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Amatas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums Nr. 107
2017. gada 15. decembris 

15. 
decembris

Amatas novada Mūzikas un Mākslas skolas 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
Nītaures kultūras namā plkst. 19.00

16. 
decembris

Ziemassvētku dāvanu un rotājumu darbnīca: 
Dabas kosmētika-vannas burbuļbumbas
Amatu mājā plkst. 12.00

Adventes koncerts “NĀK BALTĀ NAKTS”, 
uzstājas Rīgas Kamerorķestris 
Ieeja par ziedojumiem
Zaubes evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 17.00

17. 
decembris

Adventa trešās svētdienas dievkalpojums, pēc 
dievkalpojuma ap 12.30 garīgās mūzikas koncerts 
“Litānija”
Āraišu evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 11.00

Ziemassvētku dāvanu un rotājumu darbnīca: 
Puzuru darbnīca
Amatu mājā plkst. 12.00

18. 
decembris

Zaubes pamatskolas (pirmsskolas) bērnu eglīte
Zaubes pamatskolā plkst. 16.00

Ziemassvētku ieskaņas koncerts
Amatas pamatskolas zālē, Ieriķos plkst. 18.00

20. 
decembris

Teātra izrāde-pasaka bērniem “Lāstekas jociņi”
Ieeja 1,00 EUR. Skolā neejošo Zaubes pagasta 
pirmsskolas bērnu (ieeja brīva) eglīte ar dāvanu tūtu.
Zaubes kultūras namā plkst. 11.00

21. 
decembris

Nītaures vidusskolas Ziemassvētku pasākums
Nītaures kultūras namā plkst. 17.00

23. 
decembris

Koncerts  “Ziemassvētki cauri gadsimtiem” 
Nītaures evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 17.00

24. 
decembris

Ziemassvētku dievkalpojums
Nītaures evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 12.00

Ziemassvētku dievkalpojums
Zaubes evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 12.00

Ziemassvētku dievkalpojums
Skujenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 18.00

Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums
Āraišu evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 18.00

Valsts svētkos 18. novembrī 
Amatas kultūras centrā sirsnīgā 
ceremonijā tika sumināti “Ama
tas novada lepnums 2017” kan
didāti un sveikti galveno balvu 
saņēmēji.

Ceremoniju īpašu padarīja 
amatieru kolektīvu uzstāšanās, 
un programmā bija iekļauti tie
ši šim pasākumam sagatavoti 
priekšnesumi: vīru kora “Cēsis” 
spēcīgās balsis pārliecinoši at
klāja oficiālo ceremoniju, balvu 
pasniegšanas starplaikos dejoja 
bērnu deju kolektīvs “Amatiņa” 
un vidējās paaudzes kolektīvs 
“Amata”, kuru kopīgi dejotais 
“Ampeļdancis” no skatītāju pu
ses tika novērtēts ar skaļām ovā
cijām. Uzstājās arī vidējās pa
audzes deju kolektīvs “Skujene”, 
dziedāja Skujenes pagasta sie
viešu vokālais ansamblis “Dalvi
jas” un Zaubes koris. Negaidīts, 
bet ļoti patīkams pārsteigums 
bija Ronald Rickwood uzstāša
nās kā apliecinājums tam, ka 
mūsu zeme ir tik īpaša, ka cil
vēks, kurš līdz šim dzīvojis ārpus 
Latvijas, to gada laikā var ne tikai 
iemī lēt, bet arī apgūt tās valodu. 
Paldies visiem kolektīvu dalīb
niekiem un vadītājiem, paldies, 
Ronald Rickwood – jūs padarījāt 
pasākumu neatkārtojamu! 

Paldies arī Sarmītei Mellēnai 
par skaisto un gardo torti, paldies 
pavāriem Ilonai Andrēvičai un 
Oskaram un Gvido Freiborniem.

Sveicam visus nominētos un 
Amatas novada lepnuma balvu 
saņēmējus!

Nominācijā “Sakoptākā Ama

tas novada privātmāja’’ galveno 
balvu saņēma Zaubes pa gasta 
privātmāja “Lauciņi”. Par labiem 
rezultātiem balsojumā balvas sa
ņēma “Āmuri” Nītaures pagastā 
un visi Liepu ielas privātmāju ie
dzīvotāji Ģikšos, kuriem piešķir
ta pārsteiguma balva  – trans
ports vienas dienas ekskursijai.

Nominācijā “Sakoptākā Ama
tas novada viensēta’’  galveno 
balvu saņēma Skujenes pagas
ta viensēta “Bieriņkalns”. Par 
labiem rezultātiem balsojumā 
balvas saņēma “Akmenskalni” 
Amatas pagastā un “Kalna Bei
gužēni” Skujenes pagastā.

Nominācijā “Saliedētākā 
daudz dzīvokļu māja’’ galveno 
balvu saņēma Zvārtas iela  3, 
Līvos, Drabešu pagastā. Par la
biem rezultātiem balsojumā 
balvas saņēma daudzdzīvokļu 
mājas “Zīles” Zaubes pagastā un 
“Blāzmas” Nītaures pagastā.

Nominācijā “Radošākais no
vadnieks’’ galveno balvu saņēma 
Kaspars Dimiters no Skujenes 
pagasta. Par labiem rezultātiem 
balsojumā balvas saņēma Baiba 
Jukņeviča no Skujenes pagasta 
un Kristaps Blaus no Drabešu 
pagasta.

Nominācijā “Aktīvākais pil
sētnieks laukos” galveno balvu 
saņēma Uģis Tinuss no Amatas 
pagasta. Par labiem rezultātiem 
balsojumā balvas saņēma Inese 
Skrapce no Nītaures pagasta un 
Inta Blūma no Skujenes pagasta.

Nominācijā “Iedzīvotājiem 
draudzīgākā tirgotava vai ka
fejnīca’’ galveno balvu saņēma 

veikals “Skorpions” Zaubes pa
gastā. Par labiem rezultātiem 
balsojumā balvas saņēma kafej
nīca “Pie dzirnakmeņa” Ieriķos, 
Drabešu pagastā un veikals SIA 
“Saime BJ” Skujenes pagastā.

Nominācijā “Labākais darba 
devējs’’ galveno balvu saņēma 
SIA “Magam” Amatas pagastā. 
Par labiem rezultātiem balso
jumā balvas saņēma SIA “Dores 
Fabrika” Ieriķos, Drabešu pa
gastā un SIA “IDZ” ražotne “Sid
rabi” Zaubes pagastā.

Nominācijā “Raženākā Ama
tas novada zemnieku saimniecī
ba vai zivsaimniecība” galveno 
balvu saņēma z/s “Lejas Suces” 
Nītaures pagastā. Par labiem 
rezultātiem balsojumā balvas 
saņēma z/s “Atēnas” Zaubes 
pagastā un ģimenes saimniecī
ba z/s “Zaļais Zars” & z/s “Kal
naPūces” Drabešu pagastā.

Nominācijā “Interesantākais 
jaunais tūrisma piedāvājums” 
galveno balvu saņēma “Krāmu 
un seno lietu muzejs” Skujenes 
pagastā. Par labiem rezultātiem 
balsojumā balvas saņēma saim
niecība “Sesīļu poniji” Kārļos, 
Drabešu pagastā un “Dāliju 
svēt ki” Amatas pagastā, ko rīko 
Ilgvars Cinis.

Nominācijā “Labais gariņš’’ 
gal veno balvu saņēma Lilita 
Stapuļone no Līviem Drabešu 
pagastā. Par labiem rezultātiem 
balsojumā balvas saņēma Anna 
Oborenko no Amatas pagasta un 
Inita Skrastiņa no Zaubes pagas
ta.

Apsveicam!

Amatas novada lepnuma balvas 
saņēmuši desmit novadnieki

Turpinājums 8. lpp.

Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam –
Tā gaidītājiem saulains vaigs.
    (A. Vējāns)

Nāk Ziemassvētki. Visgaidītākie. Nāk ar Dieva svētību, 
ar jaunu sauli un dzīvesprieku. Nāk Jaunais gads 

ar jaunām iecerēm, panākumiem un sapņiem. 
Sveicu Amatas novada iedzīvotājus 

Latvijas simtgades gadu mijā!
Amatas novada domes 

priekšsēdētāja
Elita Eglīte
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Atkritumu apsaimniekoša
nu Latvijā nosaka Atkritumu 
apsaim niekošanas likums un no 
tā izrietošie Ministru kabineta 
noteikumi un ieteikumi.

Atbilstoši Atkritumu apsaim
niekošanas likumam atkritumus 
iedala:

1. bīstamie atkritumi – atkri
tumi, kuriem piemīt viena vai 
vairākas īpašības, kas padara 
tos bīstamus cilvēku dzīvībai un 
veselībai, videi, kā arī personu 
mantai, un kuri atbilst atkritumu 
klasifikatorā noteiktajām bīsta
mo atkritumu kategorijām;

2. sadzīves atkritumi – visi 
pārējie atkritumi, kuri netiek 
klasificēti kā bīstamie atkritumi.

Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 12. pantā ir noteikts, ka 
atkritumu savākšana, šķirošana, 
uzkrāšana, uzglabāšana, pār
kraušana, apglabāšana vai pār
strāde ir atļauta tikai tam pare
dzētajās vietās.

Latvijā par sadzīves atkritu
mu apsaimniekošanas organi
zēšanu savā administratīvajā te
ritorijā ir atbildīgas pašvaldības. 
Saskaņā ar Atkritumu apsaim
niekošanas likumu pašvaldības:

1. organizē sadzīves atkritu
mu, to skaitā sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu, apsaim
niekošanu atbilstoši atkritumu 
apsaimniekošanas valsts un re
ģionālajiem plāniem savā admi
nistratīvajā teritorijā;

2. izdod saistošos noteiku
mus, kas reglamentē sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
savā administratīvajā teritorijā, 
savas administratīvās teritorijas 
dalījumu sadzīves atkritumu ap
saimniekošanas zonās, prasības 
atkritumu savākšanai, pārvadā
šanai, pārkraušanai un uzglabā
šanai, kā arī kārtību, kādā veica
mi maksājumi par šo atkritumu 
apsaimniekošanu;

3. organizē atkritumu dalītu 
vākšanu savā administratīvajā 
teritorijā.

Atkritumu apsaimniekošanas 
kārtību Amatas novadā nosa
ka “Atkritumu apsaimniekoša
nas no tei kumi Amatas novadā 
Nr. 3”.

Minētie noteikumi paredz: 
13. Ikviena atkritumu radītāja 

un valdītāja pienākums ir:
13.1. iekļauties pašvaldības 

sadzīves atkritumu apsaimnie
košanas sistēmā, savākt radītos 
sadzīves atkritumus un nogādāt 
tos nekustamā īpašuma īpašnie
ka, tiesiskā valdītāja vai apsaim
niekotāja norādītajā vietā.

14. Atkritumu radītāji ar sa
viem ikmēneša maksājumiem 
vai, pildot līgumā noteiktos 
maksājumus, sedz atkritumu ap
saimniekošanas izdevumus.

17. Atkritumu radītājs nešķi
rotos atkritumus ievieto tikai 
tajā atkritumu konteinerā, kas 
saskaņā ar noslēgto līgumu ar 
atkritumu apsaimniekotāju ir 

Amatas novada 
Drabešu pagastā
2017. gada 22. novembrī

Darba kārtība
•	 Par	Amatas	novada	domes	

saistošo noteikumu Nr. 14 “Gro
zījumi Amatas novada domes 
25.01.2017. saistošajos noteiku
mos Nr. 1 “Amatas novada paš
valdības budžets 2017. gadam”” 
apstiprināšanu.

•	 Par	 pašvaldības	 īpašumā	
esošās kustamās mantas  – au
tomašīnas HONDA ACCORD, 
valsts reģ. Nr. GF60, izsoles re
zultātu un atsavināšanas procesa 
pabeigšanas apstiprināšanu.

•	 Par	 pašvaldības	 nekusta
mā īpašuma “Alejas”, Drabešu 
pagastā, Amatas novadā atsavi
nāšanas procesa pabeigšanu.

•	 Par	 Lietvedības	 nodaļas	
nolikuma apstiprināšanu.

•	 Par	2017.	gada	27.	septem
bra domes sēdes Nr. 13 lēmuma 
“Par Amatas novada Drabešu 
muižas sporta un aktīvas atpūtas 
centra  izveidošanu” atcelšanu.

•	 Par	 administratīvās	 komi
sijas apstiprināšanu.

•	 Par	 Amatas	 novada	 teri

torijas plānojuma 2014.–2025. 
gadam grozījumu 1.  redakcijas 
nodošanu publiskajai apsprieša
nai.

•	 Par	 Amatas	 novada	 paš
valdības amata vienību saraksta 
apstiprināšanu.

•	 Par	 nekustamā	 īpašuma	
lietošanas mērķa maiņu Zau
bes pagasta nekustamā īpašuma 
“Jaunbirzēni” zemes vienībai 
42960030024.

•	 Par	 nekustamā	 īpašuma	
nodokļa atvieglojumiem politis
ki represētajām personām.

•	 Par	 Amatas	 pagasta	 ne
kustamā īpašuma “Jaunkauļi” 
sadalīšanu un nosaukuma  ap
stiprināšanu.

•	 Par	 pašvaldības	 nekusta
mā īpašuma “Ērgļu ceļš–Silnie
ki” zemes vienības platības pre
cizēšanu.

•	 Par	 atļaujas	 pagarināšanu	
lauksaim niecības zemes ierīko
šanai meža zemē nekustamajā 
īpašumā “Kalna Laimiņas”.

•	 Par	zemes	ierīcības	projek
ta izstrādi nekustamajam īpašu
mam “Zaubes Evanģēliski lute
riskā baznīca”, Zaubes pagastā, 
Amatas novadā.

paredzēts konkrētā nekustamā 
īpašuma apkalpošanai.

20. Nekustamā īpašuma īpaš
nieks, valdītājs vai lietotājs, vai 
šo personu pilnvarots apsaim
niekotājs papildus šajos noteiku
mos norādītajiem vispārīgajiem 
atkritumu radītāju pienāku
miem:

20.4. slēdz līgumu par kat
rā nekustamajā īpašumā radīto 
sadzīves atkritumu apsaimnie
košanu ar atkritumu apsaim
niekotāju, nodrošinot regulāru 
atkritumu izvešanu, ņemot vērā 
īpašumā radīto atkritumu dau
dzumu (apjomu), bet ne retāk kā 
reizi ceturksnī.

22. Ja nekustamā īpašuma 
lietošanai ir sezonāls raksturs, 
tad informē par to atkritumu 
apsaimniekotāju, šo noteikumu 
20.4. punktā minētā līguma no
teikumos paredzot radītajam at
kritumu daudzumam atbilstošu 
atkritumu izvešanas grafiku.

23. Nekustamā īpašuma 
īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, 
vai šo personu pilnvarots ap
saimniekotājs ir atbildīgs par 
tā nekustamajā īpašumā radīto 
atkritumu savākšanu, šķirošanu 
un nogādāšanu līdz atkritumu 
tvertnei, par kuras iztukšoša
nu tam ar attiecīgo Atkritumu 
apsaimniekotāju ir noslēgts lī
gums.

Ar “Atkritumu apsaimnieko
šanas noteikumi Amatas novadā 
Nr. 3” var iepazīties www.ama
tasnovads.lv.

Aicinu visus Amatas novada 
pašvaldības nekustamo īpašu
mu īpašniekus, valdītājus, vai šo 
personu pilnvarotus apsaimnie
kotājus pārliecināties par atkri
tumu apsaimniekošanas līgumu 
esamību sev piederošajā īpašu
mā. Ja kādu iemeslu dēļ jūs ne
esat noslēguši līgumu par atkri
tumu apsaimniekošanu, lūdzu to 
izdarīt nekavējoties.

Amatas novada pašvaldība sa
darbībā ar atkritumu apsaimnie
kotāju ZAAO  apzinās nekusta
mos īpašumus, kuri nav iekļauti 
pašvaldības sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas sistē mā, un 
veiks visus nepieciešamos pa
sākumus, lai ikviens atkritumu 
radītājs un valdītājs iekļautos 
pašvaldības sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā.

Latvijas Administratīvo pār
kāpumu kodeksa 75.  pants 
“Atkri tumu apsaimniekošanas 
no tei kumu pārkāpšana”, nosaka: 
“Par sadzīves atkritumu radītā
ja vai īpašnieka nepiedalīšanos 
pašval dības organizētajā sadzī
ves atkritumu savākšanā – uzliek 
naudas sodu fiziskajām perso
nām no septiņdesmit līdz septiņ
simt euro, bet juridiskajām per
sonām — no četrsimt trīsdesmit 
līdz tūkstoš četrsimt euro.”

Amatas novada pašvaldības 
administratīvās lietvedības 

inspektors Andris Bitainis

Atbildīgais darbinieks –
Amatas novada pašvaldības komunālās nodaļas
vadītājs  Guntars Pīpkalējs, tālr. 25639507

Amatas pagasts, 
atbildīgais Modris Veitners, tālr. 28657259
•	 Maršruts Aparnieki,
 z/s “Aparnieki2”, tālr. 29148987 (K. Eglītis)
•	 Maršruts Baloži–Makstnieki–Velmeri–Ģikši, 

SIA “MDK Garants”, tālr. 29153433
•	 Maršruts Amatas skola–Lielmārči–Venči, 

z/s  “Birzlejas”, tālr. 29163991

Drabešu pagasts, 
atbildīgais Modris Veitners, tālr. 28657259
•	 Maršruts	Ieriķi–Bille–Spāre, 
 SIA “Jaunie Tīkli”, tālr. 26365933 (J. Bērziņš)
•	 Maršruts	Āraiši–Drabeši, 
 SIA “Shaf”, tālr. 29438550 (J. Herbsts)
•	 Maršruts Līvi, Agra, Meijermuuiža 
 SIA “Ras ma nis & Dankers”, 
 tālr. 29174757 (U. Lasmanis)
•	 Maršruts Poliešas–Ruki–Silnieki, 
 SIA “Jaunie Tīkli”, tālr. 26365933 (J. Bērziņš)
•	 Maršruts Kārļi, z/s “Lejas Smēdes”, 

tālr. 26597529 (Dz. Melgalvis)

Nītaures pagasts, 
atbildīgais Modris Veitners, tālr. 28657259
•	 Maršruts Ķēči, 
 z/s “Kociņi”, tālr. 29132109 (I. Liniņš)

•	 Pārējā teritorija – Nītaures pagasta traktors, 
traktorists J. Timma, tālr. 29174348

Skujenes pagasts, 
atbildīgā Vita Demešenkova, tālrunis 29479487
•	 Maršruts	Pērkoņi–Kosa, Siši–Ķēči, 
 z/s “Gavieši”, tālr. 29486653 (Z.Vilciņš)
•	 Maršruts	Vecskujene–Sērmūkši, 

z/s “Gavieši”, tālr. 29486653 (Z.Vilciņš)
•	 Pārējā teritorija – Skujenes pagasta 

traktors, traktorists P. Reinsons

Zaubes pagasts, 
atbildīgais Modris Veitners, tālr. 28657259
•	 Maršruts	Annas–Kliģene, 
 z/s “Gavieši”, tālr.  29486653 (Z. Vilciņš)
•	 Maršruts	Bērzi–Zaube, 
 SIA “Enķenieku Līči”, tālr. 29132109 

(I. Liniņš)
•	 Pārējā teritorija – Zaubes pagasta traktors

Pašvaldība nodrošina tikai pašvaldības ceļu, 
laukumu un ceļu uz invalīdu un maznodrošinā
to ģimeņu dzīves vietām attīrīšanu no sniega. Ja 
nepieciešama privāto ceļu attīrīšanu no sniega, 
lūdzam sazināties ar pakalpojumu sniedzēju un 
vienoties individuāli par darbu apjomu un sa
maksu.

Informāciju sagatavoja Amatas novada 
pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs 

Guntars Pīpkalējs

AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 15

Amatas novada pašvaldībai piederošo 
ielu un ceļu tīrīšana 
2017.–2018. gada ziemas sezonā

Par atkritumu 
apsaimniekošanas kārtību 
Amatas novadā

•	 Par	zemes	ierīcības	projek
ta apstiprināšanu Amatas pagas
ta nekustamo īpašumu “Apsītes” 
un “Seski” robežu pārkārtošanai.

•	 Par	deklarētās	dzīvesvietas	
anulēšanu.

•	 Par	 zemes	 ierīcības	 pro
jekta apstiprināšanu Drabešu 
pagasta nekustamā īpašuma 
“Grīšļi” sadalīšanai.

•	 Par	 Drabešu	 pagasta	 ne
kustamo īpašumu “Irbītes”, 
“Rūķi”, “Jaunmāras”, “Noras”, 
“Dzeņi 1”, “Jaunmāras 2” un 
“Strazdi”  robežu pārkārtošanu.

•	 Par	 Amatas	 pagasta	 ne
kustamā īpašuma “Liepu 7” sa
dalīšanu un nosaukuma  apstip
rināšanu.

•	 Par	 zemes	 nomas	 līgumu	
apstiprināšanu.

•	 Par	 grozījumiem	 Amatas	
novada domes 29.03.2017. lē
mumā Nr.  1.  § “Par ilgtermiņa 
aizņēmumu Amatas novada 
Drabešu internātpamatskolas 
ēku pārbūves un teritorijas la
biekārtošanas realizācijas no
drošināšanai”.

Nākamā Amatas novada 
paš valdības domes sēde 
20. de cembrī plkst. 14.00.

http://www.amatasnovads.lv
http://www.amatasnovads.lv
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Sākoties apkures sezonai, 
pieaug ugunsgrēku skaits. To ie
mesls visbiežāk ir nepareiza un 
bojātu apkures ierīču ekspluatā
cija, netīrīti dūmvadi un pārku
rinātas krāsnis.

Netīrīts skurstenis ir uguns
bīstams. Sadegot jebkuram cie
tajam kurināmajam, uz skur
steņa iekšējās virsmas veidojas 
kvēpu, sodrēju un darvas nosē
dumi, kas, savlaikus nenotīrīti, 
labākajā gadījumā samazina ap
kures ierīces darbības efektivi
tāti, bet sliktākajā gadījumā var 
izraisīt intensīvu šo produktu 
degšanu. Aizdegšanās ātri iz
platās pa visu dūmeņa iekšējo 
virsmu, vienlaikus ievērojami 
paaugstinot temperatūru tajā 
aptuveni līdz pat 1000° C. Tas 
var radīt plaisas visa mūrētā dū
meņa korpusa biezumā, ārējo 
apvalku ieskaitot, tādējādi pave
rot ceļu karstajām dūmgāzēm un 
liesmām uz degtspējīgām sienu, 
griestu un jumta konstrukcijām.

Lai izvairītos no nelaimes un 
varētu droši uzturēt siltumu, ku
rinot malkas, gāzes vai cita veida 
apkures ierīci, reizi piecos gados 
jāapseko dūmvadu, dūmeju un 
dūmkanālu tehniskais stāvoklis. 
To drīkst veikt atbilstoši sertifi
cēti speciālisti. Bojātu skursteņu 
ekspluatācija ir bīstama!

Sodrējus no ilgdedzes cietā 
kurināmā apkures ierīces un 
iekārtas dūmvada tīra pirms 
apkures sezonas sākuma (līdz 
1. novembrim), kā arī vienu reizi 
apkures sezonā (no 1. novembra 
līdz 1. martam). Ilgdedzes cietā 
kurināmā ierīce un iekārta ir 
apkures iekārta un ierīce, kas 
neakumulē (neuzkrāj sevī) 
siltumu ilgāk par trim stundām.

Dūmvadu un cietā un šķidrā 
kurināmā apkures ierīci tīra 
pirms apkures sezonas sākuma 
(līdz l. novembrim).

Apkures iekārtu un ierīci, 
kurā par kurināmo izmanto 
gāzi, tīra un tā tehnisko apkopi 
un tehniskā stāvokļa pārbaudi 
veic ne retāk kā reizi gadā, ja 
ražotājs nav noteicis citādi. Ja 
apkures ierīce atslēgta ilgāk par 
sešiem mēnešiem, veic ārpus
kārtas dūmgāzu novadīšanas un 
ventilācijas kanālu pārbaudi un 
sastāda tehniskā stāvokļa pār
baudes aktu.

Privātmājā cietā kurināmā 
dūmvadu un ventilācijas kanā
lu tīrīšanu var veikt arī objekta 
atbildīgā persona, piemēram, 
saimnieks.

Bēniņos visiem dūmeņiem un 
sienām, kurās atrodas dūmka
nāli, jābūt nobalsinātām vai no
krāsotām ar gaišu ugunsdrošu 
krāsu.

Ugunsnelaimi var izraisīt ne 
tikai degoša malka, bet arī kvē
lojošas ogles vai izdedži, tādēļ 
ēku tuvumā aizliegts izbērt ne
nodzēstus izdedžus un ogles. 
Iesakām tos izbērt atbilstoši 
iekārtotās vietās, lai izslēgtu 
ugunsgrēka izcelšanos (vēlams 
ne tuvāk par 6 metriem no degt
spējīgām ēkām un būvēm).

Lietojot malkas plīti, jāatce
ras, ka plītis laika gaitā nolie
tojas – var izdegt cepeškrāsns 
metāla apšuvums, plīts virsmā 
parādīties spraugas, caur kurām 
nāk dūmgāzes. Lai šādas plītis 
padarītu ikdienas lietošanā dro
šas, tām periodiski nepiecieša
ma atjaunošana, rūpīgi aizsmē
rējot radušās plaisas, savlaikus 
nomainot izdegušo cepeškrāsni, 

24. novembrī Vidzemes Tū
risma asociācijas (VTA) 20 gadu 
jubilejas pasākumā tika pasnieg
tas Vidzemes Tūrisma asociāci
jas Piecgades balvas, lai godinātu 
ar tūrismu saistītus uzņēmējus, 
organizācijas, perso nas, kuras 
pēdējo piecu gadu gada laikā ir 
nesušas Vidzemes vārdu Latvijā 
un pasaulē un bijuši par pozitīvu 
piemēru citiem. Kopumā bal

Padomi drošai apkures ierīču 
ekspluatācijai

nostiprinot durtiņas.
Cietā kurināmā krāsns (vir

tuves pavarda) kurtuves priek
šā degtspējīgu materiālu grīda 
jāpārklāj ar degtnespējīga ma
teriāla loksni (skārds u.c.), lai 
nodrošinātu, ka, nejauši izkrītot 
oglēm, neizceļas ugunsgrēks. 
Kurināmie materiāli (ogles, kūd
ra), kam piemīt pašaizdegšanās 
spēja, jāuzglabā speciāli šim no
lūkam pielāgotās telpās vai lau
kumos (iesakām ne tuvāk par 8 
metriem no degtspējīgām ēku 
vai būvju konstrukcijām).

Svarīgākais gada aukstajos 
mēnešos ir ievērot elementāru 
piesardzību. Ekspluatējot vietē
jās apkures ierīces, aizliegts:

•	 novietot	 kurināmo	 un	
citus degtspējīgus materiālus 
kurtuves atveres priekšā tuvāk 
par 1,2 metriem;

•	 	 atstāt	bez	uzraudzības	de
gošas apkures ierīces, ja to ne
atļauj tehniskās ekspluatācijas 
noteikumi;

•		novietot	uz	apkures	ierīcēm	
degtspējīgus priekšmetus un 
materiālus (žāvēt drēbes, apavus 
utt);

•		kurināt	krāsnis	un	plītis	ar	
malku, kuras garums pārsniedz 
kurtuves izmērus;

•		vēdināšanas	kanālus	izman
tot kā apkures krāšņu vai pavar
du dūmvadus;

•	 	 izmantot	 bojātas	 apkures	
iekārtas un dūmvadus; tos pār
kurināt.

Juris Suseklis, 
Darba aizsardzības, 

civilās aizsardzības un 
administratīvās lietvedības 

nodaļas vadītājs

Lauku viesnīca “Kārļamuiža” 
saņem Vidzemes 
Tūrisma asociācijas balvu

Viesnīcas “Kārļamuiža” saimniece Baiba Stepiņa un VTA valdes 
priekšsēdētājs Raitis Sijāts

vām tika izvirzīti vairāk nekā 40 
pretendenti 12 dažādās nominā
cijās.

No Amatas novada balvu 
saņēma lauku viesnīcas “Kārļa
muiža” saimnieki Jānis un Baiba 
Stepiņi kategorijā “Viesmīlīgākā 
saime Vidzemē”. 

Amatas novada vārdā sirsnīgi 
sveicam un lepojamies!

ALTUM (www.altum.lv) ir 
Latvijas valstij piederoša kapi
tālsabiedrība, kas uzņēmējiem 
sniedz valsts atbalstu finanšu 
instrumentu veidā (aizdevumi, 
garantijas, ieguldījumi riska ka
pitāla fondos u.tml.), konkrētu 
programmu ietvaros papildinot 
to arī ar nefinanšu atbalstu (kon
sultācijas, mentorings u.tml.).

ALTUM atbalsta
•	 biznesa	uzsācējus;
•	 mazos	un	vidējos	

uzņēmumus;
•	 lauksaimniekus;
•	 iedzīvotājus.
ALTUM piedāvātie valsts 

atbalsta instrumenti paredzēti 
uzņēmumiem visās attīstības 
stadijās – sākot no biznesa idejas 
izstrādes un uzņēmuma darbības 
uzsākšanas līdz pat lielu biznesa 

projektu attīstīšanai, veicinot 
uzņēmumu izaugsmi.

ALTUM šobrīd piedāvā šādas 
valsts atbalsta programmas:

•	 Aizdevumi	 investīci
jām un apgrozāmajiem līdzek
ļiem biznesa uzsākšanai un at
tīstīšanai;

•	 Garantiju	 programmas	
finanšu resursu pieejamībai, 
eksporta darījumu riska apdro
šināšanai, iedzīvotāju mājokļu 
aizdevumiem;

•	 Riska	kapitāls;

Nītaures valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centra 

DARBA LAIKA IZMAIŅAS DECEMBRĪ

Klientu apkalpošanas centra vadītājas atvaļinājuma laikā 
no 11.12.2017. līdz  27.12.2017.

klientus pieņems:
20.12.2017  no 8.00 līdz 13.00

Nepieciešamības gadījumā var vērsties 
pie pārvaldes vadītājas Līvijas Ķauķītes, tālr. 29284389

Amatas novada pašvaldība in
formē, ka, pamatojoties uz Ama
tas novada domes 22.11.2017. 
lēmumu (prot. nr. 15, 7.§), pub
liskajai apspriešanai tiek nodota 
Amatas novada teritorijas plā
nojuma 2014.–2025. gadam gro
zījumu pirmā redakcija.

Publiskā apspriešana notiks 
līdz 31.12.2017.

Ar Amatas novada teritori
jas plānojuma grozījumu pirmo 
redakciju var iepazīties Amatas 
novada pašvaldībā, “Ausmās”, 
Drabešu pagastā, Amatas no
vadā, katru darba dienu (pirm
dienās, otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00, 
piektdienās no 8.00 līdz 14.00, 
pusdienu pārtraukums 12.30–
13.00), kā arī interneta vietnē 

www.geolatvija.lv.
Amatas novada teritorijas 

plānojuma 2014.–2025.  ga
dam grozījumu pirmās redak
cijas pub  liskās apspriešanas 
sanāk sme notiks 2017.  gada 
19.  decem brī pulksten 17.00 
Amatas novada domes admi-
nistratīvās ēkas zālē, “Aus-
mās”, Drabešu pagastā, Ama-
tas novadā.

Rakstiskus priekšlikumus 
var iesniegt Amatas novada 
pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs 
katru darba dienu.

Jautājumu gadījumā zvanīt 
Teritorijas attīstības un nekus
tamā īpašuma nodaļas vadītā
jam Arvīdam Lukjanovam, tālr. 
29151845 .

Arvīds Lukjanovs

Par Amatas novada 
teritorijas plānojuma 
grozījumu pirmo redakciju

ATTĪSTĪBAS FINANŠU INSTITŪCIJAS 
ALTUM ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM

•	 Nefinanšu	 atbalsts	 –	
mentorings, konsultācijas u.c.

Lai atrastu sava uzņēmuma 
aktuālajām vajadzībām piemē
rotāko programmu, aicinām 
izmantot Atbalsta programmu 
kalkulatoru: 
https://www.altum.lv/lv/kalku
latori/atbalstakalkulators/

Kontaktinformācija: 
https://www.altum.lv/lv/kon
takti/regionaliecentriunkon
sultacijubiroji/valmiera/

 

http://www.altum.lv/
http://www.geolatvija.lv
https://www.altum.lv/lv/kalkulatori/atbalsta-kalkulators/
https://www.altum.lv/lv/kalkulatori/atbalsta-kalkulators/
https://www.altum.lv/lv/kontakti/regionalie-centri-un-konsultaciju-biroji/valmiera/
https://www.altum.lv/lv/kontakti/regionalie-centri-un-konsultaciju-biroji/valmiera/
https://www.altum.lv/lv/kontakti/regionalie-centri-un-konsultaciju-biroji/valmiera/
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Ziemassvētku laiks ir maģisks. Tas ir sirds siltums un 
mīlestība, kas paveic brīnumus. Mēs piedodam, aizmirs
tam visu slikto, atceramies viens par otru un sanākam kopā, 
radot svētkus gan sev, gan mums tuviem cilvēkiem. Ģime
ne, sirds siltums un mīlestība – tie ir mūsu Ziemassvētki, 
kas nav arī iedomājami bez mūzikas. Mūzikas burvība spēj 
radīt svētku sajūtas katra cilvēka sirdī un tā ir priecējusi 
klausītājus Ziemassvētkos jau vairākus gadsimtus, tāpēc 
arī  liriskās eņģeļu balss īpašniece Endija Rezgale kopā ar 
trim talantīgām mūziķēm – vijolnieci Līvu Tomiņu, flau
tisti Elzu Bleikšu un ērģelnieci Janu Zariņu – ir sarūpējusi 
skaistu muzikālu dāvanu Latvijas dievnamos jaunajā kon
certprogrammā “Ziemassvētki cauri gadsimtiem”, kas sāk
sies Adventa laikā un turpināsies līdz Zvaigznes dienai un 
aizvedīs savus klausītājus muzikālā ceļojumā pagātnē vairā
ku gadsimtu garumā,  kas ļaus iejusties katram klausītājam 
un izbaudīt tās sajūtas, kā Dieva dēla atnākšanas brīdis tika 
godināts cauri gadsimtiem.

Endija koncertprogrammu ir rūpīgi gatavojusi, atgrie
žoties pie pamatvērtībām un domājot par Ziemassvētku 
patieso nozīmi. Koncerts ir īpašs arī ar to, ka tas ir akus
tisks, piepildot dievnamu velves ar Endijas skaisto un maigo 
soprāna balsi un katra dievnama ērģeļu vareno un unikālo 
skanējumu. Ansambli papildinās dvēseli uzrunājošs flautas 
tembrs un vijoles niansētais skanējums. 

Studiju laikā dzīves ceļš Endiju aizveda uz Dienvidāfrikas 
republiku, kur ar savu balsi viņa priecēja dienvidāfrikāņu 
sirdis. Atgriežoties dzimtenē, Endija ir uzstājusies arī solo 
koncertu sērijā Rīgas Doma katedrālē un ar klausītājiem 
pārpildītajās Latvijas baznīcās, piedalījusies Ziemassvētku 
koncertprogrammās “Pieskaries brīnumam” un “Ar sirdi 
eņģeļa plaukstā”. Lai arī ir atgriezusies savā dzimtenē, viņa 
regulāri turpina koncertēt arī Dienvidāfrikā. 

Vijolniece Līva Tomiņa ir starptautisko konkursu laureā
te Šveicē, Polijā, Vācijā, Čehijā un Vidzemes kamerorķestra, 
Vācijas jauniešu orķestra dalībniece. 

Flautiste Elza Bleikša ir starptautisko konkursu godalgo
to vietu ieguvēju un Minhenes Jauniešu filharmonijas or
ķestra dalībniece, kura koncertē Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, 
Vācijā, Nīderlandē, Ķīnā un Azerbaidžānā. 

Ērģelniece Jana Zariņa ir no Sanktpēterburgas, bet aktīvi 
darbojas Latvijas baznīcu koncertdzīvē gan kā soliste, gan 
dažādu ansambļu sastāvos.  

Programmā varēs dzirdēt pasaulē pazīstamus garīgās 
mūzikas skaņdarbus, kas radīti laikā no 17. līdz 20. gadsim
tam – no klausītājiem iemīļotajām ārijām S. Franka “Panis 
Angelicus” un Č. K. Sensānsa “Ave Maria” un Ziemassvētku 
korāļiem sākot ar angļu balādi “Kas ir šis bērns”, Dž. F. Veida 
“Jūs ticīgie nāciet” un Ā. Č. Ādamsa “Ak, svētā nakts” līdz 
pat baroka mūzikas pērlēm – J. S. Baha “Jesus Bleibet Mei
ne Freude”, G. F. Hendeļa “Tochter Zion”, J. Pahelbela “Cik 
spoži atspīd rīta zvaigzne” u.c. 

Koncerts ir piesātināts ar gaišiem, liriskiem un priecī
giem skaņdarbiem, kas sludina prieka vēsti, un ir padomāts 
par katru, lai var izbaudīt Ziemassvētku īpašo noskaņojumu 
un gūt dvēselē mieru. 

Kādas klausītājas atzinīgie vārdi pēc Endijas koncerta: 
“Bezgalīgi lirisks un mīlestības piepildīts Endijas koncerts! 
Viņas gaišais izpildījums uzreiz nonāk līdz sirds dziļumiem.” 

Koncerts “Ziemassvētki cauri gadsimtiem” būs 
baudāms arī Nītaures evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
23. decembrī plkst. 17.00. Turklāt Nītaures iedzīvo tājiem 
ar kuponu biļešu cena tikai 3.00 EUR. Nītaurieša kuponu 
iespējams saņemt Nītaures evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 
Nītaures kultūras namā un VPV klientu apkalpošanas cen
trā Nītaurē.

Ziemassvētki cauri 
gadsimtiem

2. decembrī ar svinīgu pasākumu 
Drabešu pagasta Līvu bibliotēkā 
tika atklāta Amatas novada amat
nieku un rokdarbu meistaru darbu 
izstāde “Ceļā uz Dziesmu svētkiem”. 
Izstādi jau ceturto gadu rīko biedrī
ba “Tradicionālās kultūras iniciatī
vu centrs “KasTe”” ar Amatas nova
da pašvaldības un Līvu bibliotēkas  

atbalstu. Izstādē savus darbus ie
snieguši 49 dalībnieki no Drabešu 
muižas Amatu mājas, Ģikšu pen
sionāru kluba “Dzīvesprieks”, Zau
bes TLMS pulciņa “Trejdeviņi”, kā 
arī individuālie rokdarbu un amatu 
meistari no Skujenes, Nītaures un 
Līviem. Šogad pirmo reizi izstādē 
ar koka darbiem piedalās arī Dra

bešu Jaunās sākumskolas audzēkņi. 
Izstādē apskatāmi tautas tērpi, 

adītas zeķes un cimdi, tamborēti, 
filcēti un šūti, arī tekstilmozaīkas 
tehnikā veidoti darbi, stikla, māla 
un koka meistardarbi. 

Izstāde apskatāma līdz nākamā 
gada 2.  janvārim bibliotēkas darba 
laikā.

Inese Roze

Amatnieku un rokdarbu meistaru 
izstāde Līvu bibliotēkā

Saskaņā ar Vidzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomes 2017. 
gada 23. novembra lēmumu Nr.1 
publiskai apspriešanai tiek nodota 
Vidzemes plānošanas reģiona de
institucionalizācijas plāna 2017.–
2020. gadam pirmā redakcija.

Šis ir attīstības plānošanas doku
ments, kura galvenais uzdevums ir 
plānot optimālu sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu attīstību un 
izvietojumu Vidzemes pašvaldībās, 
lai nodrošinātu sava reģiona iedzī
votājiem nepieciešamos atbalsta, 
sociālās aprūpes un sociālās rehabi
litācijas pakalpojumus pēc iespējas 
tuvāk to dzīvesvietai un novērstu 
personu nokļūšanu institūcijās. 
Galvenās mērķa grupas ir cilvēki ar 
garīga rakstura traucējumiem, bērni 
sociālās aprūpes centros un bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem.

Publiskā apspriešana notiek lai
kā no 2017. gada 24. novembra līdz 
27.  decembrim. Plāna apspriešanā 
aicināti piedalīties gan pašvaldību 
pārstāvji, gan sociālo un vispārē
jo pakalpojumu sniedzēji, gan ne
valstiskās organizācijas, institūcijas 
un ikviens iedzīvotājs, lai paustu 
savu viedokli un sniegtu priekšliku
mus, ja tādi radušies.

Ar deinstitucionalizācijas plāna 
materiāliem elektroniski iespē jams 
iepazīties Vidzemes plānošanas re

ģiona mājaslapā vwww.vidzeme.lv, 
sadaļā “Attīstības plānošana”  – Sa
biedrības līdzdalība – Deinstitu
cionalizācijas plāna 2017.–2020. ga
dam pirmā redakcija. Klātienē ar 
dokumentiem iespējams iepazīties 
Vidzemes plānošanas reģiona tel
pās Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 8, 3.stā
vā, 321. kabinetā (tālr. 64116009) un 
Valmierā, Purva ielā 12a, B korpusā, 
2. stāvā (tālr. 64116080).

Priekšlikumus aicinām iesniegt 
līdz 2017. gada 27. decem brim (ie
skaitot), aizpildot PRIEKŠLIKUMU 
ANKETU, to nosūtot uz epasta ad
resi vidzeme@vidzeme.lv vai arī pa 
pastu Vidzemes plānošanas reģio
nam, Jāņa Poruka ielā 8108, Cēsīs, 
LV4101 (pasta zīmogs 2017. gada 
27.decembris). 

Vienlaikus piedāvājam iespēju 
priekšlikumus izteikt arī TIEŠSAIS
TĒ, aizpildot līdzdalības anketu, 
kas pieejama saitē  http://ej.uz/DI_
plans_apspriesana.

Ineta Puriņa,
 projekta “Vidzeme iekļauj” 

vadītāja (ineta.purina@vidzeme.lv, 
tālr. 26382820)

Publiskai apspriešanai nodota Vidzemes 
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas 
plāna  2017.–2020. gadam pirmā redakcija

Amatas novada pašvaldības 
plānotās aktivitātes, atbilstoši 
deinsti tucionalizācijas plāna 2017.–
2020. gadam pirmajai redakcijai ir:

•		Aktivitāte	Nr. 2.2.5.	Infrastruk
tūras izveide sociālās rehabilitācijas 
un ārstnieciskās rehabilitācijas pa
kalpojumu nodrošināšanai bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem 
Amatas novadā;

•		Aktivitāte	Nr. 2.2.8.	Infrastruk
tūras un materiāltehniskās bāzes iz
veide grupu dzīvokļa pakalpojuma 
sniegšanai pilngadīgām personām 
ar garīga rakstura traucējumiem;

•		Aktivitāte	Nr. 2.2.9.	Infrastruk
tūras un materiāltehniskās bāzes 
izveide dienas aprūpes centra pa
kalpojuma sniegšanai pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucē
jumiem;

•	 	 Aktivitāte	 Nr.  2.2.10.	 Infra
struk tūras un materiāltehniskās 
bāzes izveide specializēto darbnīcu 
pakalpojuma sniegšanai pilngadī
gām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem.

Eiropas 
Sociālais fonds

http://jauna.vidzeme.lv/upload/DI/VPR_DI_PUBLISKS_APSPRIEANAS_PRIEKLIKUMU_FORMA.docx
http://jauna.vidzeme.lv/upload/DI/VPR_DI_PUBLISKS_APSPRIEANAS_PRIEKLIKUMU_FORMA.docx
mailto:vidzeme@vidzeme.lv
http://ej.uz/DI_plans_apspriesana
http://ej.uz/DI_plans_apspriesana
mailto:ineta.purina@vidzeme.lv
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28. novembrī vecāko klašu 
skolēni devās uz lāzertaga spēli 
Siguldā. Lāzertags ir līdzīgs tik 
ļoti populārajam peintbolam, 
taču šajā spēlē tiek izmantoti 
lāzera stari un īpaši sensori, 
tādēļ spēlētāji tās gaitā neizjūt 
nekādas sāpes.

Spēles sākumā abas koman
das noklausījās drošības ins
truktāžu, un tad spēle varēja 
sākties! Lai tā būtu interesantā
ka, tika iesaistīti arī dažādi uzde
vumi: aizsargāt kontrolpunktu 
no otras komandas vai mēģināt 
ieņemt pēc iespējas vairāk kon

Ar aizraujošām spēlēm sācies 
piektais novadu skolu jauniešu 
čempionāts florbolā, kurā šogad 
piedalās septiņas komandas no 
Amatas pamatskolas, Vecskuje
nes skolas, Krimuldas, Līgatnes, 
Nītaures vidusskolas un Zaubes 
pamatskolas. Čempionāts šogad 
tiek izspēlēts sešos posmos un 
kopvērtējuma trīs labākās ko
mandas saņems ne tikai kausus 
un medaļas, bet arī brauks uz 
Latvijas čempionāta finālspēlēm 
14. aprīlī Arēnā Rīga. 

Čempionāta pirmais posms 
tika aizvadīts 14. novembrī Lī
gatnes sporta centrā, kur par uz
varētājiem kļuva pērnās sezonas 
čempioni “Zaube1”, pusfinālā 
pārspējot komandu “Līgatne” ar 
3:0, bet finālā neatstāja cerības 
uz uzvaru “Krimuldas” florbo
listiem, rezultāts 7:1. Otrā vieta 
“Krimuldai”, bet spēlē par trešo 
vietu tikās “Līgatne” ar “Nītauri”. 
Šoreiz pārāki izrādījās Nītaures 

florbolisti un svinēja negaidītu 
uzvaru ar rezultātu 1:0. 

Otrais posms tika izspēlēts 
7. decembrī Zaubes sporta zālē, 
kad atkal uzvaru izcīnīja Zau
bes pirmā komanda. Šoreiz gan 
panākums Zaubes florbolistiem 
nāca daudz grūtāk. Pusfinālā 
pret Līgatnes komandu visu spē
li vadībā turējās tieši līgatnieši, 
kad ar precīzu metienu izcēlās 
Marko Gailītis. Tikai spēles pē
dējā minūtē rezultātu izlīdzināt 
izdevās Edžum Mellēnam, bet 
trīsdesmit sekundes līdz spēles 
beigām jau vadībā Zaubes ko
mandu izvirzīja Armands Mak
simovs, un laimīga uzvara 2:1. 
Otro vietu atkal izcīnīja “Kri
mulda”, kas pusfinālā pārspēja 
“Skujeni” ar 3:0, bet finālā atzina 
Zaubes pārākumu – 4:1. Trešā 
vieta “Līgatnei”, kura pusfinālā 
piekāpās “Zaubei”, bet spēlē par 
3.  vietu apspēlēja “Skujenes” 
florbolistus ar 1:0. 

Par kopvērtējuma līderiem 
kļuvuši “Zaube1” komanda  – 
30 punkti. Otrajā vietā “Krimul
da”  – 26 punkti. Trešajā vietā 
“Līgatne” – 18 punkti. Tur pat 
līdzās ar 15 punktiem “Nītau
re”. Piektajā vietā “Skujene” – 11 
punkti, sestajā vietā ar 8 punk
tiem “Amata”, bet beidzamā vie
ta Zaubes otrajai komandai ar 4 
punktiem. 

Čempionāta rezultatīvākie 
spēlētāji: 

Armands Maksimovs (Zau
be1) – 27 p., 

Edžus Mellēns (Zaube1) – 
16 p. 

Rodrigo Lupulovs (Krimul
da) – 11 p.

Verners Rudens (Nītaure) – 
9 p. 

Toms Stivriņš (Skujene) – 7 p. 

Trešais posms norisināsies 
janvārī Krimuldas sporta centrā. 

Ēriks Bauers

Sācies novadu skolu jauniešu 
čempionāts florbolā

No kreisās: Lauris Pēteris Mazpolis, Armands Maksimovs, Edžus Mellēns, Sandijs Maksimovs, 
vārtsargs Guntis Knēts

trolpunktu. Interesanti, ka spēle 
norisinājās kādreizējā armijas 
daļas teritorijā, kur joprojām ir 
saglabājušās dažādas ēkas, angā
ri un transportlīdzekļi. 

Skolēni atzina, ka lāzertags 
ir ne tikai izklaide, bet arī 
aizraujošs veids, kā iemācīties 
strādāt komandā, plānot savu 
stratēģiju, uzlabot precizitāti, 
pārbaudīt  veiklību, attapību, kā 
arī aktīvi pavadīt brīvo laiku ar 
skolasbiedriem. Īpašu pateicību 
par šādu iespēju izteica skolas 
Jaunsardzes aktīvisti, kas spēles 
laikā izmantoja jau iepriekš gan 

Karjeras pēcpusdiena Siguldas 
poligonā

praktiski, gan teorētiski apgūtās 
zināšanas.

Spēles beigās katrs skolēns 
saņēma savu statistiku par to, 
kā viņš ir spēlējis. Interesanti tās 
bija salīdzināt savā starpā. Tika 
piešķirti arī dažādi tituli, piemē
ram, “Iznīcinātājs”, “Kamikadze”, 
“Snaiperis” u.c. Skolēni izteica 
vēlmi arī turpmāk kopīgi izman
tot dažādas interesantas iespējas 
un piedāvājumus.

Krists Lemešonoks,
Nītaures vidusskolas 

karjeras ministrs

12. decembris – šis ir datums, 
kurš jāzina katram Ašajam un 
sporta mīļotājam Amatas no
vadā! Tieši pirms deviņiem ga
diem tika dibināts sporta klubs 
AŠAIS. Sākās ceļš, kurš turpinās 
arvien brašāk. Deviņu gadu lai
kā sapelnītas jau 664 godalgas 
dažāda mēroga sacensībās gan 
Latvijā, gan aiz tās robežām. 
Dzimšanas dienā vieglā treni
ņu apskāvienā uzcepām un arī 
notiesājām mazo svētku kēksu. 
Kaut arī tā bija diena bez maza
jiem Ašajiem, bet piedomājām 
arī par viņiem. Un kopīgs sve
cīšu pūtiens, bet ar katra lielo 
sapni azotē! Mēs turpinām – uz 
priekšu!

Neilgu laiku pirms dzim
šanas dienas, kā jau decembrī 
pieklājas, notika atskatīšanās uz  
2017. gadā paveikto. Ašo atskata 
panākumu parādi uzsācis Cēsu 
pilsētas “Sporta skolas laureāts 
2017”. Šajā pasākumā tiek sumi
nāti tie Cēsu sporta skolas lau
reāti, kuri izcīnījuši godalgotas 
vietas Latvijas čempionātos. Un 
mums prieks neizmērojams, ka 
šogad uzstādīts Ašo rekords lau
reātu skaita ziņā – 6 Ašie kļuvuši 
par Cēsu pilsētas Sporta skolas 
laureātiem 2017! Tie ir Roberts 
Aleksis Glazers (trīskārtējs Lat
vijas čempions U14 grupā), Ri

hards Serģis (zelts 5000  m un 
sudrabs 10K šosejā), Ruta Sam
sonova (bronzas 800  m un LV 
taku čempionātā), Artis Rož
kalns (Latvijas U18 taku čempi
ons), kā arī Kārlis Dieviņš (bron
za taku čempionātā) un Renāte 
Beļājeva (sudrabs taku čempio
nātā). Prieks sportot un svinēt 
sportu! 

Sporta klubs “Ašais” atvērts 
arī pieaugušajiem – sadarbībā ar 
Amatas novadu, piedāvājam ak
tīvi darboties ar fiziskās for mas 
uzturēšanu, attīstīšanu vai kori
ģēšanu jebkurā vecumā. Iespēja 
gan skriet/soļot uz augstākās 
klases slīdceliņiem, mīties ar ve
lotrenažieri, vingrot ar smagu
miem vai bez un beigās iemest 
kādu bumbu grozā. Ja nepiecie
šams, ir iespēja saņemt trenera 
konsultāciju. Sākot ar decembri, 
ir iespēja piedalīties divu veidu – 
Yin un Kundalini – jogas nodar
bībās. Drabešu muižā Yin Joga 
pirmdienās (19.00), bet Kunda
lini joga – ceturtdienās (19.00). 
Sportošanas vide sakārtota, un 
vides estētiku garantē SK Ašais. 
Nāc ciemos!

Aktuālāko informāciju vien
mēr iespējams uzzināt tīmekļa 
vietnē: www.skašais.lv un Face
book lapā: Sports Club “Ašais”.

Austris Āboliņš

Sporta klubs “Ašais” 
nosvinējis 9 gadu jubileju 
un jauniešu sasniegumi 
pamanīti

Svinam jubileju!

http://www.sk-a<0161>ais.lv
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Rakstnieces Melānijas Vana
gas dzimtās mājas ir “Sermuļi” 
Amatas pagastā.

““Sermuļu“ vēsture sastāv no 
daudziem mūžiem, kas visi ir 
saistīti viens ar otru, ar visu tau
tu. Un ikviens no tuvākiem un 
tālākiem mūžiem ir neatkārto
jams, ikviens cilvēks, kas te stai
gājis, strādājis, kopis kalnu, cēlis 
ēkas, priecājies, mīlējis, cietis,“ 
raksta Melānija Vanaga

Pēc atgriešanās no Sibīrijas 
1957. gadā viņa sāka savas dzim
tas vēstures izpētes darbu, vien
laikus  dokumentēja visu, ko uz
zināja par mūspuses ļaudīm un 
viņu mājām.  Materiāli apkopoti 
vairāk nekā 100 rokraksta  grā
matās. No šīm rokraksta grāma
tām  “izsijāja” to, kas attiecas uz 
pašas dzimtu, tā tapa rakstnieces 
publicētās ”Dvēseļu pulcēšanas” 
septiņas grāmatas. Bet rokraksta 

grāmatās palika vēl daudz inte
resantu, saistošu ziņu par Ama
tas puses ļaudīm un mājām. 

Rokraksta grāmatas ir Me
lānijas Vanagas dzimtas man
tojums, bet tuvinieki  neliedza 
muzejam iepazīties ar savākta
jiem materiāliem un izmantot 
tajos esošo informāciju. Arī pati 
rakstniece no sirds vēlējās, lai 
viņas paveiktais būtu nepiecie
šams dzimtajam novadam. 

Laiks, kad Melānija Vanaga 
staigāja Amatas ceļus, ieklauso
ties cilvēku atmiņās, vērojot un 
aprakstot mūspuses dabu, bija 
20. gadsimta 60.–80. gadi. 

Kopš tā laika pagājuši gandrīz 
40 gadi. Kas noticis šajā laikā ar 
mājām, ar cilvēkiem? Lai to uzzi
nātu, kādam vajadzēja Melānijas 
Vanagas ceļus turpināt. Uzrunā
ju Amatas pagasta pensionāru 
biedrības “Dzīvesprieks” ļaudis. 
Par darba nozīmīgumu un sva

rīgumu nebija jāpārliecina “Dzī
vesprieka” vadītāja Aleksandra 
Freivalde. Viņa bija tā, kas  vir
zīja, mudināja, bet arī pārējo 
atsaucība bija tūlītēja. Darītāju 
daudz. 

Amatas novada pašvaldība 
atbalstīja Anitas Beikules rak
stīto   projektu  “Amatas pagasta 
seniori Latvijas simtgadei”. Do
māšanā, plānošanā Anitai īpaši 
palīdzēja Spodrīte Rozīte. Kon
krēti tika plānoti veicamie darbi 
un sasniedzamie mērķi – iepazīt 
visas mūspuses mājas, apkārtē
jo vidi,  arī senās mājvietas, bija 
nepieciešams fotografēt, runāt 
ar māju iedzīvotājiem, pierakstīt 
stāstus. Tika pētītas kartes, iz
veidoti septiņi maršruti, plānoja 
apzināt vismaz 150 pagasta mā
jas, bet darba beigās bija vairāk 
nekā 240 māju. Ne visur šobrīd 
vairs ir mājas, vietumis vēl re
dzami tikai to pamati vai vien

Tuvojoties gada izskaņai, 
esam apkopojuši Amatas 
novada lepnuma titula “Pagasta 
Labais gariņš” ieguvējas Lilitas 
Stapuļones labos darbus, ar 
kuriem vēlamies dalīties ar 
visiem novada iedzīvotājiem. 
Bet vispirms tos nosūtām 
jums, ar saukli ‘’TĀ ŠO GADU 
PAVADĪJA LĪVU CIEMATA 
BĒRNI’’.

Pirmais Lilitas nakts sapņos 
izlolotais pasākums tika sarīkots 
agrā pavasarī, kad putnu treļļi 
un siltā pavasara saulīte pielēja 
bērnu rotaļu laukumu, kuru ar 
Amatas novada domes atbalstu 
aprīkojām ar galdiem un soliem, 
uz kuriem bērni varēja radīt 
savus turpmākos darbiņus. 
Pirmais pasākums saucās “Savu 
māju izdaiļosim’’. Bērniem (ar 
speciāli sagatavotām afišām) 

Sveicieni no Līvu ciemata!

tika pasniegta informācija, ka 
jāierodas bērnu rotaļu laukumā 
konkrētā dienā un konkrētā 
laikā. Vairāk viņi neko nezināja. 
Ierodoties viņi bija pārsteigti. 
Uz galdiem stāvēja paprāva 
lieluma akmeņi un dažāda veida 
krāsas un flomāsteri. Vēl lielāks 
pārsteigums bija, kad Lilita 
ieradās ar lielu maisu rokās, 
kurā bija… podi! Tās priekā 
un lepnumā mirdzošās bērnu 
actiņas, kad tie varēja radīt savus 
mākslas darbus, apgleznojot 
katrs savu akmeni dažādās 
krāsās, un katra aizkustinājums 
par savu podu, kuros vēlāk 
sastādījām puķes un izvietojām 
ap māju kopā ar krāsainajiem 
akmeņiem!

Otrs pasākums saucās 
“Labestības diena”, kurā Lilita, 

sarūpējusi visus nepieciešamos 
materiālus, sapulcināja bērnus 
un nodevās stāstiem par labajiem 
darbiem un siltajām sirdīm, 
iedvesmojot bērnus atbalstīt 
kaut domās visus tos bērniņus, 
kuriem nepieciešama palīdzība. 
Bērnu radītais kopdarbs tika 
nogādāts uz Bērnu slimnīcu 
Rīgā, Vienības gatvē. 

Trešais pasākums, kurā Lilita 
radīja neatkārtojamas sajūtas 
un noskaņas, saucās “Ielīgošana 
Līvu bērniem un vecākiem”. 
Un atkal – tika sarūpēti visi 
nepieciešamie materiāli, bet 
bērni zināja vien to, ka ierodoties 
līdzi jānes maza stikla burciņa. 
Pasākums tika atklāts ar stāstiem, 
kas tad ir Līgo svētki jeb vasaras 
saulgrieži. Pēc tam bērni un 
vecāki pina vainagus no agrā rītā 
Lilitas plūktām jāņuzālēm un 
no savām atnestajām burciņām 
gatavoja lukturīšus, apgleznojot 
tās ar speciālām stikla krāsām, 
kuros vēlāk salika svecītes un 
izvietoja pa rotaļu laukumu, lai 
Līgo dziesmu pavadībā kopā ar 
Lilitu (tautastērpā) izdancotu 
jautrus apļus ap tiem. Pasākuma 
noslēgumā cienasts un rotaļas. 
Ceturtajā pasākumā vasaras 
izskaņā ar nosaukumu “Sporta 
diena – basās pēdiņas” bērni 
ar basām kājiņām vairāku 
stundu garumā guva prieku, 
sacensību garu, sapratni par 
palīdzību mazākajiem un pat 
staigāšanu pa čiekuriem! Sporta 
dienas pasākums beidzās ar 
Lilitas sarūpētu gardumgardu 
biezpiena plātsmaizi, končām, 
cepumiem un apbalvošanu. Lai 
pielikumā pievienotās bildes 
runā pašas par sevi!

Līvu ciemata iedzīvotāji

tuļš skurstenis, sadugusi klētiņa, 
mājas sargi – lielie koki, ceriņu 
un jasmīnu atvases. Ne vienmēr 
tagadējie īpašnieki  varēja daudz 
pastāstīt par savas mājas vēstu
ri, bet interese liela, cilvēki ļoti 
atsaucīgi. Turpat 50 māju īpaš
nieki paši teicās turpināt vēstu
res materiālu vākšanu. Lielākā 
daļa projektā iesaistīto senioru 
atzina, ka darbs, lai gan nav bijis 
viegls,  devis prieku un patiesu 
gandarījumu – iepazīti cilvēki, 
izzināti ļaužu un māju likteņi, at
klāts, ka tepat pagastā tik daudz 
neredzēta, interesanta, skaista. 
Atbraucot no kārtējās “mazās 
ekspedīcijas”, savā pārdzīvojumā 
par redzēto, uzzināto  dalījās, 
materiālus gatavoja, fotogrāfijas 
aprakstīja: 

Aina Ķeņģe un Gatis Frei
valds, Ingrīda Lāce un Jānis 
Gasiņš, Biruta Ķipēna, Spodrīte 
Rozīte un Leonīds Rātfelders, 

Maija Rudzīte un Guntis Grīn
bergs, Anita Tinusa un Mār
tiņš Tinuss, Anna Oborenko un 
Viesturs Tinuss, Zita Ščeglova 
un Ivars Ščeglovs. Bet vēl ir cil
vēki, kuri ar dziļu interesi un 
aizrautību pēta savas dzimtas 
vēsturi, tās ir Biruta Ķipēna, 
Aīda Auziņa, Aiga Ķeņģe, Anita 
Tinusa. Savukārt Dace Lāce un 
Dzintra Krieviņa daudz zina un 
interesējas par svētvietām, liela
jiem akmeņiem utt.

Paldies, visiem! Esmu patei
cīga par paveikto darbu, par sir
snību, izpratni, atsaucību, prie
ku. Ļoti daudz pozitīvu emociju.  
Ja tā, tas nozīmē, ka paveiktais 
patiesi svarīgs un labs. Un pal
dies arī par to, ka vēlaties turpi
nāt, jo katram no mums, darbā 
iesaistītajiem, ir ļoti daudz ne
noskaidrota, neizzināta, vēl ne
pabeigta.  

Ingrīda Lāce,
Melānijas Vanagas muzejs

Amatas  mājvietu stāsti
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mis audzināšanā noslēpumains 
bagātnieks.

2.  vietā – Dace Judina “Trīs 
klikšķi līdz laimei”. Šis ir krimi
nālromāns par Latvijas modes 
un skaistuma industrijas aizku
lisēm. Slepkavību izmeklē jaun
dibināta detektīvu aģentūra ar 
galveno varoni Annu Elizabeti. 
Populāri ir arī citi Daces Judinas 
romāni – “Ceturtais kauliņš”un 
“Gredzens”.

3.  vietā – Rūta Šepetis “Jū
ras sāļums”. Autore ir lietuviešu 
izcelsmes amerikāņu rakstnie
ce. Šis ir vēsturisks romāns par 
2.  pasaules karu ar nelielu cerī
bas dzirksti.  Par bēgļiem, kurus 
liktenis savedis kopā, lai ar kuģi 
“Vilhelms Gustlofs” dotos emig
rācijā. Latvijā ir izdoti vēl divi 
viņas romāni – “Starp pelēkiem 
toņiem” un “Papīra sapņi”.

4. vietā – Laila Hirvisāri “Es, 
Katrīna”. Grāmata par Krievijas 
imperatori Katrīnu II. Guļot sli
mības gultā, viņa atceras notiku
mus, ko piedzīvojusi savā mūžā.

5.  vietā – Jana Vagnere 
“Vong ezers”. Grāmata par to, kas 
notiks, ja gripas vīruss ir daudz 
spēcīgāks par iepriekš piedzīvo
tajiem. Kā vienpadsmit maska
vieši apvienojas, lai kopā pārva
rētu bīstamo ceļu uz Karēliju.

Tāpat lasītāji ir novērtējuši 
vēstures romānu sēriju “Mēs. 
Latvija, XX gadsimts”. Lasītākie 
romāni no šīs sērijas – Laimas 
Kotas “Istaba”, Andras Man
feldes “Virsnieku sievas”, Ingas 
Ābeles “Duna”.

Arī nākamajā – 2018. – gadā 
sagaidīsim  bibliotēkās savus la
sītājus ar jaunām, interesantām 
grāmatām un žurnāliem.

Novada bibliotekāres novēl 
visiem sirds siltus un mīļus Zie
massvētkus un lasāmvakariem 
bagātu jauno gadu! Arī pārējās 
bibliotēku vadītājas pievienojas 
šim vēlējumam.

Dace Lāce,
Ģikšu bibliotēkas vadītāja

Novada bibliotēku vadītājas 
regulāri apmeklē dažādus semi
nārus un apmācības. Piemēram, 
4.  oktobrī Nītaures, Zaubes un 
Ģikšu bibliotēku vadītājas ap
meklēja Latvijas vēstures un no
vadpētniecības portāla Historia.
lv un Valmieras muzeja kopīgi 
rīkoto semināru “Novadpēt
nieku mācības”, kas notiek pro
jekta “Kas pagātni pētī, nākotni 
svētī” ietvaros. Šo mācību mēr
ķis – paaugstināt novadpētnieku 
zināšanu līmeni un darba kva
litāti, popularizējot Historia.lv 
kā novadpētniecības materiālu 
publicēšanas un novadpētnieku 
sadarbības platformu, veidojot 
izpratni par Vidzemes kultūr
vēstruriskās ainavas un kultūras 
pieminekļu daudzveidību, kā arī 
sniegt praktiskus padomus no
vadpētniecības materiālu krā
juma veidošanā. Pēc semināra 
tā organizētājs Valters Grīviņš 
ieradās Amatas pagastā un kopā 
ar Daci Lāci apsekoja senkapus 
un svētvietas. Šī pieredze palī
dzēs Dacei piedalīties Melāni
jas Vanagas muzeja un senioru 
biedrības “Dzīvesprieks” realizē
tajā projektā par pagasta mājvie
tu vēsturi, izzinot svētvietu un 
arheoloģisko apbedījumu vietas.

Zaubes, Nītaures un Ieriķu 
bibliotēkas no 13. līdz 19.  no
vembrim piedalījās Ziemeļval
stu bibliotēku nedēļā. Nedēļas 
tēma bija “Ziemeļu salas”. Šogad 
tika akcentēta Somijas 100 gadu 
jubileja, izvēloties lasījumiem li
teratūru, kuru sarakstījuši autori 
no Somijas. Gada vistumšākajā 
laikā vairākos tūkstošos publis
ko un skolu bibliotēku Ziemeļ
valstīs un Baltijas valstīs vienlai
cīgi tika iedegtas sveces un lasīta 
kopīgi izvēlēta grāmata. Zaubē 
15.  novembrī notika Rīta stun

das lasījumi 1.–6.  klasei. Tika 
lasīta soma Mauri Kunnasa grā
mata “Bagātību sala”, kas ir Ro
berta Luīsa Stīvensona klasiskā 
pirātu stāsta jauns pārstāsts. Pēc 
tam mazie pirāti  varēja doties 
paši meklēt dārgumus, izspēlē
jot klasisko galda spēli “Bagātību 
sala”. Ieriķos 16. novembrī Ama
tas pamatskolas bērni Krēslas 
stundā satikās bibliotēkā, kas 
bija iekārtota pirātu noskaņās, 
un sveču gaismās lasīja  iepriekš 
minēto grāmatu. Pasākums no
tika sadarbībā ar Amatas pamat
skolas bibliotēku.

Līvu bibliotēka. Rudens 
iesākās ar Dzejas dienām. Uz 
bibliotēku tika aicināti Drabe
šu Jaunās skolas 1. un 2.  klašu 
skolēni. Pirmās klases audzēkņi 

Siguldas novada dejojošās 
dāmasseniores ciemojušās tu
vos un tālos novados, bet pirmo 
reizi mūs aicināja uz sadanco
šanu 3. decembrī tepat kaimi
ņos – Nītaurē. Mores “Dāmītes” 
savā pulkā uzņēmušas vairākas 
kaimiņu pagasta dāmas, tādēļ 
šoreiz tradicionālo ziemas balli 
Spodra Tutāne ar savu dejotāju 

atbalstu rīkoja pie viņām Nītau
rē. Nezinājām, ka tur dejosim 
tik lielā un skaistā zālē, parkets 
tagad iemēģināts, un esam savā 
deju kartē iezīmējušas vēl vienu 
dzimtās zemes stūrīti.

Pie dāmītēm vienmēr esam 
jutušās gaidītas, arī šie svētki 
noritēja sirsnīgā gaisotnē. Ielū
gumos jau bijām brīdinātas, ka 

Sadancošana Nītaurē

“Visas dejo vienu deju…”

apskatījās dzejoļu grāmatu izstā
di “Dzejas svētki”, nodeklamēja 
kādu dzejoli vai tautasdziesmu. 
Savukārt 2. klases bērni paši iz
vēlējās dzejoļu grāmatu, no ku
ras nolasīt dzejoli un pārrunāt 
izlasīto. Dzejas dienās bibliotēku 
apmeklēja arī bērnudārza grupu 
bērni. Vecākās grupas bērni pie
dalījās Mārtiņdienas svinībās. 
Viņi gāja rotaļās, uzdeva mīklas 
un paši centās atminēt bibliote
kāres sagatavotās mīklas.

Tuvojoties Latvijas 99.  ga
dadienai, Līvu ciema bibliotēkā 
varēja apskatīt literatūras izstādi 
“Daudz laimes, Latvija!”. 17. no
vembrī notika Latvijas dzim
šanas dienai veltīts koncerts 
“Tepat ir viss...” Elitas Upes un 
Indara Grasberga izpildījumā.

Rudens Amatas novada bibliotēkās

Bērni ar Ilzi Eglīti Krēslas stundas pasākumā. Foto: Ilze Eglīte

katrai grupai paredzēts viens 
individuālais priekšnesums – 
vēlams humoristisks. “Sniegaro
ze” šoreiz pārvērtās par ziemas 
vēstnesēm – sniegpārslām, ko 
arī apspēlēja visādos veidos, bet 
“Preilene” dejoja īpašu “suņu 

deju”, veltītu nākamā gada sim
bolam. Iespaidīgs bija suņu dre
sētājas Antras uznāciens ar savu 
baru. Pie kalendāra palīdzību 
meklējušas arī citas kopas – mo
rēnietes atcerējās kazas valdīša
nas laiku, jo viņu vadītāja pieder 

Zaubes pamatskolā sadarbībā 
ar bibliotēku uzsākta jauna 
lasīšanas programma “Skaļās 
lasīšanas sacensības”. Tagad 
11–12 gadus veci 5.–6.  klašu 
skolēni gatavojas pirmās kārtas 
konkursam .

Nītaures bibliotēka. Maira 
Prikule apmeklēja semināru 
“Mantojuma stāsts – mans 
stāsts, tavs stāsts”. Saistot ar 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu, 
Nītaurē bija apskatāma izstāde 
“Lielas zivis, mazas zivis”.

Ģikšu bibliotēka. Bibliotēkā 
viesojās Amatas pamatskolas 
pirmsskolas iestādes vecākās 
grupas bērni, lai iepazītos ar 
bibliotēku un “Bērnu žūrijas” 
grāmatām. Viņi tiks gaidīti de
cembrī uz tikšanos ar biblio
tēkas Rūķi Zaķi.

Ieriķu bibliotēka. Septembrī 
tika iekārtota Ilgvara Ciņa dāli
ju izstāde. Šeit bija skatāma arī 
Cēsu Vēstures un mākslas mu
zeja veidota izstāde “Eduardam 
Veidenbaumam – 150”. 

Skujenes bibliotēka. Ar 
septembri sākusi strādāt jauna 
bibliotēkas vadītāja Ieva Pal
kavniece. Kā jau katru rudeni, 
Skujenē norisinājās rokdarbu 
nodarbības, kas bija labi apmek
lētas. Pašlaik bibliotēkā skatāma 
rokdarbnieču izstāde “Skujene 
krāsainos rakstos”. Liels paldies 
cītīgākajiem lasītājiem Veltai 
Priedniecei, Vizmai Rauzai, Ul
dim Zeltiņam un visiem Sēr
mūkšu un Skujenes iedzīvotā
jiem, kas apmeklē bibliotēku.

Lasītākās grāmatas Amatas 
novada bibliotēkās 2017. gadā.

1.  vietā – Lūsinda Railija 
“Septiņas māsas”. Šis ir romānu 
cikls. Pašreiz Zvaigzne ABC ir 
izdevusi trīs grāmatas no septi
ņām šā cikla grāmatām. Rakst
niece ļoti interesanti savijusi 
stāstu par māsām, kuras pieņē

šai zīmei pēc horoskopa un arī 
pēc rakstura, kā saka viņa pati. 
Satikām savas kolēģes un drau
dzenes no Ogres un Vaidavas, 
bet pirmo reizi varējām priecā
ties par Zaubes līnijdeju grupas 
“Tik un tā” priekšnesumiem. Vi
sām zināmas kopdejas mijās ar 
viesu dejotajām un jaunu deju 
apgūšanu. Protams, pietika laika 
arī omulīgai pasēdēšanai pie lau
naga galda.

Visu dalībnieku vārdā paldies 
sakām Nītaures tautas nama va
dītājai Larisai Šteinai par vies
mīlību! Paldies arī Līvijai Ķauķī
tei, Marikai BusoteiUzuliņai, 
Margitai Mazkalniņai un Inesei 
Varekojai par atbalstu pasāku
ma organizēšanā, bet siguldietes 
priecājas par Siguldas novada 
pašvaldības un Terēzijas līdzda
lību.

Lita Zūkere,
Siguldas deju kopas 
“Sniegaroze” dejotāja 

Sadancošanas organizatores – Mores “Dāmītes”. Pirmajā rindā pirmā 
no labās vadītāja Spodra Tutāne.
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Koks nezin, kad tas vētrā lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās...

Skumstam kopā ar 
Skaidrīti Līkumu, dēlu zaudējot.

Bijušie darba biedri 
no bērnudārza

Caur salnas rītu Tu aizgāji klusi...
(A. Grava)

Skaidrīt, skumju mirklī esam 
ar Tevi un Tavu ģimeni.

Niedru ielas 2
iedzīvotāji Nītaurē

Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Vēstis”                   “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, tālr. 64127935, epasts: amatasavize@amatasnovads.lv
Tirāža 3000 eksemplāri.  Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu, atbild autors. Izdevums maketēts SIA “Autos”, iespiests SIA “Latgales druka”.

Rakstus un sludinājumus iesniegt elektroniski līdz 6. janvārim, sūtot uz epastu amatasavize@amatasnovads.lv.                 Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.

Sveicam
decembra  

     jubilārus!

Amatas novadā mūžībā aizgājuši

SVEICAM
NOVADĀ DZIMUŠOS
UN VIŅU VECĀKUS!

Amatas pagastā
Alīsija Eglīte

Nītaures pagastā
Matīss Rapša

Amatas pagastā
Evalds Baumanis – 90 gadi,
Olga Zariņa – 85 gadi,
Juris Zaduņenko – 70 gadi

Drabešu pagastā
Vera Suipe – 94 gadi,
Jadviga Bļase – 92 gadi,
Valentīna Jefimova – 90 gadi,
Rasma Melbārde – 90 gadi,
Aļģirts Gunārs Melbārdis – 
      89 gadi,
Ilga Rence – 87 gadi,
Zigrīda Kazaka – 87 gadi,
Paulis Jansons – 86 gadi,
Skaidrīte Tille – 84 gadi,
Gunārs Robulis – 84 gadi,
Austra Prokofjeva – 84 gadi,
Broņislava Priedeslaipa – 
     83 gadi, 
Uldis Daumants Gulbis – 
     80 gadi,
Valentīna Sviderska – 80 gadi,
Ingrīda Biruta Holcmane – 
     75 gadi,
Dzidra Astrīda Laugale – 
     75 gadi,
Marija Muša – 75 gadi

Nītaures pagastā:
Helmuts Slaidiņš – 87 gadi
Ilga Bērziņa – 86 gadi
Ruta Timma – 85 gadi
Aleksandrs Ivanovs – 81 gads
Jānis Tauriņš  – 81 gads

Skujenes pagastā:
Guntis Biksis – 84 gadi,
Vija Vilciņa – 80 gadi,
Olga Šerstņova – 70 gadi,
Maigonis Lesnieks – 70 gadi,
Tālivaldis Berkholcs – 70 gadi

Zaubes pagasts
Ilga Medne – 86 gadi,
Romualds Samsons – 85 gadi,
Ausma  Zariņa – 83 gadi,
Elmārs Bortiņš – 82 gadi,
Roberts Maksiņš – 82 gadi,
Tamāra Berņikova – 75 gadi,
Aņuta Anna Blaumane – 
     75 gadi,
Valdis Freivalds – 75 gadi,
Gaida Legzdiņa – 75 gadi,
Rasma Inta Vitenburga – 
     70 gadi

Amatas pagastā
Rasma Līne  (09.05.1926.–29.11.2017.)

Drabešu pagastā
Oskars Lejiņš  (14.08.1944.–12.11.2017.)
Lilija Ločmele  (09.11.1943.–09.11.2017.)

Ludmila Krasnopjorova (02.04.1928.–26.11.2017.)
Nītaures pagastā

Mārtiņš Līkums (05.11.1984.–30.11.2017.)
Jānis Jurāns (26.01.1949.–03.12.2017.)

Zaubes pagastā
Andris Sniedze (25.11.1951.–04.12.2017.)

Paaudžu tikšanās
ZIEMASSVĒTKU VAKARĒŠANĀ
kopā ar folkloras kopu “Ore”
22. decembrī plkst. 17.00 
Zaubes skolas zālē
Gaidīsim Zaubes pagasta seniorus, 
skolas bērnus un vecākus!

Zaubes pamatskolas kolektīvs

Pilns pasākumu kalendārs pieejams 
www.amatasnovads.lv

25. 
decembris

Kristus piedzimšanas svētku / 1. Ziemassvētku 
dievkalpojums
Āraišu evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 11.00

26. 
decembris

Pirmsskolas vecuma bērnu eglīte
Nītaures kultūras namā plkst. 11.00

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma 
bērniem
Skujenes tautas namā plkst. 13.00

Atpūtas vakars pensionāriem-senioriem
Skujenes tautas namā plkst. 17.00

27. 
decembris

Senioru Ziemassvētki “No sirds uz sirdi”
Nītaures kultūras namā plkst. 14.00

30. 
decembris

Koncerts “Balts ir viss”
Ieriķu bibliotēkā plkst. 15.00

Amatas un Drabešu pagasta pirmsskolas vecuma 
bērnu eglīte. Ieeja, uzrādot ielūgumu
Amatas kultūras centrā plkst. 11.00

31. 
decembris

Svētku salūts
Nītaures kultūras namā plkst. 24.00

1. janvāris Jaungada balle
Nītaures kultūras namā plkst. 1.00

3. janvāris
Animācijas filma “Sniega karaliene 3. Uguns un 
ledus’’ Ieeja 1,00 EUR
Amatas kultūras centrā plkst. 11.00

6. janvāris Zvaigznes dienas pasākums senioriem
Amatas kultūras centrā plkst. 15.00

18. janvāris
Dokumentālā filma “Vēsture aiz kadra’’
Ieeja 1,00 EUR
Amatas kultūras centrā plkst. 19.00

20. janvāris Ģikšu danču nakts
Amatas kultūras centrā plkst. 20.00

Klāt atkal Jaunais gads.  Šo noliksim atmiņu arhīvā. 
Novēlu Nītaures iedzīvotājiem gaišām domām, labiem 
darbiem pa pasauli staigāt!
Skaistiem laukiem, ziedošām pļavām miesu ik dienu piestarot!
Mīļiem vārdiem, labiem draugiem mūsu dvēseli pabarot!
Gudriem prātiem, spožām zvaigznēm mūsu Latviju izdaiļot!

Edmunds Stefans

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

15. 
decembrī

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

Nodarbība “Kā pārvarēt stresu ar fiziskiem 
vingrojumiem” 
Amatas novada pašvaldības ēkā “Ausmās” 
plkst. 14.00

17. 
decembrī

Atslābināšanās tehnikas apmācība Nītaurē
Nītaures kultūras namā plkst. 13.00

19. 
decembrī

Vingrošanas nodarbību cikls senioriem un citiem 
interesentiem 
Amatas novada kultūras centrā Ģikšos 
plkst. 17.00–18.00.

Veselīgas vingrošanas nodarbības fizioterapeites 
Lailas Grinbergas vadībā
Amatas novada pašvaldības ēkā “Ausmās”, 
plkst. 18.00–19.00.

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

Drabešu pagastā
Ilaja Jekaterina Veļikanova 
Kaspars Kalniņš
Olivers Didrihsons

Konkursā “Amatas novada lepnums 
2017” Kaspars Dimiters ieguva galveno 
balvu nominācijā 
“Radošakais novadnieks”. 
Viņa pateicība iedzīvotājiem par izvirzīšanu: 

No sirds palDievs jums, Amatas novada ļaudis, par man izrādīto 
godu. Titulupīte Amata ir kā mūsu novada nabassaite un rit arī 
gar pašām mūsu “Uplejām” Skujenas pagastā. Arī tāpēc visi manā 
ģimenē esam ne tikai dzejnieki, bet arī AMATnieki. Pateicībā 
nosūtu mūsu valsts svētkiem veltīto dzeju.

Kā sēlis palieku par sēli 
un apeju šo laiku spēli. 
Vēl zemgals es joprojām saucos. 
Kā zemgals spēlē neiejaucos. 

Kā kursis kāpās guni kuršu, 
jo tās neviena – tikai kuršu. 
Kā lībiets Keùvā* laivu iršu. 
Kā lībiets piedzimu, tā miršu. 

Man senču tautība ir sēļi. 
Tev šūp’lī – kuršu mastu dēļi. 
Ne ciltis tās, bet tautas mazas. 
Ik katra dārgakmens, ne drazas. 

Kā letgals darināšu plostu 
celt letgaļus pār dzimto postu. 
Kā vajāts vecticībnieks slāvu 
par visiem, Dievu lūgdams, 

stāvu. 

Zem vāciem, zviedriem, 
krieviem, poļiem 

mūs varas mina smagiem soļiem. 
Bet nesamina. Dainas raida: 
mēs izdzīvojām, jo… bez naida. 

Vai latviets esi, ja man prasa, 
es saku: jā… Bet ne kā masa. 
Kā letgals, zemgals, kursis, sēlis. 
Ar sakņu gaismu, dzimto mēli. 

Un tikai tad, ja mīļi citi – 
ar citām saknēm, gēnu riti. 
Es latviets – ja tā Dieva griba. 
Bet tautība man – mīlestība.

Dziesminieks 
Kaspars Dimiters

18.11.2017
* Gauja (lībiešu valodā)

MANA TAUTĪBA
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