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

28. decembrī tiešsaistes ceremo-
nijā sumināti Izglītības un zinātnes 
ministrijas konkursa “Labākais dar-
bā ar jaunatni 2020” laureāti. Uzva-
rētājiem tika nogādāta īpaša balva – 
supervaronis, kas apliecina laureātu 
drosmi un profesionalitāti, veicot 
darbu ar jaunatni un uzlabojot jau-
niešu dzīves kvalitāti Latvijā.

Amatas novada biedrība “Jaunie-
šu organizācija “Nītaureņi”” ieguva 
balvu nominācijā “Līdzdalības stipri-

“Nītaureņiem” 10 gadi un nacionāla 
mēroga apbalvojums

nātājs” par darbu ar jaunatni vietējā 
līmenī.

Konkursu “Labākais darbā ar 
jaunatni 2020” organizēja Izglītības 
un zinātnes ministrija sadarbībā ar 
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūru, Latvijas Pašvaldību savie-
nību un Latvijas Jaunatnes padomi. 

Apbalvošanas ceremonijā tika 
sveikti divpadsmit laureāti no visas 
Latvijas, tas notika tiešsaistē plat-
formā Zoom. Ikvienam interesentam 
bija iespējams to vērot tieš raidē. 

Apsveicam “Nītaureņus” ar iegūto 
balvu un organizācijas 10. dzimšanas 
dienu, kura tika svinēta 5. janvārī! 

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

Ņemot vērā valdības noteiktos ierobežoju-
mus Covid-19 izplatības mazināšanai, Dabas 
aizsardzības pārvalde no 23. de cembra slēdza 
vairākas dabas takas un skatu torņus, kuros nav 
iespējams nodrošināt vienvirziena kustību un 
divu metru distanci starp apmeklētājiem. 

Amatas novadā esošie dabas objekti un takas 
turpina darbību, ievērojot epidemioloģiskās 
drošības nosacījumus. Apmeklējot dabas ob-
jektus un takas, nepieciešams lietot mutes un 
deguna aizsegu, ja teritorijā atrodas liels skaits 
cilvēku. Aicinām sekot līdzi dabas objektos un 
takās izvietotajām norādēm un informācijai 
par drošu došanos dabā, kustības virzienu un 
citiem nosacījumiem Covid-19 ierobežošanai.

Apmeklējot Āraišu ezerpils Arheoloģiskā 
parka āra teritoriju, tāpat kā dabas takās aici-
nām ievērot 2  m distanci, lietot sejas maskas 
kā arī ievērot vienvirziena kustību. Ar prieku 
paziņojam, ka ezerpils rekonstrukcijas remont-
darbi ir beigušies un objekts apmeklētājiem ir 
atvērts. Parkā atkal ir pieejams kafijas automāts 
ar siltiem dzērieniem, tāpēc aukstajos laik-
apstākļos būs iespēja sasildīties. Aktuālākajai 
informācijai dabas objektos un takās seko līdzi:
•	 Tūrisms	Amatas	novadā	–	www.facebook.com/

amataLV, www.amata.lv;
•	 Āraišu	ezerpils	Arheoloģiskais	parks	–	
 www.facebook.com/AraisuEzerpils,
 www.araisi.com;
•	 Cecīļu	dabas	taka	Ieriķos	–	www.cecilutaka.lv, 
 www.facebook.com/cecilutaka;
•	 Amatas taka, Zvārtes iezis – www.facebook.com/

zvartesiezis;
•	 Ieriķu	dzirnavu	dabas	taka	–	www.facebook.com/

dzirnavutaka;
•	 Amatas	novada	takas	un	dabas	objektus	

atradīsi šeit – www.amata.lv.
Un vienmēr atceries – “Dabā ejot, ko atnesi, 

to aiznes!” jeb nemēslo dabā! 

Arī apmeklējot dabas 
objektus un takas, jāievēro 
epidemioloģiskās drošības 
nosacījumi!

“Amatas mellenēm” pagarināts “Zaļais sertifikāts”
Anete Eglīte,  
Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas 
SA un komunikācijas speciāliste

Noslēdzot 2020. gadu, “Zaļā serti-
fikāta”	 piešķiršanas	 komisija,	 kurā	 ir	
kompetenti vides un tūrisma speciā-
listi, apstiprināja vai pagarināja “Zaļo 
sertifikātu” 23 lauku tūrisma uzņēmē-
jiem visā Latvijā. 

Arī saimniecībai “Amatas melle-
nes” “Zaļais sertifikāts” ir pagarināts. 
Apsveicam! 

“Amatas mellenes” pirmo reizi ser-
tifikātu ieguva 2017. gadā. 2020. gadā 
komisija izvērtēja veikto progresu, un 
rezultātā iegūtais sertifikāts tika pa-
garināts. Komisija arī sniedza ietei-
kumus turpmākās darbības uzlaboju-
miem. 

“Amatas mellenes” ir ekosaimniecī-

ba Amatas novada “Juandzērvēs”, kurā 
audzē	 dažādu	 šķirņu	 krūmmellenes.	
Melleņu sezonā saimniece izvadā pa 
apkaimes laukiem, stāsta par krūm-
melleņu audzēšanu, kā arī pacienā un 
piedāvā iegādāties vērtīgās ogas.

“Zaļais sertifikāts” ir nacionālas no-
zīmes lauku tūrisma uzņēmumu eko-
sertifikācijas jeb vides kvalitātes zīme. 
1999. gadā ar LVAF atbalstu to iniciēja 

un 2000. gadā ar ES LIFE programmas 
atbalstu	 sāka	 ieviest	 LLTA	 „Lauku	
ceļotājs”. “Zaļā sertifikāta” nolikums 
paredz, ka saimniecības videi  – gan 
iekšējai, gan āra – ir jābūt bērniem un 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām drau-
dzīgai: iekārtotiem spēļu un rotaļu 
laukumiem, iespējām gūt saskarsmi ar 
dzīvo dabu un mājdzīvniekiem. “Zaļā 
sertifikāta” saimnieki ir atvērti jaunu-
miem un seko līdzi aktualitātēm zaļā 
dzīvesveida jomā.

Vairāk par iespējām pievienoties 
“Zaļā sertifikāta” saimniecībām var 
lasīt mājaslapā https://www.celotajs.
lv/lv/c/prof/certificates/green_certifi-
cate.

Inese Roze, 
Drabešu muižas Amatu mājas 
vadītāja 

Jau	 daudzus	 gadus	 biedrība	 “Tra-
dicionālās kultūras iniciatīvu centrs 
“KasTe””	sāk	jauno	gadu	ar	lielu	rosību	
un gatavošanos ciemiņu uzņemšanai 
Ģikšu danču naktī. Šogad citādāk – 
danču nakts atcelta, rāmi strādājam, 
vērtējam pērn padarīto un plānojam 
šī gada darbus. Lai arī pagājušajā gadā 
visu nevarēja izdarīt, kā plānots, tomēr 
lielākā daļa projektu un ikdienas darbu 
tika	realizēti.	Tika	rasti	radoši	risināju-
mi, izmantotas nebijušas metodes. 

Pirmo reizi sarīkojām Drabešu mui-
žas Amatu mājas meistaru un pulciņu 
dalībnieku darbu virtuālo izstādi, kas 

radīja iespēju gan neierobežot izstā-
di laikā (tā joprojām apskatāma), gan 
telpā, jo virtuāli varējām parādīt daudz 
vairāk darbu nekā mūsu izstāžu telpā.

Pagājušajā gadā biedrība īstenoju-
si 14 dažādus projektus un pasākumu 
ciklus. Pirmo reizi kopā ar Latvijas 
Nacionālo kultūras centru sarīkoti 
pro	fesionālās	 pilnveides	 kursi	 “Tradi-
cionālās dziedāšanas skola Drabešos 
2020”, sākušās apmācības programmas 
“Aušanas ābece. Šaurie audumi”, “Kok-
ļu mācība Drabešu muižā”, visu vasaru 
notikušas “Amatnieču dienas”, kas ra-
dīja lielu apmeklētāju interesi un vēlmi 
šāda veida pasākumus vasarā rīkot vēl.

Vieni no lielākajiem projektiem, 
kas īstenoti, ir tautas mūzikas diska 
“Kad mana sieva piedzērus’ ” izdošana 

(Amatas novadā pierakstītas dziesmas 
un deju melodijas, ko izpilda kapela 
“Drabešu muižas muzikanti”), “Amat-
niecības programmas Drabešu muižas 
Amatu mājā”, kurā pilnveidotas un no 
jauna izveidotas programmas “Eks-
kursija tautas mūzikas instrumentu 
pasaulē”, “Ādas apstrāde un senie apa-
vi” un “Vilnas pārstrāde – no aitas līdz 
audumam” un biedrības interneta mā-
jaslapas izveide. 

2021. gads biedrības Amatu mājai 
ir jubilejas gads – novembrī apritēs 
10 gadi, kopš Drabešu muižā atklāta 
Amatu māja, tāpēc šogad gan svinē-
sim, gan strādāsim – tiks apkopota un 
aprakstīta Amatu mājas vēsture, rīkoti 
īpaši pasākumi un svinības – sekojiet 
informācijai!

Gads sācies

Covid-19 vakcinācijas 
aktualitātes
Vaira Zauere,
Amatas novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vadītāja

Uz 12.01.2021. vakcināciju pret Covid-19 
Latvijā veic 36 ārstniecības iestādēs. No 12. 
janvāra vakcināciju veic arī Cēsu klīnikā. 
Tuvākajās	 dienās	 uz	 vakcināciju	 dosies	 arī	
Amatas novada teritorijā strādājošie medicīnas 
darbinieki. Februārī vakcinācija notiks ilgstošās 
sociālās aprūpes iestādēs, tātad arī SAC 
“Sērmūkši”, tāpat, iespējams, vakcinācijas rinda 
būs pienākusi Sociālā dienesta darbiniekiem.

Savukārt, ģimenes ārsti un viņu prakšu 
darbinieki apzin iedzīvotājus un informē 
par paredzētajiem vakcināciju grafikiem un 
iespējām vakcinēties.

Foto no “Nītaureņu” arhīva
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2020. gada 8. decembrī do-
mes ārkārtas sēdē lēma par iz-
maiņām projekta “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinsti-
tucionalizācijas plāna īstenoša-
nai Amatas novada Spārē” fi-
nansējumā.

2020. gada 15. decembrī do-
mes ārkārtas sēdē lēma:

•	 par	 Amatas	 novada	 paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 
12 “Grozījums Amatas novada 
pašvaldības 25.02.2015. saisto-
šajos noteikumos Nr. 2 “Par ma-
teriālās palīdzības pabalstiem 
Amatas novadā”” apstiprinā-
šanu;

•	 par	pabalsta	krīzes	situāci-
jā	piešķiršanu	ārkārtējās	situāci-
jas sakarā ar Covid-19 izplatību 
laikā.

2020. gada 23. decembrī do-
mes sēdē lēma par:

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

•	 	Amatas	novada	pašvaldī-
bas saistošo noteikumu Nr. 14 
“Grozījumi Amatas novada paš-
valdības 28.02.2007. saistošajos 
noteikumos Nr.  4 “Par sabied-
risko kārtību Amatas novadā”” 
apstiprināšanu;

•	 Amatas	 novada	 pašvaldī-
bas saistošo noteikumu Nr. 15 
“Grozījumi Amatas novada paš-
valdības 18.02.2010. saistošajos 
noteikumos Nr.  4 “Par Amatas 
novada pašvaldības palīdzību 
audžuģimenēm, bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem”” apstiprināšanu;

•	 Amatas	 novada	 pašval-
dības saistošo noteikumu Nr. 
16 “Grozījums Amatas novada 
pašvaldības 28.10.2009. saisto-
šajos noteikumos Nr.  26 “Kār-
tība,	 kādā	 ģimene	 vai	 atsevišķi	
dzīvojoša persona atzīstama par 
maznodrošinātu”” apstiprināša-
nu;

•	 Amatas	 novada	 pašvaldī-
bas amata vienību saraksta ap-
stiprināšanu;

•	 Amatas	 novada	 izglītības	
iestāžu saimniecisko un tehnis-
ko darbinieku amata vienību sa-
rakstu apstiprināšanu;

•	 krīzes	pabalsta	izmaksāša-
nu izglītības iestādēs strādājo-
šajiem;

•	 Amatas	 novada	 Drabešu	
Jaunās pamatskolas nolikuma 
apstiprināšanu;

•	 atļauju	 Amatas	 novada	
Drabešu Jaunajai pamatskolai 
pieņemt ziedojumu;

•	 izmaiņām	Amatas	novada	
pašvaldības Darījumu ar lauk-
saimniecības zemi tiesiskuma 
uzraudzības komisijas sastāvā;

•	 nekustamā	 īpašuma	
“Dzintarnieki”, kadastra Nr. 
42460070125, nodošanu atsavi-

Amatas novada pašvaldības 
domes sēdēs

nāšanai un elektroniskās izsoles 
noteikumu apstiprināšanu;

•	 nekustamā	īpašuma	“Lau-
ku Aleksandri”, kadastra Nr. 
42780070194, atkārtotas izsoles 
organizēšanu;

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma “Meža Sku jiņas”, Sku-
jenes pagasts, Amatas novads, 
atsavināšanas procesa pabeig-
šanu;

•	 nekustamo	īpašumu	“Cie-
ļu kapi” un “Mellupi” atsavinā-
šanas ierosināšanu;

•	 līdzdalību	 atmežošanas	
procesā nekustamajā īpašumā 
[..];

•	 nekustamā	 īpašuma	“Attī-
rīšanas iekārta” detālplānojuma 
nodošanu publiskajai apsprie-
šanai un atzinumu saņemšanai;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Bēr-
nudārzs Kastanītis” detālplā-
nojuma nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu sa-
ņemšanai;

•	 nekustamā	 īpašuma	 no-
dokļa atvieglojumiem politiski 
represētajām personām (7  jau-
tājumi);

•	 nekustamā	 īpašuma	 no-
dokļa	pārrēķinu	(4 jautājumi).

•	 Skujenes	pagasta	nekusta-
mā īpašuma “Morkalns” zemes 
vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 42780030014 sadalīšanu;

•	 Drabešu	pagasta	nekusta-
mā īpašuma [..] zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumiem [..] 
un [..] robežu pārkārtošanu;

•	 Nītaures	pagasta	nekusta-
mā īpašuma “Asari” zemes vie-
nību ar kadastra apzīmējumiem 
42680010023 un 42680010024 
sadalīšanu;

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

•	 Drabešu	 pagasta	 SIA	
“Jaunmāras” piederošo īpašu-
mu robežu pārkārtošanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekus-

2020. gada 15. decembrī

APSTIPRINĀTI	 ar	 Amatas	
novada domes 15.12.2020. sēdes 
lēmumu (protokols Nr. 23, 1.§).

Izdoti saskaņā ar Latvijas 
Republikas	 likuma	 “Par	 paš
valdībām” 43. panta trešo daļu.

1. Izdarīt grozījumu Amatas 
novada pašvaldības 2015. gada 
25. februāra saistošajos notei-
kumos Nr.  2 “Par materiālās 
palīdzības pabalstiem Amatas 
novadā” un izteikt 4.1.  punktu 
šādā redakcijā:

2020. gada 23. decembrī

APSTIPRINĀTI	 ar	 Amatas	
no vada domes 23.12.2020. sē-
des lēmumu (protokols Nr. 24, 
1.§).

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

1. Izdarīt Amatas novada 
pašvaldības 2019. gada 18. sep-
tembra saistošajos noteikumos 
Nr. 8 “Amatas novada pašvaldī-
bas nolikums” (turpmāk – Sais-
tošie noteikumi) šādu grozīju-
mu:

Izteikt Saistošo noteikumu 
7.2. punktu šādā redakcijā:

“7.2. Struktūrvienības:
7.2.1. Amatas kultūras centrs 

Ģikšos;
7.2.2. Nītaures kultūras nams;
7.2.3. Skujenes tautas nams;
7.2.4. Zaubes kultūras nams;
7.2.5. Līvu bibliotēka;
7.2.6. Ģikšu bibliotēka;
7.2.7. Skujenes bibliotēka;
7.2.8. Zaubes bibliotēka;

2020. gada 23. decembrī

APSTIPRINĀTI	 ar	 Amatas	
novada domes 23.12.2020. sē-
des lēmumu (protokols Nr. 24, 
2.§).

Izdoti	saskaņā	ar	Latvijas	Re-
publikas likuma “Par pašvaldī-
bām” 43. panta pirmās daļas 4. 
punktu.

1. Izdarīt Amatas novada 
pašvaldības 2007. gada 28. feb-
ruāra saistošajos noteikumos 
Nr. 4 “Par sabiedrisko kārtību 
Amatas novadā” šādus grozīju-
mus:

1.1.  papildināt 1. punktu ar 
1.11. punktu šādā redakcijā:

“1.11. Naudas soda vienība 
– Administratīvās atbildības li-
kuma 16. panta otrajā daļā no-
teiktā naudas summa*”;

1.2.  aizstāt 3.1. punktā vār-
dus “Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā” ar vār-
diem “Administratīvās atbildī-
bas likumā”.

1.3.  izteikt 4.1.punktu šādā 
redakcijā:

“Noteikumi stājas spēkā pēc  
publicēšanas informatīvajā iz-
devumā “Amatas Vēstis” un 
tie publicējami Amatas nova-
da pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.amatasnovads.lv.”;

1.4. aizstāt 6. punktā vārdus 
“sastādīt administratīvos proto-
kolus” ar vārdiem “uzsākt admi-
nistratīvā pārkāpuma procesu”;

“4.1. Vienreizējs pabalsts 
30,00 euro (trīsdesmit euro, 00 
centi) apmērā, kuru iespējams 
izsniegt arī natūrā, pamatojoties 
uz Iedzīvotāju reģistra sniegta-
jām ziņām, tiek izlietots Amatas 
novada iedzīvotāju, kuri sasnie-
guši 80, 85, 90 un vairāk gadu 
vecumu, sveikšanai.”

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā pēc to publicēšanas 
informatīvajā izdevumā 
“Amatas Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja 
E. Eglīte

Saistošie noteikumi Nr. 12
Grozījums Amatas novada pašvaldības 
25.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 2 
”Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Amatas novadā”

Saistošie noteikumi Nr. 13
Grozījums Amatas novada pašvaldības 
18.09.2019. saistošajos noteikumos Nr. 8 
“Amatas novada pašvaldības nolikums”

7.2.9. Nītaures bibliotēka;
7.2.10. Melānijas Vanagas 

muzejs;
7.2.11. Valsts un pašvaldības 

vie notais klientu apkalpošanas 
centrs Nītaurē.

Sociālā dienesta struktūrvie-
nības:

7.2.12. Dienas aprūpes centrs 
Līvos;

7.2.13. Dienas aprūpes centrs 
Ģikšos;

7.2.14. Dienas aprūpes centrs 
Ieriķos;

7.2.15. Dienas aprūpes centrs 
Nītaurē;

7.2.16. Veco ļaužu māja “Do-
les”;

7.2.17. Veco ļaužu māja “Vēj-
saules”.”

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

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

Stājas spēkā 2020. gada 
29. decembrī.

Saistošie noteikumi Nr. 14
Grozījumi Amatas novada pašvaldības 
28.02.2007. saistošajos noteikumos Nr. 4 
“Par sabiedrisko kārtību Amatas novadā”

tamā	īpašuma	“Baznīcas	Bērzi”	
sadalīšanu;

•	 Nītaures	pagasta	pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu “Jaunā 
iela 20” un “Jaunā iela 22” robe-
žu pārkārtošanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Drabešu pagasta 
pašvaldības nekustamā īpašu-
ma “Kumelītes” sadalīšanai;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Drabešu pagas-
ta nekustamā īpašuma “Amori” 
sadalīšanai;

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

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Drabešu pagasta 
nekustamo īpašumu “Ezerma-
las”, “Salnas” un “Jaunrīti” sada-
līšanai un robežu pārkārtošanai;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekus-
tamā īpašuma [..] sadalīšanu 
un nosaukuma apstiprināšanu 
(3 jautājumi);

•	 Drabešu	pagasta	nekusta-
mā īpašuma “Amatas upe” sada-
līšanu un nosaukuma apstipri-
nāšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekus-
tamā īpašuma [..] nosaukuma 
maiņu;

•	 Amatas	 pagasta	 nekus-
tamā	 īpašuma	 “Robežnieku	
ferma” nosaukuma un adreses 
maiņu;

•	 zemes	 gabala	 piekritību	
Amatas novada teritorijā;

•	 zemes	 nomas	 līgumu	 ap-
stiprināšanu;

•	 zemes	vienības	daļas	lieto-
šanas	mērķa	noteikšanu	Drabe-
šu pagasta nekustamajā īpašu-
mā “Jaunjūgas”;

•	 zemes	vienības	daļas	lieto-
šanas	mērķa	noteikšanu	Drabe-
šu pagasta nekustamajā īpašu-
mā “Amata”.

Nākamā domes sēde – 2021. 
gada 27. janvārī plkst. 15.30 

1.5. aizstāt 8.1.1. punktā 
skaitli un vārdu “14 euro” ar 
vārdiem “trijām naudas soda 
vienībām”;

1.6. aizstāt 8.1.2. punktā 
skaitļus un vārdus “14 līdz 35 
euro” ar vārdiem “trijām naudas 
soda vienībām līdz septiņām 
naudas soda vienībām”;

1.7. aizstāt 8.3.1. punktā 
skaitli un vārdu “21 euro” ar 
vārdiem “četrām naudas soda 
vienībām”;

1.8. aizstāt 8.3.2. punktā 
skaitļus un vārdus “21 līdz 42 
euro” ar vārdiem “divām nau-
das soda vienībām līdz astoņām 
naudas soda vienībām”;

1.9. aizstāt 8.4.1. punktā 
skaitli un vārdu “7 euro” ar vār-
diem “divām naudas soda vienī-
bām”;

1.10. aizstāt 8.4.2. punktā 
skaitļus un vārdus “7 līdz 14 
euro” ar vārdiem “divām naudas 
soda vienībām līdz trijām nau-
das soda vienībām”;

1.11. aizstāt 8.5.1. punktā 
skaitli un vārdu “35 euro” ar 
vārdiem “septiņām naudas soda 
vienībām”;

1.12. aizstāt 8.5.2. punktā 
skaitļus un vārdus “35 līdz 70 
euro” ar vārdiem “divām naudas 
soda vienībām līdz četrpadsmit 
naudas soda vienībām”;

1.13. svītrot 8.6.1. punktā 
vārdus “atbildība iestājas pēc 
LAPK 46.p.”.

Turpinājums 3. lpp.
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2020. gada 23. decembrī

APSTIPRINĀTI	 ar	 Amatas	
novada domes 23.12.2020. 
sēdes lēmumu (protokols Nr. 
24, 3.§).

Izdoti	saskaņā	ar	Bērnu	tiesī-
bu aizsardzības likuma  12. pan-
ta ceturto daļu un 43. panta pir-
mo daļu, likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
25.2 pantu,  Ministru kabine-
ta 15.11.2005. noteikumu Nr. 
857 “Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez  
vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes  
aprūpē, kā arī pēc ārpusģime-
nes aprūpes beigšanās” 22., 27., 
29., 30., 31., 31.¹, 31.², 36.¹ pun-
ktu, Ministru kabineta 2006. 
gada 19.  decembra noteikumu 
Nr. 1036 “Audžuģimenes notei-
kumi” 43.1. apakšpunktu.

1. Izdarīt Amatas novada 
pašvaldības 2010. gada 18. feb-
ruāra saistošajos noteikumos 
Nr. 4	„Par	Amatas	novada	paš-

2020. gada 23. decembrī

APSTIPRINĀTI	 ar	 Amatas	
novada domes 23.12.2020. 
sēdes lēmumu (protokols Nr. 
24, 4.§).

Izdoti	saskaņā	ar	Latvijas	Re-
publikas likuma “Par pašvaldī-
bām” 15. panta 1. daļas 7. un 9. 
punktu,	 Latvijas	 Republikas	 li-
kuma “Par pašvaldību palīdzību 

valdības palīdzību audžuģime-
nēm, bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem” 
(turpmāk – Saistošie noteiku-
mi) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 4. punktā skaitļus 
un vārdus “128.00 euro (viens 
simts divdesmit astoņi euro un 
06 centi)” ar skaitļiem un vār-
diem “218,00 euro (divi simts 
astoņpadsmit euro un 00 centi)” 
un skaitļus un vārdus “213,44 
euro (divi simti trīspadsmit 
euro un 44  centi)” ar skaitļiem 
un vārdiem “327,00 euro (trīs 
simti divdesmit septiņi euro un 
00 centi)”;

1.2. aizstāt 6. punktā skait-
ļus	un	vārdus	“EUR	249,71	(divi	
simti četrdesmit deviņi euro 71 
cents)” ar skaitļiem un vārdiem 
“820,05 euro (astoņi simti div-
desmit euro un 05 centi)”;

1.3. aizstāt 8. punktā skaitļus 
un vārdus “64,03 euro (sešdes-
mit četri euro un 03  centi)” ar 
skaitļiem un vārdiem “109,00 
euro (viens simts deviņi euro un 
00 centi)” un skaitļus un vārdus 

Saistošie noteikumi Nr. 15
Grozījumi Amatas novada pašvaldības 18.02.2010. saistošajos 
noteikumos Nr. 4 “Par Amatas novada pašvaldības palīdzību 
audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem”

Saistošie noteikumi Nr. 16
Grozījums Amatas novada pašvaldības 28.10.2009. saistošajos 
noteikumos Nr. 26 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 
persona atzīstama par maznodrošinātu”

dzīvokļa jautājumu” risināšanā” 
14. panta sesto daļu.

1. Izdarīt Amatas novada 
pašvaldības 2009. gada 28. 
oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.  26 “Kārtība, kādā ģimene 
vai	 atsevišķi	 dzīvojoša	 persona	
atzīstama par maznodrošinātu” 
(turpmāk – Saistošie noteikumi) 
šādu grozījumu:

Turpinājums no 2. lpp.

1.14. aizstāt 8.6.1. punktā 
skaitli un vārdu “7 euro” ar vār-
diem “divām naudas soda vienī-
bām”;

1.15. aizstāt 8.6.2. punktā 
skaitļus un vārdus “7 līdz 21 
euro” ar vārdiem “divām naudas 
soda vienībām līdz četrām nau-
das soda vienībām”;

1.16. aizstāt 8.8.1. punktā 
skaitli un vārdu “7 euro” ar vār-
diem “divām naudas soda vienī-
bām”;

1.17. aizstāt 8.8.2. punktā 
skaitļus un vārdus “7 līdz 21 
euro” ar vārdiem “divām naudas 
soda vienībām līdz četrām nau-
das soda vienībām”;

1.18. aizstāt 8.9.1. punktā 
skaitli un vārdu “7 euro” ar vār-
diem “divām naudas soda vienī-
bām”;

1.19. aizstāt 8.9.2. punktā 
skaitļus un vārdus “7 līdz 14 
euro” ar vārdiem “divām naudas 
soda vienībām līdz trijām nau-
das soda vienībām”;

1.20. aizstāt 8.10.1. punktā 
skaitļus un vārdus “no 7 līdz 21 
euro” ar vārdiem “līdz četrām 
naudas soda vienībām”;

1.21. aizstāt 8.10.2. punktā 
skaitļus un vārdus “21 līdz 42 
euro” ar vārdiem “četrām nau-
das soda vienībām līdz astoņām 
naudas soda vienībām”;

1.22. aizstāt 8.11.1. punktā 
skaitli un vārdus “līdz 71 euro” 
ar vārdiem “no divām naudas 
soda vienībām līdz četrpadsmit 
naudas soda vienībām”;

1.23. aizstāt 8.11.2. punktā 
skaitli un vārdu “71 euro” ar 
vārdiem “līdz divdesmit naudas 
soda vienībām”;

1.24. aizstāt 8.12.1. punktā 
skaitli un vārdu “14 euro” ar 
vārdiem “trijām naudas soda 
vienībām”;

1.25. aizstāt 8.12.2. punktā 
skaitļus un vārdus “14 līdz 35 
euro” ar vārdiem “trijām naudas 
soda vienībām līdz septiņām 
naudas soda vienībām”;

1.26. aizstāt 8.13.1. punktā 
skaitli un vārdu “14 euro” ar 
vārdiem “trijām naudas soda 
vienībām”;

1.27. aizstāt 8.13.2. punktā 
skaitļus un vārdus “14 līdz 35 
euro” ar vārdiem “trijām naudas 
soda vienībām līdz septiņām 
naudas soda vienībām”;

1.28. aizstāt 8.14.1. punktā 
skaitļus un vārdus “14 līdz 35 
euro” ar vārdiem “trijām naudas 
soda vienībām līdz septiņām 
naudas soda vienībām”;

1.29. aizstāt 8.14.2. punktā 
skaitļus un vārdus “35 līdz 71 
euro” ar vārdiem “trijām naudas 
soda vienībām līdz četrpadsmit 
naudas soda vienībām”;

1.30. aizstāt 8.15.1. punktā 
skaitli un vārdus “līdz 21 euro” 
ar vārdiem “no divām naudas 
soda vienībām līdz piecām nau-
das soda vienībām”;

1.31. aizstāt 8.15.2. punktā 
skaitļus un vārdus “21 līdz 50 
euro” ar vārdiem “četrām nau-
das soda vienībām līdz desmit 
naudas soda vienībām”;

1.32. aizstāt 8.16.1. punktā 
skaitli un vārdu “14 euro” ar 
vārdiem “trijām naudas soda 
vienībām”;

1.33. aizstāt 8.16.2. punktā 
skaitļus un vārdus “14 līdz 35 
euro” ar vārdiem “trijām naudas 
soda vienībām līdz septiņām 
naudas soda vienībām”;

1.34. aizstāt 8.17.3. punktā 
skaitli un vārdu “14 euro” ar 
vārdiem “no divām naudas soda 
vienībām līdz trijām naudas 
soda vienībām”;

1.35. aizstāt 8.17.4. punktā 
skaitli un vārdu “21 euro” ar 
vārdiem “no divām naudas soda 
vienībām līdz piecām naudas 
soda vienībām”.

2. Saistošie noteikumi stā-
jas spēkā pēc to publicēšanas 
informatīvajā izdevumā “Ama-
tas Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

Aizstāt 12.1. punktā skaitļus 
un	 vārdus	 “EUR	 220,00	 (divi	
simti divdesmit euro, 00 centi)” 
ar skaitļiem un vārdiem “305,00 
EUR	 (trīs	 simti	 pieci	 euro,	
00 centi).”

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

“106,72 euro (viens simts seši 
euro un 72 centi)” ar skaitļiem 
un vārdiem “163,00 euro (viens 
simts sešdesmit trīs euro un 
00 centi)”;

1.4. izteikt 11.2. punktu šādā 
redakcijā:

“11.2. Pašvaldības ikmēneša 
pabalsts audžuģimenē ievietotā 
bērna uzturēšanai līdz sešiem 
gadiem ir 215,00 euro (divi sim-
ti piecpadsmit euro, 00 centi), 
bērniem no septiņiem gadiem 
258,00 euro (divi simti piec-
desmit astoņi euro, 00 centi). 
Adoptētājam pirmsadopcijas 
periodā – no 2017. gada 95,00 
euro (deviņdesmit pieci euro, 
00 centi) par bērnu līdz 7 gadu 
vecumam un 114,00 euro (viens 
simts četrpadsmit euro, 00 cen-
ti) par bērnu no 7 līdz 18 gadu 
vecumam.”

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

Saistošie noteikumi Nr. 14

Par nekustamā īpašuma 
“Dzintarnieki” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Dzintarnieki”, 
kadastra	Nr. 42460070125,	Ieriķos,	Drabešu	pagastā,	Amatas	novadā,	kas	sastāv	
no zemes gabala ar kopējo platību 5,31 ha, uz kura atrodas mežaudze, elektronisko 
izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami Amatas 
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv vai Amatas novada 
pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā 
arī	apskati	pa	tālruni	26386581	(Gints	Bauers).

Nekustamā	īpašuma	sākumcena	19 300	EUR.	Nodrošinājuma	nauda	–	10%	no	
zemes	gabala	nosacītās	cenas,	t.i.,	1930	EUR.	Izsoles	solis	–	700	EUR.	

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 
15. februāra plkst.13:00 līdz 2021. gada 17. marta plkst. 13.00. Izsoles pretendenti 
iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 
2021. gada 15. februāra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 7. marta plkst. 23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Amatas novada 
pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, “Ausmas”, Drabešu pagasts, 
Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242): 

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

Par nekustamā īpašuma 
“Lauku Aleksandri” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Lauku Aleksandri”, 
kadastra Nr.  42780070194, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no 
zemes gabala ar kopējo platību 7,92 ha, kadastra apzīmējums 42780070191, 
elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi 
pieejami Amatas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv vai 
Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  
izmantošanu,	kā	arī	apskati	pa	tālruni	26386581	(Gints	Bauers).

Nekustamā	īpašuma	sākumcena	17	500 EUR.	Nodrošinājuma	nauda	–	10%	no	
zemes	gabala	nosacītās	cenas,	t.i.,	1750		EUR.	Izsoles	solis	–	700		EUR.	

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 
15. februāra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 17. marta plkst. 13.00. Izsoles pretendenti 
iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 
2021. gada 15. februāra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 7. marta plkst. 23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Amatas novada 
pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, “Ausmas”, Drabešu pagasts, 
Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242): 

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

* Šobrīd viena naudas soda vienība 
ir 5 eiro.

http://www.amatasnovads.lv
https://izsoles.ta.gov.lv
https://izsoles.ta.gov.lv
http://www.amatasnovads.lv
https://izsoles.ta.gov.lv
https://izsoles.ta.gov.lv
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Ņemot vērā valstī noteiktos 
pasākumus Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai, vin-
grošanas nodarbības turpina 
notikt	tiešsaistē	Nītaures,	Ieriķu	
un “Ausmas” grupām. Aicinām 
dalībniekus no citām grupām 
un  jaunus dalībniekus pievie-
noties tiešsaistē šīm grupām. 

Tiešsaistes	 saiti	 nodarbībām	
meklējiet mājaslapā www.ama-
tasnovads.lv sadaļā “Pasākumu 
kalendārs” attiecīgajā datumā. 
Lūgums tiešsaistes nodarbību 
laikā izslēgt mikrofonu. 

Līvos vingrošanas nodarbī-
bas turpina notikt ārā. Katrā 
nodarbībā var piedalīties ne 
vairāk kā 10 cilvēku, tādēļ da-
lība iepriekš jāpiesaka pie pa-
sniedzējas Zigrīdas Liepiņas, 
tālr. 26410865.

JANVĀRIS
19. un 26. janvārī veselības 

vingrošanas	 nodarbība	 Ieriķos.	
Notiek tiešsaistē plkst. 18.00–
19.30. Vada fizioterapeite Dace 
Lūkina. 

20. un 27. janvārī veselības 
vingrošanas nodarbība ANP 
“Ausmas”. Notiek tiešsaistē plkst. 
18.00-19.00. Vada fizioterapeite 
Elīna Ogliņa.

20. un 27. janvārī veselības 
vingrošanas nodarbība Nītaurē. 
Notiek tiešsaistē plkst. 18.00–

Veselības vingrošanas 
nodarbības tiešsaistē un ārā

Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Vēstis”                   “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, tālr. 64127935, e-pasts: 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!

Amatas novadā mūžībā aizgājuši

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

Lai ir ko mīlēt un ir kas mīl. 
Lai ir ko gaidīt un ir kas gaida. 
Lai ir ko darīt un ir kas novērtē. 
Lai sniegs nav melns un prieks ir balts...

Decembrī Amatas 
novadā dzimis viens 

bērns Drabešu pagastā.

Amatas pagastā
Skaidrīte	Ārija	Rudzīte	

(03.02.1929.–20.12.2020.)
Skujenes pagastā
Dzidra	Birkenfelde	

(07.10.1928.–11.12.2020.)
Nītaures pagastā

Jūlijs Pētersons 
(10.07.1932.–08.12.2020.)

Gunta Rudmieze, 
Zaubes senioru biedrības 
“Sidrabozols” priekšsēdētāja

Nemanot pagājis gads, kopš 
Zaubē nodibināta senioru bied-
rība “Sidrabozols”. Esam kopā 
gan smējušies, dziedājuši, svei-
kuši biedrības biedrus dzimša-
nas dienā, gan ballējušies, ce-
ļojuši, ieguvuši jaunus draugus, 
skaitā auguši (pievienojušies 5 
jauni biedri). Esam arī mācīju-
šies, darbojušies, klausījušies, 
centušies iepriecināt citus un 
priecājušies par paveikto.

Gads sākās ar lieliem plā-
niem, bet visu piebremzēja Co-
vid-19. Līdz tam janvārī pagu-
vām noklausīties mūsu pagasta 
iedzīvotāja	Ojāra	Evalda	Bīriņa	
dzejas lasījumu un stāstus par 
projektu “Dzimtas grāmata” un 
dzimtas ģerboni. Februārī mā-
cījāmies un izgatavojām visiem 
pagasta senioriem apsveiku-
ma kartītes, kuras, pateicoties 
Zaubes pastniecēm, uz Lieldie-
nām tika nogādātas adresātiem. 
Martā, kad Covid-19 sasniedza 
arī Latviju, viss pieklusa. Pie-
lāgojoties apstākļiem, saziņu 
starp biedrības dalībniekiem 
sākām ar WhatsApp un SMS 
starpniecību. Nolēmām atsauk-
ties	 matemātiķes	 un	 kaislīgas	
rokdarbniecas	Dainas	Taimiņas	

aicinājums piedalīties vērienī-
gā mākslas darba tapšanā. No 
atsevišķi	 tamborētām	 hiperbo-
liskām	 plaknēm	 Rīgas	 Strarp-
tautiskās laikmetīgās mākslas 
biennāles “Viss reizē zied” in-
stalācijā bija arī mūsu tambo-
rētie darbiņi. Izstāde notika no 
20. augusta līdz 13. septembrim 
Andrejsalā.

Maijā, ievērojot valstī no-
teiktos ierobežojumus, nolē-
mām piedalīties pavasara talkā 
un sakopām muižas aleju, kura 
ved uz barona kapiem. Vasa-
rā devāmies ekskursijās gan ar 
privātājiem auto, gan autobusu. 
Bijām	 Madonas	 pusē,	 braucot	
uz Alūksnes pusi, iepazinām 
Veselavas muižu un Zvārtavas 
pili. Ar lielu aizrautību gatavo-
jām dekoratīvos cementa masas 
puķu	 podus.	 Interese	 par	 šādu	
nodarbi bija tik liela, ka droši 
vien arī nākamajā vasarā to tur-
pināsim, izmantojot citas teh-
noloģijas.	Mūsu	gatavotie	puķu	
podi tika izrādīti nelielā izstādē 
Zaubes pamatskolā. 

Laikā, kad gājputni laižas 
projām uz Nīlu, mēs caur Un-
gurmuižu devāmies ekskurijā 
uz Limbažiem, kur muzejā klau-
sījāmies stāstījumu par Latvijas 
valsts	himnas	autoru	Baumaņu	
Kārli, degustājām “Limbažu sie-
ra” produkciju un noslēgumā 

Pirmais gads “Sidrabozolā”

19.30. Vada fizioterapeite Dace 
Lūkina. 

21. un 28. janvārī veselības 
vingrošanas nodarbība Līvos. 
Notiek ārā plkst. 14.00–15.00. 
Dalībai iepriekš jāpiesakās pie 
pasniedzējas Zigrīdas Liepiņas, 
tālr. 26410865.

FEBRUĀRIS
2. un 9. februārī veselības 

vingrošanas	 nodarbība	 Ieriķos.	
Notiek tiešsaistē plkst. 18.00–
19.30. Vada fizioterapeite Dace 
Lūkina. 

3. un 10. februārī veselības 
vingrošanas nodarbība ANP 
“Ausmas”. Notiek tiešsaistē 
plkst. 18.00–19.00. Vada fizio-
terapeite Elīna Ogliņa.

3. un 10. februārī veselības 
vingrošanas nodarbība Nītaurē. 
Notiek tiešsaistē plkst. 18.00–
19.30. Vada fizioterapeite Dace 
Lūkina. 

4. un 11. februārī veselības 
vingrošanas nodarbība Līvos. 
Notiek ārā plkst. 14.00–15.00. 
Dalībai iepriekš jāpiesakās pie 
pasniedzējas Zigrīdas Liepiņas, 
tālr. 26410865.

*Pasākumi notiek bez 
maksas, tiek īstenoti ESF 
projektā nr. 9.2.4.2/16/I/007. 
Uz nodarbībām aicināts ikviens 
interesents. Plašāka informācija 
www.amatasnovads.lv.

ciemojāmies pie Minhauzena. 
Rudenī	 pagasta	 centrā	 izveido-
jām rudens ziedu kompozīcijas 
“Rudens	ziedi	Zaubei”.	

Jau sākām plānot “Sidrab-
ozola” pirmās dzimšanas die-
nas svinības, bet diemžēl valstī 
ieviesti jauni ierobežojumi, jo 
vīruss atgriežas ar jaunu spē-
ku. Kā teica kāda biedrības da-
lībniece:	 “Būtu	 labi,	 ja	 mēs	 šai	
ķibelei	 izietu	 cauri	 ar	 sausām	
kurpītēm!” Uz to arī ceram.

Uz Ziemassvētkiem izgata-
vojām apsveikumus, kurus kopā 
ar Amatas novada pašvaldības 
dāvinātajiem 2021. gada kalen-
dāriem nogādājām biedrības 
biedriem. Lai atbalstītu “četrkā-
jainos seniorus”, sagatavojām un 
nogadājām dzīvnieku patvers-
mei “Ulubele” konservus, sauso 
barību un lielu daudzumu ar 
dzīvnieku guļvietām paredzē-
tiem materiāliem.

Lai saglabātu kustību prieku, 
vairākas “Sidrabozola” senio-
res aktīvi nūjo, dienā pieveicot 
vairākus kilometrus. Cerot uz 
pandēmijas drīzu atkāpšanos, 
kaļam plānus šim gadam.

Paldies mūsu draugiem un 
atbalstītājiem! Īpaši liels paldies 
Amatas novada pašvaldībai –
bez jūsu atbalsta mēs to neva-
rētu.	Tikai	visi	kopā	mēs	spējam	
veikt lielus darbus!

Valda Miķelsone,  
Skujenes pamatskolas 
direktores vietniece

Skujenes pamatskolas 1.–4. 
klašu skolēniem pirmā pusga-
da pēdējā mācību dienā notika 
spraigs uz kompetencēm bals-
tīts	mācību	process.	Tika	preci-
zēti veicamie dienas uzdevumi 
un darbi varēja sākties.

Nodarbībās tika integrēti 
vairāki mācību priekšmeti, at-
tīstītas caurviju prasmes. 

No rīta skolēni cepa piparkū-
kas. Uz lapas katrs uzrakstīja 
savus aizejošā gada sliktos dar-
bus, apsēja ar aukliņu, lai nekur 
neaizbēg! No āboliem, bietēm, 
burkāniem un citiem dārze-
ņiem tika gatavoti rotājumi lie-

lajai eglei.
Liela jautrība un kņada sākās 

skolas pagalmā, kad visi, budē-
ļu maskās tērpušies, gatavojās 
bluķa	vilkšanai,	lai	iegūtu	skolai	
un sev svētību, panākumus un 
labas sekmes arī turpmāk. Kad 
nonācām pie ugunskura, tajā 
tika	sadedzināts	gan	bluķis,	gan	
pie pagalēm piesietie nedarbi. 
Katrs rūpīgi pieskatīja, lai tie 
patiešām sadegtu.  Ķekatnieki 
griezās priecīgā virpulī ar lāci, 
saimnieci, čigānieti un paši ar 
sevi, bet vislielāko sajūsmu iz-
pelnījās “nāve”, jo “kurš var ar 
“nāvi” izdancot, tas iegūs vese-
lību	visam	gadam”.	Rotaļu	trača	
iztraucēts, no meža iznāca ap-
jucis Ziemassvētku vecītis.

Kāds prieks! Kāda līksme! 

Pirms Ziemassvētkiem
Ķekatnieku bars ieskāva vecīti, 
parādīja viņam izrotāto egli, pie 
tās nofotografējās un aicināja 
skolā,	 kur	 rūķi	 katram	 bija	 sa-
rūpējuši dažādus pārsteigumus.

Jautrība valdīja arī pirmssko-
las	 grupās.	 Bērni	 pie	 ugunsku-
ra izdancināja lāci, gāja rotaļās, 
bet	rūķis	katram	ķiparam	atne-
sa saldus pārsteigumus.

Pievakarē skolas lielie Zie-
massvētku	 rūķi	 pieklauvēja	 pie	
5.–9. klašu skolēnu māju dur-
vīm, izsniedza liecības, grā-
matas par labām un teicamām 
sekmēm un visus iepriecināja ar 
saldumu tūtēm. Grāmatas par 
labām un teicamām sekmēm 
mācībās	 saņēma	 Agate	 Belin-
ska,	 Ieva	 Bērziņa	 (2.  kl.),	 Me-
lānija	Reinholde	 (3.	 kl.),	 Jēkabs	
Šķerbergs	 (4.	 kl.),	 Dārta	 Brun-
zāte, Markuss Zaharovs (5. kl.), 
Marts Matīss Nagainis (6. kl.), 
Anna Zīle Lukstiņa (9. kl.).

Ceļojošo balvu KĀPNES par 
augstāko vidējās atzīmes kāpi-
nājumu, salīdzinot ar iepriek-
šējo mācību posmu, saņēma 
6.  klases skolniece Santa Sa-
manta	Rone.

Bērni	 kā	 pārsteigumu	 saņē-
ma projekta “Vislielākā dāvana” 
sarūpētās veltes. Par tām īpašu 
paldies saka šo skolēnu vecāki.

Bluķa vilkšana Skujenes pamatskolā. Foto no skolas arhīva

Drabešu pagastā
Agris Mazītis 

(04.08.1951.–26.12.2020.)
Irene	Zita	Bernāne

 (17.09.1938.–10.01.2021.)
Ernests Pēteris Lazdiņš

 (11.05.1936.–11.01.2021.)
Ilga	Bērziņa	

(18.04.1932.–08.01.2021.)

Sveicam Amatas novada jubilārus!Sveicam Amatas novada jubilārus!
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