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Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības projektu vadītāja

Amatas novada pašvaldība regulāri vērtē informāciju 
par uzņēmējdarbības tendencēm novada teritorijā, seko 
Valsts ieņēmumu dienesta datiem par darba devēju sa
maksātajām nodokļiem, Lursfot datiem par uzņēmumu 
apgrozījumu un vērtē citus datus, kas ļauj izdarīt seci
nājumus par uzņēmējdarbību Amatas novadā, plānot 
investīcijas un domāt par teritorijas attīstību.

Amatas novada teritorijas lielāko daļu aizņem meža 
zeme (476 km2) un lauksaimniecības zeme (220 km2), 
attiecīgi šeit ir priekšnosacījumi lauksaimnieciskajai 
ražošanai un attīstībai. Īpaši lepojamies ar to, ka Amatas 
novada teritorijā ir 56 uzņēmumi/saimniecības, kas 
ir sertificēti bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumi 
(Lauksaimniecības datu centra dati).

Pagasts
Bioloģiskajā lauksaimnie
cībā iesaistīto uzņēmēju 

skaits
AMATAS PAGASTS 9
DRABEŠU PAGASTS 10
NĪTAURES PAGASTS 7
SKUJENES PAGASTS 11
ZAUBES PAGASTS 19
Kopā 56

Nozares, kurās darbojas uzņēmumi, ar lielāko 
apgrozījumu – mežizstrāde un ar to saistītie 
pakalpojumi, lauksaimniecība, būvniecība, karjeru 
izstrāde un mazumtirdzniecība (Lursoft dati).

Amatas novada uzņēmēji –  no bioloģiskajām
saimniecībām līdz eksporta milžiem

Amatas novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 
2019. gadā sadalījumā pa darbības veidiem

NACE Darbības veids (pēc NACE) Skaits
02.20 Mežizstrāde 7

01.50 Jauktā lauksaimniecība (augkopība 
un lopkopība) 6

16.10 Zāģēšana, ēvelēšana un 
impregnēšana 4

41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku 
būvniecība 4

02.10 Mežkopība un citas 
mežsaimniecības darbības 4

16.23 Namdaru un galdniecības 
izstrādājumu ražošana 3

08.12 Grants un smilts karjeru izstrāde; 
māla un kaolīna ieguve 3

47.11

Mazumtirdzniecība 
nespecializētajos veikalos, kuros 
galvenokārt pārdod pārtikas preces, 
dzērienus vai tabaku

3

55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās 
apmešanās vietās 3

56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas 
vietu pakalpojumi 3

55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita 
veida īslaicīgas apmešanās vietās 3

93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība 3
35.11 Elektroenerģijas ražošana 3

43.39 Citas būvdarbu pabeigšanas 
operācijas 3

16.29
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; 
korķa, salmu un pīto izstrādājumu 
ražošana

2

49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 2

68.20 Sava vai nomāta nekustamā 
īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 2

02.40 Mežsaimniecības palīgdarbības 2
01.61 Augkopības papilddarbības 2

62.09 Citi informācijas tehnoloģiju un 
datoru pakalpojumi 2

69.20
Uzskaites, grāmatvedības, audita un 
revīzijas pakalpojumi; konsultēšana 
nodokļu jautājumos

2

Amatas novada pašvaldība, izvērtējot 2019.  gada 
uzņēmumu apgrozījumus, kā arī Lursoft aprēķināto 
uzņēmumu reitingu, kas tiek veidots pēc uzņēmumu 
2019. gada pārskatiem un ietver tādus raksturojošos pa
rametrus kā uzņēmumu maksātspēju, peļņu, likviditāti, 
apgrozījuma pieaugumu un saistības, 2020. gadā vēlas 
pateikt paldies šiem uzņēmumiem, kas ar savu darbību 
ir snieguši ieguldījumu Amatas novada izaugsmē, esot 
gan lielākie darba devēji, gan straujāk augošie jaunie uz
ņēmēji, gan nodrošinājuši stabilu darbību vairāku gadu 
garumā.

Lai arī šogad nenotika Amatas novada lepnuma pa
sākums, kurā ierasti godinām arī uzņēmējus, Amatas 
novada pašvaldība izsaka pateicību uzņēmējiem, kuru 
godināšana plānota 2021. gadā:

SIA “LEPEKŠKALNS” (Amatas pagasts), pamatdar
bības nozare – grants un smilts karjeru izstrāde, māla 
un kaolīna ieguve;

SIA “EKJU” (Drabešu pagasts), pamatdarbības noza
re – pārējo koka izstrādājumu ražošana: korķa salmu un 
pīto izstrādājumu ražošana.

SIA “GDB” (Drabešu pagasts), pamatdarbības noza
re – cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas ie
kārtu uzstādīšana.

SIA “KARJERU TEHNIKAS NOMA” (Drabešu pa
gasts), pamatdarbības nozare – ceļu un maģistrāļu būv
niecība.

Cēsu rajona Nītaures pagasta zemnieku saimniecība 
“BIRZLEJAS” (Nītaures pagasts), pamatdarbības noza
re – zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana;

SIA “STRAZDKALNI” (Zaubes pagasts), pamatdar
bības nozare – mežizstrāde;

SIA “Forest Wolf” (Zaubes pagasts), pamatdarbības 
nozare – mežkopība un citas mežsaimniecības darbī
bas.

Biedrība “Labāka Rītdiena” (Skujenes pagasts), pa
matdarbības nozare – citur neklasificēti sociālās aprū
pes pakalpojumi.

Piedalies individuālajās 
aktivitātēs: 

•	 19.	decembrī	Āraišu	ezerpils	Arheoloģiskajā	
parkā Ugunskuru vakars un individuāla bluķu 
vilkšana (vairāk lasi 6. lpp.).

•	 Spārē	 ir	 iespēja	ne	 tikai	doties	pastaigā	pa	
Spāres muižas Rakstnieku parku, bet arī turpat 
esošo jauno pastaigu taku. Īpašas aktivitātes 
Ziemassvētku laikā (vairāk lasi 6. lpp.).

•	 Zaubes	pagastā	20.	decembrī	no	plkst.	17.00	
līdz 20.00 tiks izgaismota Zaubes Augšezera sala, 
centrs un baznīca.

•	 Svētku	noskaņa	ir	visapkārt	–	rūķu	puikas,	
mirdzošas zvaigznes, lampiņu virtenes un gaismu 
spēles katrā pagastā, tāpēc pildi termosu ar siltu 
dzērienu un dodies pastaigā vai izbraukumos!

Aizvadītais 2020. gads bija lielu nemieru gads pa-
saulē. Gribētos, lai Covid-19 radītie sarežģījumi ātrāk 
beigtos. Paldies visiem ģimenes ārstiem un feldšeriem, 
sociālajiem darbiniekiem par ieguldīto darbu! Paldies 
Amatas novada darbiniekiem par kopējo komandas 
darbu! Paldies skolotājiem, vecākiem un skolēniem – 
visi kopā mēs izturējām un izturam tik daudz pārmaiņu 
izglītībā. Paldies katram novada iedzīvotājam par iztu-
rību un sapratni!

2021. gadā vēlu visiem veselību, mīlestību un veiksmi 
visa gada garumā!

Lai gaišs prāts un saprātīga izvēle palīdz lielo pārmai-
ņu gadā – administratīvi teritoriālajā reformā un paš-
valdību vēlēšanās.

Laimīgu Jauno gadu un gaišus Ziemassvētkus! 

Elita Eglīte,
Amatas novada domes

priekšsēdētāja 

Uz Jauno gadu dāvināsim 
Mazliet sev zaļās egles spīts, 
Tad darbu kamolā kāds dzīpars
Būs laimes mātes ieadīts.

(K. Apškrūma)

Skujenes veikala stends “Ražots Amatas novadā”. 
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Amatas novada pašvaldības domes 
sēdē

Būvdarbi Līvu ciemā 
pārtraukti līdz pavasarim
Guntars Pīpkalējs,
Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs

2020. gada rudenī tika uzsākti būvdarbi Drabešu pagasta Līvu 
ciemā, kuru laikā plānots atjaunot Zvārtas ielas segumu posmā 
no ciema centra līdz valsts reģionālajam autoceļam P14, atjaunot 
Kalna ielas segumu posmā no Zvārtas ielas līdz valsts vietējam 
autoceļam V291 un izbūvēt gājēju ceļu gar Zvārtas ielu posmā 
no Zvārtas un Putru ielas krustojuma līdz Zvārtas un Krasta ielas 
krustojumam. Darbus objektos veic SIA “Limbažu ceļi”.

Būvdarbi pārtraukti 2020. gada 7. decembrī un tos atsāks 2021.
gada pavasarī, iestājoties piemērotiem laikapstākļiem.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un uzmanīgiem, pār
vietojoties gar būvdarbu zonām ziemas periodā. 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Komunālās 
saimniecības nodaļas vadītāju Guntaru Pīpkalēju pa tālruni 
25639507 vai epastu guntars.pipkalejs@amatasnovads.lv.

17. novembrī domes ārkārtas 
sēdē 

•	 lēma	 par	 Amatas	 novada	
Nītaures vidusskolas direktora 
vietas izpildītāja iecelšanu;

•	 iecelta	Zaubes	 pamatsko
las direktore Vita Krūmiņa;

•	 lēma	 par	 Amatas	 novada	
pašvaldības vienreizējā pabalsta 
piešķiršanu.

26. novembrī domes sēdē 
lēma par:

•	 Amatas	 novada	 pašval
dības saistošo noteikumu Nr. 
11 “Grozījumi Amatas novada 
pašvaldības 18.09.2019. saisto
šajos noteikumos Nr. 8 “Amatas 
novada pašvaldības nolikums”” 
apstiprināšanu;

•	 Amatas	 novada	 do
mes 21.10.2020. lēmuma “Par 
Amatas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr. 10 
“Grozījumi Amatas novada paš
valdības 22.01.2014. saistošajos 
noteikumos Nr. 2 “Noteikumi 
par Amatas novada pašvaldības 
sociālajiem pabalstiem” apstip
rināšanu” atcelšanu;

•	 grozījumiem	 Amatas	 no
vada domes 17.06.2020. lēmu
mā “Par izglītības iestāžu reor
ganizācijas uzsākšanu Nī taures 
pa gastā, apvienojot Amatas 
no vada Nītaures vidusskolu 
un Amatas novada mūzikas un 
māk slas skolu”;

•	 grozījumiem	 Amatas	 no
vada Spāres pamatskolas noli
kumā;

Gints Kukainis,
SIA “ZAAO” valdes priekšsē-
dētājs

04.11.2016 starp SIA 
“ZAAO” (turpmāk – ZAAO) 
un Amatas novada pašvaldību 
(turpmāk – Pašvaldība), pama
tojoties uz Atkritumu apsaim
niekošanas likuma 18. panta 
pirmo daļu un Publisko iepirku
mu likuma 4. panta trešo daļu, 
tika noslēgts līgums par atkri
tumu apsaimniekošanu (turp
māk – Līgums).

Atbilstoši Līguma 2.1. punk
tam Pašvaldība piešķīrusi 
ZAAO tiesības sniegt atkritu
mu apsaimniekošanas pakal
pojumus atkritumu radītājiem 
Pašvaldības teritorijā, savukārt 
ZAAO apņēmusies nodrošināt 
atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniegšanu, ievēro
jot atkritumu apsaimniekošanas 
un vides aizsardzības jomu re
gulējošo normatīvo aktu prasī
bas un saskaņā ar apstiprināta
jiem plānošanas dokumentiem. 
Līguma 4.1. punktā puses vie
nojušās par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas ap
mēru.

•	 līdzdalību	 jaunizveidoja
mā Cēsu novada attīstības plā
nošanas dokumentu izstrādē;

•	 telpu	 “Sērmūkšu	 muiža”,	
Sērmūkši, Skujenes pagastā, 
Amatas novadā, nomas līguma 
slēgšanu;

•	 ēku	 “Jaunatnes	 tūrisma	
mītne” un “Katlu māja”, “Staļ
ļi”, Sērmūkši, Skujenes pagasts, 
Amatas novads, nomas līguma 
slēgšanu;

•	 darba	grupas	izveidošanu;
•	 izmaiņām	Amatas	novada	

pašvaldības īpašumu atsavinā
šanas un dzīvojamo māju priva
tizācijas komisijas sastāvā;

•	 zemes	 gabala	 nodošanu	
īpašumā bez atlīdzības atbilsto
ši privatizētā objekta kopīpašu
ma domājamai daļai. (4 jautāju
mi);

•	 nekustamā	 īpašu
ma “Ričioņi”, kadastra Nr. 
42460070349, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu;

•	 nekustamā	īpašuma	“Arā
ji”, kadastra Nr. 42460090349, 
izsoles rezultātu apstiprināša
nu;

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma “Jaundreimaņi”, Zau
bes pagasts, Amatas novads, 
atsavināšanas procesa pabeig
šanu;

•	 deklarētās	 dzīvesvietas	
anulēšanu. (4 jautājumi);

•	 nekustamā	 īpašuma	 no
dokļa atvieglojumiem politiski 
represētajām personām;

•	 Drabešu	pagasta	nekusta
mā īpašuma [..] zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu [..] sa
dalīšanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Amatas pagasta 
nekustamā īpašuma [..] sadalī
šanai;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Zaubes pagasta 
nekustamā īpašuma “Palejas 1” 
sadalīšanai;

•	 Drabešu	pagasta	nekusta
mā īpašuma “Vēķa krasts” sada
līšanu un nosaukuma  apstipri
nāšanu;

•	 Drabešu	pagasta	nekusta
mā īpašuma [..] sadalīšanu un 
nosaukuma  apstiprināšanu;

•	 Amatas	 pagasta	 nekusta
mā īpašuma “Olnieki” sadalīša
nu un nosaukuma  apstiprināša
nu;

•	 Amatas	 pagasta	 nekusta
mā īpašuma [..] sadalīšanu un 
nosaukuma  apstiprināšanu;

•	 Drabešu	pagasta	nekusta
mā īpašuma [..] sadalīšanu un 
nosaukuma  apstiprināšanu.

•	 zemes	 vienības	 un	 zemes	
vienības daļas lietošanas mērķa 
noteikšanu Amatas pagasta ne
kustamajā īpašumā [..];

•	 Drabešu	pagasta	nekusta
mā īpašuma [..] nosaukuma un 
adreses maiņu;

•	 zemes	 nomas	 līguma	 ap
stiprināšanu.

Nākamā domes sēde – 
23.12.2020. plkst. 15.30 

Atkritumu apsaimniekoša
nas likuma 39.  panta pirmajā 
daļa noteikts, ka nešķirotu sa
dzīves atkritumu apsaimnie
košanas (izņemot sadzīves at
kritumu reģenerāciju) maksu 
atkritumu sākotnējam radītā
jam vai valdītājam veido:

1) pašvaldības lēmumā ap
stiprinātā maksa 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, par uzglabā
šanu, dalītās atkritumu savākša
nas, pārkraušanas un šķirošanas 
infrastruktūras objektu uzturē
šanu atbilstoši līgumam, kuru 
noslēgusi pašvaldība un atkritu
mu apsaimniekotājs;

2) Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas apstipri
nātais tarifs par sadzīves atkri
tumu apglabāšanu atkritumu 
poligonos.

Savukārt atbilstoši norādītā 
likuma 41.  panta pirmās daļas 
9.  punktam tarifā par atkritu
mu apglabāšanu poligonos ci
tastarp iekļauj arī dabas resursu 

Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām
nodokli normatīvajos aktos no
teiktajā apmērā par atkritumu 
apglabāšanu.

Saeima 2020. gada 28. oktob
rī pirmajā lasījumā ir pieņēmusi 
likumprojektu “Par valsts bu
džetu 2021.  gadam” (Nr. 814/
Lp13). Likumprojekta “Par 
valsts budžetu 2021. gadam” 
paketē cita starpā iekļauts arī 
likumprojekts “Grozījumi Da
bas resursu nodokļa likumā” 
(Nr. 813/Lp13). 

Saskaņā ar likumu ”Grozī
jumi Dabas resursu nodokļa li
kumā”, kas pieņemts Saeimā ot
rajā (galīgajā) lasījumā šā gada 
23. novembrī, bet vēl nav stājies 
spēkā, plānots veikt izmaiņas 
nodokļa likmēs par atkritumu 
apglabāšanu, nosakot, ka laikā 
no 2021. gada 1. janvāra līdz 
31.  decembrim likme par sa
dzīves atkritumu un ražošanas 
atkritumu, kas nav uzskatāmi 
par bīstamiem atkritumiem, ap
glabāšanu poligonā būs 65 EUR 
par tonnu.

Lai gan iepriekš norādītais 
likums vēl nav stājies spēkā, pa
stāv ļoti augsta ticamība, ka tas 
tiks izsludināts nemainīgā re
dakcijā. Mainoties dabas resur

su nodokļa likmei, tā, ievērojot 
Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 41.  panta pirmās daļas 
9. punktu, ietekmēs arī tarifu 
par sadzīves atkritumu apgla
bāšanu atkritumu poligonos. 
Minētais kopsakarā ar Atkritu
mu apsaimniekošanas likuma 
39. panta 12 daļu (Ja līguma dar
bības laikā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir apstipri
nāts cits tarifs par sadzīves at
kritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonā, atkritumu apsaimnie
kotājs iekļauj apstiprināto tarifu 
atkritumu apsaimniekošanas 
maksā ar tarifa spēkā stāšanās 
dienu) attiecīgi ietekmēs arī at
kritumu apsaimniekošanas ko
pējo maksu. 

Līdz ar to ZAAO informē un 
aicina, pieņemot lēmumus par 
Pašvaldības budžetu un tā izlie
tojumu, ņemt vērā, ka gadījumā, 
ja spēkā stāsies likumprojekts 
“Par valsts budžetu 2021.  ga
dam” (Nr. 814/Lp13) un likums 
“Grozījumi Dabas resursu no
dokļa likumā” (Nr.  813/Lp13) 
šobrīd pieņemtajā redakcijā, 
maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Amatas no-
vada no 2021. gada 1. janvāra 

būs 19,69 EUR/m3 +PVN. 
Vienlaikus ZAAO vērš uz

manību uz to, ka likuma “Gro
zījumi Dabas resursu nodokļa 
likumā” (Nr. 813/Lp13) galīgajā 
lasījumā pieņemtā redakcija no
teic, ka nodokļa maksājumi par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu 
no 2022. gada daļēji tiks ieskai
tīti vietējās pašvaldības pamat
budžetā, kuras teritorijā atkri
tumus apglabā, proti, likumā 
paredzēts papildināt Dabas re
sursu nodokļa likuma 28. pantu 
ar 4.1 daļu šādā redakcijā: “No
dokļa maksājumus par atkri
tumu apglabāšanu atbilstoši šā 
likuma 3. pielikuma 1. punktam 
ieskaita: 

1) 2021. gadā 100 procen
tus – valsts pamatbudžetā; 

2) 2022. gadā 90 procentus – 
valsts pamatbudžetā un 10 pro
centus – tās vietējās pašvaldības 
pamatbudžetā, kuras teritorijā 
tiek veikta atkritumu apglabā
šana; 

3) no 2023. gada 85 procen
tus – valsts pamatbudžetā un 
15 procentus – tās vietējās paš
valdības pamatbudžetā, kuras 
teritorijā tiek veikta atkritumu 
apglabāšana.”

mailto:guntars.pipkalejs@amatasnovads.lv
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APSTIPRINĀTI	 ar	 Amatas	 novada	 domes	
26.11.2020. sēdes lēmumu (protokols Nr. 21, 1.§).

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu.

1. Izdarīt Amatas novada pašvaldības 2019. 
gada 18. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 
„Amatas novada pašvaldības nolikums” (turp
māk – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izslēgt no Saistošajiem noteikumiem 40.2 

punktu..

1.2. Izteikt X nodaļas nosaukumu šādā redak
cijā:

“X.	 KĀRTĪBA,	 KĀDĀ	 PRIVĀTPERSONAS	
VAR IEPAZĪTIES AR PAŠVALDĪBAS PIEŅEM
TAJIEM LĒMUMIEM, NOSLĒGTAJIEM LĪGU

Saistošie noteikumi Nr. 11
“Grozījumi Amatas novada pašvaldības 
18.09.2019. saistošajos noteikumos
Nr. 8 “Amatas novada pašvaldības nolikums””

MIEM UN DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM”.
1.3. Papildināt saistošos noteikumus ar 108.1 

punktu šādā redakcijā:
“Ar noslēgtajiem līgumiem var iepazīties Ama

tas novada domē, “Ausmas”, Drabešu pagasts, 
Amatas novads, LV4101, par līgumu atbildīgās 
personas klātbūtnē.”

1.4. Papildināt saistošo noteikumu 109. punktu 
aiz vārda “lēmumiem” ar vārdiem “noslēgtajiem 
līgumiem”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

Stājās spēkā 2020. gada 28. novembrī

Anete Eglīte,  
Tūrisma un Āraišu ezerpils 
nodaļas SA un komunikācijas 
speciāliste

Valdība septembra vidū Iz
glītības un zinātnes ministrijai 
piešķīra 3,9 miljonus eiro, lai 
veiktu tehnoloģiskā nodrošinā
juma uzlabošanu skolās. Ama
tas novada skolām kopā tiek 
piešķirti 23 datori (Nītaures 
vidusskolai – 8, Amatas pamat

Izglītības un zinātnes ministrijas 
sarūpētie klēpjdatori atceļojuši arī 
uz Amatas novada skolām 

skolai – 7, Spāres pamatskolai – 
7 un Skujenes pamatskolai – 1). 

Klēpjdatorus skolas  var iz
mantot gan ikdienas mācību 
procesā, gan attālināto mācību 
nodrošināšanai darbam Co
vid19 laikā. 

Datori tiek piešķirti pašval
dību dibinātajām vispārējās iz
glītības un speciālās izglītības 
iestādēm, ņemot vērā skolēnu 
skaitu 7.–12.  klašu grupā uz 
2020. gada 1. septembri. 

Zane Pīpkalēja,  
Amatas novada pašvaldības
projektu vadītāja

2020.  gads no teritorijas at
tīstības viedokļa bija ļoti dar
bīgs, jo tika īstenoti vairāki 
apjomīgi projekti, kuru sagata
vošana ilga jau no 2016.  gada. 
Amatas novada pašvaldība šajā 
gadā īstenoja projektus par ko
pējo summu 2  187  515 EUR, 
kuru finansēšanai saņēma arī 
Eiropas Savienības fondu atbal
stu. Kā būtiskākie un apjomīgā
kie ir jāmin četri projekti:

1) projekts “Kultūra, vēstu
re, arhitektūra Gaujas un laika 
lokos”, kurā tika uzbūvēts jau
ns	 apmeklētāju	 centrs	 Āraišos,	
izveidota ekspozīcija un atjau
nots aizsargceltnes fragments. 
Projekta kopējās izmaksas ir 
787  268,95 EUR, no kurām 
300 000 EUR ir Eiropas Reģio
nālās attīstības fonda (ERAF) 
un valsts budžeta finansējums;

2) projekts “Uzņēmējdar
bības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Ama
tas novada Drabešu pagasta 
Ieriķos”, kurā tika pārbūvēts 

Cecīļu un Kumadas ielas krus
tojums un atjaunots Lielās ielas 
segums. Projekta kopējās iz
maksas ir 327  007,99 EUR, no 
kurām 277 956,80 EUR ir ERAF 
un valsts budžeta finansējums;

3) projekts “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība dein
stitucionalizācijas plāna īste
nošanai Amatas novada Spārē”, 
kurā tika pārbūvētas trīs ēkas 
Spāres pamatskolas teritorijā, 
lai šeit izveidotu infrastruktūru 
sabiedrībā balstītu sociālo pa
kalpojumu sniegšanai  – dienas 
aprūpes centru, grupu dzīvok
ļus un sociālās rehabilitācijas 
centru. Projekta kopējās izmak
sas ir 562 322,24  EUR, no ku
rām 346 613,10 EUR ir ERAF 
un valsts budžeta finansējums;

4) projekts “Grants ceļa Siši–
Ķēči pārbūve”, kura ietvaros tika 
pārbūvēts pašvaldības autoceļš 
Ķēči–Siši 5 km garumā un veik
ta dubultā virsmas apstrāde ceļa 
posmā pie kooperatīva “Zaļais 
grozs”. Projekta kopējās izmak
sas ir 510 916,33  EUR, no ku
rām 450 824,70 EUR ir Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansējums.

2020. gadā īstenoti vairāki 
apjomīgi projekti 

Tieslietu ministrija norāda, 
ka no 2020. gada 3. decembra ir 
aizliegti jebkādi privāti pasāku
mi (izņemot pasākumus vienas 
mājsaimniecības ietvaros), tajā 
skaitā kāzu svinību pasākumi, 
kuros plānots pulcēties vai
rākiem cilvēkiem vienkopus. 
Vienlaikus ir atļauta laulību 
reģistrācija dzimtsarakstu no
daļā vai baznīcā, klātesot tikai 
personām, kuras vēlas noslēgt 
laulību, un diviem pilngadīgiem 
lieciniekiem.

Laulības kā juridiska fakta 
reģistrācija dzimtsarakstu no
daļā un baznīcā ir iespējamas 
tikai gadījumos, kad dzimtsa
rakstu nodaļa vai baznīca spēj 

nodrošināt personu savstarpējo 
divu metru distanci un ir ie
spējams ievērot citus noteiktos 
sociālās (fiziskās) distancēšanās 
un epidemioloģiskās drošības 
pasākumus.

Ja dzimtsarakstu nodaļā vai 
baznīcā nevar nodrošināt per
sonu savstarpējo divu metru 
distanci un nav iespējams ie
vērot citus noteiktos sociālās 
(fiziskās) distancēšanās un epi
demioloģiskās drošības pasā
kumus, tad attiecīgajā dzimt
sarakstu nodaļā vai baznīcā 
laulības reģistrācija šobrīd ne
drīkst notikt.

Tieslietu ministrija aicina 
personas būt atbildīgām un rū

Tieslietu ministrija informē par laulību 
reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā un baznīcā 
no 3. decembra

pīgi izvērtēt nepieciešamību šo
brīd veikt laulības reģistrāciju, 
kā arī pirms laulības reģistrāci
jas lūgums sazināties ar dzimt
sarakstu nodaļu vai baznīcu par 
tās iespējām nodrošināt visus 
nepieciešamos drošības pasā
kumus.

Dzimtsarakstu nodaļu kon
taktinformācija pieejama Ties
lietu ministrijas mājaslapā 
www.tm.gov.lv

Pamatojums izmaiņām ir 
Ministru kabineta 2020. gada 
2.  decembra rīkojums Nr. 791 
“Grozījumi Ministru kabineta 
2020. gada 6. novembra rīko
jumā Nr. 655 “Par ārkārtējās si
tuācijas izsludināšanu””.

Āraišu ezerpilī:
•	 Āraišu	ezerpils	ekspozīcijas	izveidošana,
•	 Āraišu	ezerpils	aizsargceltnes	būvniecība,
•	 Āraišu	ezerpils	5	vēsturisko	ēku	renovācija,
•	 Āraišu	viduslaiku	pils	ziemeļu	sienas	

konservācija.

Drabešu pagastā:
•	 pašvaldības	ceļa	Puškina	karjers–Celmiņi	

pārbūve, 1 km (Aizsardzības ministrijas 
finansējums),

•	 Lielās	ielas	asfalta	segas	atjaunošana	Ieriķos,
•	 Kumadas	ielas	krustojuma	pārbūve	Ieriķos,
•	 ūdenssūknētavas	jumta	remonts	Drabešos,
•	 ūdensvada	izbūve	Persepoles	ielas	rajonā	Ieriķos,
•	 dzīvokļu	remonts	“Oliņās”,	“Cecīļu	1-12”,
•	 basketbola	laukuma	izbūve	Līvos,
•	 Līvu	veloceliņa	izbūves	uzsākšana.

Skujenes pagastā:
•	 dzīvokļa	remonts	daudzbērnu	ģimenei	

“Gundegās”,
•	 apgaismojuma	tīkla	pārbūve	(28	stabi),
•	 apkures	katla	nomaiņa	“Strautos”,
•	 ceļa	Siši–Ķēči	rekonstrukcija,
•	 dalība	pasākumā	“Randevū	Skujenē”.

Nītaures pagastā:
•	 gājēju	celiņa	un	kāpņu	izbūve	uz	pagasta	

pārvaldes ēku,
•	 ceļa	Siši–Ķēči	rekonstrukcija,
•	 apkures	katla	nomaiņa	dienas	aprūpes	

centra ēkā,
•	 ielu	norāžu	zīmju	uzstādīšana,
•	 dalība	piemiņas	vietas	represētajiem	izveidē,
•	 Skolas	parka	un	luterāņu	kapu	veco	koku	

izzāģēšana.

Zaubes pagastā:
•	 ūdenssaimniecības	un	kanalizācijas	sistēmas	

pārbūves 2. kārta,
•	 katlumājas	sienas	un	jumta	remonts,
•	 skolas	sporta	zāles	skatuves	daļas	remonts.

Amatas pagastā:
•	 tualešu	izbūve	veco	ļaužu	mājā	“Doles”	un	

M. Vanagas muzejā,
•	 malkas	šķūņa	jumta	un	ēkas	remonts,
•	 grīdas	nomaiņa	pensionāru	biedrības	

“Dzīvesprieks” telpās,
•	 DI	projekta	realizācija	Spārē:	3	ēku	

rekonstrukcija.

2020. gadā paveiktais

Lai ierobežotu Covid19 infekcijas izplatību, attālinātais 
mācību process tiek nodrošināts 7.–12.  klašu skolēniem no 
2020. gada 26. oktobra un 5.–6. klašu skolēniem no 2020. gada 
7. decembra.

Amatas novada pašvaldības Sociālais dienests izsniedz 
pārtikas komplektus katram Amatas novada teritorijā dekla
rētajam 5.–12. klases skolēnam, kas mācās vispārizglītojoša
jā skolā ārpus novada teritorijas un kuram piešķirts pabalsts 
brīvpusdienām 2020./2021. m.g., kā arī Amatas novada izglī
tības iestāžu 5.–12. klašu skolēniem.

Ar 4. decembra rīkojumu “Par pārtikas komplektu nodro
šināšanu Amatas novadā deklarētajiem 5.–12. klašu skolē
niem” un rīkojumu “Par pārtikas komplektu nodrošināšanu 
Amatas novada izglītības iestāžu 5.–12. klašu skolēniem” 
ir iespēja iepazīties Amatas novada pašvaldības mājaslapā 
www.amatasnovads.lv. 

Tiek nodrošināti pārtikas komplekti 
Amatas novadā deklarētajiem 5.–12. klašu 
skolēniem un Amatas novada izglītības 
iestāžu 5.–12. klašu skolēniem

http://www.tm.gov.lv
http://www.amatasnovads.lv
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Daiga Šveide,  
projekta koordinatore Amatas 
novada Skujenes pamatskolā

Šajā mācību gadā Skujenes pa
matskola uzsākusi dalību Erasmus+ 
projektā ”The Ecofriendly Heroes”. 
Projektu vada skola Spānijā netālu 
no Barselonas, to koordinē skolo
tāja Marija Del Mar Lara Padrisa. 
Savā komandā viņa uzaicinājusi da
lībniekus no Itālijas, Turcijas, Grie
ķijas, Rumānijas un mūsu skolu no 
Latvijas. Tas ir vides izglītības pro
jekts, kas skolēniem liks domāt par 
ilgtspējīgu attīstību, veidos izpratni 
par klimata pārmaiņām, atkritumu 
apstrādi/pārstrādi, cilvēku ietekmi 
uz dabu un videi draudzīgu enerģi
jas patēriņu. Projekts paaugstinās 
interesi par dabaszinātnēm, tehno
loģijām, inženierzinātnēm un mate
mātiku.

Ar partnerskolu komandām iz
plānojām un izstrādājām veicamos 
uzdevumus, ņemot vērā izglītojamo 
vecumu un intereses. Projekta ka
lendārs ar mobilitātēm un aktivitā
tēm tapa pirms gada, kad vēl neviens 
nezināja par Covid19 pandēmiju 
un tās sekām. Projekta īstenošanas 
laikā no 2020.  gada septembra līdz 
2022. gada augustam tika paredzēti 
pieredzes apmaiņas braucieni kopā 
ar bērniem uz vairākām valstīm un 
ciemiņu sagaidīšana pie mums Lat
vijā. Tagad plānotie braucieni ir at
likti, un aktivitātes notiek neklātie
nē. Skolēni un skolotāji pandēmijas 

laikā sadarbosies attālināti, un tas ir 
neierasti.

Esam tikuši galā ar pirmo projek
ta uzdevumu. Skolēniem vajadzēja 
izveidot projekta logo. Katra valsts 
izveidoja četrus dažādus logo. No 
mūsu skolas vērtēšanai tika aizsūtīti 
Marta Matīsa Nagaiņa, Lindas Bor
manes, Annas Zīles Lukstiņas un 
Dārtas Brunzātes zīmētie logo. Par 
projekta logo tika izvēlēts itāļu sko
lēna darbs.

Otrais uzdevums bija uzdot jau
tājumus katrai skolai par viņu val
sti, tradīcijām un skolu. Latvijas un 
Spānijas projekta komanda apkopos 
atbildes un veidos prezentāciju par 
katru valsti.

Nākamais uzdevums ir iepazīt 
projektā iesaistīto valstu kultūrvēstu
riskās vietas un citus ievērojamākos 
apskates objektus. Projekta koman
das dalīb nieki veica neklātienes ceļo
jumus pa Spāniju, Itāliju, Grie ķiju, 
Turciju un Rumāniju, sa meklēja in
teresantākās vietas un pierakstīja to 
nosaukumus. Ar interešu izglītības 
skolotāja Mika Jāņa Oltes palīdzību
 “Google earth” kartē tika atzīmētas 
iepazītās vietas un vērtēts paveiktais.

Projekta darbs turpinās. Ceram, 
ka mainīsies situācija un skolēniem 
būs iespēja tikties un iepazīties klā
tienē, lai sasniegtu projekta mērķus 
un uzdevumus.

Valda Miķelsone, 
direktores vietniece audzināšanas jomā

17. novembrī skolā valdīja svētku noskaņa. 
Skolēni rakstīja novēlējumus Latvijai dzimša
nas dienā. Tie bija sirsnības un pārsteigumu 
pilni: “Lai Tu, mūsu Latvija, vienmēr būtu 
brīva, sakopta un skaista!”, “…  lai Tu būtu 
stiprāka, un neļauj, lai Tevi sauc par mazu! 
Mēs par Tevi, Latvija!”, “Lai Tev ir spēcīgi cil
vēki, kas cīnās par Latviju! Lai cilvēki kļūst 
saprātīgāki un sāk kopt aiz sevis!”, “Es novēlu 
Tev, lai nebūtu slimības un lai nebūtu ļaunu 
cilvēku!”, “Es novēlu, lai no Latvijas pazūd Co
vid19! Lai Latvija izdzīvo!”, “…lai Tevi cienītu 
un mīlētu!”, “…lai Tev mūžam miers un uzti
cība!”, “Daudz laimes, Latvija!”…

Šogad valsts svētku svinības atšķīrās no 
iepriekšējiem gadiem gan ar to, ka nebija 
tik plašs koncerts, kā parasti, gan ar to, ka 
7.–9. klašu skolēniem Covid19 izplatības ie
robežošanas nolūkos jau bija noteikts attāli
nātais mācību process un arī vecāki nevarēja 
būt kopā ar mums.

Sagaidot Latvijas 102. gadadienu, skolā no
tika izteiksmīgās runas konkurss, kurā skolē
ni deklamēja Latvijai un tās varoņiem veltītu 
dzeju. Diplomus un skatītāju simpātiju atzi
nības rakstus saņēma Paula Stivriņa (1.  kl.), 
Ieva Bērziņa (2. kl.), Melānija Reinholde, 
Marta Mazpole, Heita Pūne (3. kl.), Veronika 
Vasilaki, Jēkabs Šķerbergs, Leo Edvards Bau
manis (4. kl.), Dārta Brunzāte (5. kl.), Marts 
Matīss Nagainis (6. kl.). 7.–9. klašu skolēnu 
uzdevums bija iesūtīt sava priekšnesuma vi
deo, un šajā vecuma grupā to atzinīgi paveica 
Gustavs Jevstigņejevs (7. kl.) un Anna Zīle 
Lukstiņa (9. kl.).

Pirmsskolas grupu audzēkņi, 1.–6. klašu 
skolēni un skolas darbinieki pulcējās svēt
ku noskaņai rotātā skolas zālē, lai, ievērojot 
noteiktās epidemioloģiskās normas, kopīgi 
dziedātu valsts himnu “Dievs, svētī, Latviju!”, 
noskatītos filmiņu “Karoga stāsts”, deklamē
tu dzeju, dziedātu visiem zināmas dzies
mas Latvijai un priecātos par svētku torti ar 
102 svecītēm.

Valsts svētki Skujenes pamatskolā

Dina Ivanova, biedrības 
projektu koordinatore

Attālināts sveiciens no jau
niešu organizācijas “Nītaureņi” 
visiem lasītājiem! Ceram, ka 
jūsu mājās ir miers, kas nepie
ciešams, lai šo laiku pavadītu un 
pārdzīvotu. Ja tieši pretēji – iz
jūtat nemieru un trauksmi par 
notiekošo –, aicinām meklēt 
atbalsta iespējas un palīdzību, 
jo palīdzību lūgt nav nekas ne
parasts vai slikts! Arī mēs, “Nī
taureņi”, esam gatavi iesaistīties 
problēmu risināšanā, ja tas ne
pieciešams. Šajā reizē vēlamies 
uzrunāt jauniešus un visus, kam 
tas var šķist noderīgi, un pastās
tīt par iespējām, kas pieejamas 
šajā laikā, kad izklaidi un atpūtu 
no mācībām meklējam ārā vai 
internetā!

Noteikti neaizmirsti, ka 
vismaz vienu reizi dienā ārā 
noteikti vajadzētu iziet – lai 
aizmirstu par mājasdarbiem 
un citām lietām, un vienkārši 
mierīgi pabūtu ar sevi! Ja vēlies, 
sarīko kādu mini ekspedīciju uz 
vietu tuvējā apkārtnē, kur vēl 
neesi bijis! Sagatavo siltu tēju, 
uzkodas, labu mūziku un atrodi 
vietiņu, ko saukt par savu!

Internetā pašlaik ir ļoti 

daudz iespēju, kā sevi izglītot 
un izklaidēt vienlaicīgi – dažā
das organizācijas, muzeji, teātri, 
mācību iestādes un citi publicē 
ļoti vērtīgus materiālus, kuriem 
piekļūt nu ir vieglāk par vieglu! 
Kultūras ministrija ir publicē
jusi apjomīgu sarakstu ar di
gitālajiem resursiem kultūras 
jomā. Tos var meklēt mājaslapā 
www.km.gov.lv sadaļā “ekultū
ra digitālie resursi”. Šajā adresē 
publicēti gan koncertieraksti un 
izstādes, gan teātra izrādes un 
muzeju eksponāti, tāpat arī da
žādi digitālie materiāli. Ieskaties 
un atrodi kaut ko sev noderīgu! 

Šobrīd palīdzēšana ir kļuvu
si daudz nozīmīgāka, tomēr ir 
grūti atrast drošus veidus, kā to 
darīt. Ja esi sasniedzis 18 gadu 
vecumu, kas atļauj pieņemt 
arvien atbildīgākus lēmumus, 
aicinām tevi ziedot asinis! Arī 
krīzes laikā asins rezerves ir ļoti 
nepieciešamas, un tu patiešām 
vari palīdzēt izglābt dzīvības.

Šķiet, ka šobrīd visi kavēja
mies pārdomās par to, cik labi 
pazīstam pasauli sev apkārt. Jo 
izrādās, ka tā var negaidīti mai
nīties dažu nedēļu laikā. Lai gan 
vēsturiskie notikumi un gudri 
cilvēki mums māca, ka pastā
vīgs ir tikai tas, ka viss mainās, 

brīdis, kad tas tiešām notiek, ir 
gana biedējošs. Mēs šajā laikā 
aizdomājāmies par to, cik labi 
pazīstam savus tuvākos – ik
dienas rūpēs un kopā būšanā 
bieži aizmirstam uzdot svarīgus 
jautājumus saviem vecākiem, 
vecvecākiem, brāļiem un mā
sām. Iesakām kādu no vakariem 
veltīt šādai sarunai – uzklau
sīt un ieklausīties cilvēkos, kas 
ir mums blakus. Parunāties ar 
vienmēr atsaucīgo vecmāmiņu 
vai tēti, kas ieracies darbos, vai 
brāli, kurš savā istabā ļauj ie
nākt, tikai pieklauvējot. Vari šo 
sarunu ierakstīt diktofonā (tele
fonā) vai pierakstīt – lai sagla
bājas tavu mīļo dzīves pieredze 
un uzskati, pēc gadiem tas būs 
nenovērtējams materiāls.

Senākās izklaides – grāmatu 
lasīšanu un spēļu spēlēšanu – 
neviens nav atcēlis! Bibliotēkā 
tev noteikti palīdzēs atrast pie
mērotāko lasāmvielu atbilsto
ši tavām interesēm. Spēles vai 
spēļu grāmatas, kā jau esam 
minējuši, vari palūgt “Nītaure
ņiem”! Mūsu mājaslapā esam 
salikuši daudzas spēļu izlases – 
jaunākās ir lielformāta spēļu iz
lases un latviešu radītās spēles. 
Sazinies un izmanto tās brīvā 
laika pavadīšanai ar tuvākajiem. 

Pusaudžu un jauniešu ve
cums ir ļoti īpašs posms – tas 
ir krasu pārmaiņu un pārdomu 
laiks, kas var būt ļoti satricinošs 
un grūts. Tāpēc, ja tev ir grūti 
izprast savas emocijas, un jūti, 
ka nepieciešams kāds cilvēks, 
kas var palīdzēt ar padomu, ie
skaties šajā mājaslapā https://
pusaudzim.lv/pusaudziem, 
kas veltīta tieši pusaudžiem un 
problēmām, kas skar lielāko 
daļu jaunu cilvēku. Joprojām 
darbojas arī jauniešu uzticības 
tālrunis 116111. 

Motivāciju šajā laikā var gūt 
no citu labiem darbiem, tāpēc 
iesakām projekta “TUESI.LV” 
video stāstus par jauniem un ie
dvesmojošiem cilvēkiem Latvijā 
un citur pasaulē, kuri ar savu 
darbu un piemēru veido labāku 
Latviju. Video pieejami platfor
mā tuesi.lv. 

Lai izdodas atrast kādu no
derīgu domu sev! Ieklausīšanās 
savās sajūtās un vajadzībās ir 
tas, kādā veidā vari sākt lēnām 

pats sev palīdzēt! 
Atcerēsimies, ka mūsu senči, 

cīnoties par to, lai Latviju dibi
nātu, saskārās ar daudz nopiet
nākām grūtībām, nekā piedzī
vojam šodien. Daudzi krita karā 
un Brīvības cīņās, lai mēs šo
dien varētu dzīvot brīvā Latvijā. 
Mums jācīnās pret Covid19 ar 
atbildīgu attieksmi, roku mazgā
šanu, masku lietošanu un dažu 
mēnešu nepulcēšanos. Mēs 
kopā varam uzvarēt šo vīrusu!

Tuvojas svētki. Sirsnīgi 
sveicieni no “Nītaureņu” Zie-
massvētku vecīša, sniegavīra 
Olafa un rūķiem! Lai veselīgs 
un brīnumains šis laiks, lai 
fantāzijas lidojums iedvesmo, 
arī vienatnē esot! Mierpilnus 
svētkus! 

Šis raksts tapis projektā “Ie
spējas jauniešiem laukos!”, kas 
tiek īstenots Izglītības un zi
nātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmā 
2020.  gadam ar valsts budžeta 
finansējumu.

Erasmus+ projekts 
“The Eco-friendly Heroes”

Informācija jauniešiem. Iespējas šajā trauksmainajā laikā

Foto no skolas arhīva

https://live.etwinning.net/projects/project/229925
https://pusaudzim.lv/pusaudziem
https://pusaudzim.lv/pusaudziem
https://live.etwinning.net/projects/project/229925
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Inese Roze, 
Drabešu muižas Amatu mājas 
vadītāja 

Biedrība “Tradicionālās kul
tūras iniciatīvu centrs “KasTe”” 
kopā ar kapelu “Drabešu muižas 
muzikanti” izdod savu pirmo 
albumu „Kad mana sieva pie
dzērus’”. Jau no pagājušā gada 
rudens esam cītīgi mācījušies, 
strādājuši ierakstu studijā un 
ierakstījuši 17 deju melodijas, 
ziņģes un galda dziesmas, ko 
nododam publikas vērtēšanai. 
Pirms tam vairāku gadu garumā 
tika veikts pētījums par folklo
rista Voldemāra Stelberga vāku
mu Cēsu apriņķī un mūsu no
vadā un atlasītas interesantākās 

melodijas. Albumam pievienots 
buklets ar etnomuzikoloģes 
Laumas Bērzas komentāru un 
dziesmu vārdiem. Albums ne
klātienē tiks atklāts 18. decem
brī, publiska atvēršana notiks 
kaut kad vīrusa drošos laikos. 

Albuma izdošanu finansiāli 
atbalsta Valsts kultūrkapitāla 
fonds un Latvijas Valsts meži.

Amatu mājā tiek īstenoti arī 
vairāki amatniecības projekti. 
Programmā “Nākotnes kultūras 
piedāvājuma veidošana visās 
kultūras nozarēs” norit izglīto
jošu amatniecības programmu 
izstrāde un papildināšana. Mū
zikas instrumentu darbnīcā tiek 
gatavoti seno mūzikas instru
mentu atdarinājumi – kokles, 

Drabešu muižā darbi turpinās
monohords un basīte. Izgata
voto izmantosim seno mūzikas 
isntrumentu ekskursijā kā ilus
tratīvu materiālu. 

Vēsturisko apavu darbnīcā 
tiek gatavoti seno ādas apavu 
atdarinājumi – Rīgas Kalēju ie
las zābaki, vikingu laika viena 
ādas gabala kurpes un Latvijas 
teritorijā arheoloģiskajos iz
rakumos atrastās, retāk sasto
pamās ažūrās pastalas. Apavu 
izgatavošanas prasmes tiek 
arī nodotas tālāk – vēsturisko 
apavu meistare Guna Zomme
re apmāca Amatu mājas ādas 
meistari Inesi Jansoni. Tiks sa
gatavota prezentācija par sena
jiem ādas apaviem un izveidota 
izstāde, kas būs apskatāma līdz 
2021. gada pavasarim. 

Projektā izgatavotie priekš
meti glabāsies un būs skatāmi 
Amatu mājas ekspozīcijā.

Otrs projekts šajā program
mā, kas tiek realizēts, ir tra
dicionālās kultūras iniciatīvu 
centra “KasTe” mājaslapas iz
veidošana. 

Šos projektus atbalsta Valsts 
kultūrkapitāla fonds. 

KULTŪRAS ZIŅAS

Solvita Krastiņa, 
Skujenes kultūras pasākumu vadītāja

Kad egles zaros sveces degs
Un teiksmains sapnis zemi segs,
Tad acīs lai jums laime mirdz
Un visu rūgto aizmirst sirds.

Skujenes tautas nama un pagasta pašdarbnieku 
vārdā sveicieni visiem Ziemassvētkos! Vēlam 
noturēt sevī prieku, labestību, gaismu, ar kuru 
tiekoties dalīsimies.

Šis laiks mums visiem nav viegls, tas ir 

Sandra Eglīte,
Zaubes kultūras pasākumu 
vadītāja 

Laikā, kad kā apjukuši grie
žamies ap ziņām par Covid19, 
esam neizpratnē, kā jēgpilni 
piepildīt laiku, ievērojot valdī
bas noteikumus.

  Zaubes kultūras nama akti
vitātes ir ļoti ierobežotas, tomēr 
ar lielu cerību par turpmāko 
pasākumu iespējamību ir uz
rakstīts jaunais budžets. Radoši 
ģenerējam idejas, kā saglabāt 
pašdarbības kolektīvus un kul
tūras nama labo darbības praksi.

Ārkārtas	 situācijas	 laikā	 līdz	
11. janvārim publiski pasākumi 
ir atcelti, klātienē var notikt ti
kai individuāli amatiermākslas 
mēģinājumi. Amatiermākslas 
kolektīvu mēģinājumi atļauti 
attālinātā režīmā. Zaubes kul
tūras nama pašdarbības kolek
tīvu darbība ir saglabāta. Indi
viduāli mēģinājumi kolektīvu 
vadītājiem ar vienu dalībnieku 
kultūras nama telpās ir atļauti 
klātienē, ja ir nepieciešamība, 
nopietni izvērtējot iespējamos 
inficēšanās riskus. Tāpat ir at
ļauti vienas mājsaimniecības 
locekļu mēģinājumi. Zaubes 
kultūras nama zālē regulāri uz 
individuāliem mēģinājumiem 
nāk divas mājsaimniecības da
žādos laikos, lai pa vidu var 
dezinficēt zāli. Visi apmeklētāji 
tiek reģistrēti.

Šis ir laiks, kad kultūras ak
tivitātes izpaužas sociālajos 
tīklos, tiešsaistēs notiek sapul
ces un komunikācija. Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs 
piedāvā kultūras nozares spe
ciālistiem attālinātu zināšanu 
pilnveidi virtuālos semināros 
“Nemateriālās kultūras manto
jums teorijā un praksē”.

Rokdarbniecēm un amat
niekiem ir iespēja izpausties, 
strādājot mājās, radīt vērtīgus 
izstādes darbus, mājsaimniecī
bā nepieciešamos rokdarbus vai 
arī pilnveidot sevi ceļā uz veik
smīgu uzņēmējdarbību. Zau
bē šādus piemērus rāda jaunās 
māmiņas. Sanita Šteine darina 
bērnu rotaļlietas, aksesuārus 
un apģērbu, aktīvi prezentē 
produkciju Facebook vietnē ar 
brendu “Mani darbiņi_S”. Savu
kārt Kristīne Freiborne publicē 
apgūtās prasmes pūces pie
spraudes darināšanā.

Zaubēniete Kristīne Freibor
ne stāsta: “Rokdarbi man nav 
sveši. Jau agrāk gāju līdzi mam
mai uz rokdarbu pulciņiem ar 
lielu interesi un apguvu ko jau
nu.  

Pie mana tagadējā radošā 
vaļasprieka nonācu pavisam 
nejauši. Pavadot laiku mājās 
kopā ar jaunāko atvasi, kamēr 

lielākais bērns ir skolā, vēlējos 
apgūt ko jaunu. Tā es nonācu 
pie sludinājuma Facebook (ja 
nemaldos, tas bija martā). Rok
darbu meistarīte Dana Bērziņa 
no Skrīveriem (viņas darbus var 
aplūkot Facebook lapā “Bize”) 
rīko meistarklasi, kur tiks vei
dota brošiņa “Pūcīte”. Tā kā man 
ļoti patīk pūces, šī meistarklase 
mani uzrunāja. Meistarklase 
notika Skrīveros, bet viņa iz
brauc uz apmācību arī citās Lat
vijas pilsētās. 

Darbs ir ļoti interesants un 
nedaudz pat azartisks. Katram 
radošajam procesam cenšos 
pievērsties ar ļoti lielu rūpību. 
Darbiņi tiek veidoti no mākslī
gās kažokādas, filca, stikla acti
ņām, un polimermāla knābīša 
vai deguntiņa. Cik laika aizņem 
šī brīnuma izgatavošana, man 
būtu grūti pateikt, jo es gata
voju pa konkrētam posmam, 
konkrēta dienā un laikā... Cik 
brīvais laiks man atļauj. Šobrīd 
šuju un veidoju brošas un atslē
gas piekariņus. Eksperimentēju, 
veidojot arī citus zvēriņus – lap
siņu un trusīti. Esmu izveidojusi  
atsevišķu profilu “Owly Lovely” 
gan Facebook, gan Instagram, 
lai arī citi varētu aplūkot manus 
darbus.”

Kā skaista Ziemassvētku dā
vana Zaubes kultūras namam ir 
iegādāts iespaidīgs TV ekrāns 
prezentācijas materiāla rādīša
nai. Mazā zāles izmēra un lielās 
lustras dēļ nevaram nodrošināt 
kino ekrānu ar kvalitatīvām 
projekcijām. Esam mazs lauku 
pagasts, un šāds 65 collu ek
rāns  – vizuālās informācijas 
atspoguļošanas panelis, būs 
lielisks papildinājums kultūras 
pasākumu un semināru ilustrē
šanai.

Paldies Amatas novada paš
valdībai par veiksmīgu sadar
bību Zaubes kultūras nama in
frastruktūras un mūsdienīgas 
kultūras ēkas veidošanā.

 Lai Ziemassvētkos prieks un 
veselība visiem! 

Lai veiksmīga 2021. gada 
pašvaldību reforma Zaubes pa
gastam!

citādāks kā līdz šim. Dziedātājas saikni notur, 
dziedot attālināti. Amatierteātris piektdienas 
vakaros mēģinājumos  tiekas – viens pret viens. 
Dejotāji gaida brīdi, kad varēs tikties un turpināt 
gatavoties Vidzemes novada svētkiem Valmierā. 
Esam visi ticībā un cerībā uz drīzu tikšanos!

Skujenes centrā ir un būs vairākas iedegtas 
egles. Pagastmāja, tautas nams, estrāde ir saposti 
svētkiem, lai mums visiem būtu svinīgāk un 
gaišāk. Aicinām pastaigā skatīt, sajust, priecāties 
un arī fotografēties.

Lai mums visiem veselība un jauki svētki! 
Laimīgu Jauno gadu!

Kultūras dzīve un Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks Skujenē 

Kultūras dzīve Zaubē

Apavu atdarinājums: Guna Zommere. Foto: Jānis Vīksna

Diska dizaina autors: Mikus Čavarts
Kristīnes Freibornes darinātās 
pūcītes. Foto no personīgā arhīva. 
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Taiga Krūmiņa,
Amatas kultūras centra 
pasākumu vadītāja

Ar krāšņu deju kolektīva 
“Amata’’ koncertu iesākās jaunā 
Amatas kultūras centra darba 
sezona.

Kopā būšanas prieks valdīja  
pašdarbības kolektīvos. Cītīgi 
gatavojāmies Latvijas valsts svēt
kiem un pasākumam “Amatas 
lepnums”. Bet iesāktie darbi bei
dzās valstī izsludinātā ārkārtas 
stāvokļa dēļ. Pašlaik Covid19’ 
pandēmija mūs ir ielikusi noteik
tos rāmjos un nostādījusi īpašā 
situācijā. Jau esam iemācījušies 
dzīvot un strādāt citādāk.

Ko darām tagad šajā situāci
jā? Darbojamies mazliet pieklu
sināti, bet strādājam. Deju ko
lektīvam darba uzdevumus dod 

virsvadītāji, un, kaut attālināti, 
bet gatavošanās Vidzemes deju 
svētkiem notiek.

Darbu turpina arī vīru kora 
dziedātāji, jo obligātais reper
tuārs jāapgūst. Darbs pie dzies
mu apguves notiek, kora diri
ģentei strādājot ar katru koristu 
individuāli.

Šajā laikā kultūras darbinie
kiem ir iespēja piedalīties da
žādos izglītojošos semināros. 
Tādus šobrīd piedāvā Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs.

Tuvojas  Ziemassvētki, un 
Amatas kultūras centra darbinie
ki ir padomājuši, kā radīt svētku 
prieku Ģikšu iedzīvotājiem. Jau 
novembra beigās kultūras centra 
logus un āra palodzes apdzīvoja 
Lilitas Venteres darinātie rūķu 
puikas un meitenes. Nama fasādi 
un parka kokus izgaismo krāsai

KULTŪRAS ZIŅAS

Par darbiem un svētku gaidīšanas laiku

Informācija par pētījuma 
“Amatas pagasta muižas” 

rezultātu publicēšanu 
internetā 

Ingrīda Lāce,
Melānijas Vanagas muzeja vadītāja

Melānijas Vanagas muzeja pasākuma 
“Amatas pagasta muižas” video ieraksts ska
tāms Melānijas Vanagas muzeja Facebook 
lapā: www.facebook.com/MelanijasVanagas
Muzejs.

Pētījuma kopsavilkums ir publicēts muzeja 
mājaslapā: www.melanijavanaga.lv

 Ar 1704. gada dokumentu tulkojumu un 
attēlu papildinājumu pētījums pieejams arī 
lapā Historia.lv: www.historia.lv/dokumenti/
ieskatssparesmuizasvakugramata1704.

Dārta Ansone, 
Amatas novada pašvaldības 
tūrisma speciāliste

Novembra izskaņā un pirmajās trīs decembra piektdienās Me
lānijas Vanagas muzejs piedāvāja unikālu iespēju tiešsaistē noska
tīties četras atklātas sarunas ar autobiogrāfijas “Veļupes krastā” 
varoņiem. Melānijas Vanagas muzejs pastāv kopš 2000. gada. Līdz 
ar citiem krājuma materiāliem tajā glabājas arī 18 video intervijas 
ar Melānijas Vanagas autobiogrāfijas “Veļ upes krastā” varoņiem.

Šajos dzīves stāstos nebija bezcerības, tie bija spēka un izturī
bas avots. Visi stāstīja par vienu izsūtījuma vietu – atšķirīgi, viens 
otru papildinoši, godīgi, tieši, atklāti. Stāsti ļāva iepazīt, sajust un 
saprast izsūtījuma pieredzi un cilvēkus nepastarpināti un skaud
ri dziļi. Intervijas ir veidojusi Melānijas Vanagas muzeja vadītāja 
Ingrīda Lāce un politiski represētais cēsinieks, aizrautīgs vēstures 
liecību dokumentētājs Alvis Jansons.

“Uzklausīt M. Vanagas izsūtījuma vietas – Krasnojarskas nova
da Tjuhtjetas – bērnus netieši mudināja pati rakstniece. “Veļupes 
krastā” viņa minēja, ka lielisks papildinājums grāmatai būtu katra 
pieminētā cilvēka stāsts. Pamanīju šo teikumu. Un tā 2008. gadā 
sākām meklēt bijušos tjuhtjetiešus visā Latvijā. Ar milzu siltumu 
un pateicību atceros katru no 18 Tjuhtjetas “bērnu” intervijām. 
Satikāmies kā sveši cilvēki, bet šķīrāmies kā ļoti tuvi draugi,” par 
video interviju veidošanu saka Ingrīda Lāce.

Pirmā un otrā intervija tika publicēta Melānijas Vanagas mu
zeja Facebook vietnē – 27.  novembrī ar Gunti Eglīti, 4. decem
brī ar Ilmāru Blumbergu, kā arī 11. decembrī ar Olafu Gūtmani. 
Aicinām 18. decembrī noskatīties pirmpublicējumu intervijai ar 
Ziedoni Hāgemani. Saite uz video tiks publicēta minētā datuma 
plkst. 16.00 Melānijas Vanagas muzeja Facebook pasākuma lapā, 
katra intervija ir pieejama 7 dienas. 

Melānijas Vanagas muzejs 
publicē četras atklātas 
sarunas ar autobiogrāfijas 
“Veļupes krastā” varoņiem

Aigars Skrastiņš, 
Spāres pamatskolas sporta un 
koriģējošās vingrošanas skolotājs

Spārē nu jau ir iespēja ne tikai 
doties pastaigā pa Spāres muižas 
Rakstnieku parku, bet arī turpat eso
šo pastaigu taku. Sākotnēji tā tika 
izveidota kā Amatas novada Spāres 
skolas dabas iz ziņas un fizisko akti
vitāšu mācību taka.

Mācību taku izveidoja Spāres sko
las skolotāji pavasara attālināto mā
cību laikā, un visu vasaru kopa, lai, 
sākoties jaunajam mācību gadam, to 
varētu izmantot kā praktisko mācību 
materiālu dabaszinību priekšmetu 
apgūšanai, aktīvai atpūtai un fizis
kajām aktivitātēm. Pastaigām, nū

Dārta Ansone,
Amatas novada pašvaldības 
tūrisma speciāliste

Tradīcijas	 turpinās	 Āraišu	
ezerpils Arheoloģiskā parkā! 
Gan senākos, gan nesenākos 
laikos īsi pirms Ziemas saulgrie
žiem latvieši mēdz vilkt bluķi. 
Bluķī sakrājas pagājušā gada 
likstas un neveiksmes, sliktie 
darbi un domas, bet galā tas jā
sadedzina, lai varētu notikt jau
ns sākums, sākties jauns gads! 
2020. gada 19. decembrī arheo
loģiskias parks mīļi aicina izbau
dīt	ugunskuru	atmosfēru	Āraišu	
ezerpils Arheoloģiskā parka te
ritorijā un no plkst. 16.00 līdz 
19.00 vienas ģimenes ietvaros 
vai individuāli vilkt bluķi ar šī 
gada nedienām un nedarbiem, 

Ugunskuru vakars un individuāla 
bluķu vilkšana 19. decembrī 

lai pastaigas noslēgumā to sa
dedzinātu kādā no septiņiem 
ugunskuriem parka teritorijā. 

Vienas mājsaimniecības lo
cekļi saņems striķī iesietu bluķi. 
Striķis tiks izsniegts bezkontak
ta veidā. Apmeklētāji tiek aici
nāti individuāli vai vienas māj
saimniecības ietvaros piemeklēt 
īsto striķa garumu, lai to būtu 
ērti vilkt individuāli vai ģimenei 
kopā. Striķis tiek atlaists tikai 
tad, kad bluķis jau ievietots ie
priekš izvēlētajā ugunskurā.

jošanai, skriešanai, velobraukšanai, 
sniegotas ziemas apstākļos – distan
ču slēpošanai un iešanai ar sniega 
kurpēm.

Taka sākas Spāres Rakstnieku 
parkā, kur arī atgriežas. Pēc tam pa
staigu dalībnieki var omulīgi pasēdēt 
Tējas namiņā, malkojot līdzpaņemto 
tēju un baudot citus gardumus.

Tāpat kā Rakstnieku parks, taka 
ir publiski pieejama katram veselīga 
dzīvesveida piekritējam!

Taka ir marķēta ar trīsstūrveida 
karodziņiem tās malā.

Takas kopējais garums ir 1,44 km. 
Šobrīd notiek darbi, lai pagarinātu 
un pilnveidotu takas maršrutu.

•	19.	un	20.	decembrī,	
•	no	23.		līdz	27.	decembrim,

Amatas novads par vēl vienu pastaigu taku 
bagātāks!

Kontrolēsim ar darbinieku 
palīdzību, lai plūsma ir secīga un 
katram bluķa vilcējam ir iespē
ja secīgi piestāt pie ugunskura, 
kas tajā brīdī ir bez viesiem un 
gatavs uzņemt tikai viena bluķa 
sadedzināšanu. Pēc bluķa sadeg
šanas noskatīšanās aicinām uz
reiz doties mājup, lai neveidotu 
pulcēšanos.	 Uz	 tikšanos	 Āraišu	
ezerpils Arheoloģiskā parkā! 

19.	 decembrī	 Āraišu	 ezerpils	
Arheoloģiskā parka teritorijā ie
eja bez maksas. 

nas svētku uguntiņas. Par to jā
saka paldies Aigaram Krieviņam. 
Pavisam neierastā vietā šogad 
krāšņa svētku egle. Pastaigas 
laikā aicinu ikvienu apstāties un 
nofotografēties pie Ziemassvēt
ku foto stūrīša.

Šogad Ziemassvētki nenesīs 
ierastās satikšanās prieku, kon
certus, ballītes. Svētku prieks 
savās sirdīs būs jāiededz pašiem, 
ļaujoties Ziemassvētku brīnuma 
gaidām.

Šai brīnumlaikā
Caur balto pārslu deju
Mēs cits pie cita domās 
   ciemos ejam
Un roku sniedzam –
Laimei, priekam, veslībai,
Mīlestībai, labestībai!
Lai gaišām pārdomām bagāti, 

balti un sniegota miera pilni Zie
massvētki!

•	31.	decembrī,	1.	un	2.	janvārī	
no plkst. 10.00 līdz 16.00  būs at

vērts Tējas namiņš, kurā būs iespēja 
ieiet, piesēst un izdzert līdzi paņem
to tēju, ievērojot visus epidemiolo
ģiskās drošības pasākumus. 

Takas apmeklētājus aicinām ie
priecināt meža zvērus, ņemot līdzi 
kādu gardumu meža iemītniekiem 
vai rotājumu no dabas veltēm (čieku
ri, zariņi, lapas u.c.), lai izrotātu kādu 
no takā esošajām eglītēm. 

19. decembrī Rakstnieku par
kā kursies ugunskurs. Lūdzam ap 
ugunskuru nepulcēties vairāk kā no 
vienas mājsaimniecības! Ugunskura 
vietu ir iespēja izmantot jebkurā lai
kā, kad tas ir pieejams, līdzi ņemot 
pašiem savu malku. 
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Maira Prikule,
Nītaures pagasta bibliotēkas vadītāja

Tuvojas 2020. gada nogale. Sagaidot 
šo gadu, neviens nedomāja, ka tas būs tik 
ļoti atšķirīgs no citiem mūsu mūžā pie
dzīvotajiem. Vissatraucošākais, ka nekas 
jau vēl nav beidzies. Vīruss turpina mūs 
satraukt, mainīt ikdienas dzīvi. Savā prā
tā uzņemam, izsveram, pieņemam vai 
nepieņemam daudzpusīgo informāciju 
no medijiem, šausmināmies par “gud
rīšiem” sociālajos tīklos. Nu jau arvien 
vairāk izpildām speciālistu ieteikumus 
Covid apturēšanai. Uz visziņu bravūrīgo 
jautājumu – vai tad tu zini kādu Covid 
slimnieku – jau diemžēl varam atbildēt, 
ka zinām.

Izmaiņas skārušas arī bibliotēku dar
bu. Vairākkārt tika atlikta bibliotēku 
plānotā akreditācija, kas galu galā no
tika  attālināti. Augustā katra savā laikā 
pieslēdzāmies akreditācijas komisijas 
speciālistei un atbildējām uz uzdotajiem 
jautājumiem. Pirms tam bija jāizpilda 
mājasdarbs un komisijai jāiesūta doku
mentu mape ar darba plāniem, atskaiti 
par padarīto un nākotnes vīzijām. Nu 
dokuments par veiksmīgi izietu akre
ditāciju visām novada bibliotēkām jau 
kabatā. Šajā laikā atlikti daudzi plānotie 
pasākumi, mācības, mācību brauciens 
uz ārzemēm. Kārtējā atvaļinājumā de
vāmies jau pavasarī un vasarā strādājām 
nepilnu slodzi. Šobrīd bibliotēkas ap
meklēt var, iepriekš sazvanoties un pie
sakot apmeklējumu. Lasītājus aicinām 
ilgi neuzturēties bibliotēkā un ievērot 
visus valstī noteiktos epidemioloģiskos 
nosacījumus. Rosinām lasīt egrāmatas. 
Par šo iespēju jau rakstīju “Amatas Vēs
tīs”, bet atkārtošu vēlreiz. Vispirms ir jā
dodas uz bibliotēku un jāsaņem parole. 
Lasīt var telefonā, datorā. Grāmatu pie
dāvājums ir apskatāms www.3td.lv, šo
brīd tiek piedāvātas vairāk nekā tūkstotis 
jauno grāmatu. Piedāvājums augs, augot 
interesentu skaitam. Bibliotēkās grāma

tas sākuši ņemt lasītāji, kas līdz šim vai 
ilgu laiku to nav darījuši.

Nītaures bibliotēkā šajā gadā ar mī
nus zīmi būs visi darba rādītāji. Lasītā
ju skaits samazinājies (novembra beigu 
dati) par 57, apmeklētāju skaits par 801, 
izsniegumu skaits par 2544. Arī iedzīvo
tāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes datiem uz 01.07.2020. 
sarucis par 33 (deklarēti 756 iedzīvotā
ji). Tomēr tas nenozīmē, ka bibliotēkās 
trūkst darba. Vairāk nekā citkārt grā
matas tiek nestas uz māju, sevišķi senio
riem, kas Covid apstākļos ir riska grupā. 
Tiek sakārtots novadpētniecības ma
teriālu krājums mapēs. Mapēs savāktie 
materiāli salīdzināti ar novadpētniecības 
elektronisko datu bāzi un trūkstošie ie
vadīti. Oktobrī krājumā atrastas un iz
sniegtas Nītaures fotogrāfijas Vidzemes 
plānošanas reģiona tūrisma ekspertei 
(tēma “Nī taure rudenī”). Dažas fotogrā
fijas aizceļoja uz Čehiju, jo kāds filatēlists 
bija atradis marku ar Nītaures zīmogu 
un viņu ieinteresējis, kas tā Nītaure ir. 
Atbildes uz krustvārdu mīklu risinātāju 
jautājumiem sniegtas telefoniski. Palī
dzība sniegta iedzīvotājiem smagu, bet 
mums patiesībā vienkāršu jautājumu ri
sināšanā – periodikas pasūtīšana, vienas 
dienas  atļaujas izņemšana braucienam 
uz skati, vizītes pieteikšana kādas iestā
des mājaslapā. Cerēsim, ka visu mūsu 
atbildīga rīcība šajos apstākļos ļaus  āt
rāk atgriezties normālā dzīvē. Lai visiem 
veselība! Drūmās domas izgaiņājiet ar 
kādu labu grāmatu! Jauno grāmatu pie
dāvājums novada bibliotēkās ir plašs, to 
iepirkšanai gadā tiek atvēlēti 1300 EUR,  
periodikai 550 EUR. Decembra sākumā 
saņemts ļoti dāsns sūtījums no Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas. Projektā “Vērtī
go grāmatu iepirkums publiskajām bib
liotēkām” grāmatas par noteiktu summu 
no piedāvātā saraksta varējām izvēlēties 
pašas. Tādēļ nebija jāuztraucas, ka pie
dāvātā grāmata jau bibliotēkā ir nopirkta.

Par dzīvi un darbu
Covid-19 laikā

KULTŪRAS ZIŅAS

Sandra Rubene,
“Latvijas Lauku forums” projektu 
vadītāja

Pavisam drīz vairāku aktīvo Latvijas 
lauku reģionu un kopienu iedzīvotāji va
rēs lepoties ar savu ciemu vai kopienu, jo 
no šī gada decembra tiek uzsākta kampa
ņa “Mans ciems ir “Viedais ciems””, kuras 
mērķis ir aktualizēt viedo ciemu koncep
ta ieviešanu Latvijas lauku reģionos un 
sekmēt inovatīvus risinājumus lauku ko
pienu ikdienas dzīves uzlabošanai. 

Kampaņas organizatori vēlas informēt 
Latvijas iedzīvotājus par viedo ciemu 
konceptu, iepazīstinot ar vietējiem un 
ārvalstu viedo ciemu pieredzes stāstiem, 
jo gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā 

viedo ciemu koncepta aktualitāte arvien 
pieaug. Publisko un privāto partnerattie
cību biedrības “Zied zeme” vadītāja Lin
da Cīrule skaidro: “Viedais ciems sākas 
ar lauku kopienu iedzīvotājiem – tieši ie
dzīvotāji paši iniciē un virza procesu, kad 
kopienas apzina savus resursus un rada 
jaunus, inovatīvus risinājumus esošajām 
problēmām dažādās, piemēram, veselī
bas pakalpojumu pieejamības, kultūras, 
izglītības, pārtikas pieejamības, mobilitā
tes, nodarbinātības jomās. Viedie ciemi ir 
ļoti svarīgi lauku reģionu attīstībai, jo ātri 
mainīgajā laikmetā, kas kopienu ikdienā 

Uzsāk kampaņu “Mans ciems ir “Viedais ciems””
ienes arvien jaunus izaicinājumus, tieši 
iedzīvotāji visprecīzāk un ātrāk apzina 
savas vajadzības, problēmas un iespēja
mos risinājumus.”

2021. gada sākumā kampaņā tiks iz
sludināts pirmais uzsaukums, kurā Lat
vijas lauku reģionu kopienu iedzīvotāji 
varēs pieteikt savus ciemus statusam 
“Viedais ciems”. Kampaņas organizatori 
strādā pie kritērijiem un vadlīnijām sta
tusa piešķiršanai un noteikšanai un pulcē 
starpdisciplināru žūriju, kas jau nākamā 
gada pirmajā pusē paziņos pirmos Latvi
jas “Viedos ciemus”. 

Kampaņas iniciators ir publisko un 
privāto partnerattiecību biedrība “Zied 
zeme” sadarbībā ar projekta partneriem 
biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrī
bu “Jūras Zeme”. Kampaņu īsteno “LLF 
sadarbnīca”. 

Kampaņa tiek īstenota projektā 
“Smart Villages LEADER Network” 
Nr. 1900A019.333000005 Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākumā 
“Starpteritoriālā un starpvalstu sadar
bība”. 

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Šogad, ievērojot Covid19 izplatības ierobežošanas noteikumus, Ziemassvētku 
eglītes pasākumi Amatas novada pagastos nenotiks, taču Amatas novada čaklo 
rūķu sarūpēto saldumu paciņu Amatas novadā deklarētie pirmsskolas vecuma 
bērni saņems individuāli. 

Amatas pagastā:
•	 Amatas	pagasta	pārvaldē	Ģikšos.

Drabešu pagastā:
•	 Līvu	bibliotēkā,
•	 Ieriķu	sabiedriskajā	centrā*,
•	 Amatas	novada	pašvaldībā	“Ausmas”.

Nītaures pagastā:
•	 Nītaures	pagasta	pārvaldē.

Zaubes pagastā:
•	 Zaubes	pagasta	pārvaldē.

Skujenes pagastā:
•	 Skujenes	pagasta	pārvaldē.

Saldumu paciņas ir iespēja izņemt
katru darba dienu no 16. decembra plkst. 9.00 līdz 16.00. 
	 	 *	Ieriķu	sabiedriskajā	centrā	– 
  16.,17., 23. un 30. decembrī no plkst. 9.00 līdz 16.00

Lai Ziemassvētku prieks virmo ikvienā no mums!

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

Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.
Paldies visiem, kuri iesaistījās šī izdevuma tapšanā!

Sveicam Amatas 
novada jubilārus!

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

Pavisam tuvu Ziemassvētku laiks, kad 
kavējamies pārdomās – atmiņās pārcilā
jam gada notikumus un ar jaunu apņēmī
bu raugāmies nākotnes iecerēs. Nītaures 
senioriem šogad īstenots Borisa un Ināras 
Teterevu fonda projekts “Pats savam sai
mes galdam”, pagūts arī nedaudz paceļot. 
Ziemassvētki ir laiks, kas mūs sapulcina ar 
vistuvākajiem cilvēkiem, un mēs izbaudām 
dzīves vislielāko vērtību – savstarpējo satik
šanos un ģimenes kopību. Ziemassvētki ir 
sirsnības un mīļuma svētki, kas šogad gan 
būs nedaudz citādāki, jo pasaulē joprojām 
klejo negantais vīruss. Saprātīgi cilvēki cen
tīsies aizsargāt savus tuviniekus un pēc ie
spējas mazāk būt kopā ar citur dzīvojošiem, 

Novembrī Amatas novadā 
dzimuši divi bērni:

Drabešu pagastā –1,
Skujenes pagastā – 1.

Ziemassvētku laiks, kad kavējamies 
pārdomās

sazinoties  ar telefonu palīdzību.
Lai jums un mums izdodas šajā īpašajā 

svētku laikā piedzīvot Ziemassvētku brī
numu, sajust mieru un līdzsvaru dvēselē, 
izjust kopības svētkus ar saviem mīļajiem! 
Lai Jaunais gads atnāk ar piepildījumu tam, 
ko visvairāk vēlaties, ar dzīvesprieku, stipru 
veselību un labām ziņām par Covid19 ap
karošanu.

Visas bēdas, visas raizes vecam gadam 
atstājiet, tikai laimi, prieku, smaidu Jaunā 
gada saņemiet! Īpašu izturību vēlot mūsu 
senioriem! 

Nītaures senioru biedrības “Labākie gadi” 
valdes vārdā Maira Prikule

Amatas novada rūķi
ir sarūpējuši saldumu 
paciņas pirmsskolas
vecuma bērniem! 

Ņemot vērā valstī noteiktos pasāku
mus Covid19 izplatības ierobežošanai uz 
nenoteiktu laiku ir pārtrauktas klātienes 
veselības vingrošanas  nodarbības iekštel
pās. Taču vingrošanas nodarbības turpina 
notikt tiešsaistē Nītaures, Ieriķu un “Aus
mas” grupām. Aicinām pievienoties da
lībniekus no citām grupām, kā arī jaunus 
dalībniekus sev piemērotā laikā tiešsaistē. 
Tās saiti nodarbībām meklējiet mājaslapas 
www.amatasnovads.lv sadaļā “Pasākumu 
kalendārs” attiecīgajā datumā. Lūgums tieš
saistes nodarbību laikā izslēgt mikrofonu. 
Līvos vingrošanas nodarbības turpina no
tikt ārā. Nodarbībā var piedalīties ne vai
rāk kā 10 cilvēku. Tādēļ iepriekš jāpiesakās 
pie pasniedzējas Zigrīdas Liepiņas, tālr. 
26410865.

DECEMBRIS
17. decembrī veselības vingrošanas 

nodarbība Līvos. Notiek ārā, plkst. 14.00– 
15.00. Dalībai iepriekš jāpiesakās pie pa
sniedzējas Zigrīdas Liepiņas, tālr. 26410865.

22. un 29. decembrī veselības vingro
šanas nodarbība Ieriķos. Notiek tiešsaistē 
plkst. 18.00–19.30. Nodarbību vada fiziote
rapeite Dace Lūkina. 

23. un 30. decembrī veselības vingroša
nas nodarbība ANP “Ausmas”. Notiek tieš

Veselības vingrošanas nodarbības 
tiešsaistē

saistē plkst. 18.00–19.00. Nodarbību vada 
fizioterapeite Elīna Ogliņa.

JANVĀRIS
5. un 12. janvārī veselības vingrošanas 

nodarbība Ieriķos. Notiek tiešsaistē plkst. 
18.00–19.30. Nodarbību vada fizioterapeite 
Dace Lūkina. 

6. un 13. janvārī veselības vingrošanas 
nodarbība ANP “Ausmas”. Notiek tiešsaistē 
plkst. 18.00–19.00. Nodarbību vada fiziote
rapeite Elīna Ogliņa.

6. un 13. janvārī veselības vingrošanas 
nodarbība Nītaurē. Notiek tiešsaistē plkst. 
18.00–19.30. Nodarbību vada fizioterapeite 
Dace Lūkina. 

7. un 14. janvārī Veselības vingroša
nas nodarbība Līvos. Notiek ārā, plkst. 
14.00–15.00. Dalībai iepriekš jāpiesakās  
pie pasniedzējas Zigrīdas Liepiņas, tālr. 
26410865.

*Pasākumi	 notiek	 bez	 maksas,	 tiek	 īs
tenoti ESF projektā nr. 9.2.4.2/16/I/007. 
Uz nodarbībām aicināts ikviens intere
sents. Plašāka informācija par pasākumiem
www.amatasnovads.lv.

Amatas novadā
mūžībā

aizgājuši

Drabešu pagastā
Rita Blaua (17.11.1935.–14.11.2020.) 
Klaudija Stuce (15.10.1932.–09.11.2020.)
Skujenes pagastā
Aleksandrs Blaumanis (18.07.1961.–25.11.2020.)
Maigonis Lesnieks (13.12.1947.–09.11.2020.)
Zaubes pagastā
Jānis Tipāns (10.01.1938.–05.11.2020.)

Lai būtu iespēja izbaudīt svētku noskaņu,
24. decembrī Ziemassvētku vakarā būs atvērtas:
Skujenes ev. lut. baznīca no plkst. 16.00 līdz 20.00,
Zaubes ev. lut. baznīca no plkst. 15.00 līdz 17.00,
Āraišu ev. lut. baznīca no plkst. 18.00 līdz 20.00, 
Nītaures ev. lut. baznīca no 15.00 līdz 17.00

Apmeklējot dievnamus, jāievēro noteiktie drošības un higiēnas nosacījumi:  
jālieto deguna un mutes aizsegs, jāievēro 2 m distance x 2 cilvēki (izņemot 
personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā). Būsim atbildīgi un ievērosim 

valstī noteiktos drošības un higiēnas pasākumus!

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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