
Gads iesācies labi – jau 1. janvārī Amatas novads kļuva par vienu 
iedzīvotāju bagātāks – pasaulē nāca Lita Tinusa. Mīļi sveicam Litas 
vecākus un māsas!

Attēlā: jaundzimusī Lita Tinusa ar vecākiem – mammu Līgu un 
tēti Jāni.
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2018. gada 15. janvāris 
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Elita Eglīte,
Amatas novada domes priekš-
sēdētāja

Gadu mijā izvērtējam paveik
to, izvirzot uzdevumus un mēr
ķus nākotnei. Amatas novada 
jaunievēlētajai domei jāapstip
rina pirmais kopīgi sastādītais 
pašvaldības budžets. Uzdevums 
atbildīgs – īstenojot jau uzsāktos 
projektus un ieceres, vienlaikus 
daudz jaunu iniciatīvu jāievieš.

2017.  gada lielākie pārbau
dījumi bija Āraišu ezerpils pār
ņemšana pašvaldības pārvaldībā 
no Nacionālā vēstures muzeja. 
Izveidota jauna – Āraišu arheo
loģiskā parka – nodaļa, par tās 
vadītāju strādā Jolanta Sausiņa – 
pieredzējusi tūrisma un kultūras 
speciāliste. Tika veikti labiekār
tošanas darbi, ezerpils koka ēku 
atjaunošana, izpēte. Sagatavots 
projekts jauna apmeklētāju cen
tra būvniecībai. Vienlaikus Ārai
ši bija atvērti apmeklētājiem. 
Tūristu bija daudz vairāk nekā 
cerējām, par to prieks. Kopā bija 
teju 20 000 apmeklētāju, un lie
liskais grupu “Auļi” un “Tautu
meitas” koncerts bija apliecinā
jums – Āraiši var!

Jau ilgāku laiku reformas iz
glītības jomā ir sarežģīts, bet ne
izbēgami risināms jautājums do
mes deputātiem. Katrā pagastā 
jāstrādā spēcīgai skolai kopā ar 
pirmsskolas izglītības grupām – 
pats svarīgākais ir laba izglītī
bas kvalitāte. Pašvaldība visiem 
skolēniem nodrošina bezmak
sas pusdienas un transportu, 
bezmaksas interešu izglītību. 
Daudz  bērnu ģimeņu, arī trūcīgo 
un maznodrošināto ģimeņu bēr
ni saņem bezmaksas brokastis, 
launagu; pārējie bērni brokas

tis un launagu ēd par samaksu. 
Skolās darbojas bezmaksas pa
garinātās dienas grupas. Skolu 
materiālā bāze tiek uzlabota, tel
pas  – izremontētas, ar pedago
giem mācību darbs nodrošināts.

2017.  gadā saasinājās jautā
jums – vai Latvijā būt internāt
skolām. Drabešu internātpamat
skola bija viena no mazākajām 
17 internātskolām valstī, mācību 
kvalitāte zema, audzēkņu skits 
neliels – 42. Domes deputāti at
balstīja ieceri Drabešu pagastā 
veidot vienu jaunu pamatskolu, 
apvienot Drabešu sākumskolu 
un internātpamatskolu kolek
tīvus, strādājot abās ēkās. In
ternātskolas telpās tika atvērtas 
divas jaunas pirmsskolas vecu
ma bērnu grupas izremontētās 
telpās. Drabešu ēkām pie Āraišu 
ezera izdevās iegūt jaunu jum
ta segumu, darbus veica SIA 
“Metāla Alianse” no Valmieras, 
apmaksai dome izmantoja kre
dītu. Vienlaikus no jauna izvei
dotā Drabešu Jaunā pamatskola 

PAR PAVEIKTO UN PLĀNOTO

 PASĀKUMU KALENDĀRS

18.
janvāris

Janvāris – barikāžu atceres laiks
Dokumentālā filma “Vēsture aiz kadra’’
Amatas kultūras centrā plkst. 19.00  Ieeja 1 EUR 

20.
janvāris

11. starptautiskā Ģikšu danču nakts.
Balle no vakara līdz rītam, dzīvā mūzika, danču 
mūzikas grupas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas 
Zviedrijas un Francijas! Aicināti visu vecumu 
dancot gribētāji!
Amatas kultūras centrā plkst. 20.00

21.
janvāris

“Noskrien ziemu”
Āraišos plkst. 11.00, reģistrēšanās no 9.30
Pasākums notiks jebkuros laikapstākļos.

27.
janvāris

Koru sadraudzības koncerts
Piedalās Zaubes jauktais koris, Praulienas jauktais 
koris, Lielvārdes jauktais koris “Lāčplēsis”
Zaubes kultūras namā plkst. 17. 00  
Ieeja bez maksas

Koru koncerts 
Piedalās vīru koris “Cēsis”, jauktais koris “Līgatne”, 
jauktais koris ”Venden”, Jaunpiebalgas jauktais 
koris, Siguldas sieviešu koris “Teiksma”
Amatas kultūras centrā plkst. 17.00

2.
 februāris

Sveču diena
Zaubes kultūras namā plkst. 14.00

3. 
februāris

Deju kolektīvu koncerts “Sadancosim Amatā’’
Amatas kultūras centrā  plkst. 19.00

9. 
februāris

Leļļu rotaļizrāde bērniem “Notikumi virtuvē”
Zaubes kultūras namā plkst. 16.00  
Ieeja 1.00 EUR

10.
februāris

Bērnu rotaļu istabas atklāšana
Amatas kultūras centrā plkst. 11.00

11.
februāris

Meteņu dienas pasākums
Āraišu arheoloģiskajā parkā plkst. 12.00
Ja nāksiet ar cienastu un maskām, ieeja bez 
maksas, pārējiem – regulārā ieejas maksa.

14. 
februāris

Jauniešu diena 
Koncerts “Prāts ar neprātu satiek”
Zaubes kultūras namā plkst. 19.00

ilgstošā, trīs reizes atkārtota 
konkursa kārtībā ieguva jaunu 
direktori – Kristīni Paisumu. 
Un jaunais mācību gads sākās 
ar pārmaiņām pedagoģijā, dar
binieku savstarpējās attiecībās, 
mērķos un uzdevumos, vien
mēr uzmanības un vajadzību 
centrā paturot bērnu – mūsu 
skolēnu. Drabešu Jaunajā pa
matskolā kopā ir 165 audzēk
ņi  – 89 bērnudārza grupās un 
76 skolēni no 1. līdz 9. klasei. Šis 
iepazīšanās gads māca mūs vi
sus – skolas kolektīvu, vecākus, 
domes darbiniekus. Jau febru
ārī atsāksim iekštelpu remontu 
Drabešos at bilstoši jaunajām 
mā cību kom petenču jomām. Di
rektore Kristīne Paisuma ir ga
tava sabiedrībai pavasarī sniegt 
savu redzējumu par nākotni un 
iepa zīstināt ar jau paveikto. Arī 
Nītau res bērnudārzs ieguva jau
nu žogu teritorijai, sabiedrības 
nojumi. Remonts notiek arī Sku
jenes un Zaubes pamatskolā un 
Amatas pamatskolas teritorijā.

Lēni, bet neatlaidīgi uz priek
šu virzās darbi, lai Sērmūkšos 
atvērtu jauno Sociālo centru. 
Telpas jāpielāgo pansionāta va
jadzībām, jāsaskaņo ar Labklā
jības ministriju, jāmeklē darbi
nieki. Visu uzdevumu veikšanai 
pašvaldība noslēdza Sērmūk
šu skolas iznomāšanas līgumu 
biedrībai “Labāka Rītdiena” un 
Veselības un sociālo pakalpoju
mu centram “Beverīna”. Biedrī
bas nolēmušas ar pavasari uz
sākt aktīvu darbību pansionāta 
atvēršanā. Biedrību vadītāja ir 
Evija Jēkabsone, kura jau šobrīd 
pastāvīgi dzīvo Drabešos.

Turpinājums 3. lpp.
Brīvdabas dižkoncerts “Lai māsiņas rotājas” Āraišu arheoloģiskajā 
parkā 2017. gada augustā.

Drabešu Jaunās pamatskolas komanda. No kreisās: direktores vietniece 
mācību darbā Kristīne Redinova, angļu valodas skolotājs Ivo Rode, 
direktore Kristīne Paisuma, skolas saimnieks Artis Ūdris, direktores 
vietniece audzināšanas darbā Māra Skrinda.



www.amatasnovads.lv2

Apstiprināti ar Amatas no
vada domes 25.10.2017. sēdes 
lēmumu (prot. Nr. 14, 9. §).

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 
veikšanai, nav iznomātas/izīrē
tas citai personai.

3. Nodokļu maksātājam, kurš 
deklarējis dzīvesvietu savā ne
kustamajā īpašumā uz 2018. 
gada 1.  janvāri un iesniegumu 
atvieglojumu saņemšanai ie
sniedzis Noteikumu 5. punktā 
minētajā kārtībā līdz 2018. gada 

Saistošie noteikumi Nr. 12
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu”

1. februārim, Noteikumu  2. 
punktā minētie atvieglojumi tiek 
piemēroti  ar 2018. gada 1. jan
vāri.

4. Nodokļu maksātājam, kurš 
deklarē dzīvesvietu savā nekus
tamajā īpašumā pēc 2018. 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 Ama
tas novada pašvaldībā,  Zaubes, 
Nītaures, Amatas vai Skujenes 
pagasta pārvaldēs vai elektronis
ki (parakstītu ar drošu elektro
nisko parakstu) iesniegums, kas 
noformēts atbilstoši Noteikumu 
pielikumam. 

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

Pielikums
Amatas novada domes
2017. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 12
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 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 __________________________

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  2018. gada 1. janvārī.

Amatas novada pašvaldības 
domes sēdē 2017. gada 20. 
decembrī lēma par:

• Amatas novada domes 
saistošo noteikumu Nr. 15 “Gro
zījumi Amatas novada domes 
25.01.2017. saistošajos noteiku
mos Nr. 1 “Amatas novada paš
valdības budžets 2017. gadam”” 
apstiprināšanu;

• ilgtermiņa aizņēmumu 
telpu grupas vienkāršotai atjau
nošanai Amatas novada Drabe
šu Jaunajā pamatskolā realizāci
jas nodrošināšanai;

• sadzīves atkritumu ap
saimniekošanas maksas Amatas 
novadā noteikšanu;

• dalību Interreg Europe 
programmas projektā Cult-Ring: 
Cultural Routes as Investment 
for Growth and Jobs (Kultūras 
maršruti kā ieguldījums izaugs
mei un darbavietām);

• Amatas novada pašvaldī
bas ceļu un ielu fonda izlietoša
nas vidējā termiņa programmu 
2018.–2020. gadam;

• Amatas novada pašval
dības rīcības plānu atbilstoši 
Vidzemes plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plāna 
2017.–2020. gadam 1. redakcijai;

• Amatas novada pašvaldī
bas amata vienību saraksta ap
stiprināšanu;

• grozījumiem amata vienī
bu sarakstā un  amata vienības 

“speciālists pašvaldību sadarbī
bas jautājumos” izveidošanu;

• Amatas novada Drabešu 
Jaunās pamatskolas saimniecis
ko un tehnisko darbinieku ama
ta vienību saraksta apstiprināša
nu;

• pašvaldības 2018. gada 
budžeta sagatavošanu un plāno
tajiem atlīdzības fonda  grozīju
miem, par Amatas novada paš
valdības amata vienību saraksta 
un  Amatas novada izglītības 
iestāžu saimniecisko un tehnis
ko darbinieku amata vienību sa
raksta apstiprināšanu;

• atbalstu Amatas novada 
teritorijā deklarētajiem bērniem 
dalībai izglītojošās un atpūtas 
nometnēs skolēnu vasaras 
brīvlaikā;

• priekšfinansējuma ap
stiprināšanu „ERASMUS+: Jau
natne darbībā” 3. pamatdarbī
bas – „Strukturētais dialogs: 
jauniešu un jaunatnes politikas 
veidotāju tikšanās” projektam 
“Jaunatnes politikas stratēģi
jas izstrāde” (Nr. 20161LV02
KA347001061);

• Amatas novada bāriņtie
sas locekles L. Vizānes ievēlēša
nu;

• Amatas novada domes 
saistošo noteikumu Nr. 16 “Gro
zījumi Amatas novada pašval
dības 2014. gada 22. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Noteikumi par Amatas novada 

pašvaldības sociālajiem pabal
stiem”” apstiprināšanu;

• Amatas novada domes 
saistošo noteikumu Nr. 17 “Gro
zījumi Amatas novada pašvaldī
bas 2015. gada 25. februāra sais
tošajos noteikumos Nr. 2 “Par 
materiālās palīdzības pabalstiem 
Amatas novadā”” apstiprināša
nu;

• Amatas novada domes 
saistošo noteikumu Nr. 18 “Gro
zījumi Amatas novada pašval
dības 2009. gada 28. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 26 
„Kārtība, kādā ģimene vai atse
višķi dzīvojoša persona atzīsta
ma par maznodrošinātu”” ap
stiprināšanu;

• Amatas novada domes 
saistošo noteikumu Nr. 19 “Gro
zījumi Amatas novada pašval
dības 2011. gada 18. maija sais
tošajos noteikumos Nr. 7 “Par  
īpašumiem, kurus ņem vērā, 
nosakot ģimenes (personas) at
bilstību trūcīgās vai maznodro
šinātās personas/ģimenes statu
sam”” apstiprināšanu;

• Amatas novada domes 
saistošo noteikumu Nr. 20 “Gro
zījumi Amatas novada pašval
dības 2010. gada 18. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 4 
“Par Amatas novada pašvaldī
bas palīdzību audžuģimenēm, 
bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem”” apstipri
nāšanu;

• Amatas novada pašvaldī
bas nolikuma “Amatas novada 
pašvaldības sociālā  pakalpoju
ma “Aprūpe mājās” nolikums” 
apstiprināšanu;

• Amatas novada bērnu 
tiesību aizsardzības sadarbības 
grupas apstiprināšanu;

• Amatas novada pašvaldī
bai piederošā nekustamā īpašu
ma “Bille 2”7, Bille, Drabešu pa
gasts, Amatas novads, kadastra 
Nr. 42469000264, nodošanu 
atsavināšanai pirmpirkuma tie
sīgajai personai;

• Amatas novada pašvaldī
bai piederošā nekustamā īpa
šuma Niedru iela 216, Nītaure, 
Nītaures pagasts, Amatas no
vads, kadastra Nr.42689000113, 
nodošanu atsavināšanai pirm
pirkuma tiesīgajai personai;

• nekustamā īpašuma “Sor
ķi”, Drabešu pagastā, Amatas 
novadā, ar kadastra numuru 
42460030040, nodošanu atsavi
nāšanai;

• deklarētās dzīvesvietas 
anulēšanu;

• Amatas pagasta pašval
dības nekustamā īpašuma “Spā
res speciālā skola” zemes vie
nības ar kadastra apzīmējumu 
42420010033 sadalīšanu;

• pašvaldības nekustamā 
īpašuma Amatas pagasta “Spā
res speciālā skola” sadalīšanu un 
nosaukuma apstiprināšanu;

• Drabešu pagasta GNP 

nekustamo īpašumu  lietošanas 
mērķu maiņu;

• Drabešu pagasta pašval
dības nekustamā īpašuma “Aus
mas” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 42460050167 sada
līšanu;

• Drabešu pagasta pašvaldī
bas nekustamā īpašuma „Paeglī
tes 2” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 42460070102 sada
līšanu;

• Amatas pagasta nekusta
mā īpašuma “Mežvelmeri 1” ie
raksta dzēšanu zemesgrāmatā;

• Skujenes pagasta nekus
tamā īpašuma “Upciems” zemes 
vienības ar kadastra apzīmēju
mu 42780080070 sadalīšanu;

• nekustamā īpašuma no
dokļa atvieglojumiem politiski 
represētajām personām;

• Drabešu pagasta nekusta
mā īpašuma “Billīte” sadalīšanu 
un nosaukuma  apstiprināšanu;

• Amatas pagasta nekusta
mā īpašuma “Bērzkalns 1” ze mes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
42420010134 sadalīšanu;

• Amatas pagasta nekusta
mā īpašuma “Jaunskalbēri” sa
dalīšanu un nosaukuma  apstip
rināšanu;

• nekustamā īpašuma lieto
šanas mērķa maiņu privātperso
nai piederošajos nekustamajos 
īpašumos;

Turpinājums 3. lpp.

AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 16
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Juris Suseklis,
Darba aizsardzības, civilās 
aizsardzības un administratīvas 
lietvedības nodaļas vadītājs

Šogad laika apstākļi ir biju
ši salīdzinoši maigāki nekā ci
tus gadus, tomēr aukstais laiks 
Latviju tik un tā sasniegs. Laika 
prognozes rāda, ka janvārī pa
rādīsies pirmais ledus, un pa
redzams, ka tad arī zemledus 
makšķernieki uzsāks savas ak
tivitātes. Tādēļ Amatas no vada 
pašvaldība iedzīvotājus aicina 
ievērot īpašu piesardzību, dodo
ties uz ledus.

Lielākā bīstamība darbībām 
uz ledus ir ziemas sākumā, kad 
ledus kārta vēl nav pietiekami 
bieza, un pavasarī, kad ledus 
kļūst trausls. Tomēr arī ziemā, 
kad ledus ir kļuvis biezs, ir vie
tas, kur ūdenstilpes neaizsalst. 
Tās ir vietas, kur ūdenskrā
tuvēs ietek siltāks rūpnieciski 
izmantots ūdens, upju grīvās 
un sašaurinājumos, kuģošanas 
ceļos, zem tiltiem, zvejnieku iz
cirsto āliņģu vietās. Ledus iztu
rību mazina arī iesalušas nied
res, krūmi vai citi priekšmeti. 
Amatas novada pašvaldība aici
na iedzīvotājus pievērst uzma
nību, ja uz ledus rotaļājas bērni 
un pusaudži. Ir svarīgi bērnus 
un pusaudžus brīdināt par šādu 
rotaļu bīstamību, kā arī aicinām 
vecākus ar bērniem un pusau
džiem pārrunāt to, cik bīstamas 
ir rotaļas uz ledus un cik bēdīgas 
sekas var būt šai pārdrošībai. 
Lai palīdzētu, ielūzušajam jātu

vojas rāpus vai guļus, netuvojo
ties līdz pašai ielūzuma vietai. 
Ielūzušajam apmēram no 2–5 
metru attāluma jāpamet aukla, 
sasieti apģērba gabali, garš koks 
vai kāds cits priekšmets. Ja glā
bēji vairāki, jāievēro, ka vienam 
no otra jāatrodas 2–3 m attālu
mā. Izvelkot cietušo uz ledus, 
tāpat rāpus jāvirzās prom no bīs
tamās vietas līdz krastam. Pats 
glābējs nedrīkst aizmirst par ie
spējamām briesmām ielūzt ledū.

Amatas novada pašvaldība 
aicina saimniekus parūpēties 
arī par savu mīluļu drošību. Ja 
ikdienas pastaigu vieta atrodas 
ūdenstilpes tuvumā, tad sunim 
nedrīkst ļaut šajā vietā brīvi 
skriet. Dzīvnieks var uzskriet 
uz ledus un tajā ielūzt. Ja 
tomēr ir notikusi nelaime, tad 
saim niekam nevajag riskēt ar 
savu dzīvību un pašam doties 
dzīvnieku glābt, bet arī šādos 
gadījumos jāzvana uz 112 un 
jāsagaida glābēju ierašanās.

Amatas novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus nepaiet 
vienaldzīgi garām, ja redzat, ka 
bērni vai pusaudži slidinās pa 
nedrošo ledu – brīdiniet viņus 
par bīstamību, bet, ja pamanāt, 
ka cilvēki ir aizgājuši pārāk 
tālu no krasta un var rasties 
problēmas, atgriezties atpakaļ, 
kā arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, 
nekavējoties zvaniet glābšanas 
dienestam pa tālruni 112. 
Centieties pēc iespējas precīzāk 
norādīt negadījuma vietu un 
tuvākos piebraukšanas ceļus.

Par drošību uz ledus
Turpinājums no 1. lpp.

Priecīgi un vienreizēji laimīgi 
var būt Nītaures ļaudis – atjau
nots asfalts ceļa posmam Līgat
ne–Nītaure. Lieli VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” darbi bija Melturu 
viadukta pārbūve un ceļa segu
ma – asfalta – atjaunošana pos
mā Melturi–Cēsis–Valmieras 
ap vedceļš.

2018.  gadā plānota Amatas 
upes pēdējā tilta pārbūve ceļā 
uz Līgatni pie laivotāju apmet
nes. Tāpat uzsākta projektēšana  
tiltam Zaubē uz Skrīveru ceļa. 
Ceļu atjaunošanā pašvaldība 
realizēja projektu ar Lauku at
balsta dienesta atbalstu Amatas 
pagastā: autoceļa Amatas sko
la–Gribuļi– Lielmārči 6,3 km 
garumā. Gāja dažādi, jo daudz 
lija. Ceļa seguma atjaunošana un 
caurteku izbūve paveikta: ceļš 
nodots ekspluatācijai.

Zaubes pagastā uzsākta ceļa 
Zaube–Galiņi pārbūve, bet lie
tainais laiks darbus apturējis, 
pavasarī tie tiks atsākti.

2018.–2019.  gadā jāveic at
likušo resursu apgūšana, pēc šī 
brīža novērtējuma vissliktākajā 
stāvoklī ir tikko no VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” un Satiksmes minis
trijas saņemtais ceļš Ķēči–Siši ar 
samērā lielu satiksmes intensitā
ti.

Šobrīd problemātisks ir ceļa 
posms no Drabešu skolas caur 
muižas pagalmu uz divām zem
nieku saimniecībām un mājām. 
Zemnieku saimniecības attīstī
jušās straujāk, nekā vecais ceļš 
spēj nodrošināt satiksmi iedzī
votājiem, zemnieku saimniecī
bas tehnikai, skolai un amatu 
mājas apmeklētājiem.

Jau daudz pārrunāti jautāju
mi par deinstitucionalizāciju 
cilvēkiem ar garīga rakstura 
traucējumiem Latvijā. Ar dein
stitucionalizāciju saprotam pār
eju no aprūpes iestādēm, kur 
bērni vai pieaugušie uzturas 
ilgstoši un nereti arī noslēgti no 
sabiedrības, uz dzīvi sabiedrībā 
ar katra iespējām un varēšanai 
atbilstošu patstāvības līmeni. 
Daudzi nosacījumi mainās, īpaši 
jau iedzīvotāju attieksmes ziņā. 
Amatas novada pašvaldība ir ie
saistījusies šī projekta realizāci
jā. Projektu vada Vidzemes plā
nošanas reģions. Mūsu novada 

deinstitucionalizācijas projekts 
tiks realizēts Spāres speciālās in
ternātskolas teritorijā, veidojot 
grupu dzīvokļus, specializētās 
darbnīcas, dienas aprūpes cen
tru, sociālās aprūpes un reha
bilitācijas centru, atelpas brīža 
pakalpojumu un citus sabiedrībā 
balstītus ilgstošas aprūpes in
stitūcijām alternatīvus sociālos 
pakalpojumus īpašām cilvēku 
grupām. Darbs pie projekta rea
lizācijas tikko uzsācies.

Pagājušā gada nogalē bija 
aizraujoši vērot, kā tiek atjau
notas Āraišu vējdzirnavas. Dar
bu finansēja Dabas aizsardzības 
pārvalde. Darbu gaitā tika no
mainīts jumts, dzirnavu spārni, 
remontētas būves sienas. Tik 
vērienīgi darbi te sen nebija pie
dzīvoti. 2018.  gada maijā, Eiro
pas Savienības dienā atjaunotās 
dzir navas tiks nodotas apmeklē
tājiem. Āraišu dzirnavām jāmaļ!

Pašvaldība piedalās vēl vai
rākos dažādu Eiropas Savienī
bas fondu finansētos projektos: 
par veselības veicināšanu, par 
karjeras izglītību, par skolotāju 
kompetenču izglītību, arī Latvi
jas vides aizsardzības fonda ad
ministrācijas, Valsts kultūrkapi
tāla fonda, Vidzemes plānošanas 
reģiona, Lauku atbalsta dienesta 
projektos.

2018.  gads ir Latvijas simt
gades gads. Lielāku un mazāku 
aktivitāšu būs daudz. Nozīmī
gākais notikums – Dziesmu un 
deju svētki, kuriem cītīgi gatavo
jas 111 Amatas novada pašdarb
nieki. 

Pašvaldība kā nozīmīgākos 
pasākumus plāno jau tagad – vi
sos pagastos, tai skaitā Drabešu 

Turpinājums no 2. lpp.

• zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu Nītaures pagasta 
nekustamā īpašuma „Līcīši” sa
dalīšanai;

• nekustamā īpašuma no
dokļa atvieglojumiem politiski 
represētajām personām;

• zemes nomas līguma 
apstiprināšanu;

• topogrāfisko plānu derī
guma termiņa pagarinājumu;

• detālplānojuma izstrā

des uzsākšanu zemesgabaliem 
“Dreimaņi” un “Vairogi”;

• Amatas novada pašval
dības līdzdalību atmežošanas 
procesā nekustamajā īpašumā 
„Jaunkrīvi”;

• Amatas novada pašval
dības līdzdalību atmežošanas 
procesā nekustamajā īpašumā 
„Virši” un “Vigsalas”;

• nekustamā īpašuma no
dokļa atvieglojumiem daudzbēr
nu ģimenei;

• grozījumiem Amatas no

PAR PAVEIKTO UN PLĀNOTO
pagasta Ieriķos, Līvos, “Ausmās” 
un Āraišos: “Baltā galdauta svēt
kus” 4.  maijā; Skujenē kopā ar 
dejotāju svētkiem estrādē jau 
otro reizi būs “Krāmu un seno 
lietu muzeja” pasākums; 16.  jū
nijā Āraišos Latvijas goda ap
lis “Zaļās brīvdienas Āraišos”; 
14. jūlijā tiekamies “Zaubes sav
vaļas kulinārajā festivālā”. Vēl 
mūs gaida gan sporta svētki, gan 
muzeju nakts, Maizes dienas, 
gadatirgi, ražas balles, Apalu 
prēmijas pasniegšana un neiz
trūkstoši – Amatas novada lep
numa pasākums 17.  novembrī 
Ģikšos.

Šai reizē neesmu aprakstīju
si  vairākas jaunas ieceres spor
ta jomā – pludmales volejbola 
turnīra posmus un citas ieceres 
teritoriju attīstībā. Tikpat svarīgi 
ir labi paveikt ikdienas darbus. 
Ūdens un kanalizācijas pakalpo
jumu nodrošināšana, teritoriju 
sakopšana un uzturēšana, ēku 
remonti – šie pakalpojumi iedzī
votājiem jau ierasti, tikai ārkār
tas brīžos apzināmies: “Ko nu? 
Kas lai palīdz novērst bojāto?” 
Tad atceramies, ka pašvaldības 
komunālās saimniecības speciā
listi par to rūpējas gan regulāri, 
gan ārkārtas gadījumos.

Neplānojam paplašināt dar
binieku skaitu, ir jāuzlabo katra 
darbinieka darba kvalitāte un 
strādāšana visiem kopā. Sadar
bība ar iedzīvotājiem ir galvenais 
uzdevums katram pašvaldības 
darbiniekam. Interesants un aiz
raujošs solās būt 2018. gads. Lai 
mums izdodas! Par vēl nepateik
to rakstīšu nākamajos “Amatas 
Vēstis” numuros.

vada domes darba samaksas no
likumā;

• Amatas pagasta nekusta
mā īpašuma „Lejas Lepekšas” 
zemes vienības ar kadastra apzī
mējumu 42420010140 sadalīša
nu;

• zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu Drabešu pagas
ta nekustamo īpašumu „Irbītes”, 
“Rūķi”, “Jaunmāras”, “Noras”, 
“Dzeņi 1”, “Jaunmāras 2”   un 
„Strazdi”  sadalīšanu un robežu 
pārkārtošanu.

AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SĒDES 
PROTOKOLS Nr. 16

IZMAIŅAS ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANAS 
TARIFOS

SIA „ZAAO” ir veikusi bū
tiskas investīcijas atkritumu da
lītās vākšanas sistēmas izveidē 
un turpina attīstīt pakalpojuma 
pieejamības iespējas, kā arī ir 
aktīvi iesaistījusies iedzīvotāju 
informēšanas un izglītošanas 
pasākumu veikšanā. Nolūkā arī 
turpmāk nodrošināt pamatotu 
balansu starp pakalpojuma kva
litāti (t.sk. pieejamību) un mak
sas par pakalpojumu sniegšanas 
apmēru. SIA “ZAAO” ieskatā ir 
nepieciešams palielināt pakalpo
juma maksas daļu par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārvadā
šanu, pārkraušanu, šķirošanu 
un citām normatīvajos aktos 
noteiktajām darbībām, ko veic 
pirms atkritumu reģenerācijas 
un kas samazina apglabājamo 
atkritumu apjomu, uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, 
pārkraušanas un šķirošanas in
frastruktūras objektu uzturēša
nu.

Šādu maksas palielināšanas 
nepieciešamību SIA “ZAAO” 
saista ar to, ka laikā, kopš no
teikta iepriekš norādītā atkri
tumu apsaimniekošanas maksu 
veidojošā komponente, proti, 
2011. gada, ievērojami ir sadār
dzinājušies dažādi maksājumi 
un izmaksas, kas tiešā veidā ir 
saistīti ar pakalpojuma sniegša
nu. Tajā skaitā ir būtiski pieau
gusi un 2018. gadā ir plānots pa
pildu minimālās darba samaksas 
pieaugums, kas tiešā veidā ietek
mē 45% darbinieku, ir palielinā
jušās degvielas izmaksas pamatā 
saistībā ar akcīzes nodokļa palie
lināšanos degvielai, attiecībā uz 
atkritumu savākšanā izmantota
jiem transporta līdzekļiem ir ie
viesta autoceļu lietošanas node
va, kā arī ir pieaugušas izmaksas 
par transportlīdzekļu remonta 
pakalpojumiem u.c. 

Turpinājums 5. lpp.

Atjaunotās Āraišu vējdzirnavas



www.amatasnovads.lv4

Sabīne Mieze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Jau otro gadu biedrība 
“SirdsCeļš” organizē labdarī
bas pasākumu bērniem. Šogad 
tā bija “Jaungada ballīte” divu 
dienu garumā, uz kuru tika aici
nāti bērni vecumā no 7 līdz 15 
gadiem. Īpaša ballīte, kur vis
lielākais uzsvars likts uz aktīvu 
un interesantu kopā būšanu. 40 
bērni ne tikai ballējās, radīja un 
saņēma dāvanas, bet arī pieda
lījās radošās aktivitātēs; devās 
uz mežu pēc eglītes, pa ceļam 
atstājot cienastu meža zvēriem; 
apguva tematiskus pavār
mākslas noslēpumus; pasapņoja 
par to, ko gribētos piedzīvot nā
kamajā gadā un vēl, un vēl – vi
sas aktivitātes pat nav iespējams 

uzskaitīt.
Ieguvēji  no šī pasākuma ir 

visi – gan bērni, kuri piedalījās 
un apguva daudz jauna, par ko 
viņu vecāki nevis maksāja dalī
bas maksu, bet ziedojumu nau
das vai materiālā izteiksmē, gan 
tās ģimenes, kuras šos ziedoju
mus pavisam drīz saņems. Zie
dotāju atsaucība šogad bija ļoti 
liela – saziedots apģērbs, sporta 
inventārs, saimniecības līdzekļi 
un pat materiāli nelieliem re
montdarbiem.

Pašvaldība teic lielu paldies 
gan organizatoriem, gan pa
sākuma dalībniekiem un viņu 
vecākiem. Jo īpaši pateicamies 
biedrībai “SirdsCeļš”, “K&K stu
dijai” un personīgi Kristai Šeļe
govskai.

ZIEMASSVĒTKOS DĀVANAS 
VISIEM

Eva Staltmane
Amatas novada pašvaldības
tūrisma attīstības un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

225. janvārī Rīgas pilī Latvi
jas Valsts prezidents un “Zaļā 
Sertifikāta” patrons Raimonds 
Vējonis un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards, klātesot 
LLTA “Lauku ceļotājs” preziden
tei Asnātei Ziemelei, pasniegs 
vides kvalitātes zīmi “Zaļais ser
tifikāts” 22 lauku tūrisma saim
niecībām.

Priecājamies, ka šīm zaļi 
domājošajām saimniecībām 
pievienojusies vēl viena – 
"Amatas mellenes" no Amatas 
novada.  Apsveicam!

“Zaļais sertifikāts” ir nacio
nālas nozīmes lauku tūrisma 
uzņēmumu ekosertifikācijas jeb 
vides kvalitātes zīme. 1999. gadā 
ar LVAF atbalstu to iniciēja un 
2000. gadā ar ES LIFE program
mas atbalstu sāka ieviest LLTA 
„Lauku ceļotājs”. Ar 2017. gadu 
šo zīmi piešķir ne tikai naktsmīt

nēm, bet arī apskates saimniecī
bām – dažāda veida ražojošām 
saimniecībām vai lauksaimnie
cības uzņēmumiem, kas uzņem 
apmeklētājus. 

“Zaļā sertifikāta” komisija 
katrai saimniecībai sniedza arī 
ieteikumus turpmākās darbības 
uzlabojumiem. Raksturīgākie 
ieteikumu piemēri: apzināt vēl 
citas Zaļā sertifikāta saimnie
cības apkaimē un sadarboties; 
noskaidrot un sniegt apmek
lētājiem pieejamu informāciju 
par tuvākajiem elektroauto un 
velo uzlādes punktiem, apsvērt 
iespēju izveidot euzlādes vietu 
saimniecībā; iepazīt mobilo ap
likāciju “Vides SOS”, sagatavot 
informāciju klientiem par biolo
ģisko daudzveidību un apkaimes 
dabas vērtībām, censties iekār
tot vai pielāgot telpas cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām.

Sertificētās saimniecības zaļā 
un veselīgā dzīvesveida piekri
tējiem LLTA “Lauku ceļotāja” 
lauku tūrisma marketinga ma
teriālos atpazīstamas ar zīmola 
nosaukumu “Zaļās Brīvdienas”. 

“Amatas mellenēm” piešķirts 
“Zaļais sertifikāts”

Sabīne Mieze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pagājušajā gadā Amatas no
vada pašvaldība rīkoja iedzīvo
tāju aptauju, lai noskaidrotu, 
kāds ir iedzīvotāju vērtējums 
par novadā notiekošajiem kultū
ras un sabiedriskās dzīves pasā
kumiem – kas visvairāk paticis, 
kas pietrūcis; kādas ir vēlmes at
tiecībā uz amatieru kolektīvu vai 
jaunu interešu klubiņu darbību; 
kurus no Latvijā zināmiem cil
vēkiem gribētos redzēt ciemos 
pie mums novadā; kā novada 
kultūras nami izskatās iedzīvo
tāju un viesu acīm. Aptaujā, kurā 
varēja piedalīties aizpildot an
ketas gan pagastu centros, gan 
elektroniski, piedalījušies 130 
cilvēki. Esam apkopojuši rezul
tātus un viena no vērtīgākajām 
atziņām ir tā, ka tāpat kā novada 
pašvaldība, arī iedzīvotāji mūsu 
kultūras namus redz un vēlas 
redzēt kā atvērtus sabiedrības 
centrus, kur notiek sabiedriskā 
dzīve, kur smelties iedvesmu un 

apgūt jaunas prasmes, kur laiku 
var pavadīt visu vecumu cilvēki 
ar visdažādākajām interesēm.

Gadu mijā esam tikušies ar 
kultūras darbiniekiem, tai skai
tā bibliotekāriem un pārvalžu 
vadītājiem, un iniciatīvas apvel
tītiem radošiem novadniekiem 
katrā pagastā un radījuši īstas 
ideju vētras, lai izvērtētu paš
valdības darbinieku kapacitāti, 
resursus un to, kuras no iedzī
votāju vēlmēm mums ir pa spē
kam īstenot.

Lai Amatas novada kultūras 
nami kļūtu vēl atvērtāki un to 
piedāvātajai kultūras un intere
šu izglītības programmai būtu 
pa spēkam no ierastajām ikdie
nas gaitām uz brīdi novērst arī 
viskūtrākos kultūras pasākumu 
baudītājus, plānojam iedzīvotā
ju ļoti augstu novērtētās tikša
nās ar Latvijā populāriem cilvē
kiem, vētījam, kāds ieguldījums 
nepieciešams, lai izveidotu vis
pieprasītākos interešu pulciņus. 
Savukārt, lai kultūras nami kļū
tu par paaudžu tikšanās vietu – 

vietu, kas pazīstama no mazot
nes līdz sirmam vecumam, esam 
nolēmuši paplašināt to piedāvā
to pakalpojumu klāstu.

Sākām ar Amatas kultūras 
centru, kurā vēl bez jau eso
šajiem pakalpojumiem – Brī
vā laika pavadīšanas centra un 
XBox istabas –, kas piemēroti 
skolas vecuma bērniem un pus
audžiem, un bibliotēkas, kurā 
aicināti visa vecuma lasītāji, ir 
izveidota Bērnu rotaļu istaba 
pirmsskolas vecuma bērniem. 
Līdz ar to var teikt, ka ģimenei, 
sākot no mazulīša, kurš tikko 
iemācījies rāpot, līdz pat vecmā
miņai Amatas kultūras centrā 
atradīsies iespēja saturīgi pava
dīt laiku arī ārpus kultūras pasā
kumu norises laika. 

Bērnu rotaļu istaba iekārto
ta blakus Amatas kultūras cen
tram, pagasta pārvaldes 1. stāvā. 
Tajā atrodamas visdažādākās 
rotaļlietas pirmsskolas vecu
ma bērniem. Iespējams izspēlēt 
pavāra vai māmiņas lomu, jo ir 
gan rotaļu virtuvīte, gan lelle ar 
visiem ratiņiem, tāpat arī šeit 
ir rotaļlietas, kas attīsta sīko 
un lielo motoriku, veicina krā
su uztveri. Pašvaldības iecere 
ir, ka ar laiku šajā Rotaļu istabā 
varētu izveidoties profesionāls 
bērnu pieskatīšanas pakalpo
jums, šajā jautājumā esam at
vērti iedzīvotāju iniciatīvām. 
Rotaļu istabas svinīgā atklāša
na plānota 10.  februārī, bet jau 
līdz tam Rotaļu istabu iespējams 
apmeklēt bibliotēkas darba lai
kā, pasākumu laikā un, iepriekš 
piesakoties, arī sestdienās. Tie

šām aicinām jaunos vecākus ar 
pirmsskolas vecuma bērniem 
apmeklēt rotaļu istabu, pār
baudīt, kā tā darbojas, kas vēl 
pietrūkst un uzlabojams un ar 
saviem secinājumiem padalīties 
šim mērķim izveidotajā ierosi
nājumu kastē.

XBox istaba apmeklētājiem 
pieejama jau kādu laiciņu, un 
jaunieši to tiešām iecienījuši, 
īpaši skolēnu brīvdienās. Atse
višķā telpā atrodas TV ekrāns, 
kas savienots ar XBOX 360 spē
ļu konsoli un sensoru, kas uz
tver kustības. Šobrīd ir pieejama 
viena spēle ar pieciem sižetiem, 
solās būt vēl. Jaunieši sapratīs, 
interesenti atradīs vairāk infor
māciju par to internetā, bet vis
labāk nākt izmēģināt klātienē.

Paralēli tam bērnus un jau
niešus iesaistoši pasākumi re
gulāri notiek bibliotēkā. Spilgtā 
atmiņā bērniem noteikti paliku
ši 4. janvāra Šausmu stāsti. Ģik
šu bibliotēka piedalās Bērnu un 
Vecāku žūrijā. Piesakoties tai, 
bezatlīdzības kārtā bibliotēkas 
saņem bērnu grāmatas no Latvi
jas Nacionālās bibliotēkas. 2017.
gadā žūrijas grāmatu skaitā bija 
iekļauta Māra Runguļa un Kris
tiana Brektes grāmata “Pastai
ga mirušo pilsētā”. Atbilstoši 
tai,  4.  janvāra pasākuma tēma 

bija Šausmu stāsti. Bibliotekāre 
Dace Lāce stāsta: “Laicīgi tika 
izziņots, lai pamatskolas bērni, 
kas dzīvo Ģikšos, izdomā, sa
gatavo savu šausmu stāstu. Ie
priekš divas dienas gatavojām 
maskas. Bija domāts arī par kro
ņu gatavošanu meitenēm, bet 
neieradās neviena princese. Pa
sākums izvērtās interesants. Pa
baidījāmies ne pa jokam. Bērni 
stāstīja pašu izdomātos šausmu 
stāstus, arī atrastus internetā un 
grāmatās.  Nobaidījām arī bib
liotēkas apmeklētāju. Viņš teica: 
“Esmu mednieks, bet gandrīz 
sirdstrieku dabūju”. Toties pēc 
tam viņš mūs nobaidīja, iegau
dojoties, kā vilks. Un bibliote
kāre Dace sabijās, savā krēslā 
ieraugot kustīgu ēnu.”

Tik tālu par iespējām jau
nākajai paaudzei, apmeklējot 
Amatas kultūras centru. Tomēr 
pašvaldība vēl joprojām saskata 
gan brīvu vietu šīs pašas ēkas 
2.  stāvā, gan iespēju pašiem ie
dzīvotājiem nākt klajā ar savām 
iniciatīvām, paužot idejas, lie
kot lietā savus radošos talantus 
un visbeidzot organizējot kādu 
jaunu ieceri, kas būtu intere
santa kaut nelielam pulciņam 
vietējiem un kas zina, varbūt arī 
tuvumā esošo novadu, iedzīvo
tājiem.

“Zaļās brīvdienas” novērtē cilvē
ki, kuri tiecas pēc dabiskas vides 
un veselīga dzīves veida. Gan
drīz katrā no šīm saimniecībām 
ir dārzs, lauks vai siltumnīca, 
kurā tiek audzēti dārzeņi, augļi, 
ogas u.c. lauku labumi gan sev, 
gan viesiem. Vairāki “Zaļā serti
fikāta” saimnieki ir vides gidi, kas 
prot parādīt un skaidrot norises 
dabā, pastāstīt par augiem, dzīv
niekiem, sēnēm un dabiskām 
dzīvotnēm – biotopiem. “Zaļā 
Sertifikāta” nolikums nosaka, ka 
saimniecības videi  – gan iekšē
jai, gan ārā ir jābūt bērniem un 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
draudzīgai – iekārtotiem spēļu 
un rotaļu laukumiem, iespējām 
gūt saskarsmi ar dzīvo dabu un 
mājdzīvniekiem. “Zaļā sertifi
kāta” saimnieki ir atvērti jaunu
miem un seko līdzi aktualitātēm 
zaļā dzīvesveida jomā.

Vairāk par iespējām pievie
noties “Zaļā sertifikāta" saim
niecībām var lasīt šajā mājas 
lapā: http://www.celotajs.lv/lv/ 
c/prof/certificates/green_certi
ficate

NOVADA KULTŪRAS NAMI KĻŪST ATVĒRTĀKI – 
JAUNUMI AMATAS KULTŪRAS CENTRĀ
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Jana Stūrīte, 
Zaubes pamatskolas skolotāja

Ziemassvētki – jaunas dzīvī
bas, jaunas gaismas svētki. Kā 
spilgta šautra Ziemassvētki pār
šķeļ tumsu un atņem tai spēkus 
plesties plašumā. Tas izpaužas 
rituālos, spēlēs, rotaļās, dzies
mās, dažādās ieražās. Atgriežas 
saule, gaisma, atgriežas līksme. 
Tāpēc Ziemassvētki ir vieni no 
latviešu iemīļotākajiem svēt
kiem. Tos svin visos mūsu nova
dos, taču svin diezgan atšķirīgi.

Lai bērni varētu pārsteigt 
savus vecākus Ziemassvētkos 
ar īpašiem ēdieniem, pie mums 
ciemojās viesu nama “Nītaures 
dzirnavas” projektu direktore 
Diāna Meidropa. Diānas vadī
bā tapa zirņu pikas, cepti āboli 
ar vaniļas mērci un rupjmaizes 
kārtojumu. Paldies Diānai par 
radošo darbošanos kopā ar bēr
niem.

Zaubes pamatskolā starppa
audžu Ziemassvētki tika svinēti, 
vadoties pēc latviešu tautas tra
dīcijām. Kopā ar folkloras kopu 
“Ore” sagaidījām ķekatniekus, 
skandējām dziesmas, spēlējām 
spēles, gājām rotaļās un dzie

dājām latviešu tautasdziesmas. 
Vecākus un seniorus  varējām 
pacienāt ar pašu skolēnu cep
tām piparkūkām un pīrāgiem.

Lai svētki izdotos krāšņi un 
prieka piepildīti, nepieciešamas 
čaklas rokas. Decembrī cītīgi un 
radoši darbojās Zaubes pamat
skolas pirmsskolas grupiņu ma
zākie rūķīši. Bērni gatavoja Zie
massvētku pārsteigumu Amatas 
novada vientuļajiem pensionā
riem. Mazo rūķu darbnīcā tapa 
darināti apsveikumi, ceptas pi
parkūkas, šokolādes cepumi un 
iesaiņotas 35 dāvanas.

18. decembra pēcpusdie
nā Zaubes pamatskolā valdīja 
svētku noskaņa. Labā Feja rī
koja Ziemas balli. Uz balli tika 
ielūgtas mazās sniegpārsliņas, 
vismazākās zvaigznītes, rūķī
ši, Sarkangalvīte, Vilks, Runcis 
zābakos un bērni no pirmssko
las grupām. Svētkos piedalīties, 
tika atļauts pat Milzim un Snie
ga karalienei, kuri solīja laboties 
un neizbojāt svētkus. Bērniem 
vislielāko prieku sagādāja Zie
massvētku rūķa ierašanās, kurš 
nebija aizmirsis galveno bērnu 
prieka avotu – dāvanas! 

Inese Graudiņa-Zalaka, 
Amatas pamatskolas skolotāja

Tie, kas dzīvo ar cerību, 
  redz tālāk, 
Tie, kas dzīvo ar mīlestību, 
  redz dziļāk, 
Tie, kas dzīvo ar ticību, 
  redz citādāk.

13. decembrī, 20  latviešu 
valodas skolotājas devās ikga
dējā piedzīvojumā – jomas 
speciālistu metodiskajā dienā. 
Tradicionāli šinī brau cienā tiek 
apmeklēti izglītojoši apskates 
objekti un vakarā tiek baudīta 
teātra izrāde. 

Šoreiz tradicionālajām akti
vitātēm tika pievienots jauninā
jums – savas durvis plaši vēra 
Amatas pamatskola, kur ciemi
ņiem bija ne tikai iespēja iepa
zīties ar skolu, bet arī piedalīties 
6. klases latviešu valodas stundā. 

Vēlāk ceļš veda uz Rīgu, kur tika 
apmeklēta Stūra māja (Čekas 
muzejs),  Aspazijas un Raiņa 
dzīvoklis un Latvijas Nacionālā 
teātra izrāde “Klūgu mūks”.

Kolēģi teic, ka Amatas pamat
skolā ir ģimeniska atmos fēra, ka 
brauciens bija izglītošanās die
nas garumā, ka redzēt kādu sko
lu, kabinetu iekārtojumu un reā
lu mācību stundu IR izcili kursi. 
Stūra mājā mums ļoti paveicās 
ar gidu – Aivaru Riekstiņu, fan
tastisku cilvēku un stāstītāju ar 
lielo burtu. Emocionāls baudī
jums bija galvaspilsētas pirms
svētku noskaņojums. 

Tas nekas, ka mājās bijām 
krietni pēc pusnakts, toties vis
izcilākais ir SASTAPŠANĀS 
PRIEKS un iespēja neformālā 
gaisotnē visas dienas garumā 
komunicēt ar savas jomas profe
sionāļiem. 

Diāna Briede, 
Amatas novada pašvaldības 
apvienotās izglītības pārvaldes 
metodiķe

Uzsniga sniedziņš balts un 
zemei palika silti… vienmēr 
uz pasaules būs kāds, kuram 
vajadzēs skolotāja silto plauk
stu, mīļā smaida un labā vārda, 
neraugoties uz jau esošām vai 
jaunām pieejām mācību un au
dzināšanas saturā. Jau kļuvis 
par tradīciju, ka Ziemassvētku 
laikā Priekuļu vidusskolā tiekas 
sadarbības novadu skolotāji, lai 
vadītu meistarklases un stāstītu 
kolēģiem par savu pieredzi dar
bā ar skolēniem. Šogad foruma 
tēma – personīgās efektivitātes 
paaugstināšana. Skolotājiem bija 
iespēja darboties sešās meistar
klasēs. Vienu no tām “Izaicinā
jums – darbs skolā” vadīja Zau
bes pamatskolas direktore Vita 
Krūmiņa. Stāsts galvenokārt bija 
par to, cik radošam jābūt sko
lotājam, lai paveiktu visu, kas 
paveicams, un prastu to izdarīt 
kvalitatīvi un ar vieglumu. 

Priekuļu vidusskolas skolotāja 
Anita Skrastiņa, kura ir arī 
projekta SKOLA 2030 eksperte, 
mudināja kolēģus labāk izprast, 
ko tad īsti nozīmē kompetencēs 
balstīts mācību saturs, kur par 
galveno darba instrumentu kļūst 
caurviju prasmes – domāšana, 

radošums, sadarbība, pašizziņa, 
digitālās prasmes. Jāatzīst, ka 
skolotāji šajā meistarklasē dar
bojās ar milzu ieinteresētību un 
aizrautību.

Liepas pamatskolas skolotāja 
Inese Lāce rādīja metodes, kā 
ikvienu, pat visgarlaicīgāko lietu, 
kas mācību stundā jāizdara, 
pārvērst par atmiņā paliekošu 
piedzīvojumu, piemēram, pa
šam kļūstot par dzejnieku 
Eduardu Veidenbaumu. Bērnam 
tikai tas kļūst par zināšanām 
un prasmēm, kam skolotājs 
prot pielikt klāt emocionālu 
pārdzīvojumu.

Cēsu Pilsētas vidusskolas 
sko lotāja Ineta LāceSējāne, ku
rai vienmēr un visur prioritāra 
bijusi vērtībizglītība, emociju 
pasaules bagātināšana un atbil
dība par visu, ko darām vai neiz
darām, kolēģus iepazīstināja ar 
daudzveidīgu metožu un mate
riālu klāstu, kā veiksmīgi veidot 
jauno cilvēku par līderi savā kla
sē, skolā, pilsētā un valstī, jo Lat
vijai vairāk nekā jebkad ir vaja
dzīgi stipri un veiksmīgi cilvēki.

Cēsu pilsētas Pastariņa 
sākum skolas skolotājas Anita 
Vīņaude un Ilze Ozoliņa va
dīja meistarklasi sākumskolas 
sko lo tājiem, par to, kā attīstīt 
sko lēnu analītisko domāšanu 
mate mātikas un latviešu valo
das stundās. Jāatzīst, ka brīžiem 

PEDGOGI TIEKAS IKGADĒJĀ FORUMĀ 
“MEKLĒJAM DARĪTĀJUS”

Vērtīgi pavadīta diena

ZIEMASSVĒTKI ZAUBES 
PAMATSKOLĀ

Turpinājums no 3. lpp.

Minēto apstākļu dēļ SIA 
“ZAAO” lūdza pašvaldībai pār
skatīt maksas par sadzīves at
kritumu savākšanu apmēru, 
jo sabiedrības veiktā izmaksu 
optimizācija, kas vairāku gadu 
garumā ir ļāvusi sabalansēt ie
ņēmumus ar pieaugošiem izde
vumiem, šobrīd nespēj sniegt 
nepieciešamo rezultātu.

Līdz ar to, sākot no 2018. ga
da 1. janvāra, sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksa Ama

pašiem skolotājiem bija grūti 
uzreiz rast atbildes uz visiem 
lektoru uzdotajiem “āķīgajiem” 
jautājumiem. 

Savukārt izglītības pārvaldes 
metodiķe Diāna Briede kolēģus 
aicināja kopīgi padomāt par 
skolotāja galveno darba instru
mentu – mācību stundu. Kā 
organizēt efektīvu mācību stun
du? KĀPĒC ir jāstrādā citādāk 
nekā līdz šim? Varbūt tāpēc, ka 
pasaule ir mainījusies? Varbūt 
tāpēc, ka padziļinājušās mūsu 
zināšanas par to, kā notiek 
mācīšanās process, bet varbūt 
tāpēc, ka skolēni ir mainījušies, 
kritiski uztver informāciju un 
grib darboties? Vai vienkārši 
tāpēc, ka vecā luga izņemta no 
repertuāra un skolotāja loma 
mainījusies? 

Forumā piedalījās arī vieslek
tors – organizāciju psihologs Ul
dis Pāvuls, runājot par skolotāja 
personīgo efek tivitāti un jaunu 
pozitīvu ieradumu veidošanu 
vispirms pašiem sev. Jo pasauli 
pārvērš nevis skaistas idejas, bet 
atvē rušies un mainījušies cilvēki.

Noslēgumā skolotāji atvadī
jās, vēlot veiksmi cits citam gan 
profesionālajā, gan personiskajā 
dzīvē, apņēmības pilni forumā 
gūtās atziņas izmantot savās 
klasēs, skolās, kolektīvos. Lai 
veicas!

tas novada administratīvajā teri
torijā ir 13,70 EUR (trīspadsmit 
eiro un 70 centi) (bez PVN) par 
1 m3 atkritumu.

Vēlreiz aicinām visus Amatas 
novadā esošo 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, lūdzam 
to izdarīt nekavējoties.

IZMAIŅAS ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANAS TARIFOS

 No 20. janvāra 20.00 līdz 
21. janvāra 6.00 Amatas kul-
tūras centrā Ģikšos notiks 
11. Starptautiskā Ģikšu danču 
nakts.

Ģikšu danču nakts ir balle, 
kas sākas sestdienas vakarā un 
turpinās līdz svētdienas rītam. 
Šogad danču naktī spēlēs tautas 
muzikantu grupas no Latvijas, 
kā arī viesi no Lietuvas, Igauni
jas,  Francijas un Zviedrijas, ko
pumā vismaz simts muzikanti. 

Pagājušajā gadā Danču naktī 
piedalījās  ap 600 dancotāju un 
muzikantu.

Danču naktī visas nakts ga
rumā varēs izdejot gan jau po
pularitāti ieguvušās latviešu, 
lietuviešu, igauņu, un citu tautu 

tradicionālās dejas, gan arī iemā
cīties jaunas, līdz šim nedejotas, 
iepazīt latviešu un kaimiņtautu 
tautas mūziku un tradicionālos 
mūzikas instrumentus.

Līdzi nepieciešamais mi
nimums ir – dejojamie apavi, 
ūdens, groziņš savam un citu vē
derpriekam. Arī šogad būs īpašā 
danču tēja. Muzikantiem ieeja 
bez maksas, dancotājiem ieeja 
par ziedojumiem!

Uzklausot tautas saucienus 
pēc atbalsta danču apgūšanā, 
rudenī Cēsīs sarīkotas trīs meis
tarklases Vidzemes, Kurzemes, 
Zemgales un Latgales danču 
apgūšanā. Pirms Danču nakts 
piedāvājam Franču deju un mū
zikas meistarklasi – 20.  janvārī 

plkst.13.00 Vidzemes koncert
zāles Cēsis Kamerzālē.

Meistarklase tiek rīkota sa
darbībā ar folkloras deju kopas 
“Dandari” vadītāju Ingu Holstu.

Ieeja meistarklasē par ziedo
jumiem.

Pasākumu organizē biedrība 
Tradicionālās kultūras iniciatīvu 
centrs „KasTe”. Pasākumu atbal
sta Valsts Kultūrkapitāla Fonds, 
Amatas novada pašvaldība.

Papildus informācija par pa
sākuma norisi un dalībniekiem:  
Inese Roze – Tradicionālās kul
tūras iniciatīvu centra „KasTe” 
vadītāja, Ģikšu danču nakts 
organizatore, tālr. 29199870, 
epasts: tkic_kaste@inbox.lv

11. Starptautiskā Ģikšu danču nakts
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Ēriks Bauers 

Gada beigas ir laiks, kad va
ram nedaudz apstāties, paka
vēties un atskatīties, kas tad ir 
paveikts aizvadītajā sporta gadā. 
Tāds bija arī pasākums “Amatas 
novada sporta laureāts 2017”, 
kas mūsu novadā norisinājās 
pirmo reizi. 

Pirmssvētku noskaņās 15. de
cembrī Amatas novada pašval
dībā, “Ausmās”, par teicamiem 
un izciliem panāku miem spor
tā tika sumi nāti un sveikti 38 
sportisti, kuri pārstāv 11 dažā
dus sporta veidus: vieglatlētiku, 
motosportu, volejbolu, smagat

lētiku, šosejas riteņbraukšanu, 
florbolu, basketbolu, slēpoša
nu/biatlonu, boču (boccia) un 
kama nu suņu sportu. Sportistus 
svinīgi sveica un balvas pasnie
dza mūsu novadnieks, viens no 
izcilākajiem Latvijas bobslejis
tiem, olimpiskais čempions Jā
nis Ķipurs. Lai arī visi laureāti ir 
pelnījuši uzslavas par paveikto 
aizvadītājā sporta gadā, daži da
lībnieki ir jāizceļ īpaši. 

Izcili panākumi šogad bijuši 
sporta kluba “Ašais” pārstāvjiem 
Robertam Aleksim Glazeram 
(Latvijas U14 čempions 1000 m 
stadionā, 1000 m telpās, taku 
skrējienu čempions, 3.  vieta LV 

komandas sastāvā starptautiskās 
bērnu vieglatlētikas sacensībās) 
un Rihardam Serģim (Latvijas 
junioru čempions 5000 m skrē
jienā, sudraba godalgas 10 km 
šosejas skrējienā junioriem un 
taku čempionātā junioriem, uz
vara Krievijas skriešanas seriāla 
posmā, uzvara Sāremā salas trīs 
dienu maratona skrējienā). Pa
teicības rakstu par ieguldījumu 
sportā un jauno sportistu saga
tavošanu saņēma arī SK “Ašais” 
vadītājs un treneris Austris  
Āboliņš. 

Noteikti jāizceļ jaunā un 
talantīgā volejbolista Patrika 
Pinkas panākumi aizvadītajā 

Ēriks Bauers

28. un 29. de cembrī Valmierā 
un Kocēnos notika sacensības 
jauniešiem spēka izturības 
vingrinājumos. Šajās sacensībās 
Amatas novadu pārstāvēja Jānis 
Viktorovs no Nītaures, kurš 
izcīnīja divas zelta medaļas

Pirmajā dienā vajadzēja 
uzspiest svara stieni 1512
86 reizes četros piegājienos, 
pievilkties kārienā ar balstu 
un izpildīt vēderpreses vingri
nājumu vienas minūtes intervālā. 
Otrajā dienā pietupieni ar svaru 
stieni plecos 151286 reizes 
četros piegājienos, atsvaru grū
šana un raušana. 

Ja pirmajā dienā uzvara nāca 
salīdzinoši viegli, tad otrajā 
dienā, pateicoties atsvaru rau
šanas vingrinājumam, tika 

izcīnīta uzvara. Jānis Viktorovs 
izpildīja vingrinājumu par 
vienu reizi vairāk nekā tuvākais 
sekotājs Nauris Šalgūns no 
Kocēnu novada. Ar to arī šoreiz 
bija pietiekami, lai svinētu 
uzvaru kopvērtējumā. 

Ēriks Bauers

Svētdien, 7. janvārī, tika aiz
vadītas deviņas noslēdzošās 
Cēsu novada čempionāta (CNČ) 
florbolā 3. sezonas regulārā 
čempionāta cīņas. Priekšlaicīgi 
uzvaru nodrošināja “Einšteins”, 
tūlīt aiz sevis atstājot “Aucie
mu” un “Amatu”. Jāpiemin, ka 
komanda “Einšteins” vienīgos 
zaudējumus piedzīvoja tieši pret 
“Amatas” florbolistiem. 

Šogad čempionātā piedalās 
deviņas komandas no Cēsīm un 
tuvākajiem reģioniem. Regulā
rajā sezonā komandas aizvadīja 
divu apļu turnīru, kopumā iz
spēlējot 72 mačus.

Īpaši veiksmīga sezonas otrā 
puse izvērtās mūsu novada flor
bolistiem.  Vēl pēc pirmā apļa 
“Amata” bija atrodama tabulas 
lejasdaļā, taču otrajā aplī izcīnī
tās septiņas uzvaras astoņos ma
čos ļāvušas pakāpties uz trešo 

vietu. Tikai otrajā vietā esošais 
“Auciems” ir bijusi vienīgā ko
manda, kuru nav bijis pa spēkam 
uzvarēt. Neapšaubāmi koman
das uzbrukuma līderi ir Rūdis 
Jermacāns, kurš izcēlies ar 20 
punktiem, bet Matīss Pilibaitis 
iekrājis 15 punktus. 

Pirmo reizi “Amatas novada sporta laureāts 2017”

Finišējis Cēsu novada čempionāta regulārais 
turnīrs florbolā

Vecgada priekšvakarā Jānis 
Viktorovs izcīna dubultuzvaru 
smagatlētikas sacensībās

sezonā: 1. vieta Baltijas Kausā 
2017 (Latvijas U17 volejbola 
izlase, Latvijā), 1. vieta Balti
jas Jūras jauniešu spēlēs 2017 
(Latvijas U17 volejbola izlase, 
Baltkrievijā), 2. vieta EEVZA 
2017 (Austrumeiropas Volejbola 
zonālās asociācijas) čempionātā 
(Latvijas U17 volejbola izlase, 
Ukrainā), 1. vieta Cēsu novada 
čempionātā pludmales volejbo
lā 2017 (Meistaru klasē, finā
la posmā), 2. vieta Līvu kausā 
pludmales volejbolā 2017 (spor
ta grupā), Eiropas čempionāta 
kvalifikācijas sacensību dalība 
Beļģijā 2017. 

Sarīkojumā tika sveikts arī 

Kaspars Serģis, kurš pārstāv 
vienu no grūtākajiem izturības 
sporta veidiem – šosejas riteņ
braukšanu. Viens no labākajiem 
un profesionālākajiem sportis
tiem. Teicami savas komandas 
un Latvijas izlases sastāvā pār
stāvējis mūsu valsti daudzās 
starptautiskās sacensībās Eiropā 
un Āzijā. Latvijas izlases dalīb
nieks. Latvijas vicečempions 
šosejas grupas braucienā 2017. 
gadā.

Mūsu novadā dzīvo arī vie
na no talantīgākajām jaunajām 
slēpotājām – Marta Upmale: 
1.  vieta  LSF 2016./2017.  gada 
sezonas rangā S12 grupā; 1. vie
ta Latvijas čempionātā (LČ) 
slēpošanā 1 km klasikā; 1. vieta 
LČ slēpošanā 1 km brīvajā stilā; 
1. vieta LČ slēpošanā stafetē 3x1 
km S12 grupā; 2. vieta LČ slēpo
šanā sprintā; 2. vieta LČ slēpoša
nā 2 km klasika; 2. vieta Latvijas 
Skolu ziemas olimpiskajā festi
vālā distanču slēpošanā; 1. vieta 
LČ rollerslēpošanā 1 km klasika; 
3. vieta LČ rollerslēpošanā gara
jā sprintā.

Lielu interesi un pārsteigumu 
laureāta viesiem radīja kamanu 
suņu sporta pārstāvis Nikolajs 
Kravcovs ar Sibīrijas haskiju 
Rendu, kuri ziemas periodā pie
dalās suņu pajūgu sacensībās, 
bet vasarā – dažādās sacensībās 
skrējienā kopā ar suni. 

Svētku pasākuma viesus ar 
muzikāliem priekšnesumiem 
priecēja Alfrēda Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolas vokālā gru
pa “Harmony Barn”. Par svinīgu 
un humora pilnu vakaru parū
pējās pasākuma vadītājs Jānis 
Gabrāns. Amatas novada spor
ta laureāti 2017 tika sumināti, 
skanot sirsnīgiem ap lausiem, 
smiekliem un valdot pozitīvām 
emocijām. 

Pirmajā play-off jeb izslēg
šanas kārtā “Amata” tiksies ar 
“Brenguļiem”, kurus regulāra
jā turnīrā izdevās pārspēt abās 
tikšanās reizēs. Pirmā spēle 21. 
janvārī plkst. 11.00 Cēsu 2. pa
matskolā. Seko līdzi un atbalsti 
mūsu komandu! 
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Inese Graudiņa-Zalaka, 
“Āraišu biedrība”, valdes locekle

Un pa balto sniegu prom
 aizskrien kamanas,
Projām dzenot miegu, dzeļ
 vaigos vējiņš ass.
Skaņās brīnumainās mirgo viss
 un mainās,
Bet pie kājām zvaigzne krāsā
 sudrabainā mirdz.
Un es saku: “Paldies, mīļie,
 paldies, mīļie…”

(G. Račs)

Skanot brīnišķīgam kon
certam Dinas un Arlitas Dom
brovsku un Tomasa Šelengova 
izpildījumā un satiekoties Ārai
šu ezera aptuvienes ļaudīm, Dra
bešu Jaunās pamatskolas zālē 
7.  janvārī izskanēja 2017.  gada 
svētku laiks un ieskanēja  
2018. gads!

Tikšanās reizē atskatījāmies 
uz iepriekšējā gada kopābūša
nas aktivitātēm un sapratām, ka 
mums ir izveidojušās gan tradī
cijas (piemēram, Zvaigznes die
nas muzikālā tikšanās un Miķeļ
diena ar zaptītēm, receptēm un 
stādu, sēklu maiņu), gan kopīgi 
mūs priecē un saliedē citas ak
tivitātes (piemēram, sportošana 
un zīmēšana Āraišos). Norunā
jām, ka kopā Latvijas simtgades 
gadā izveidosim praktisku, bet 
skaistu un paliekošu vides ob
jektu – afišu stabu.

Vējdzirnavu saimniece Vine
ta Cipe dalījās priekā par atjau
notajām dzirnavām un aicināja 

kaimiņus 4. maijā svinēt Baltā 
galdauta svētkus pie sevis. Ie
pazināmies ar mūsu kopienas 
jaunpienācējām – Āraišu Ezer
pils saimnieci Jolantu Sausiņu 
un Drabešu Jaunās pamatskolas 
direktori Kristīni Paisumu – un 
sapratām, ka spēks ir draudzīgā 
kopābūšanā. Jolanta visus aici
nāja uz tuvāko pasākumu Āraišu 
arheoloģiskajā parkā – Mete
ņiem, kas notiks 11. februārī. Bet 
11. augustā, kad visur Latvijā tiks 
rīkotas zaļumballes, arī Āraišos, 
vēsturiskajā vietā – viduslaiku 
pilsdrupās – būs zaļumballe. 

Ir skaidri redzams, ka tagad 
mēs, āraišnieki, esam stiprāki, 
tolerantāki un priecīgāki par vie
tu, kur dzīvojam un strādājam, 
un par cilvēkiem, kuri ir mums 
apkārt. 

Tiem kas nebija, bet vēlas 
pieda  līties kopienas aktivitātēs, 
kon takti: araisubiedriba@gmail.
com vai saziņa Facebook profilā 
“Āraišu biedrība”. 

Pašlaik biedrība pulcē futbo
lu un basketbolu spēlēt gribo
šo grupu. Ziemā treniņi notiks 
sporta kluba “Ašais” mājīgajās 
telpās. Interesenti aicināti pie
teikties pa tārluni 29256285  
(Uldis).

Lai mums visiem izdevies, 
prieka pilns un atmiņās palie
košs jaunais gads!

“Āraišu biedrības” nākamā 
sapulce Ķīniešu Jaunā gada no
skaņās – 16. februārī plkst. 18.00 
Drabešu muižā.

Sanda Salmiņa, 
Amatas novada pašvaldības 
nodaļas “Āraišu arheoloģiskais 
parks” muzejpedagoģe

Šogad 11.  februārī plkst. 
12.00 Āraišu arheoloģiskajā 
parkā Meteņu laiku sagaidīsim 
ar neredzētu lielīšanos, stāstiem 
un rotaļām.

Metenis tradicionāli ir jautri 
un nebēdnīgi svinama diena lai
kā no Ziemassvētkiem un Lielo 
dienu, un tā pamatā ir rūpes par 
nākamā gada auglību un labklā
jību. Šīs vērtības tiek piesaistītas 
ar dažādām jautrām izdarībām, 
sacenšanos un lielīšanos. Arī 
Āraišos notiks  īpaša lielīšanās 
un sacenšanās saimnieku un 
apmeklētāju, tuvu un tālu kai
miņu, draugu un paziņu starpā.  
Aicinām drosmīgākos piedalītes 
lielīšanās čempionātā! Lielīties 
varēs ar vārdiem, darbiem, mas
kām, kuras vēl pēdējo reizi var 
uzvilkt vai kādiem citiem nere
dzētiem trikiem. Skatītāju balso
jumā tiks noteikti un apbalvoti 

labākie! Lielībnieki var pieteik
ties gan savlaicīgi rakstot uz san
da.salmina@amatasnovads.lv, 
gan pasākuma dienā!

Lai gan cerības pēc lablājības 
un auglības raksturo arī mūsdie
nu cilvēkus, tomēr par to kā Me
tenis svinams, zina vien daži. Par 
šo svētku svinēšanu agrāk un to, 
kā tos iespējams svinēt šodien, 
stāstīs Latvijas Etnogrāfiskā 
brīv dabas muzeja lauku ekspo
zīcijas “Vēveri” vēsturnieks Ed
gars Žīgurs. Vidzemes stāstnieki 
piedāvās jautrus stāstus par da
žādiem lielībniekiem Neizpaliks 
arī citas izdarības– rotaļas, šļūk
šana no kalna, Meteņa mīziens.

Gaidīsim gan lielus, gan ma
zus,  līdzi ņemot savu labāko 
masku, ierīci, ar kuru iespējams 
tālu nošļūkt no kalna! Tiem, kas 
ar savu cienastu dalīsies pie ko
pīgā Meteņu galda, ieeja parkā 
bez maksas.

Vairāk informācijas – zvanot 
25665528 vai rakstot sanda.
salmina@amatasnovads.lv !

Jolanta Sausiņa,
Amatas novada pašvaldība,
Āraišu arheoloģiskā parks

Latvijas simtgades svinību 
ietvaros Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku, pašvaldību publiska
jām bibliotēkām un plānošanas 
reģioniem organizē aktivitāti 
“Dāvana Latvijai – elektroniska 
ainavu dārgumu krātuve “Lat
vijas ainavu dārgumi vakar, šo
dien, rīt””. 

Par vienu no 50 Latvijas no
zīmīgākajām ainavām ir atzīta 
Amatas novada Āraišu ezera un 
apkārtnes ainava. To starp 243 
projektam pieteiktajām aina
vām izvēlējās gan īpaša ainavu 
ekspertu padome, gan Latvijas 
iedzīvotāji, nododot savas balsis. 

Ir pienācis aktivitātes trešais, 
noslēdzošais,  posms – atmiņu 
stāstu un fotogrāfiju apkopoša
na. Līdz 2018. gada 14.  febru
ārim iedzīvotāji tiek aicināti da
līties savās atmiņās fotogrāfijās, 
kas pastāsta par skaistākajām un 
vērtīgākajām apzinātajām aina
vām. 

Ikviens, kuram mājas arhī
vā glabājas fotogrāfijas, kas uz
ņemtas Āraišu apkārtnē, aici
nāts tās iesniegt tīmekļa vietnē 
www.ainavudargumi.lv. Nav bū
tiski, vai fotogrāfija uzņemta 
pirms 100 gadiem vai pagājušajā 
gadā – ikviena liecība ir svarī
ga, lai nodrošinātu uzskatāmu 
informāciju. Aktivitātes orga
nizatori īpaši uzsver fotogrāfiju 
izcelsmi – tām noteikti jānāk no 
personīgajiem arhīviem, pārfo
tografētas publikācijas vai inter
netā atrastie attēli nederēs. 

Kopā ar fotogrāfijām iedzī
votāji aicināti dalīties arī savos 
atmiņu stāstos par vēsturiska
jiem notikumiem un personām, 
kas saistītas ar šīm ainavām, 
atminēties piedzīvojumus un 
notikumus – gan vēsturiski, gan 
personiski nozīmīgus. Īpaši tiks 
novērtēti ieteikumi, kā konkrē
tās ainavas saglabāt  un attīstīt 

nākotnē, nodrošinot to esamību 
un vērtību arī turpmāk. 

Informācijas vākšana un ap
kopošana ilgs līdz 2018. gada 
14. februārim. 

Ja savus atmiņu stāstus par 
notikumiem un zīmīgām perso
nībām iedzīvotāji vēlas gatavot 
rokrakstā, lūgums tos ieskenēt 
un sūtīt uz elektroniskā pasta 
adresi ainavudargumi@varam.
gov.lv. Rokrakstu un fotoattē
lu skenēšanā un elektroniskā 
sūtīšanā palīdzību ir iespējams 
saņemt publiskajās bibliotēkās – 
jau iepriekš Latvijas bibliotekāri 
snieguši palīdzīgu roku aktivi
tātes nodrošināšanā tiem iedzī
votājiem, kuriem nav pieejams 
dators.

No iesūtītajiem fotoattē
liem, stāstiem un vēlējumiem 
2018  gadā tiks veidotas reģi
onālās izstādes un organizētas 
diskusijas. Tajās runās par to, 
kādu Latviju vēlamies redzēt 
nākamajās simtgadēs, un dar
biem, kas darāmi, lai ainavu 
dārgumu saglabātu nākamajām 
paaudzēm. Apzinot skaistākās 
un latvietim vērtīgākās ainavas, 
notiks arī to izvērtēšana iekļau
šanai Latvijas Kultūras kanonā – 
ikvienam no reģioniem un nova
diem tas būs liels pagodinājums.

Ar visu plānošanas reģionu 
jeb novadu ainavu dārgumiem 
var iepazīties tīmekļa vietnē 

www.ainavudargumi.lv – iedzī
votāji aicināti dalīties savos 
stāstos un fotogrāfijās arī par 
citu reģionu ainavu dārgumiem.

Lai iedrošinātu Amatas no
vada ļaudis pārlūkot savus foto 
albumus un pārcilāt savus atmi
ņu stāstus, ar Melānijas Vanagas 
muzeja vadītājas Ingrīdas Lāces 
atbalstu ieskatam piedāvājam 
nelielu citātu no mūsu dižās no
vadnieces rakstnieces Melānijas 
Vanagas rokrakstu grāmatas 
“Mana dzimtā puse” (MDzP):

“Āraišu ezera salā es pirmo 
reizi nokļuvu 1924. gada vasarā, 
kad divas nedēļas Āraišos gāju 
iesvētīšanas mācībā. Mūs, mā
cības bērnus, uz salu savā laivā 
pārveda pats mācītājs Bērents, 
arī vēsturnieks. Tas bija liels no
tikums, jo mēs visi par ezersalu 
bijām daudz dzirdējuši, bet to 
redzējuši tikai pa gabalu no šo
sejas. Sala bija biezi aizaugusi 
kokiem un krūmiem. Vidū veca 
lapene, kurā mācītājs vasarā ga
tavojot sprediķus. Pie bērza re
dzējām arī Vihrova rakuma vie
tu, ko mācītājs parādīja. Ka sala 
stāv uz mākslīgām pāļu kājām, to 
mācītājam nebija grūti pierādīt, 
jo arī mēs paši “jutām”, ka sala 
viļņos “drusku” (mācītāja vārds) 
līgojas. Uz salas vispār neviens 
svešs nedrīkstēja uzkāpt, jo tā 
skaitījās mācītāja īpašums. Salas 
ēnu un mieru bez viņa paša vēl 
izmantoja viesi no Vācijas”.

Šis ir Melānijas Vanagas 
stāsts. Ja jums ir kāds savs  – 
par kādu īpašu notikumu dzīvē 
(svētkiem, ikdienu, pasākumu, 
atgadījumu vai lielāko noķerto 
zivi Āraišu ezerā), kas papildi
nāts ar foto no Āraišu ezera un 
apkārtnes ainavu, lūdzam da
līties un palīdzēt mūsu ainavai 
nostiprināties nezūdamā Latvi
jas un ļaužu atmiņā. 

Ja rodas kādi jautājumi vai 
nepieciešama papildu informā
cija, kontaktpersona par pro
jektu Vidzemes plānošanas re
ģionā – Dace Laiva (dace.laiva@
vidzeme.lv) tālr. 26566680.

Informācija tapusi sadarbībā 
ar Vidzemes plānošanas reģionu.

Aicinājums iedzīvotājiem dalīties atmiņu 
stāstos un fotogrāfijās par Āraišu ezera un 
apkārtnes ainavu – Latvijas ainavu dārgumu

Āraišnieku
Zvaignes diena

ĀRAIŠOS AICINA 
LIELĪTIES

Lapene uz ezera saliņas, 1932.gads - kopija no Melānijas Vanagas 
rokrakstu grāmatas

• kuri dzimuši laikā no 
1942. līdz 1949. gadam, 

• kuru mātes ir Latvijas 
iedzīvotājas, 

• bet tēvi – vācu vai padomju 
armijas karavīri, kuri nedzīvoja 
Latvijā pirms kara.

Intervijas tiks izmantotas 
pētījumā “Karā dzimušie bērni 
Latvijā”.

Ja Jūs pazīstat kādu vai esat 
atbilstošs cilvēks, lūdzu zvanīt 
(tālr. 28254186) vai rakstīt: 
oskars.gruzins@lu.lv 
(Knut Weise, Breda NL)

Latvijas Universitātes pētnieks Oskars Gruziņš mutvārdu 
vēstures intervijām meklē cilvēkus:

mailto:araisubiedriba@gmail.com
mailto:araisubiedriba@gmail.com
mailto:sanda.salmina@amatasnovads.lv
mailto:sanda.salmina@amatasnovads.lv
mailto:sanda.salmina@amatasnovads.lv
mailto:sanda.salmina@amatasnovads.lv
mailto:oskars.gruzins@lu.lv
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Sveicam
janvāra  jubilārus!

Amatas novadā mūžībā 
aizgājuši

Mūsu pateicība par Ziemassvētku 
ieskaņu pasākumu veco ļaužu mājā 
“Doles” Amatas pagastā. (Ierasti gan visi 
vietējie to joprojām sauc par skoliņu, 
kurā arī ir M. Vanagas muzejs)

Jau otro gadu notiek šāds pasākums. 
Mājas ļaudis to gaida. Tiek sapostas 
telpas, sagādāta eglīte, mirdz krāsainās 
spuldzītes. Tas viss  rada svētku sajūtu ilgi 
pirms Ziemassvētkiem. 

Bet visvairāk tiek gaidīts kopējs svētku 
brīdis ar Amatas pagasta pensionāru 
biedrības “Dzīvesprieks” cilvēkiem, 
M.  Vanagas muzeju un Amatas pamat
skolas skolēniem. 

Pasākums notika Melānijas Vanagas 
muzeja vēsturiski atjaunotajā klasē.  Īsta 
svētku noskaņa, dega sveces,  smaržoja 
piparkūkas, kliņģeris un pīrādziņi. 

Sākās koncerts. Amatas pamatskolu 
godam pārstāvēja skolotājas Ilgas 
Tralles audzēkņi. Viņi pie mums viesojas 
katru gadu. Visi trešās klases bērni gan 
dziedāja, gan runāja dzeju, gan spēlēja 
teātri. Dziedājām arī visi kopā. Bērni 
kopā ar skolotāju bija sagatatavojuši arī  
dāvaniņas. 

 Ļoti skaistas dāvanas atveda biedrība 
“Dzīvesprieks”. Par to sagādāšanu īpaši 
bija rūpējusies Anita Beikule. 

Paldies, ka atceraties mūs, ka esat kopā 
ar mums, ka vēlaties un protat iepriecināt! 

Veco ļaužu mājas iedzīvotāju
vārdā – Rūta Bērtulsone

Amatas pagastā:
Janina Puriņa – 85 gadi,
Genovefa Bicāne – 81 gads,
Aleksandra Freivalde – 70 gadi

Drabešu pagastā:
Ausma Paulīne Ašmane – 92 gadi,
Biruta Buka – 91 gadi,
Oskars Iltners – 87 gadi,
Olga Grava – 86 gadi,
Osvalds Auziņš – 85 gadi,
Maiga Sirmā – 83 gadi,
Jānis Guntars Bērziņš – 82 gadi,
Anatolijs Mihailovs – 82 gadi

Nītaures pagastā:
Rita Pētersone – 83 gadi,
Zinaida Garnovska – 82 gadi,
Millija Zvaigzne – 80 gadi

Skujenes pagastā:
Alma Kazerovska – 89 gadi,
Anna Karpova – 81 gads,
Jānis Krauze – 80 gadi

Zaubes pagastā:
Gaida Lazdiņa – 86 gadi, 
Arnolds Lazdiņš – 86 gadi,
Tatjana Semjonova – 83 gadi,
Ārija Jansone – 82 gadi, 
Anna Sarkane – 82 gadi,
Banga Bortiņa – 81 gadi,
Jānis Tipāns – 80 gadi,
Anna Blausa – 75 gadi, 
Roberts Gabranovs – 75 gadi,
Māris Mellēns – 70 gadi

Amatas pagastā
Jānis Seiga 

(30.08.1964.–07.12.2017.)
Alfrēds Ādolfs Eglīte 

(31.01.1938.–15.12.2017.)

Drabešu pagastā
Jānis Liepiņš

(08.05.1939.–08.12.2017.)
Antons Caune

(18.02.1951.–21.12.2017.)
Velta Amālija Salaveja

(26.10.1926.–29.12.2017.)
Jānis Brokers

(13.08.1956.–09.01.2018.)

Nītaures pagastā
Eduards Elmars Baltiņš

(12.08.1939.–12.12.2017.)

Zaubes pagastā
Romualds Samsons 

(23.12.1932.–25.12.2017.)

Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama,
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

Skumju brīdī esam kopā ar Alvīni 
un Rustamu Tubiniem, māti aizsaulē 

aizvadot.
Amatas novada Drabešu Jaunās 

pamatskolas kolektīvs
•••

No mūža kamola pa dzijai attinusi,
Iet tālu ceļu vecmāmuļas sirds.
( L. Vāczemnieks)

Skumju brīdī esam kopā ar 
Valdi, Vanessu, Jāni un viņu vecākiem, 

vecmāmiņu aizsaulē aizvadot.
Nītaures vidusskolas

8., 9., 11. klases skolēni, 
vecāki un audzinātājas

Pateicība

“Baltā galdauta” svētkos 
runāsim par savām vērtībām
Eva Staltmane, 
Tūrisma attīstības un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

Ir sācies Latvijas simtgades gads. Ļoti 
īpašs gads. Ne visām paaudzēm ir bijusi 
un būs iespēja sagaidīt tik būtisku gada 
skaitli. Simts gadi, tas ir laiks, kad ne vienā 
vien pasākumā būs iespēja paskatīties 
atpakaļ un saprast, kas nozīmīgs noticis 
mūsu valsts attīstībā, kas ir tās lietas, kas 
veido mūsu šodienu un mūsu valstiskās 
vērtības. Tomēr valsti veido tās cilvēki. 
Tāpēc ne mazāk būtiski ir paskatīties uz 
to, kas veido mūsu katra cilvēka, ģimenes 
un dzimtas vērtības. 

Šī gada 4. maijā “Baltā galdauta” svēt
kos centīsimies celt gaismš šīs vērtības. 
Atskatīsimies uz savu senču atstāto man
tojumu  – interesantiem stāstiem, lietām 
ar stāstiem un pat dzimtas kokiem. Šogad 
pašvaldības katrā pagastā klāto “Balto gal
dautu” tēma ir “Mūsu vērtības”. 

Kā katru gadu, arī šogad pašvaldības 
kultūras koordinatores un bibliotekā
res vērsīsies pie jums – novada iedzī
votājiem–, lai ar jūsu palīdzību savāktu 
materiālu un izveidotu atmiņās pa liekošu 
notikumu “Baltā galdauta” svētkos. 

Jau tagad lūdzam padomāt, kas būtu 
jūsu vērtību stāsti, ar kuriem dalīties 
Latvijas simtgadē. 

16. 
janvārī

Vingrošanas nodarbību cikls senioriem un citiem interesentiem
Amatas novada kultūras centrā Ģikšos. 
Turpmāk katru otrdienu no plkst. 17.00 līdz 18.00

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

18. 
janvārī

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

23. 
janvārī

Vingrošanas nodarbību cikls senioriem un citiem interesentiem 
Amatas novada kultūras centrā Ģikšos. 
Katru otrdienu no plkst. 17.00 līdz 18.00

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

25. 
janvārī

Veselīgas vingrošanas nodarbības Zaubes kultūras namā. 
Katru ceturtdienu no plkst. 18.00 līdz 19.00

30. 
janvārī

Vingrošanas nodarbību cikls senioriem un citiem interesentiem 
Amatas novada kultūras centrā Ģikšos. 
Katru otrdienu no plkst. 17.00 līdz 18.00

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

1. 
februārī

Veselīgas vingrošanas nodarbības Zaubes kultūras namā. 
Katru ceturtdienu no plkst. 18.00 līdz 19.00

6. 
februārī

Vingrošanas nodarbību cikls senioriem un citiem interesentiem 
Amatas novada kultūras centrā Ģikšos. 
Katru otrdienu no plkst. 17.00 līdz 18.00

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

8. 
februārī

Veselīgas vingrošanas nodarbības Zaubes kultūras namā. 
Katru ceturtdienu no plkst. 18.00 līdz 19.00

13. 
februārī

Vingrošanas nodarbību cikls senioriem un citiem interesentiem 
Amatas novada kultūras centrā Ģikšos. 
Katru otrdienu no plkst. 17.00 līdz 18.00

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

15. 
februārī

Veselīgas vingrošanas nodarbības Zaubes kultūras namā. 
Katru ceturtdienu no plkst. 18.00 līdz 19.00

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

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

SVEICAM
NOVADĀ DZIMUŠOS
UN VIŅU VECĀKUS!

Amatas pagastā
Mārtiņš Zaķis

Patrīcija Jansone
Lita Tinusa

Drabešu pagastā
Austra Vecā

Emīlija JunemaneErzama

Nītaures pagastā
Amēlija Kondruša
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