institū-
tu “BIOR”, Valsts vides dienestu 
un Dabas aizsardzības pārvaldi 
“GIAB” veic zivju dzīvotņu un 
nārsta vietu apsaimniekošanas 
pasākumus, dabīgo aizsprostu 
(koku sanesumi, bebru radītie 
aizsprosti u.tml.) likvidēšanu, 
zivju migrācijas ceļu atbrīvošanu 
u.tml., sekmējot Gaujas upes ba-
seina ekosistēmas saglabāšanu 
un uzlabošanu, t.sk. mazo piete-
kupju tīrīšanu.

X. Licencētās makšķerēša-
nas un vides aizsardzības pra-
sību ievērošanas kontrole

40. Licencētās makšķerēša-
nas noteikumu un vides aizsar-
dzības noteikumu ievērošanu 
uzrauga Zvejniecības likuma 
18.  pantā minētās institūcijas, 
un uzraudzībā piedalās arī Zvej-
niecības likuma 20. pantā minē-
tās personas.

41. Šī nolikuma 40. pun-
ktā minētās amatpersonas un 
pilnvarotās personas ir tiesīgas 
pārkāpuma gadījumā atsavināt 
makšķerēšanas licenci, kas iz-
sniegta licencētajai makšķerēša-
nai Gaujā vai Braslā, kā arī pār-
baudīt makšķernieka lomu un 
izmantotos makšķerēšanas rīkus 
un veikt citas darbības saskaņā 
ar spēkā esošajiem normatīva-
jiem aktiem.

XI. Noslēguma jautājumi
42. Nolikuma noteikumi at-

tiecīgā Gaujas vai Braslas upju 
posmā vai posmos stājas spēkā, 
kad atbilstoši likuma “Par paš-
valdībām” 45. panta noteiktajai 
kārtībai ir stājušies spēkā visu 
to pašvaldību apstiprinātie sais-
tošie noteikumi, kuras teritori-
jā ietilpst attiecīgais posms vai 
posmi. 

43. Licencētās makšķerēša-
nas nolikuma darbības ilgums ir 
3 gadi no spēkā stāšanās dienas.

XII. Nolikuma pielikumi
44. Pirmā posma atrašanās 

vietas shēma (pielikums Nr. 1)
45. Otrā posma atrašanās vie-

tas shēma (pielikums Nr. 2)
46. Trešā posma atrašanās 

vietas shēma (pielikums Nr. 3)
47. Ceturtā posma atrašanās 

vietas shēma (pielikums Nr. 4)
48. Piektā posma atrašanās 

vietas shēma (pielikums Nr. 5)
49. Sestā posma atrašanās 

vietas shēma (pielikums Nr. 6)
50. Pirmā posma “Dienas li-

cences” paraugs (pielikums 
Nr. 7)

51. Otrā posma “Dienas li-

cences” paraugs (pielikums 
Nr. 8)

52. Trešā posma “Dienas 
licences” paraugs (pielikums 
Nr. 9)

53. Ceturtā posma “Dienas 
licences” paraugs (pielikums 
Nr. 10)

54. Piektā posma “Dienas 
licences” paraugs (pielikums 
Nr. 11)

55. Sestā posma “Dienas li-
cences” paraugs (pielikums 
Nr. 12)

56. Nolikuma par licencēto 
makšķerēšanu Gaujā un Braslā 
saskaņojumi (pielikums Nr. 13)

Saistošo noteikumu pieliku-
mi pieejami mājaslapā http://
www.amatasnovads.lv/pasval-
diba/normativie-dokumenti/
saistosie-noteikumi/novada-do-
mes-saistosie-noteikumi/

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā ar 01.01.2020.

Ar saistošo noteikumu Nr. 12 
spēkā stāšanās dienu spēku zau-
dē 2018. gada 24. oktobra saisto-
šie noteikumi Nr. 11 “Nolikums 
par lašveidīgo zivju licencēto 
makšķerēšanu Gaujā un Braslā”.

Saistošie noteikumi Nr. 12
“Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”

Anete Eglīte,
tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību speciāliste

No 2020. gada 1. janvāra 
dūmu detektoru ieviešana visos 
mājokļos būs obligāta prasība, 
kas iedzīvotāju vidū ir radījis ne 
vienu vien jautājumu – kur un 
cik dūmu detektorus izvietot, 
vai kāds pārbaudīs dūmu detek-
toru esamību, cik izmaksā dūmu 
detektors? 

Prasības paredz, ka mājoklī, 
kurā ir viens dzīvojamais stāvs, 
tiek uzstādīts vismaz viens 
dūmu detektors, savukārt pri-
vātmājās un dzīvokļos, kuros ir 
vairāki stāvi, vismaz viens dūmu 
detektors jāizvieto katrā stāvā.

Ja mājvieta tiek īrēta, ietei-
cams laikus pārliecināties par 
to, ka dzīvokļa īpašnieks laikus 
parūpējies par dūmu detektora 
uzstādīšanu. Ja tomēr nav, dzī-
vojamo telpu īres līgumā ir jābūt 

atrunātam, kurš ir atbildīgs par 
ugunsdrošību. Ja šādas informā-
cijas īres līgumā nav, tad atbil-
dīgs ir dzīvokļa īpašnieks.

Dūmu detektors ir pavisam 
vienkārša ierīce, to piestiprināt 
pie griestiem var pāris minūšu 
laikā. Dūmu detektoru ir iespē-
ja iegādāties būvniecības preču 
veikalos, specializētos uguns-
drošības preču veikalos, inter-
neta veikalos un pat atsevišķos 
pārtikas preču veikalos, to cena 
atkarībā no ražotāja vidēji ir 
5–10 eiro. 

VUGD neplāno pārbaudīt 
katru mājokli – prioritāri pār-
baudes tiks veiktas tajos mā-
jokļos, par kuriem tiks saņemti 
iesniegumi vai sūdzības, vai būs 
notikuši ugunsgrēki. Iespēju ro-
bežās tiks veikta arī dzīvojamā 
sektora apsekošana un pārbau-
dīta ne tikai dūmu detektoru 
esamība, bet arī pārējo uguns-
drošības prasību ievērošana mā-
jokļos un koplie tošanas telpās.

Informācijas avots: nra.lv

Amatas novada pašvaldības 
īpašumā esošo ēku/mājokļu 
nomniekus aicinām sazināties 
ar pašvaldību par dūmu detek-
toru nepieciešamību! 

Kontakti saziņai: 
maris.timermanis@amatas-

novads.lv, tālr. + 371 29266314

Dūmu detektors 
mājokļos – obligāta 
prasība! 

mailto:maris.timermanis@amatasnovads.lv
mailto:maris.timermanis@amatasnovads.lv
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Par nekustamā 
īpašuma “Ričioņi” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā 
īpašuma „Ričioņi”, kadastra Nr.  42460070349, 
Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no 
zemes vienības kopplatībā 1,7388 ha, izsoli. Izsoles 
noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības 
interneta mājaslapā www.amatasnovads.lv vai 
Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija 
par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī 
apskati pa tālruni 26386581 (Gints Bauers).

Izsole notiks 2020. gada 10. janvārī plkst. 12.00 
Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu 
pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīša-
nos izsolē var iesniegt personīgi, ar pilnvarotās per-
sonas starpniecību vai elektroniski uz e-pastu: maris.
timermanis@amatasnovads.lv līdz 2020. gada 8. jan-
vāra plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 12 000,00 EUR. 
Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala 
nosacītās cenas, t.i., 1200,00 EUR. Izsoles solis – 
200,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 20,00 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodro-
šinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldī-
bas bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, 
Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 
90000957242): 

SEB banka:  kods: UNLALV2X;
konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbank: kods: HABALV22;
konts: LV41HABA0551000289503.

2019. gada 23. oktobrī
Apstiprināti ar Amatas no-

vada domes  2019. gada 23. ok-
tobra sēdes lēmumu (protokols 
Nr. 13, 3.§).

Izdoti saskaņā ar likuma  “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 
5. panta trešo un ceturto daļu.

1. Saistošie noteikumi (turp-
māk tekstā – Noteikumi) nosaka 
kārtību, kādā piešķir nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
par Amatas novada administra-
tīvajā teritorijā esošo nekustamo 
īpašumu, kurā nodokļu maksā-
tājs ir deklarējis savu dzīvesvietu 
un kurš netiek izmantots  saim-
nieciskās darbības veikšanai, nav 
iznomāts/izīrēts citai personai. 

2. Tiesības saņemt atvieglo-
jumu ir nodokļu maksātājam, 
kurš deklarējis dzīvesvietu savā 
nekustamajā īpašumā – 50% 
apmērā  no nekustamā īpašuma 
nodokļa summas, kas taksācijas 
gadā aprēķināta par šī nekusta-
mā īpašuma sastāvā ietilpstošo 
ēku (ēkām), ja tās netiek izman-
totas saimnieciskās darbības 

Saistošie noteikumi Nr. 11
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu”

veikšanai, nav iznomātas/izīrē-
tas citai personai.

3. Nodokļu maksātājam, kurš 
deklarējis dzīvesvietu savā ne-
kustamajā īpašumā uz 2020. 
gada 1.  janvāri un iesniegumu 
atvieglojumu saņemšanai ie-
sniedzis Noteikumu 5. punktā 
minētajā kārtībā līdz 2020. gada 
1. februārim, Noteikumu 2. pun-
ktā minētie atvieglojumi tiek 
piemēroti ar 2020. gada 1.  jan-
vāri.

4. Nodokļu maksātājam, kurš 
deklarē dzīvesvietu savā nekus-
tamajā īpašumā pēc 2020. gada 
1. janvāra, noteikumu 2. punktā 
minētie atvieglojumi tiek pie-
mēroti, sākot ar nākamo mēnesi 
pēc dzīvesvietas deklarēšanas 
un iesnieguma saņemšanas paš-
valdībā.

5. Lai saņemtu atvieglojumus, 
atvieglojumu pieprasītājam, kas 
atbilst Noteikumu 2. punktā 
norādītajam, jāiesniedz Amatas 
novada pašvaldībā, Zaubes, Nī-
taures, Amatas vai Skujenes pa-
gasta pārvaldēs vai elektronisks 
(parakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu) iesniegums, kas nofor-
mēts atbilstoši Noteikumu pieli-
kumam. 

6. Iesniegumā norādīto ziņu 
pārbaudi savas kompetences 
ietvaros veic Amatas novada 
pašvaldības Teritorijas attīstības 
un nekustamā īpašuma nodaļas 
darbinieki, par to izdarot atzī-
mes iesniegumā.

7. Iesniegums tiek izskatīts 
pēc būtības, un pašvaldība saga-

Pielikums
Amatas novada pašvaldības 2019. gada 23. oktobra saistoša-

jiem noteikumiem Nr. 11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma piešķiršanu”

IESNIEGUMS
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

nodokļa maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu sev piederošajā  
nekustamajā īpašumā

____________________________
                  (datums)

Amatas novada pašvaldībai
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas  novads

...........................................................................
(Iesniedzēja vārds, uzvārds)

   ...........................................................................
 (Personas kods)

  ..........................................................................
 (Adrese)

..........................................................................
 (Tālrunis, elektroniskā pasta adrese)

Lūdzu piemērot atvieglojumu 50%  apmērā  no nekustamā īpašu-
ma nodokļa summas, kas taksācijas gadā aprēķināta par ēku (ēkām),  
jo esmu deklarēts  man piederošajā īpašumā Amatas novadā.

Ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglo-
jums: 

•	Nekustamā īpašuma adrese ______________________________
•	Nekustamā	īpašuma	kadastra	Nr.	_________________________

Ar šo apliecinu, ka nekustamajā īpašumā netiek veikta saimniecis-
kā darbība, nav iznomāts/izīrēts citai personai un iesniegumā norā-
dītās ziņas ir patiesas.

___________________________________
   (paraksts)

Slēdziens par atvieglojumu piemērošanu: ____________________

Nekustamā īpašuma nodokļa  administratore _________________

Datums __________________________

tavo atbildi atbilstoši Adminis-
tratīvā procesa likuma 67. pan-
tā noteiktajam, ja atvieglojumu 
pieprasītājs:

7.1. iesniegumā nav norādījis 
visas ziņas atbilstoši Noteikumu 
pielikumam, 

7.2. norādījis nepatiesas zi-
ņas,

7.3. iesniegumu iesniedzis 
pēc Noteikumu 3. punktā no-
teiktā termiņa.

8. Tiesības uz atvieglojumu 
izbeidzas ar nākamo mēnesi, ja:

8.1. atvieglojuma saņēmējs 
pārdeklarē dzīvesvietu citā ad-
ministratīvajā teritorijā,

8.2. nekustamajā īpašumā 
tiek uzsākta saimnieciskā darbī-
ba, tai skaitā tas tiek iznomāts/
izīrēts.

9. Atvieglojuma saņēmēja 
pienākums ir 1 (viena) mēneša 
laikā rakstveidā paziņot Amatas 
novada pašvaldībai par noteiku-
mu 8. punktā minēto apstākļu 
iestāšanos: deklarētās dzīves-
vietas maiņu vai saimnieciskās 
darbības uzsākšanu nekustama-
jā īpašumā.

10. Amatas novada pašval-
dības Teritorijas attīstības un 
nekustamā īpašuma nodaļai 
ir tiesības pārbaudīt datus par 
nodokļa maksātāju, izmantojot 
Amatas novada pašvaldībai pie-
ejamās datu bāzes.

11. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.

Amatas novada domes 
priekšsēdētāja E. Eglīte

Zane Pīpkalēja, 
Amatas novada pašvaldības 
projektu vadītāja

Amatas novada pašvaldība sa-
skaņā ar iepirkuma rezultātiem 
2019. gada 26. novembrī ir noslēgusi 
līgumu ar SIA “SANART” par būv-
darbu veikšanu Spārē.

Projektā „Pakalpojumu infra-
struktūras attīstība deinstitucio-
nalizācijas plāna īstenošanai Ama-
tas novada Spārē” (projekts nr. 
9.3.1.1/18/I/018) ir plānots veikt 
divu ēku pārbūvi un vienas ēkas at-
jaunošanu Spāres pamatskolas teri-
torijā. Projekta uzdevums ir pielāgot 
ēkas, lai tajās iespējams sniegt dažā-
dus sabiedrībā balstītus sociālos pa-
kalpojumus pilngadīgām personām 
ar garīga rakstura traucējumiem un 
bērniem ar funkcionāliem traucē-
jumiem un viņu likumiskajiem pār-
stāvjiem.

Būvdarbu laikā līdz 2020.  gada 
rudenim plānota saimniecības ēkas 
atjaunošana par sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojumu centru bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem, in-
ternāta pārbūve par grupu dzīvok-
ļiem, esošās siltumnīcas piebūves 
pārbūve par dienas aprūpes centru 

personām ar garīgā rakstura traucē-
jumiem, izveidojot arī specializētās 
darbnīcas.

Īstenojot šo projektu, tiks izvei-
dota šāda sabiedrībā balstīta sociālo 
pakalpojumu infrastruktūra:

•	 izveidots	 Sociālās	 rehabilitā-
cijas centrs bērniem ar funkcionā-
liem traucējumiem un viņu liku-
miskajiem pārstāvjiem. Aktivitātes 
rezultātā tiks sniegts sociālās reha-
bilitācijas pakalpojums 18 bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem un 
viņu likumiskajiem pārstāvjiem;

•	 izveidoti	 grupu	 dzīvokļi.	 Akti-
vitātes rezultātā tiks jaunizveidotas 
normatīviem atbilstošas 10 vietas 
grupu dzīvokļa pakalpojumā pilnga-
dīgām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem;

•	izveidots	dienas	aprūpes	centrs	
personām ar garīga rakstura trau-
cējumiem Aktivitātes rezultātā tiks 
jaunizveidotas normatīviem at-
bilstošas 12 vietas dienas aprūpes 
centra pakalpojumā pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem;

•	 izveidotas	 specializētās	 darb-
nīcas personām ar garīga rakstura 
traucējumiem. Aktivitātes rezultā-
tā tiks jaunizveidotas normatīviem 

atbilstošas 10 vietas specializēto 
darbnīcu pakalpojumā pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem

Projekta iesniegumā iekļautie ko-
pējie izdevumi ir 373  889,21 EUR, 
no tiem projekta attiecināmie izde-
vumi ir 373  889,21 EUR, tai skaitā 
ERAF finansējums 208 053,65 EUR 
un valsts budžeta līdzfinansējums 
9833,66 EUR. 

Projekts „Pakalpojumu infra-
struktūras attīstība deinstitucio-
nalizācijas plāna īstenošanai Ama-
tas novada Spārē” (projekts nr. 
9.3.1.1/18/I/018) tiek realizēts dar-
bības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā at-
balsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu 
infrastruktūru bērnu aprūpei ģime-
niskā vidē un personu ar invaliditā-
ti neatkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pa-
kalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īste-
nošanai” pirmās un otrās projektu 
iesniegumu atlases kārtā.

Decembrī tiks uzsākti būvdarbi 
deinstitucionalizācijas projekta īstenošanai Spārē

http://www.amatasnovads.lv


www.amatasnovads.lv 5

Zane Pīpkalēja, 
Amatas novada pašvaldības 
projektu vadītāja 

Amatas novada pašvaldība 
2019.  gada 14.  novembrī ir no-
slēgusi vienošanos par projek-
ta „Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Amatas novada Drabe-
šu pagasta Ieriķos” īstenošanu, 
kas tiks realizēts darbības prog-
rammas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt privāto inves-
tīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību 
attīstības programmās noteikta-
jai teritoriju ekonomiskajai spe-
cializācijai un balstoties uz vietē-
jo uzņēmēju vajadzībām” trešajā 
projektu iesniegumu atlases kār-
tā “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai 

nozīmīgā infrastruktūrā pašval-
dībās, kuras nav nacionālas vai 
reģionālas nozīmes attīstības 
centru pašvaldības”.

Projektā plānotas investīcijas 
uzņēmējdarbības attīstībai ne-
pieciešamajā infrastruktūrā Ieri-
ķos – Lielās ielas seguma atjau-
nošana un Cecīļu un Kumadas 
ielas krustojuma pārbūve, kas 
ietver arī pievienojuma pārbūvi 
valsts galvenajam autoceļam A2 
Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža 
(Veclaicene). Esošajā situācijā 
pievienojums valsts galvenajam 
autoceļam A2 nenodrošina dro-
šu smagā transporta pagriešanos 
uz Kumadas ielu, kā arī Cecīļu 
un Kumadas ielas krustojums 
šobrīd ir ļoti plašs, un tajā nav 
nodrošināta transporta un gājē-
ju satiksmes drošība.

Projektu plānots īstenot 
2020.  gadā, paredzot, ka izvei-

dotās un uzlabotās infrastruktū-
ras rezultātā labumu gūs vismaz 
6 mazie un vidējie uzņēmēji, tiks 
izveidotas 10 jaunas darbavietas 
un nodrošinātas 416 197,41 EUR 
privātās investīcijas. Šos rezultā-
tus plānots sasniegt līdz 2023. 
gada 31. decembrim, un to sa-
sniegšanā būtiska loma ir SIA 
“Ekju”, kas jau līdz šim ir veicis 
apjomīgas investīcijas savās ra-
žotnēs, tādējādi nodrošinot ne-
pieciešamos rādītājus šī projekta 
īstenošanai.

Projekta kopējas izmaksas 
plānotas 483  980,85 EUR, no 
kā 409 637,33 EUR ir ERAF fi-
nansējums un 18 072,24 EUR ir 
valsts budžeta dotācija pašval-
dībai.

Noslēgta vienošanās ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru 
par uzņēmējdarbībai būtiskas 
infrastruktūras attīstību Ieriķos

Zemnieku saimniecības – nodokļu maksātāji (VID dati)

Pagasts
Reģistrētie nodokļu maksātāji –
juridiskas personas – zemnieku 

saimniecības (IIN, UIN)
Z/S samaksātais IIN, EUR

2017. gadā 2018. gadā 2017. gadā 2018. gadā
Amatas pagasts 7 7 10 480,96 8583,22

Drabešu pagasts 6 9 9107,96 8560,35

Nītaures pagasts 9 8 49 542,79 42 403,90

Skujenes pagasts 9 8 9075,71 6165,06

Zaubes pagasts 7 7 8720,78 11 110,22

Iedzīvotāju skaits gada 
sākumā (cilv., PMLP)

Teritorijas 
platība 

(km2, VZD)

Iedzīvotāju blīvums 
(cilv./km2, RAIM apr.)

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Amatas pagasts 774 763 716 679 107,96 7,17 7,07 6,63 6,29

Drabešu pagasts 2655 2644 2526 2466 119,93 22,13 22,04 21,05 20,56

Nītaures pagasts 889 877 859 805 173,58 5,13 5,06 4,95 4,64

Skujenes pagasts 867 842 841 806 180,31 4,81 4,67 4,66 4,49

Zaubes pagasts 835 818 784 762 163,12 5,12 5,01 4,81 4,67

Amatas novada iedzīvotāji

Ekonomiskā aktivitāte
Amatas novada teritorijā reģistrēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju skaits un 

ieskaitītais iedzīvotāju ienākumu nodoklis novada pagastu griezumā 2018. gadā

ATV kods
Administratīvās 

teritorijas
nosaukums

Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātāju 

skaits

Ieskaitītais iedzīvotāju
 ienākuma nodoklis (euro)

424742 Amatas pagasts 256 291 748,48

424746 Drabešu pagasts 911 1 267 698, 27

424768 Nītaures pagasts 336 189 999,15

424778 Skujenes pagasts 237 48 079,37

424796 Zaubes pagasts 304 161 529,92

Amatas novads skaitļos

Turpinājums no 1. lpp.

Fabrika ir patentējusi ino-
vatīvu guļbūvju konstrukcijas 
elementu – dzeguļu stūra savie-
nojumu, kas aiztur vēju, lietu un 
salu. Pateicoties tam, “Dores” 
mājas atzinību guvušas arī ārpus 
Latvijas.

Egona Garklāva 11 mazbērni 
bijuši lielākais iedvesmas avots 
radīt ilgtspējīgu riteni, kas aug 
un pārveidojas līdz ar mazo 
braucēju – tā pirms trim gadiem 
tapa nu jau arī pasaulē zināmais 
astoņos veidos transformēja-
mais “Leg&go” ritenītis. Par to 
“Zelta čiekura” balva arī uzņē-

“Zelta čiekuru” par 
mūža ieguldījumu saņem 
“DORES FABRIKAS” 
izveidotājs Egons Garklāvs

mumam “Shaman Inventions”, 
kurā saimnieko Egona dēls Atis 
Garklāvs.

Nekļūdās tas, kurš neko dara, 
piebilda Egons Garklāvs, kurš 
jau īsteno savu nākamo ieceri – 
atjaunot vienu no Vidzemes ve-
cākajām lauku sētām, dzīvojamo 
riju Amatas novada Melturos. 
Tajā plānots attīstīt prasmju 
centru, apgūstot senos arodus.

Informācijas avots: www.
lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/
zelta-ciekuru-par-muza-iegul-
dijumu-sanem-ari-dores-fabri-
kas-izveidotajs.a340601/

Zane Leimane,
SIA “ZAAO”
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dabas resursu nodokļa li-
kums paredz, ka no 2020.  gada 
1.  janvāra tiks paaugstināts 
dabas resursu nodoklis par sa-
dzīves atkritumu noglabāšanu 
poligonos. Nodokļa kāpums, 
kā arī nepieciešamās izmaiņas 
tehnoloģiskajā procesā, lai veik-
tu atkritumu priekšapstrādi un 
sagatavošanu apglabāšanai, kā 
arī pakalpojumu nodrošināša-
nai nepieciešamās tehnikas un 
tehnoloģisko iekārtu nomaiņa 
un modernizācija rada izmaiņas 
sadzīves atkritumu apglabāšanas 
tarifā.

2019.  gada 5.  decembrī Sa-
biedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisija apstiprināja 
jauno sadzīves atkritumu apgla-
bāšanas tarifu poligonā “Daibe”. 

Tas stāsies spēkā ar 2020.  gada 
5.  janvāri. Apstiprinātais tarifs 
ir 66,79 eiro par tonnu – tas ir 
27% pieaugums salīdzinājumā ar 
2019. gada tarifu. Tarifā ietverts 
arī valstī noteiktā dabas resursu 
nodokļa palielinājums no 43 eiro 
par tonnu uz 50 eiro par tonnu.

Ņemot vērā, ka sadzīves at-
kritumu apglabāšanas tarifs 
ir iekļauts sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksā, tad 
no 2020.  gada 5.  janvāra izmai-
ņas būs arī attiecībā uz summu, 
kāda jāmaksā, norēķinoties par 
saņemtajiem sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpoju-
miem. Maksa sadārdzināsies vi-
dēji par 11%, kas nozīmē, ka par 
240 litru konteinera vienreizēju 
tukšošanu būs jāmaksā aptu-
veni 54 eiro centi vairāk, tas ir, 
vidēji 5,50 eiro par viena 240 lit-
ru konteinera tukšošanas reizi.
Plašāka informācija: www.zaao.lv

Mainīsies tarifs par 
nešķirotu sadzīves atkritumu 
noglabāšanu poligonā “Daibe”

Anete Eglīte,
tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību speciāliste

9. decembrī, Latvijas Nacio-
nālajā mākslas muzejā 11  lauku 
tūrisma uzņēmējiem piešķīra 
Kultūras zīmi “Latviskais man-
tojums”, tostarp arī Zaubes pa-
gasta zemniekus savienības 
“Ozoliņi” zīmolam “Lauku tēja” 
par tēju tradīciju daudzināšanu.

Kultūras zīme “Latviskais 
mantojums” izveidota pēc Lat-
vijas lauku tūrisma asociācijas 
„Lauku ceļotājs” iniciatīvas, un 

sadarbībā ar Latvijas Republikas 
Kultūras ministriju un Latvijas 
Pašvaldību savienību zīme kopš 
2013. gada tiek piešķirta lauku 
tūrisma uzņēmējiem, kuri sa-
glabā, iekļauj mūsdienu dzīvē 
un rāda apmeklētājiem latviskās 
kultūras un sadzīves tradicionā-
lās vērtības.

Amatas novada pašvaldība 
lepojas ar “Lauku tēja” panāku-
miem, ieguldīto darbu un uz-
krātajām zināšanām, kuras tiek 
nodotas tālāk, veicinot tēju tra-
dīciju saglabāšanu.

“Lauku tējai” piešķir  
kultūras zīmi “Latviskais 
mantojums”

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zelta-ciekuru-par-muza-ieguldijumu-sanem-ari-dores-fabrikas-izveidotajs.a340601/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zelta-ciekuru-par-muza-ieguldijumu-sanem-ari-dores-fabrikas-izveidotajs.a340601/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zelta-ciekuru-par-muza-ieguldijumu-sanem-ari-dores-fabrikas-izveidotajs.a340601/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zelta-ciekuru-par-muza-ieguldijumu-sanem-ari-dores-fabrikas-izveidotajs.a340601/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zelta-ciekuru-par-muza-ieguldijumu-sanem-ari-dores-fabrikas-izveidotajs.a340601/
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Kur esi, dēls? Jau viesnīcā vai teltī? 
Vai arābus lūgt, lai man druvas zeltī? 
Te nu tik vientuļi. Mirst ūdens, akai vinda. 
Neviena kaimiņa. Vien baļķvedēju rinda.

Aug klajums bezgalīgs. Zūd pagalmi un sētas. 
Trauc milzu traktori – līdz apvārsnim velk rētas. 
Reiz ducim saimnieku te bij, ko čakli ecēt. 
Nu vairs ne kumeļu, ne zelteņu, kam tecēt.

Lūst klusi mugurkauls i klētiņai, i rijai. 
Nav bēda jālūko līdz tālai Sibīrijai. 
Tā jau tepat – pa taciņām, kas bija. 
Drīz prom būs Latvija un klāt būs Sibīrija.

Kur esi, meitēn mans? Nē, nu jau tu par māti. 
Kas jūs tā dīdīja, ka jūs tā izvazāti? 
Vai man bij zelta maz, kas dalīts audžu audzēs? 
Kā es jūs saudzēju! Vai svešums jūs tā saudzēs?

Jau jūtu akcentu, kad vēl paretam zvani. 
Un bērni nerunā vairs latviski ar mani. 
Pat tie, kas šeit vēl – nebēgušo pulki… 
Lai viņus saprastu, jau vajadzīgi tulki.

Līdz asinīm man klusējot kost mēlē… 
Vien pāris dekādes, un zaudēts viss šai spēlē. 
Gan skolas piebeigtas, gan viensētas, gan miesti. 
Stāv senču guļbūves, kam debesis sen griesti.

Es jau vēl paciešos, vēl mazliet ceru, gaidu. 
Vēl svētkos padziedu, vēl Ziemassvētkos smaidu. 
Šai tūkstošgadē man ir pirmo reizi jausmas – 
vairs mīla nevieno, varbūt vairs tikai šausmas…

Nē, es jūs nebaidu, mans dēliņ, meitiņ manu. 
Es labāk uzrakstu, kā senāk, nevis zvanu. 
Jau vārdu nebija, kad lidmašīnās kāpāt. 
Nu tikai mūžīgie – ko Dievu lūgt, ne pļāpāt.

Uz ceļiem pamestiem – līdz asinīm uz ceļiem – 
aizvien te vientuļāk ar senčiem vien un veļiem. 
Ar baltu grāmatu un pļavu madarainu, 
ne mēmi vainojot, bet pavadot ar dainu.

Lai kā aug pilsētas, kaut miljons stāvos krautas, 
bez dzīvām viensētām un laukiem nebūs tautas. 
Jau zemi tricina, dzen katastrofas krīzē, 
bet man ir vienmēr te zaļš miers kā paradīzē.

Bet tukšas nepaliks ap mani tukšās āres. 
Bēgs citas tautas šurp – kā siseņi, ne spāres. 
Tām plūdi pavēstīs un lava atklās tieši, 
ka man vairs tautas nav. Un šurp trauks cittautieši.

Sirds pilna, ai… Drīz punkts un rakstīt beigšu. 
Vēl tikai pēdējais, ko novēlot jums teikšu: 
par māti Latviju tik tie jūs mani sauksiet, 
kas laukos atgriezties uz tēvu zemi brauksiet.

Nav spēka liekuļot līdz asinīm uz ceļiem. 
Es sen jau zemnīcā uz plikiem kartupeļiem. 
Vai māti tik uz svētkiem bērni rotā glīti? 
Tad baro nabagus un cienā bārenīti.

Jūs mani pametāt, jo ne pēc manis alkāt. 
Es bārene. Jums nebūs mani valkāt. 
Gan tuvos mīlu es, gan tālu tālēs rautos. 
Ja mani mīlētu, pie manis vien jūs kļautos.

Šo rakstu ziedonī. Ir nakts un zvaigznes zalgā. 
Man palīdz Indriķis, kas dzīvo Vecpiebalgā. 
Vēl ceru – dzīvas vēl te pulsē tautas vielas. 
Bet asinsvadi man ir taciņas, ne ielas…

Kaspars Dimiters
18. nov. 2019.

Solvita Krastiņa, 
Skujenes kultūras pasākumu vadītāja

16.  novembrī Skujenes tautas 
namā notika valsts svētku koncerts 
“Vēlējumi Latvijai”. Koncertu sniedza 
Skujenes pamatskolas kolektīvs, bēr-
ni kopā ar skolotājiem un Skujenes 
pašdarbības kolektīvi. Caur dejām, 
dziesmām un pašu radītiem vārdiem  
tika  izteikti vēlējumi Latvijai. Katra 
pulciņa vadītājam tika lūgts izvir-
zīt kādu īpašu dalībnieku pateicības 
raksta saņemšanai. Novada priekšsē-
dētāja Elita Eglīte uzrunāja klātesošos 
un par atbildīgu un īpašu ieguldījumu 
Skujenes pagasta pašdarbības kolektī-
vu darbībā pasniedza pateicības raks-
tus Skujenes pagasta sieviešu vokālā 
ansambļa “Dalvija” dalībniecei Valdai 
Miķelsonei, Skujenes amatierteātra 
dalībniecei Līvijai Barānovai, deju 
kolektīva “Skujene” dalībniecei Līgai 
Jakovļevai, deju kolektīva “Skujene” 
dalībniekam Mikam Oltem, Skuje-
nes amatierteātra dalībniecei Evelī-

“MĀTES LATVIJAS 
VĒSTULE”

LATVIJAS SVĒTKOS

nai Konovālovai un Skujenes bērnu 
teātra “Mēs” dalībniekam Markusam 
Rudenim. 

Pēc koncerta visi cienājās ar svētku 
kliņģeri un baudīja patīkamo svētku 
atmosfēru. 

Paldies visiem kolektīviem par 
priekšnesumiem gan šajā svētku rei-
zē, gan citos Amatas novada notiku-
mos. Paldies iedzīvotājiem, kuri atra-
da laiku, lai šajā svētku koncertā būtu 
kopā ar mums! 

Sandra Eglīte, 
Zaubes kultūras pasākumu vadītāja

16. novembrī Zaubē pulcējās 
daudz viesu. Svinējām Latvijas valsts 
svētkus. Zaubes jauktais koris bija uz-
aicinājis uz koru sadziedāšanos drau-
gu kolektīvus no Rīgas, Valmieras un 
Preiļiem.

Dziesmu svētku diriģenta Ivara 
Cinkusa vadībā mums dziedāja jauk-
tais koris “Cantus Fortis” no Rīgas, 
patiesas prieka ovācijas bija tieko-

ties ar diriģentu Mārtiņu Klišānu un 
Valmieras jaukto kori “Valmiera”, kā 
arī sirsnīga izvērtās tikšanās ar Prei-
ļu novada skolotāju kori “Latgale” ar 
diriģentu Edgaru Znutiņu priekšgalā. 
Kopā ar Zaubes jaukto kori vairāk par 
120 koristu balsis pieskandināja Zau-
bes pamatskolu. Prieks un lepnums 
par pašmāju kora dziedātājas Sarmī-
tes Mellēnas solo izpildījumu. Pal-
dies par iniciatīvu un ieguldīto darbu 
Zaubes jauktā kora diriģentam Rihar-
dam Rudzītim un koncertmeistarei 

Koru spēka balss

Vēlējumi Latvijai

Līgai Paeglei.
Pasākuma otrajā daļā baudījām 

svētku balli ar muzikantiem no Ces-
vaines. Viesi bija pateicīgi un nedaudz 
pārsteigti, ka Zaubē uz koru sadzie-
dāšanos nāk tik daudz klausītāju, no-
tiek kopā būšana. 

Paldies ikvienam par līdzdalību un 
atbalstu. Vislabākie iespaidi paliek, 
kad pēdējie ballētāji aiziet ar dzies-
mu: “Viss kartība, ak, cienījamā kun-
dze…!”

Autortiesību bezgalības balvu dra-
maturģe Baiba Jukņēviča saņēma par 
lugas “Pavasara neprāts” regulāru un 
ilgstošu izmantojumu amatierteātros 
kopš 2011.  gada. Luga iestudēta Ve-
cumnieku, Krustpils, Liezēres, Iļģu-
ciema, Lielauces, Liepupes, Strenču, 
Seces, Nīkrāces, Vārves, Užavas, Lap-
mežciema, Jaunannas, Virbu, Drustu, 
Staiceles, Gramzdas u.c. amatierteāt-

stāvētajā repertuārā  – akadēmiskajā 
un populārajā mūzikā, rakstniecībā, 
vizuālajā mākslā, kino un horeogrā-
fijā. Balvas saņēma dramaturģe Baiba 
Jukņeviča, horeogrāfs Agris Daņi-
ļevičs, komponists Ēriks Ešenvalds, 
kinorežisors Rolands Kalniņš, māks-
linieks Imants Lancmanis, kompo-
nists Arturs Maskats, mūziķis Dons  
un citi mākslas un mūzikas nozares 
pārstāvji.

Autoru biedrības AKKA/LAA 
Autortiesību bezgalības balva dibi-
nāta 1999.  gadā. Pirmo reizi to au-
toriem pasniedza Pasaules grāmatu 
un autortiesību aizsardzības dienā 
1999. gada 23. aprīlī. 

Savu nosaukumu balva ieguvusi 
autordarbu bezgalīgo iz mantošanas 
iespēju dēļ. Katru gadu to saņem au-
tori, kuru darbi iepriekšējā gadā iz-
mantoti visvairāk un visdažādākajos 
veidos: publiskā izpildījumā, TV, ra-
dio, publikācijās, mehāniskajā ierak-
stā, kinofilmās, dramatizējumos u.c. 

Amatas novada pašvaldība sveic 
Baibu Jukņeviču ar saņemto apbal-
vojumu un lepojas ar dramaturģes 
sasniegumiem!

Informācija avots: www.la.lv

Skujeniete Baiba Jukņeviča saņem 
Autortiesību bezgalības balvu

ros. Luga PDF formātā publicēta arī 
Baibas Jukņevičas interneta vietnē.

2019. gada 2. decembrī par darbu 
plašu un daudzveidīgu izmantojumu 
2018.  gadā un laikposmā līdz balvu 
pasniegšanai pie saviem īpašniekiem 
nonāca 22 Autortiesību bezgalības 
balvas. Laureātus ļauj noteikt darbu 
izmantojuma datorizēta uzskaite, 
un tos AKKA/LAA meklē visā pār-

Foto: Karīna Miezāja

Deju kolektīvs "Skujene". Foto: Solvita Krastiņa
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Ēriks Bauers, 
sporta koordinators 
un metodiķis

Aizvadīto sezonu “Amata” 
noslēdza ļoti veiksmīgi – tika 
izcīnītas sudraba godalgas, bet 
tagad puiši atgriezušies florbola 
laukumā, lai cīnītos par jaunām 
virsotnēm un uzvaru Cēsu nova-
da čempionātā florbolā. 

Komandas kodols pēc vasa-
ras palicis praktiski bez būtis-
kām izmaiņām, kas ļauj cerēt uz 
labiem rezultātiem arī jaunajā 
sezonā. Prom devies Raivis Vē-
zis, pārejot uz “OSR”, bet Jēkabs 
Berkolts pievienojies virslīgas 
komandai “Pārgauja”. Koman-
du papildinājis aizsargs Kristers 
Kalniņš, kurš vairākas sezonas 
rezultatīvi darbojās “SK Fono” 
komandā, bet no “Einšteina” at-
pakaļ komandā atgriezies Matīss 
Pilibaitis. 

Šogad čempionātā piedalās 
divpadsmit komandas, kuras sa-
dalītas divās apakšgrupās, izspē-
lējot divas spēles ar savas grupas 
komandām, bet pa vienai spēlei 
ar otras grupas komandām. Pa-
vasarī astoņas labākās koman-

das iekļūs izslēgšanas spēlēs. 
A grupā šogad ielozētas ko-

mandas: “Amata”, “OSR”, “Bren-
guļi”, “SK Fono”, “Harti” un “Smil-
tene 09”. Savukārt B grupā spēlē 
“Einšteins”, “Sigulda”, “Auciems”, 
“Vecpiebalga”, “ZS.  27.   KB” un 
“FLY Shots”. 

Amatas komanda aizvadījusi 
sešas spēles, izcīnot trīs uzvaras 
un piedzīvojot trīs zaudējumus, 
kas šobrīd ļauj ieņemt ceturto 
vietu turnīra tabulā. 

Par komandas rezultatīvāka-
jiem spēlētājiem pēc aizvadīta-
jām spēlēm kļuvuši Matīss Pili-
baitis (8+3), Jānis Sīmanis (3+3) 
un Edžus Mellēns (4+1). Nāka-
mās spēles tiks izspēlētās 8. un 
21. decembrī. 

Florbola komanda “Amata” sākusi 
jauno sezonu

Ēriks Bauers, 
sporta koordinators 
un metodiķis

Tuvojoties gada izskaņai, mūsu novads atkal 
vēlas sveikt visus novada sportistus “Amatas no-
vada sporta laureāts 2019”. Aicinām mūsu nova-
da iedzīvotājus dalīties ar informāciju par spor-
tistiem, viņu panākumiem un sasniegumiem, ja 
viņi aizvadītajos  divos gados ir startējuši dažāda 
līmeņa un kategoriju sacensībās, lai ikviens Ama-
tas novada sportists tiktu godināts un saņemu 
pateicību par 2018. un 2019. gada sezonas sa-
sniegumiem sportā. 

AICINĀM SPORTISTUS PIETEIKTIES UZ 
“AMATAS NOVADA

SPORTA LAUREĀTS 2019”
Labākos sportistus svinīgi sveiksim svētku 

pasākumā 20. decembrī plkst. 19.00 Amatas 
novada pašvaldības ēkā “Ausmas”, baudīsim 
muzikālus priekšnesumus pie svētku galda un 
ieskandināsim Ziemassvētku noskaņu. Kopīgi 
atskatīsimies uz aizvadīto gadu sportā. 

Lūgums iesūtīt kandidātus līdz 16. decem-
brim uz e-pastu: sports.amata@gmail.com, no-
rādot vārdu, uzvārdu, sporta veidu, kategoriju, 
sasniegumus. Vēlams atsūtīt bildes vai video no 
kādām sacensībām. Lūgums pievienot arī nelielu 
aprakstu par sportistu un viņa sporta gaitām.

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

Ēriks Bauers,
sporta koordinators 
un metodiķis

Ar deviņu komandu līdz-
dalību 6. decembrī Krimuldas 
sporta centrā aizvadīts 2. posms 
novadu skolu florbola turnīrā 
jauniešiem. Vecāko klašu grupā 
spēlēja “Zaube”, “Krimulda” un 
“Amatas pamatskola”, kuri izspē-
lēja divus apļus katrs ar katru, 
savukārt jauniešu grupā tikās 
“Amatas pamatskola”, “Krimul-
da-1”, “Krimulda-2”, “Skujenes 
pamatskola”, “Nītaures vidus-
skola” un “Zaubes pamatskola”. 

Vecāko florbolistu grupā 
ar 5 punktiem uzvaru svinēja 
“Zaubes pamatskola”, kura, pa-
teicoties savstarpējā spēlē gūta-
jai uzvarai pēcspēles metienos, 
pārspēja “Amatas pamatskolu”, 
bet trešajā vietā “Krimulda”. Tie-
ši krimuldieši sarūpēja vienīgo 

Jaunieši turpina sacensties florbola 
laukumos

zaudējumu posma uzvarētājiem 
no Zaubes. 

Liela intriga valdīja spēlēs, 
kad tikās jaunākie florbolisti, jo 
uzvarētāju noskaidrošanai nā-
cās gaidīt līdz pat pēdējai spēlei. 
Arī šoreiz uzvaru ar 9 punktiem 
izcīnīja “Amatas pamatskola”, 

otrajā vietā ar 8 punktiem “Kri-
mulda”, bet labāko trijnieku ar 
7 punktiem noslēdza “Krimul-
da-2”. Ceturtajā vietā “Skujenes 
pamatskola”, piektajā vietā “Zau-
bes pamatskola”, bet sestajā vietā 
“Nītaures vidusskola”. 

Anete Eglīte,
tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību speciāliste

7. decembrī VEF Kultūras 
pilī norisinājās Latvijas folkloras 
dižkoncerts un folkloras balvas 
“Austras koks” pasniegšanas ce-
remonija. Balvas tika pasniegtas 
par mūža ieguldījumu un latvie-
šu dzīvesziņas un muzicēšanas 

“Austras koks” 
Inesei un Andrim Rozēm 

Anete Eglīte,
tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību speciāliste

5. decembrī vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrs Juris Pūce 31 lauku tū-
risma saimniecībai, tostarp arī 
lauku viesnīcai “Kārļamuiža” 
pasniedza vides kvalitātes zīmi 
“Zaļais sertifikāts”.

Viesnīca “Kārļamuiža” at-
rodas Gaujas nacionālā parka 
teritorijā, senā muižas ēkā. Lau-
ku viesnīcā saimnieko Baiba un 
Jānis Stepiņi. “Kārļamuiža” pie-
dāvā ne tikai elegantus numuri-
ņus un gardas maltītes viesnīcas 
restorānā, bet arī vides iepazīša-
nu, pārgājienus, velo maršrutus, 
kārtīgi nopērties pirtiņā, aizrau-
jošus pasākumus un nesteidzīgu 
atpūtu ārpus pilsētu trokšņa. 

“Zaļais sertifikāts” ir nacio-
nālas nozīmes lauku tūrisma 
uzņēmumu eko-sertifikācijas jeb 
vides kvalitātes zīme, kuru 1999.

Lauku viesnīca “Kārļamuiža”
saņem vides kvalitātes zīmi

gadā ar Latvijas Vides aizsardzī-
bas fonda atbalstu iniciēja un 
2001 gadā ar Eiropas Savienības 
“Life” programmas atbalstu sāka 
ieviest “Lauku ceļotājs”.

Sertifikātu tūrisma saimnie-
cībām piešķir vides ekspertu ko-
misija. Sertifikāts norāda, ka tiek 
saimniekots, saudzējot apkārtē-
jo vidi, taupot dabas resursus, 
saglabājot ainavas un bioloģisko 
daudzveidību, un ievērojot vie-
tējās tradīcijas.

prasmju daudzināšanu.
Patiesi priecājamies un esam 

lepni par Inesi un Andri Rozēm, 
kuri saņēma balvu “AUSTRAS 
KOKS” par par folkloras aktivi-
tātēm 2019. gadā. 

Vēlam radošas idejas, ne-
izsīkstošu degsmi un mīles-
tību pret latviešu folkloru!  
Lai paveiktie darbi tālu un ilgi 
skan! 

Foto: Juris Smaļinskis

Uzvarētāju klinģeri saņem "Amatas pamatskolas" kapteinis Armands 
Runcis. Foto no arhīva. 

Foto no Cēsu atklātā čempionāta arhīva

mailto:eriks.bauers@gmail.com
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Sveicam Amatas novada
jubilārus!

Amatas novadā
mūžībā aizgājuši

17. decembrī Veselības vingrošanas nodarbība, 
Drabešu muižas sporta zālē  plkst. 18.30–20.00

17. decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina
Ieriķos, Amatas pamatskolas sporta zālē 
plkst. 18.00–19.30

17. decembrī
Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Ruta Kazerovska
Skujenes tautas namā plkst. 15.00–17.00

17. decembrī

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

17. decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Sanita Griezīte
Amatas kultūras centrā Ģikšos 
plkst. 17.30–18.30

18. decembrī
Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina
Nītaures kultūras namā plkst. 18.30–20.00

19. decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Zigrīda Liepiņa
Drabešu Jaunās pamatskolas sporta zālē Līvos
plkst. 14.00–15.00

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

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

Visas veselības vingrošanas nodarbības 
turpināsies no oktobra līdz decembrim 
reizi nedēļā ierastajā laikā un vietā. 

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

7., 14., 21., 28.
janvārī

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

7., 14., 21., 28.
janvārī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina
Ieriķos, Amatas pamatskolas sporta zālē 
plkst. 18.00–19.30

7., 14., 21., 28.
janvārī

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

7., 14., 21., 28.
janvārī

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

7., 14., 21., 28.
janvārī

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

8., 15., 22., 29.
janvārī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina
Nītaures kultūras namā plkst. 18.30–20.00

9., 16., 23., 30. 
janvārī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Zigrīda Liepiņa
Drabešu Jaunās pamatskolas sporta zālē Līvos
plkst. 14.00–15.00

9., 16., 23., 30. 
janvārī

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

Amatas pagastā
Aina Gobiņa

(16.10.1930.–17.11.2019.)

Drabešu pagastā
Dzintars Dvinskis

(12.04.1941.–18.11.2019.)
Pēteris Iesalnieks 

(14.06.1938.–18.11.2019.)
Viktors Logins

(16.10.1953.–11.11.2019.)
Andis Gurtiņš 

(06.07.1972.–03.12.2019)

Nītaures pagastā
Dzidra Ieva Cipule

(14.10.1937.–15.11.2019.)

Zaubes pagastā
Arnolds Lazdiņš

(10.01.1932.–28.11.2019.)
Staņislavs Naģis

(01.05.1942.–16.11.2019.)

Lai pie tava loga 
Sārtas rozes zied 
Un uz sārtām rozēm 
Laimes putniņš dzied!

2019. gada novembrī 
Amatas novadā dzimuši divi bērni:
Drabešu pagastā –1 un Nītaures pagastā –1

Gaiši sagaidīt Ziemassvētkus un laimi, dzīvesprieku, veselību 
Jaunajā 2020. gadā saviem lasītājiem novēl Amatas novada 
bibliotekāres – Dace, Ieva, Ilze, Lidija, Maira un Tamāra. 

Vizuļo istabās puzuri kārti. 
Sētās, kur puteņi sniegpārslas jauc,
Celiņi slaucīti, atcelti vārti:
Rakstītās kamanās Ziemsvētki brauc. 

/N. Kalniņš/

Foto: Dace Lāce
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