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14. oktobrī plkst. 11.00 no
tiks spēles “Āraišu leģendas” 
noslēguma pasākums. Tajā aici
nāti piedalīties gan jau esošie 
spēles dalībnieki, gan tie, kuri 
vēl nav uzspējuši to izspēlēt.

2016. gadā tika izveidots vie
nota tūrisma galamērķa zīmols 
Āraišiem, sasaistot Āraišu ar
heoloģisko parku, Āraišu baz
nīcu, vējdzirnavas, kultūrvēs
turisko ainavu, Drabešu muižas 
Amatu māju, naktsmītnes, gi
dus u.c. pakalpojuma sniedzē
jus. Āraiši tiek pozicionēti kā 
leģendām bagātākā vieta.

Iedzīvinot jauno zīmolu, 
tika izveidota spēle “Āraišu 
leģen das”, kas radusies, iedves
mojoties no Āraišu leģendām. 
Spēlei ir izveidots maršruts, 
kas ietver populārākās apskates 
vietas, katrā no tām ir iespēja 
iepazīt vietas vai objekta le

10. septembrī Amatas no
vada pārstāvji piedalījās Starp
tautiskajā kulinārijas festivālā 
Polijā, Suvalkos, kas ir mūsu 
sadraudzības pilsēta. 

Šis festivāls notiek jau 
ceturto gadu, tā tēma ir sēnes. 
Pasākumā ierodas populārākie 
Polijas šefpavāri, lai gatavotu 
savus ēdienus. Tradīcija ir arī 
pavāru konkurss “Kaimiņi ap 
galdu”, kur katram jāpagatavo 
savai valstij raksturīgs ēdiens. 
Festivāls bija ļoti apmeklēts, bet 
orientēts uz pašiem poļiem.

Pavāriem bija jāpagatavo 
viens sēņu ēdiens un deserts. 
Amatas novadu un Latviju ko
pumā lieliski pārstāvēja novad
nieku komanda – saimniecības 
“Plumpaiņi” saimniece Ilona 

Andrēviča un jaunie perspek
tīvie pavāri – brāļi Oskars un 
Gvido Freiborni. Viņi izcīnīja 
labākā deserta balvu. Pavāru 
konkursa komisiju vadīja po

“Kaimiņi ap galdu” Suvalkos

Spēles “Āraišu leģendas” no slēguma 
pasākums ģimenēm

 PASĀKUMU KALENDĀRS

Latviešu etnogrāfisko cimdu izstāde
Līvu bibliotēkā

Līdz  30.
septembrim

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

24.
septembrī

Svecīšu vakars ar piemiņas 
dievkalpojumu Nītaurē
Nītaures luterāņu kapos plkst. 17.00

26.
septembrī

30.
septembrī

Miķeļdienas pasākums Āraišos
Drabešu muižas Amatu mājā plkst. 12.00
Pasākuma dalībniekiem būs iespējams nopelnīt 
papildu punktus spēlē “Āraišu leģendas”

Lekcija “Onkoslimību profilakse 
ginekoloģijā” *
Nītaures dienas aprūpes centrā no plkst. 9.00-12.00 

Svecīšu vakars Zaubē
Sila kapos plkst. 17.00

12.
oktobrī

Dziedātājas Ainas Božas koncerts
Zaubes kultūras namā plkst. 19.00 

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

21.
septembrī

1.
oktobrī

14.
oktobrī

Spēles “Āraišu leģendas” 
noslēguma pasākums
Āraišu arheoloģiskajā parkā plkst. 11.00 

28.
oktobrī

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

ģendu un, izmantojot savu vied
tālruni, pie  dalīties spēlē un krāt 
punktus.

Lai piedalītos spēlē, ir ne
pieciešama laba kom pānija un 
viedtālrunis, kur lejuplādēta 
lietotne WhatsApp.

Noslēguma pasākumā tiek 
aicināti piedalīties arī tie, kuri 
spēli vēl nav paguvuši iemēģināt. 
Viss, kas nepieciešams, ir – 

No kreisās: Oskars Freiborns, Ilona Andreviča, Gvido Freiborns

Šefpavāra Māra Jansona meistarklase 
Zaubes kultūras namā plkst. 15.00

Nūjošanas pārgājiens 
“Zelta rudens Āraišos”*
Āraišu arheoloģiskajā parkā plkst. 9.30

8.
oktobrī

Lekcija par onkoloģiskajām slimībām 
elpošanas sistēmā *
Zaubē, Olitas Elmeres ģimenes ārstu praksē no 
plkst. 10.00 līdz 13.00

10.
oktobrī

Sākot jau ar šī gada pavasa
ri, Amatas novada pašvaldība 
sadarbībā ar Vidzemes Tūris
ma asociāciju, 14 Latvijas un  
8 Igaunijas partneriem ir uzsā
kusi projektu “Green Railways”. 
Tā laikā plānots sakārtot bijušo 
dzelzceļa līniju infrastruktūru 

Aicinām palīdzēt atdzīvināt veco dzelzceļu
Vidzemē un Dienvidigauni
jā, kopumā izveidojot aptuve
ni 750  km garu kopīgu velo/
kājām gājēju maršrutu, kura 
lielākā daļa ved pa bijušajām 
dzelzceļa līnijām. Projekta plā
notās aktivitātes Vidzemē ietver 
bijušo dzelzceļa līniju segumu 

atjaunošanu un piemērošanu 
nemotorizētajam transportam, 
koka tiltiņu un margu uzstādī
šanu, atpūtas vietu izveidi un 
bijušo dzelzceļa infrastruktūras 
objektu uzlabošanu, kājāmgā
jēju, velobraucēju skaitītāju uz
stādīšanu, kā arī citas aktivitā
tes. Tāpat paredzēta maršruta 
marķēšana dabā, kā arī vietējās 
un ārvalstu aktivitātes maršruta 
popularizēšanai.

Amatas novada Melturos 
sākas viens no maršruta pos
miem, kas ved līdz pat Gul

benei. Lai šo to padarītu īpaši 
interesantu gan mums pašiem, 
gan novada viesiem, aicinām 
vietējos iedzīvotājus dalīties ne 
tikai ar stāstiem un fotogrāfijām 
par dzelzceļu, par laikiem, kas 
reiz bijuši, bet arī ziedot vecās 
dzelzceļa lietas, kas, iespējams, 
krāj putekļus bēniņos. Mēs ļoti 
priecāsimies arī par zīmēm, kas 

vēl pavisam nesen atradās pos
mā Ieriķi– Melturi un tika no
ņemtas, jaunās zīmes liekot.

Lūgums visiem, kuri varētu 
palīdzēt “atdzīvināt” veco dzelz 
 ceļu ar saviem stāstiem un lie
tām, sazināties ar Ieriķu biblio 
tēkas bibliotekāri Ilzi Eglīti 
(ieriku.biblioteka@amatasno-
vads.lv, 29341013).

jāizveido komanda 2–5 cilvēku 
sastāvā, kas līdz 12.  oktobrim 
ir jāpiesaka dalībai pasākumā, 
sūtot komandas nosaukumu 
un dalībnieku skaitu uz epastu 
turisms@amatasnovads.lv.

Visām komandām būs jāveic 
sagatavotie uz devumi katrā no 
spēles “Āraišu leģendas” punk
tiem, krājot papildpunktus savai 
komandai. Dienas noslēgumā 
tiks noskaidroti šīs dienas aktī
vākie dalībnieki, kuri saņems 
pārsteiguma balvas. 

Tiks pasniegta galvenā balva 
(“Lauku ceļotājs” dāvanu karte 
jūsu komandas ceļojumam pa 
Baltijas valstīm 200 EUR vēr
tībā), ko saņems aktīvākie spēles 
dalībnieki, kas no 30. ap rīļa līdz 
30. septembrim aktīvi krāja 
punktus, apmeklējot Ārai šos 
notiekošos pasākumus.

Uz tikšanos Āraišos!

pulārais Polijas šef pavārs Mar
cins Budineks. Bez mūsējiem 
konkursā piedalījās pavāru ko
mandas no Suvalkiem, Lietuvas, 
Baltkrievijas un Krievijas. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp
mailto:ieriku.biblioteka@amatasnovads.lv
mailto:ieriku.biblioteka@amatasnovads.lv
http://www.celotajs.lv/lv/c/serv/giftcertificate
http://www.celotajs.lv/lv/c/serv/giftcertificate
http://www.celotajs.lv/lv/c/serv/giftcertificate
http://www.celotajs.lv/lv/c/serv/giftcertificate
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PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

Par adrešu maiņu 
Drabešu pagasta Ieriķu ciema 

Cepļa ielā
Informējam, ka šādiem Amatas novada Drabešu 

pagasta Ieriķu ciema nekustamajiem īpašumiem tiek 
mainītas adreses:

Nekustamais 
īpašums Adrese

“Brīvkalni” Cepļa iela 1, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads.

“Mazmūrnieki” Cepļa iela 11, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Ievalti” Cepļa iela 19, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Friša Mājas” Cepļa iela 21, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Vidrozes” Cepļa iela 27, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Timmermaņi” Cepļa iela 29, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Strazdiņi” Cepļa iela 31, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Medņi” Cepļa iela 33, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Mucenieki” Cepļa iela 32, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Ābelītes” Cepļa iela 28, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Martinsoni” Cepļa iela 22, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Mārtinsoni” Cepļa iela 20, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Pavasari” Cepļa iela 16, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Austras” Cepļa iela 14, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Mauriņi” Cepļa iela 8, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Pazarītes” Cepļa iela 6, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Saulrīti 1” Cepļa iela 9, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Sildegas” Cepļa iela 23, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Saulrīti 2” Cepļa iela 5, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

“Saulrīti” Cepļa iela 7, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

Sīkāka informācija: 
Gints Bauers (26386581, gints.bauers@amatasnovads.lv)

Par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas 

pārņemšanu no „DS Agra”
Informējam, ka, pamatojoties uz dārzkopības ko

operatīvās sabiedrības „DS Agra” 2017. gada 8. augusta 
iesniegumu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
15. panta pirmo daļu, un, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4. punktu, 2017. 
gada 8. augusta Apvienoto komiteju lēmumu Amatas 
novada dome nolemj:
1. Pārņemt no dārzkopības kooperatīvās sabiedrības 

„DS Agra” ūdenssaimniecības pakalpojumu snieg
šanu „Agrā”, Līvu ciemā, Drabešu pagastā, Amatas 
novadā.

2.  Pārņemt no dārzkopības kooperatīvās sabiedrības 
„DS Agra” bezatlīdzības lietošanā ūdensapgādes 
urbumu „Agra”, Drabešu pagastā, Amatas novadā, 
ūdenstorni un ūdensapgādes sistēmu „Agrā”, Līvu 
ciemā, Drabešu pagastā, Amatas novadā.

3.  Slēgt līgumus ar ūdenssaimniecības pakalpojumu 
ņēmējiem „Agrā”, Līvu ciemā, Drabešu pagastā, 
Amatas novadā.

Lidija Rutkovska,
Līvu bibliotēka

26. augustā Līvos notika ikgadējie 
Amatas novada sporta un atpūtas 
svētki. Šādi plaši pasākumi pulcē 
daudzus apmeklētājus un pie reizes 
cilvēki iegriežas arī bibliotēkā. 
Tradicionāli Līvu bibliotēkā šo 
svētku laikā tiek piedāvāts apskatīt 
kādu tematisku izstādi. Iepriekšējos 
gados cilvēki varēja aplūkot pa
domju laika sporta aprīkojumu, 
foto grāfiju izstādi par Cīrulīšu ka
maniņu trases vēsturi, vietējo amat
nieku darbu izstādi. 

Šogad pavisam nejauši izdevās 

Diāna Briede, 
projekta koordinatore 

Amatas novada pašvaldība un 
Valsts izglītības satura centrs pa
rakstījis sadarbības līgumu par pro
jekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompeten
ču attīstībai” īstenošanu Amatas 
pamatskolā un Nītaures vidusskolā, 
lai nodrošinātu izglītības pakalpo
jumu daudzveidību, kas balstīti uz 
individuālās mācību pieejas attīstī
bu un ieviešanu, tādējādi uzlabojot 
izglītojamo kompetences un mācī
bu sa sniegumus, kā arī nodrošinā
tu pedagogu profesionālo pilnveidi 
pēc katras iestādes aktualitātēm un 
izvirzītajām proritātēm.

Izglītojamo individuālo kompe
tenču attīstības plāns paredz divu 
mācību gadu laikā abās izglītības 
iestādēs īstenot vairākus pasāku
mus un aktivitātes, akcentējot da
baszinību, vides, matemātikas, IT 
un valodu jomu, kā arī piesaistot 
atbalsta personas – logopēda, pe
dagoga palīga, psihologa pakal

uzzināt,  ka tepat tuvumā dzīvo 
un fantastiskus etnogrāfiskos 
cimdus ada Māra Prindule. Jaunajai 
meitenei, kuras ikdienas darbs sais
tīts ar pavisam citu sfēru, adī šana 
ir vaļasprieks, aizraušanās, atslo
dze pēc saspringtās darba dienas. 
Cimdus viņa adījusi pēc Marutas 
Grasmanes grāmatas “Latvieša 
cimdi”. Jautāta, cik viegli vai grūti 
ir adīt šādus cimdus, Māra atzīst, 
ka ne jau visi padodas viegli. Vis
grūtāk esot bijis uzadīt Nīcas 
cimdus. Jāteic, ka arī cimdu izstādes 
noformēšanu viņa paveica pati. Otrs 
Māras hobijs ir floristika. Tāpēc 
izstādi papildina arī viņas veidotie 

skaistie smilgu kūlīši.
Visvairāk skaistos darinājumus 

novērtē tās sievietes, kas pašas 
ada, tamborē vai darina citus rok
darbus. Izstādi apmeklēja arī vai
rākas Drabešu Amatu mājas rok
darbnieces, kuras ļoti atzinīgi 
no  vērtēja Māras Prindules adītos 
cimdus, it īpaši tāpēc, ka tos da
rinājusi jauna meitene. Kundzes  
izteica cerību, ka Māra neapstāsies 
pie sasniegtā un viņas darbi būs 
redzami arī visā Latvijā. 

Cimdu izstāde bibliotēkā tur
pināsies līdz 30. septembrim, lai to 
varētu apskatīt pēc iespējas vairāk 
interesentu. 

Latviešu etnogrāfisko cimdu izstāde Līvu 
bibliotēkā

Amatas novada skolas uzsāks īstenot 
ESF projektu “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” 

pojumus, izmantojot pašvaldībai 
projektā piešķirtos 28  040,39  EUR 
(pēc kopējā izglītojamo skaita uz 
01.09.2016.)

Projektā iesaistīto skolu risināju
mi individuālās pieejas attīstībā un 
izglītības pakalpojuma dažādošanā 
tiks uzsākti oktobrī pēc skolas iz
strādāta atbalsta pasākuma plāna, 
kas balstās esošās situācijas izvērtē
šanā, skolu vajadzību noteikšanā un 
jaunu risinājumu izstrādē.   

Projekta īstenošanas rezultātā 
visā Latvijas teritorijā vismaz 253 
vispārējās izglītības iestādes būs 
izstrādājušas un ieviesušas to izglī
tojamo vajadzībām atbilstošas indi
viduālās pieejas mācību sasniegumu 
veicināšanai – ieviesušas jaunas mā

cību pieejas formas mācību satura 
apguvei (individualizētās nodarbī
bas, nodarbību cikli, mācību vizītes, 
u.c.), kā arī nodrošinājušas alterna
tīvu neformālās izglītības pasākumu 
kopu (tematiskās nometnes, kon
kursus, inovatīvas interešu izglītības 
programmas, kā arī pedagogu pro
fesionālās pilnveides pasākumus.

Plašāka informācija par projekta 
īstenošanu pieejama Valsts izglī
tības satura centra mājaslapā: 
http://visc.gov.lv un projektā iesais
tīto skolu mājaslapās.

 Šī publikācija atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Eiropas 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē
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No kreisās: volejbola čempionāta 
uzvarētāji Valters Šķēle un Jānis 
Rukmanis

SPORTS

Augusta pēdējās nedēļas no
galē Līvos visas dienas garumā 
norisinājās sporta un atpūtas 
svētki. Spītējot mainīgajiem laik
apstākļiem, netrūka ne to, kuri 
atbraukuši sportot, ne to, kuri 
ieradās atpūsties. 

Ja sākotnēji pirmajos svētkos 
vairāk bija tradicionālie spor
ta veidi – florbols, volejbols un 
dažādas individuālās disciplīnas, 
tad tagad tika domāts arī par ģi
meņu aktivitātēm. Sporta svētki 
pamazām sāk kļūt par tādu kā 
mazo festivālu. Katru gadu sa
censībām piesakās arvien vairāk 
komandu. Tāpat uz svētkiem 
brauc arī ģimenes, kuras vēlas 
kopīgi pavadīt laiku svaigā gaisā, 
sportiskās noskaņās. 

Svētkos šogad bija iespējams 
parādīt spējas ielu florbolā, at
lētiskās vingrošanas sacensībās, 
pludmales volejbolā, militārajās 
komandu sporta spē lēs un pat 
dambretes tur nīrā. Bija pado
māts arī par jaunākajiem svētku 
apmek lētājiem, kuri bez mak

sas va rēja doties izjādēs ponija 
mugurā, izbaudīt piepūšamo 
atrak ciju priekus. Savukārt Līvu 

bibliotēkā varēja apskatīt Māras 
Prindules latviešu rakstu cimdu 
izstādi.

Pirmie medaļu komplektus 
sadalīja florbolisti, kuriem Līvu 
posms bija arī kā noslēguma 
turnīrs “Fat pipe” novadu 
kausa izcīņā florbolā 3 pret 3. 
Jāpiemin, ka šogad florbola tur
nīrs tika izspēlēts arī Līgatnē, 
Cēsīs un Raunā. Junioru līgā par 
čempioniem kļuva komanda 
“Pikaču”  – Bruno Beķeris, 
Jēkabs Berkolts, Dāvis Dauksts, 
Jānis Driļevskis, Arnolds Zariņš. 
Otrā vieta komandai “Bez maz 
vai”, bet trešajā vietā ierindojās 
“Iesācēji”. Vērtīgākā spēlētāja 
balvu sa ņēma Dāvis Dauksts. 

Savukārt, pieaugušo grupā 
jeb MIX līgā uzvaru izcīnīja 
“Kūmiņš” – Rihards Beikmanis, 

Jorens Malkavs, Kevins Šmits, 
Kaspars Bernāts un Pēteris 
Trekše, otrajā vieta mūsu pašu 
no vadnieki “Džentelmeņi” – 
Edijs Šmats, Verners Rudens, 
Guntis Knēts, bet trešajā vietā 
komanda “Būs labi” – Krišjānis 
Tiltiņš, Anna Ankudinova, 
Jēkabs Berkolts, Ralfs Klodžs, 
Dāvis Dauksts. Par MIX līgas 
labāko spēlētāju atzina Rihardu 
Beikmani. 

Komandu militārajās spor
ta spēlēs uzvarēja komanda 
“EKJU”, kuras sastāvā startēja 
Linda Abramova, Agnese Be
ņicka, Laura Galzone, Bene
dikts Galzons, Bernadeta Gal
zone, Juris Vuļs, Mārtiņš Lācis, 
Mārtiņš Jansons, Edijs Vārpa, 
Vineta Ozola, Agris Valdma
nis un Aleksejs GavrilovsRo

Aizvadīti ikgadējie novada sporta un atpūtas svētki Līvos

Šogad pludmales volejbola sezona 
bija īpaši gara. Dalīb niekiem bija iespēja 
piedalīties septiņos aizraujošos posmos. 
Šī gada čempionāta jaunums bija trīs 
posmi Nītaurē.

Čempionāta laikā komandas sacentās 
ne tikai par katra posma balvām no mūsu 
atbal stītājiem Studio Pica, Cēsu Alus un 
Livonijas, bet arī vērtīgiem kopvērtējuma 
punktiem. 

Finālā iekļuva 10 labākās komandas. 
Pirms gaidāmā fināla tikai komandai 
“Otdix” Jānis Ontužāns / Steinārs 
Brūveris vēl bija teorētiskas iespējas 
apsteigt “SK Fono” volej bolistus Jāni 
Rukmani / Valteru Šķēli. Bet tad “Otdix” 
komandai bija pašiem jāuzvar finālā, 
bet “Fono” nevarēja tikt ārā no grupu 
turnīra. Daudz aizraujošāka norisinājās 
cīņa par 2./3. vietu, uz kuru pretendēja 
5 komandas: jau pieminētā “Otdix”, 
“Gateris”, “Vietējie”, “Pašauj vaļā” un 
“Mežstrādnieki”. 

Fināla posmā pārliecinošu sniegumu 
nodemonstrēja “Pa šauj vaļā” – Andris 
Osis / Gatis Brokāns – un izcīnīja uzvaru. 
Otrajā vietā ierindojās “Gateris” – Vilnis 
Tinuss / Artis Dricka –, bet trešajā vietā 

“SK Fono” komanda. 
Savukārt cīņā par medaļām vis

pirms negaidīti savas izre dzes izdzē
sa “Vietējie” – Aigars Kalniņš / Patriks 

Pinka  –, ceturtdaļfinālā pie kāpjoties 
“Mežstrād niekiem”  – Gustavam Ozoli
ņam /  Artūram Špirkam. Bet šī uzvara 
arī “Mežstrādniekiem” negarantēja vietu 
labāko trijniekā, jo pusfinālā tika atzīts 
“Gatera” pārākums. Attiecīgi “Mežstrād
nieki” čempionātā ierindojās 6., bet “Vie
tējie” – 5. vietā. 

4. vietu kopvērtējumā ieņēma “Pašauj 
vaļā” komanda, kurai ar uzvaru finālā bija 
nedaudz par maz, jo viņiem bija jācer, ka 
komanda “Gateris” nepārvarēs pusfināla 
barjeru. Sudraba medaļas izcīnīja 
“Gateris” – Vilnis Tinuss / Artis Dricka. 
Trešo vietu nosargāja komanda “Otdix” 
– Jānis Ontu žāns / Steinārs Brūveris. 
Par 2017. gada čempioniem kļuva “SK 
Fono” – Jānis Rukmanis / Valters Šķēle. 
Interesanti, ka tieši šīs trīs komandas ir 
arī iegravētas uz ceļojošā kausa. 

Nākamajā sezonā ir plā nots arī aizva
dīt sacensību pos mus Ģikšos, kur ar vie
tējo iedzī vo tāju atbalstu ir ierīkoti jauni 
plud males volejbola laukumi. Jau nums 
būs arī  “Amatieru līga”, kur būs iespē
ja piedalīties jebkuram volejbola spēles 
cienī tājam un cīnīties par atsevišķām 
turnīra balvām. 

Noslēgusies pludmales volejbola sezona 

Militāro sporta spēļu uzvarētāji - komanda "EKJU"

Līvos notika florbola turnīra "Fat-pipe" pēdējais posms

• Sākot no 3. oktobra, katru 
otrdienu no plkst. 18.00 līdz 19.00 
atsāksies veselīgas vingrošanas 
nodarbības "Ausmās" Amatas 
novada pašvaldības ēkā fizio
terapeites Lailas Grinbergas 
pavadībā.*

• Sākot no 5. oktobra, katru 
ceturtdienu no plkst. 18.00 
līdz 19.00 plānotas veselīgas 
vingrošanas nodarbības Zaubē, 
Zaubes kultūras namā.*

• Sākot no 10. oktobra, katru 
otrdienu no plkst. 10.00 līdz 
11.00 kustību nodarbību cikls 
senioriem Amatas novada kultūras 
centrā.*

* Pasākumi apmeklējami bez 
maksas, tiek īstenoti projektā 
Nr. 9.2.4.2/16/I/007.

goza. Otro vietu ieguva vietējā 
komanda “Hipāri”, kuri ieguva 
skatītāju simpātijas balvu kā at
raktīvākā un vizuāli interesan
tākā ko manda, bet trešo vietu 
izcīnīja “Ģikšu detonatori”. Pal
dies arī komandai “Purva bri
dēji”, kuri šoreiz palika aiz goda 
pjedestāla. 

Jaunums šogad tika ieviests 
arī pludmales volejbolā, kur 
dalībniekiem bija iespēja sa
censties ne tikai sporta, bet arī 
amatieru grupā.  

Pludmales volejbola rezultāti 
Sporta grupā: 

1. Andris Osis / Kristaps 
Kiršteins;

2. Jānis Ontužāns / Nellija 
Tinusa;

3. Aigars Kalniņš / Patriks 
Pinka.

Pludmales volejbola rezultāti 
amatieru grupā:

1. Audris Mihailovs / Reinis 
Rudzītis;

2. Mārtiņš Lācis / Armands 
Miezītis;

3. Māris Bauers /Andris 
Ontužāns.

Aizraujošas spēles norisi
nājās arī dambretē, kas šogad 
tika iekļauta svētku programmā 
kā jaunums. Piedaloties desmit 
dalībniekiem, par čempionu 
Līvu turnīrā kļuva Egons Veide
manis. Otrajā vietā Imants 
Priedītis, bet trešo vietu izcīnīja 
Edgars Jānis Plēģeris. 

Svētku noslēgumā lustīgas 
dziesmas spēlēja grupa “Sestā 
jūdze” un Reinis Reķis (DJ 
Jasmiins).  

Uz tikšanos pēc gada 
25. augustā Līvos!
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www.amatasnovads.lv

Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Avīze”       “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 5. oktobrim , sūtot uz epastu amatasavize@amatasnovads.lv.                 Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.

SVEICAM
NOVADĀ DZIMUŠOS
UN VIŅU VECĀKUS!

Sveicam
septembra  

     jubilārus!

Amatas novadā
mūžībā aizgājuši

Sludinājums
Ar internacionālā raidījuma 

“Gaidi mani” starpniecību savus 
radiniekus – brāli un māsu–, 
kuri varētu dzīvot Amatas no
vadā, meklē viņu māsa un brālis.

Ginta Vaļģe dz. 1958. g. un 
Ainārs Vaļģis meklē savu māsu 
Sarmīti Vaļģi Ojāra m. un brāli 
Jāni Vaļģi Ojāra d., kuri dzimuši 
laikā no 1960. līdz 1963. gadam. 
Bērni tika atņemti vecākiem – 
māte Vaļģe Aija (Platkāje)  tēvs – 
Vaļģis Ojārs (tēvam Ojāram bija 
plaušu tuberkuloze un vēzis). 
Bērni, iespējams, ir paņemti 
audzināšanā. “Lūdzu palīdziet 
mums atrast māsiņu un brāli”, 
raksta Ginta un Ainārs.

Palīdzēsim satikties bērniem, 
brāļiem un māsām! Ja jums ir 
zināms, kur varētu atrasties Sar
mīte un Jānis Vaļģi, kurus meklē 
viņu brālis un māsa, vai arī viņi 
paši, lūgums rakstīt vai zvanīt 
raidījuma “Gaidi mani” brīvprā
tīgajam Mārtiņam Ziebergam. 
Viņa epasts: martins.ziebergs@
inbox.lv, tālr. + 371 29923833

Pateicība
Ar “Amatas Avīzes” starp nie

cību izsaku pateicību ģimenei, 
draugiem  – visiem, kas mani 
apsveica jubilejā 5.  septembrī 
ar grieztiem ziediem, puķēm 
podiņos, tortēm un salātiem. 
Biju ļoti pārsteigta, negaidīju 
tādus apsveikumus!
Gars bagāts top no tā, ko saņem,
Bet sirds top bagāta, vien sevi 

atdodot.
Lai jūsu ceļi ir gaiši, lai jūsu 

darbi ir diži!
Pateicību izsakot apsveicējiem, 

Vija Plēģere Sērmūkšos
06.09.2017.

Piedāvājam pavisam īsu 
ieskatu melnrakstā no topošās 
grāmatas par Amatas novadu, 
tā vēsturi un tajā ilgi koptajām 
un glabātajām vērtībām. Būsim 
pateicīgi ikvienam Amatas no-
vada iedzīvotājam par atmiņu 
stāstiem, fotogrāfijām un norā-
dēm uz mūsu iespējamajām 
neprecizitātēm. 

Jebkādus materiālus par 
Amatas novadā iekļautajiem 
pagastiem un to vēsturi lūdzam 
iesūtīt uz e-pasta adresi 
jansone.ilze@gmail.com vai 
no dot saviem bibliotekāriem. 

Skujenes pagasts
Vēsture un veidošanās
Nav daudz pagastu  Latvijā, 

kuriem ir savi ģerboņi. Skujenes 
pagasts ir viens no izredzētajiem, 
kas ģerboni ieguvis 2004. gadā.

Kā jau daudzviet Latvijā, 
arī Skujenes un Skujenes 
pagasta pirmsākumi, šķiet, 
mek lējami 13. gadsimtā, kad 
pie Skujenes pils pastāvējusi 
baznīca. Skujenes pils rakstos 
pirmo reizi minēta 1440. gadā, 

taču pastāv uzskats, ka tā celta 
1250. gadā. Baznīca arhīvu 
rakstos pirmo reizi tā minēta 
1445. gadā. Pils nodedzināta 
1559. gadā, Livonijas karā, laikā, 
kad to ieņēma Krievijas cara 
Ivana IV (saukta arī par Jāni 
Briesmīgo, Ivanu Briesmīgo vai 
Ivanu Bargo) karaspēks. Tagad 
no Skujenes viduslaiku pils 
saglabājušies vien fragmenti, 
jo pilsdrupas tika novāktas un 
akmeņi izmantoti Skujenes 
muižas ēku celtniecībai. Pašlaik 
apskatāmas divas Skujenes 
muižas ēku paliekas. 

20. gadsimta sākumā − 1905. 
gadā − Skujenē tika nodibināts 
sociāldemokrātu pul ciņš “Egļu
mežs”. Kosā un Skujenē tika 
izveidota pagasta rīcības komi
teja. Revolucionāri nodedzinā
ja Sērmūkšu muižu un Kosas 
pagastnamu. Skujenes pagastā 
soda ekspedīcija nošāva sešus 
cilvēkus, kā arī nodedzināja 
vairākas mājas. Kosas pagastā 
nogalināja vienu cilvēku; vairā
kus nošāva Sērmūkšu pagastā. 
Nemieru laikā nodega Skujenes 
vecā draudzes ēka, un reizē ar 
to gāja bojā arī visas baznīcas 
grāmatas, kurās bija ieraksti līdz 
1833. gadam. 

Pagājušā gadsimta 20.−30. ga 
dos Skujenē darbojās Otomāra 
Oškalna organizētais komjau
natnes pulciņš. Nedaudz vēlāk, 
Otrajā pasaules karā, O. Oškalns 
kļuva par leģendāru sarkano 
partizānu vienības komandie
ri. Viņa vārdā –“Oškalni” – pa
domju gados tika nosaukta taga
dējā Zemitānu stacija Rīgā.

Iesākumā Skujenes pagasts 
pastāvējis kā PilsSkujenes pa
gasts, bijis Cēsu apriņķī un ro

bežojies ar Sērmūkšu, Taurenes, 
Ērgļu, Vecpiebalgas un Kosas 
pagastu. Tagadējā Skujenes pa
gasta teritorija izveidojusies pēc 
Otrā pasaules kara, kad tajā ie
kļāva lielāko daļu Kosas un Sēr
mūkšu pagasta. 1935. gadā Sku
jenes pagasta platība bija 6400 
ha, Kosas pagasta – 10 835 ha, 
Sērmūkšu pagasta – 9102 ha. 
1935. gadā Skujenes pagastā bija 
1278, pašlaik – 834 iedzīvotāji. 
Pašreizējā teritorija robežojas ar 
Vecpiebalgas no vada Taurenes 
un Kaives pagas tu, Ērgļu nova
da Ērgļu pagastu, Ogres novada 
Maz ozolu pagastu, bet Amatas 
no vada teritorijā – ar Zaubes, 
Nītau res un Amatas pagastu.    

Kā ciemats Skujene sākusi 
attīstīties tikai pēc Otrā pasau
les kara, kad Latvijas laukos sā
kās  kolektivizācijas procesi un 
kolhozu un padomju saimnie
cību veidošana. Ciems atrodas 
34 km no Cēsīm pie Garkalnes–
Alauksta ceļa. Lielākās apdzīvo
tās vietas – Skujene, Vecskujene, 
Pērkoņi, Kosa, Māļi. 

Padomju vara Skujenē iera

Top grāmata par Amatas novadu

Drabešu pagastā
Alise Bauere 

Projektu konkursā “Vidzemes 
NVO iniciatīvas Latvijas simtga
dei 2017”, līdz septembra beigām 
tiek realizēts projekts “Nacionā
lo partizānu taka”.

Ir izveidota 150 m gara taka 
ar grants segumu, kurā ir izvie
toti pieci informatīvi stendi ar 
Vidzemē lielāko un nozīmīgāko 
naci onālo partizānu vienību da
lībnieku un viņu īstenoto pret
padomju akciju atspoguļojumu.  
Stendu informāciju papildina 
slēpņu tīkls, kas ir saistošs pla
šākai auditorijai. Tie mūsdienīgi 
ilustrē mežabrāļu saziņu starp 
kauju grupām. Katrs stends ir 
mērķtiecīgi papildināts ar bēr
niem ērtā augstumā piestipri
nātu nelielu koka kastīti ar vera
mām durtiņām, kurās izvietotas 
norādes uz slēpni vai cita papil
du informācija.

Taka ir saistoša visām pa
audzēm – gan vēstures intere
sentiem, gan bērniem/skolē
niem/jauniešiem, gan jaunajām 

ģimenēm ar maziem bērniem, 
kas meklē aktivitātes brīvā dabā. 
Interaktīvā veidā takas gājēji gūs 
priekšstatu par nacionālo par
tizānu kara specifiku un gaitu 
Vid zemē.

Taka kalpo arī kā papildu in
formācijas avots tiem interesen
tiem, kas pa ceļam uz citu pasā
kumu izvēlas bunkuru aplūkot 

Jaunumi Mežabrāļu bunkurā

Nītaures pagastā
Izabella Ponomarjova

Amatas pagastā
Rudīte Rudzīte 

(24.05.1960.–15.08.2017.)
Drabešu pagastā

Zita Rea 
(07.11.1932.–02.09.2017.)

Kaspars Šimkus
(17.02.1984.–11.09.2017.)

Skujenes pagastā
Zelma Veidemane

(26.05.1927.–17.08.2017.)

Amatas pagastā:
Valentīna Raiskuma – 80 gadi,
Dzintra Agrīda Stūre – 84 gadi,
Velta Pimbere – 85 gadi,
Maija Balode – 86 gadi
Drabešu pagastā:
Mirdza Kaņepe – 91 gads,
Ausma Skaidrīte Granapa – 
         90 gadi,
Viestards Mitrēvics – 87 gadi,
Aina Dzīvīte – 84 gadi,
Aina Gore – 84 gadi,
Vilhelmīne Lāce – 84 gadi,
Nadežda Tukiša – 84 gadi,
Nadežda Kozlovska – 83 gadi,
Ilga Rutkovska – 83 gadi,
Lidija Pūne – 81 gads,
Antoņina Liepiņa – 80 gadi,
Valentīna Pudogina – 80 gadi,
Līvija Vībante – 80 gadi,
Gunārs Imants Butka – 75 gadi
Nītaures pagastā:
Asja Zvejniece – 83 gadi,
Indulis Bērziņš – 83 gadi,
Valija Bortaščenoka – 87 gadi,
Kārlis Gribis – 82 gadi,
Berta Ilga Marija Ivanova – 
        82 gadi,
Skaidrīte Plotniece – 88 gadi,
Emīlija Šamina – 83 gadi,
Māra Kanope – 75 gadi,
Aivars Smiltiņš – 75 gadi
Skujenes pagastā:
Skaidrīte Maiga Barbare – 
     85 gadi,
Visvaris Rubenis – 83 gadi,
Ausma Lazda – 82 gadi,
Ausma Bekmane – 81 gadi,
Ilga Skaidrīte Žēpere – 81 gads,
Silvija Ezeriņa – 75 gadi,
Gunārs Uldis Millers – 75 gadi,
Vilnis Sarkans – 70 gadi,
Zaubes pagastā:
Amanda  Lasmane – 75 gadi

tikai no ārpuses un atsakās no 
ekskursijas gida pavadībā. Šādi 
apmeklētāji tomēr gūtu daļēju 
informāciju par nacionālo parti
zānu karu no informācijas sten
diem, kas ir izvietoti visā takas 
garumā. 

Kontaktinformācija:
Agris Šults, tālr. 29350059
epasts nod.brunis@gmail.com

dās 1940. gada jūlijā, taču tā 
nepastāvēja ilgi – jau pēc gada, 
1941. gada 6.  jūlijā, Skujenē 
iesoļoja vācu karaspēka vienības. 
Toreizējo Skujenes pagasta iz
pildu komitejas priekš sēdētāju 
Jāni Lāci un vairākas citas per
sonas apcietināja. Jāni Lāci no
šāva Cēsu cietumā 1941. gada 
16. oktobrī. Citas apcietinātās 
personas nonāca koncentrācijas 
nometnēs, kur arī gāja bojā. 

Skujenes pilsdrupas

Kādreizējā Kosas pagasta (Kosas skrajciema) "Jaunčankas"
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