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Amatas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums Nr. 148
2021. gada 17. jūnijā 

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

4. jūnijā Ģikšu iedzīvotāji 
kopā ar domes priekšsēdētāju 
Elitu Eglīti un SIA “Valkas ceļi” 

5. jūnijā norisinājās pašval-
dību vēlēšanas, kurās vēlēja no-
vadu reformā apvienoto novadu 
vadību.

Cēsu novadā kopumā no 
34  767 balsstiesīgajām perso-
nām nobalsojuši 36,54% jeb 
12 703 balsstiesīgo.

Pašvaldību vēlēšanās pārlie-
cinoši uzvarēja partija “Jaunā 
Vienotība”, iegūstot 45,43% bal-
su.

Par Latvijas Zemnieku savie-
nību balsoja 11,67%, bet Vidze-
mes partiju  – 11,26% vēlētāju.  
“Latvijas attīstībai” vēlēšanās ie-
guvusi 9,57%, nacionālā apvie-
nība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” – 6,60%, 
bet “Kustība Par!”/”Progresī-
vie” – 5,21% atbalstu.

No partijas “Jaunā Vienotī-

Atjaunots autoceļa segums no Ģikšiem līdz 
Amatai

komandu svinīgi atzīmēja auto-
ceļa Ģikši–Amata remontdarbu 
noslēgumu.

Autoceļa Ērgļi–Drabeši (P31) 
seguma atjaunošanas darbi tika 
veikti posmā no Ģikšiem līdz 
Amatai (44,36.–48,60. km). Ti-
ka veikta šķembu kārtas izbū-

ve, ūdens novades sistēmas sa-
kārtošana un dubultā virsmas 
apstrāde. Būvdarbus uz šī ceļa 
veica apakš uzņēmējs SIA “Val-
kas ceļi”.

Lai patīkami braucieni gan 
novada iedzīvotājiem, gan cie-
miņiem! 

ba” domē ievēlēti Jānis Rozen-
bergs, Inese Suija-Markova, 
Juris Žagars, Erlends Geruļskis, 
Ainārs Šteins, Inga Cipe, Atis 
Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, 
Ēriks Bauers un Andris Melbār-
dis.

Latvijas Zemnieku savienība 
Cēsu novadā ieguvusi trīs depu-
tātu mandātus. Domē ievēlēti 
Hardijs Vents, Indriķis Putniņš 
un Laimis Šāvējs.

Partija “Latvijas attīstībai” 
ieguvusi divus deputātu man-
dātus. No partijas ievēlēti Elīna 
Stapulone un Jānis Kārkliņš.

Divus mandātus ieguvusi 
Vid zemes partija no kuras ie-
vēlēti Ella Frīdvalde-Andersone 
un Andris Mihaļovs.

Pa vienam deputātu mandā-
tam ieguvušas nacionālā apvie-

Cēsu novada vēlēšanu rezultāti
nība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” un “Kus-
tības “Par!”” un partijas “Prog-
resīvie” apvienotais saraksts. 
Nacionālo apvienību domē pār-
stāvēs Guntis Grosbergs, bet 
“Kustības “Par!”” un partijas 
“Progresīvie” apvienoto saraks-
tu – Ivo Rode.

Amatas novada teritoriju 
jaunveidojamā Cēsu novada 
domē pārstāvēs divi deputāti – 
Ēriks Bauers, dzīvo Līvu cie-
matā, Nītaures skolas skolotājs, 
kā arī florbola treneris un Jānis 
Kārkliņš – dzīvo Ģikšu ciematā, 
SIA “Magnum” ražošanas di-
rektors.

Priecājamies par ievēlēšanu 
un lai izdodas pārstāvēt mūsu 
iedzīvotāju intereses!

Foto: Eva Koljera

18. jūnijs

Pl. 17.00

Milijas Šekavas dzejas grāmatas 
“Pie mums – Amatā” un Ērika Hānberga 
grāmatas “Amata tecēs arī aizparīt” 
atvēršanas svētki. Muzicēs: Zane Jančevska 
(balss), Lauma Bērza (vijole, balss), Jēkabs 
Jančevskis (akordeons, balss), Ansis Jansons 
(kokle, balss). Piedalīsies rakstnieks Ēriks 
Hānbergs, mākslinieks Agris Liepiņš.
Pie Amatas kultūras centra

19. jūnijs

Pl. 11.00

Amatnieku un mājražotāju tirdziņš
Aicinām apmeklēt Āraišu ezerpils 
Arheoloģisko parku pirmsjāņu noskaņās, pie 
viena iegādājoties skaistas un gardas lietas no 
vietējiem amatniekiem un mājražotājiem.
Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā

19. jūnijs

Pl. 13.30

Līgo svētku noskaņās sadziedāsim 
ar vīru kori "Cēsis''
Pl. 21.00 smelsim spēkus uguns rituālā.
Ģikšos pie Putnu dīķa

20. jūnijs

Pl. 16.00

Ielīgojam Skujenē
Pastaigājoties gar Skujenes estrādi, 
ielīgošana kopā ar dziedošo Igauņu ģimeni. 
Skujenes estrāde

23., 24. jūnijs

Pl. 11.00–16.00

Aicinām baudīt Jāņu noskaņu, piknikojot 
Āraišu ezerpils Arheloģiskā parka ziedošajās 
pļavās.
Būsim atvērti arī Līgo svētku brīvdienās! 
Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks

23. jūnijs

Pl. 11.00–14.00

“Līgo tirdziņš” 
Labumi un gardumi Līgo noskaņās.
Nītaurē, Paaudžu parka laukumā

23. jūnijs

Pl. 11.00–14.00

"Dzīvā mūzika Līgo noskaņās Nītaurē" 
kopā ar grupu "Pipari". 
Nītaures estrādē

23. jūnijs

Pl. 15.00–17.00

Līgo svētku noskaņas Zaubē
Spēlēs Līgatnes pūtēju orķestris. Izbaudiet 
pastaigu!
Zaubes centrā

27. jūnijs

Pl. 12.00

Kanceles iesvētīšana
Bīskaps Pāvils Brūvers iesvētīs uzstādīto 
kanceli. Būs iespēja apskatīt restaurētās 350 ga-
dus vecas durvis, kā arī jauno piemiņas plāksni 
brīvības cīnītājiem Pirmajā pasaules karā. 
Zaubes ev. lut. baznīcā

27. jūnijs

Pl. 13.00

Dievkalpojums
Skujenes ev. lut. baznīcā

NOTIKUMU KALENDĀRS

Skanīgus Līgo svētkus 
un lustīgus Jāņus!
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Amatas novada Drabešu pagastā 
2021. gada 19. maijā
1.§
Par grozījumu Amatas novada pašvaldības noteikumos 

“Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās 
struktūrvienības un iestādes” apstiprināšanu

Ziņo domes priekšsēdētāja E. Eglīte

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 14. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome 
var noteikt maksu par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, 41. 
pantu, kas nosaka, kādus normatīvos aktus pieņem pašvaldība, kā 
arī ar SIA “VINDA”, reģ. Nr. 49503000754, 2017. gada 1. novembrī 
noslēgto līgumu Nr. 446 (reģistrēts pašvaldībā 23.11.2017., reģ. Nr. 
3-24/2017/102) un 2021. gada 22. aprīlī noslēgto vienošanos Nr. 1 
par grozījumiem 2017. gada 1. novembra līgumā Nr. 446, saskaņā 
ar 2021.  gada 11. maija Finanšu un attīstības, Izglītības, kultūras 
un sporta un Sociālo, veselības un ģimenes jautājumu apvienoto 
komiteju sēdes lēmumu (protokols Nr. 5, 2.§),

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR – 14: Elita Eglīte, 
Tālis Šelengovs, Guna Kalniņa-Priede, Andris Jansons, Mārtiņš 
Andris Cīrulis, Linda Abramova, Valda Veisenkopfa, Teiksma 
Riekstiņa, Āris Kazerovskis, Arnis Lemešonoks, Vita Krūmiņa, 
Ēriks Bauers, Edgars Jānis Plēģeris, Inese Varekoja; PRET – nav; 
ATTURAS – nav), nolemj:

izdarīt grozījumus Amatas novada pašvaldības noteikumos 
“Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās 
struktūrvienības un iestādes” un papildināt noteikumus ar 4.4.1 un 
4.5.1 punktu šādā redakcijā:

Nr. 
p.k.

Pakalpojums
Mērvie-

nība
Cena bez 

PVN

4.4.1 Ūdens ar ūdens patēriņa skaitītāju, ja pa-
kalpojumu nodrošina SIA “VINDA” 1 m3 1,15

4.5.1 Kanalizācija ar ūdens patēriņa skaitītāju, 
ja pakalpojumu nodrošina SIA “VINDA” 1 m3 0,85

Noteikt, ka grozījumi noteikumos „Maksas pakalpojumi, ko 
sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” 
stājas spēkā 01.07.2021.

Sēdes vadītāja  E. Eglīte

19. maijā domes sēdē lēma 
par:

•	 grozījumu	Amatas	 novada	
pašvaldības noteikumos “Mak-
sas pakalpojumi, ko sniedz 
Amatas novada pašvaldība, tās 
struktūrvienības un iestādes” 
apstiprināšanu;

•	 papildu	 finansējuma	 pie-
šķiršanu Amatas novada Nītau-
res vidusskolai;

•	 papildu	 finansējuma	 pie-
šķiršanu Amatas novada Zau-
bes pamatskolai;

•	Nītaures	 mūzikas	 un	
mākslas pamatskolas saimnie-
cisko un tehnisko darbinieku 
amata vienību saraksta apstipri-
nāšanu;

•	Amatas	 novada	 pašvaldī-
bas saistošo noteikumu Nr. 6 
“Grozījumi Amatas novada paš-
valdības 22.01.2014. saistošajos 
noteikumos Nr. 2 “Noteikumi 
par Amatas novada pašvaldības 
sociālajiem pabalstiem”” apstip-
rināšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	nodo-
šanu bezatlīdzības lietošanā;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Bar-
naki 1”, Nītaures pagasts, 
Amatas novads, kadastra 
Nr. 42685060043, nodošanu at-
savināšanai;

•	 nekustamā	 īpašuma	 Ezera	
iela 3, Sērmūkši, Skujenes pa-
gasts, Amatas novads, kadastra 

Paziņojums par detālplānojuma “Detālplānojums 
nekustamajam īpašumam “Bērnudārzs Kastanītis”, 
kadastra numurs 4242 005 0239” apstiprināšanu

Amatas novada dome 19.05.2021 ir pieņēmusi lēmumu “Par 
nekustamā īpašuma “Bērnudārzs Kastanītis” zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu Nr. 42420050239, Ģikši, Amatas pagasts, 
Amatas novads detālplānojuma projekta apstiprināšanu” (protokols 
Nr. 6, § 12).

Materiāli ir pieejami
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13140

Paziņojums par detālplānojuma “Detālplānojums 
nekustamā īpašuma “Attīrīšanas iekārta” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 4242 005 0260” 
apstiprināšanu

Amatas novada dome 19.05.2021 ir pieņēmusi lēmumu “Par 
nekustamā īpašuma “Attīrīšanas iekārta” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu Nr. 42420050260, Ģikši, Amatas pagasts, Amatas 
novads detālplānojuma projekta apstiprināšanu” (protokola Nr. 6, 
§ 11).

Materiāli ir pieejami 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13141

Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības
projektu vadītāja

Amatas novada pašvaldība 
2021.  gadā pavasarī un vasaras 
sākumā ir īstenojusi vairākus 
infrastruktūras projektus, daļa 
no tiem ir noslēgušies, bet daļa 
turpināsies visas vasaras garu-
mā.

Iestājoties piemērotiem 
laik apstākļiem, AS “Ceļu pār-
valde” ir veikusi Lielās ielas se-
guma atjaunošanu Ieriķos no 
pa grieziena uz Dores fabriku 
līdz Ieriķu ciema robežai. Sa-
vukārt SIA “Limbažu ceļi” Līvu 
ciemā maijā aktīvi turpinājusi 
Kalna un Zvārtas ielu seguma 
atjaunošanu un gājēju celiņa 
izbūvi, iegūstot pievilcīgu un 
ērtu satiksmes infrastruktūru, 
kas nākotnē ļaus Līvu ciema ie-
dzīvotājiem droši ar kājām vai 
velotransportu nonākt Cēsu pil-
sētā. Informējam, ka VSIA "Lat-
vijas Valsts ceļi"  šobrīd izstrādā 
tehnisko projektu gājēju un velo 
celiņa izbūvei no pagrieziena uz 
Līvu ciemu līdz Cēsu pilsētai, 
kuru saskaņā ar VSIA "Latvijas 

Valsts ceļi" sniegto informāciju 
plānots izbūvēt jau 2022. gadā. 

Tāpat informējam, ka paš-
valdība ir veikusi iegul dījumus 
divu piemiņas vietu izveidē un 
labiekārtošanā, gatavojoties 
2021.  gada 14.  jūnijā pieminēt 
80 gadus kopš 1941.  gada de-
portācijām. Izvei dota piemiņas 
vieta uz Sibīriju deportētajiem 
pie Amatas stacijas Drabešu 
pagastā, savukārt pie deportē-
to piemiņas vietas Nītaurē iz-
veidots asfaltēts laukums. Abu 
piemiņas vietu labiekārtošanu 
veicis uzņēmums SIA “Karjeru 
tehnikas noma”.

Uzlabojot ciemu apgaismo-
jumu un izvēloties energoefek-
tīvus risinājumus, 2021.  gada 
maijā Līvu un Ģikšu ciemā ir 
nomainīts ielu apgaismojums 
uz daudz efektīvāko LED ap-
gaismojumu, savukārt Skujenē 
ir atjaunots katlumājas jumts. 
Ģikšu ciema iedzīvotāji šovasar 
varēs atpūsties un baudīt vasaru 
pie Putnu dīķa, kur tiks uzstā-
dīti jauni labiekārtojuma ele-
menti – galdi, soliņi, atkritumu 
urnas un pārģērbšanās kabīne. 

Vienlaikus darbi ir uzsākti 

Īstenotie infrastruktūras projekti 
pavasarī un vasaras sākumā

Pašvaldības domes sēdē
Nr. 42780070097, nodošanu at-
savināšanai;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Pie	
Jaunmisaiņiem”, kadastra Nr. 
42780080008, nodošanu atsavi-
nāšanai un elektroniskās izsoles 
noteikumu apstiprināšanu;

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma ”Pīlādzīši”, Nītaure, 
Nītaures pagasts, Amatas no-
vads, atsavināšanas procesa pa-
beigšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Attī-
rīšanas iekārta” zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu Nr. 
42420050260, Ģikši, Amatas 
pagasts, Amatas novads detāl-
plānojuma projekta apstiprinā-
šanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Bēr-
nudārzs Kastanītis” zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 
Nr. 42420050239, Ģikši, Ama-
tas pagasts, Amatas novads de-
tālplānojuma projekta apstipri-
nāšanu;

•	 nekustamo	īpašumu	“Drei-
maņi” un “Vairogi” detālplāno-
juma darba uzdevuma grozīju-
miem;

•	 Skujenes	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma "Celmi” zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 
42780060175 sadalīšanu;

•	Nītaures	 pagasta	 pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu „Māl-
pils iela 4” un “Mālpils iela 6” 

robežu pārkārtošanu, sadalīša-
nu;

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

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

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Nītaures pagas-
ta nekustamā īpašuma [..] sada-
līšanai;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Skujenes pagas-
ta nekustamā īpašuma [..] sada-
līšanai;

•	 nekustamā	 īpašuma	 lieto-
šanas mērķa maiņu Nītaures 
pagasta nekustamajā īpašumā 
[..];

•	 zemes	 nomas	 līgumu	 no-
slēgšanu;

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

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Drabešu pagas-
ta Amatciema īpašumu robežu 
pārkārtošanai.

Nākamā domes sēde – 
22.06.2021. plkst. 15.30 

Izraksts
Amatas novada 
pašvaldības domes sēdes 
protokols Nr. 6

un turpināsies Nītaurē, atjau-
nojot gājēju celiņu gar Mālpils 
ielu, kas savieno iepriekš izbū-
vēto gājēju celiņu pie pagasta 
ēkas līdz pagriezienam uz skolu. 
Tāpat uzsākta autoceļa Zaube–
Jaungalžēni atjaunošana, noņe-
mot ceļa apaugumu, uzlabojot 
ceļa klātni. Noslēgu mā tiks 
veikta ceļa virsmas dubultā ap-
strāde, lai salāgotu iedzīvotāju 
un uzņēmējdarbības intereses. 
Jūnijā tiks uzsākti darbi arī Spā-
rē – transporta un gājēju infra-
struktūras uzlabošana, lai gan 
Spāres ciema iedzīvotājiem, gan 
deinstitucionalizācijas projek-
ta klientiem nodrošinātu ērtu 
pārvieto šanos ciema teritorijā. 
Amatas novada pašvaldība ir 
noslēgusi deleģējuma līgumu ar 
biedrību “Cerību spārni” un jau 
drīzumā Spārē tiks atvērts gru-
pu mājas pakalpojums, dienas 
aprūpes centrs un citi pakalpo-
jumi, kas paredzēti personām 
ar garīga rakstura traucēju-
miem, lai šos cilvēkus labāk in-
tegrētu ikdienas dzīvē jeb īs-
tenotu deinstitucionalizācijas 
projektu.
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Valda Miķelsone, 
 Skujenes pamatskolas 
direktores vietniece 

Ar 4. janvāri mācību gada 
otro pusgadu 7.–9. klases sko-
lēni uzsāka attālināti, bet 1.–6. 
klases skolēniem tika piešķirts 
papildu brīvlaiks. Situācija ne-
mainījās, un tikai 25. janvārī 
attālināti sāka mācīties arī jau-
nāko klašu skolēni. Liela daļa 
mācību notika tiešsaistē Team 
platformā, bet bija arī darbi, 
kuri skolēniem jāveic patstāvī-
gi, attīstot pašvadītas mācīšanās 
prasmes un sava laika plānoša-
nu. Jaunākajās klasēs sekmīgs 
attālināto mācību process nav 
iedomājams bez vecāku līdz-
dalības, sadarbības un atbalsta. 
Paldies vecākiem!

Laikā no 15. līdz 26. febru-
ārim norisinājās Amatas no-
vada Skujenes pamatskolas 
un skolā realizēto izglītības 
programmu īstenošanas, kā 
arī direktores Andas Lukstiņas 
profesionālās darbības novēr-
tēšanas process  – akreditāci-
ja. Veicot kvalitātes vērtēšanu, 
notika attālinātas intervijas ar 
direktori, vietniekiem, pedago-
giem, izglītojamo vecākiem, at-
balsta personālu, novada vadību 
un skolas padomes pārstāvjiem. 

Māra Skrinda, 
Drabešu Jaunās pamatskolas 
direktores vietniece

Mainoties gadalaikiem, ie-
dvesmu dabā rod ne tikai pieau-
gušie, bet arī bērni, kuri mums 
atklāti parāda, ka uzticoties ie-
spējams paveikt visneiedomā-
jamākās lietas arī pirmsskolas 
vecumā. Drabešu Jaunās pa-
matskolas pirmsskolas 3.  gru-
pas bērni pedagogu vadībā ra-
dīja paši savas krāsas mūzikā, 
projekta gala rezultātā izdodot 
savu audio disku “Pavasara krā-
sas mūzikā.”

Lai īstenotu šo projektu, 
pirmsskolas pedagogi kopā 
ar bērniem pētīja grāmatas ar 
nošu pierakstiem un dziesmu 
vārdiem, pārrunāja, kāpēc ne-
pieciešamas nošu līnijas, kas 
ir nošu atslēga, kādas izskatās 
notis un kā tās skan. Pētījuma 
laikā bērni mēģināja zīmēt notis 
paši  – uzzīmētās notis topoša-
jiem komponistiem nospēlēja 
pirmsskolas mūzikas skolotāja. 
Bērni bija patiesi aizrāvušies, 
dzirdot savus radītos skaņdar-
bus, savukārt mūzikas skolotā-
ja, redzot bērnu patieso prieku, 
interesi un atsaucību, saprata, 
ka tik iedvesmotu un talantīgu 
bērnu sniegums noteikti jāie-
mūžina. Pirmsskolēni ne tikai 
klausījās savu sakomponēto 
mūziku, bet arī izvēlējās sev 
tīkamāko instrumentālo pa-
vadījumu, gleznoja, klausoties 
mūzikas skaņās, izdomāja un 

Pavasara krāsas mūzikā

mācījās uzrakstīt savu skaņdar-
bu nosaukumus un ieguva pir-
mo pieredzi uzstāšanās mākslā. 
Kopīgi radītajā audio diskā ir 22 
muzikālas kompozīcijas ar tā-
diem bērnu izdomātiem nosau-
kumiem kā, piemēram, “Lāči”, 
“Zied mana puķīte”, “Varavīk-
sne”, “Putniņa dziesma”, “Kazi-
ņas”, “Sniegpulkstenīšu polka”, 
“Jūra” u.c.. Katrs skaņdarbs ilgst 
pusotru minūti  – bērnu radītā 
mūzika ir unikāla, skaista un 
nomierinoša. Audio disku pa-
pildina katra bērna nošu glezna. 
Šo skaisto projekta galarezultā-
tu atzinīgi novērtē arī pirmssko-
las skolēnu vecāki, kuri šo audio 
disku kopā ar sava bērna nošu 
gleznu saņēma 2020./2021. mā-
cību gada noslēgumā. Kas to lai 
zina, varbūt kāds no šiem auto-
riem nākotnē kļūs par slavenu 
komponistu? Patiess prieks un 
lepnums par paveikto! Prie-

cāsimies arī par jūsu interesi 
noklausīties mūsu pirmsskolas 
bērnu radītās muzikālās krāsas!

Mācību gada noslēgums 
mūsu pirmsskolā 28. maijā no-
risinājās citādāk nekā ierasts, jo 
izlaidumā kā viesi nevarēja pie-
dalīties bērnu vecāki, taču bērni 
visas dienas garumā izdzīvoja 
dažādus interesantus notiku-
mus, dodoties piedzīvojumos 
un izbaudot kopā būšanas prie-
ku. Rītam sākoties ar saules sta-
riem logos, bērni svētku rotā 
saposa pirmsskolas telpas, katrā 
rotājumā ieliekot savu sirdssil-
tumu un dzīvesprieku, kas mājo 
ikviena maza bērna sirsniņā. 

Svinīgā izlaiduma koncerta 
laikā caur dažādām dziesmām, 
dejām un citiem priekšnesu-
miem tika izstāstīta Žaņa Grī-
vas pasaka par “Diegabiksi”, 
kurš bravurīgi un viszinoši 
devās pasaulē, cerot atrast lie-

Darbs Skujenes pamatskolā Covid-19 pandēmijas apstākļos
Notika mācību stundu vērošana 
attālināti, virtuāla skolas apska-
te kopā ar skolēniem Annu un 
Gustavu. Tika veikta skolas do-
kumentācijas izpēte, “edurio” 
aptaujas pedagogiem, vecākiem 
un skolēniem.

Ekspertu komisijas ziņojums 
ietver iestādes stiprās puses un 
uzdevumus, kas veicami izglī-
tības programmu uzlabošanai, 
ieviešot kompetencēs balstītu 
mācību procesu. Skola akreditē-
ta uz sešiem gadiem, 2027. gada 
martā notiks kārtējā skolas dar-
ba vērtēšana. 

Gan tiešsaistē, gan klātienē 
aizvadīti valsts diagnosticējošie 
darbi 3., 6. un 9. klašu skolē-
niem.

No 29. marta 30. aprīlim 1.–
6. klašu skolēni varēja mācīties 
klātienē, bet 7.–9. klašu skolēni 
skolu apmeklēja pēc rotācijas 
principa. 22. aprīlī – Starptau-
tiskajā Zemes dienā – skolēni 
iesaistījās skolas vides sakopša-
nā, bet 29. aprīlī skolā norisinā-
jās sākumskolas mācību priekš-
metu diena “Mazais Zinītis”. 
Kopvērtējumā pa klašu grupām 
tika sadalītas balvas: 

1. klasē 1. vieta Annikai 
Straupei , 2.–Ancei Stepanovai, 
3. – Paulai Keitai Stivriņai;

2. klasē 1. vieta Ievai Bēr-

ziņai, 2. – Sabīnei Meļķei, 3. – 
Enijai Kļaviņai;

3. klasē 1. vieta Melānijai 
Rein holdei, 2. – Heitai Pūnei, 
3. – Keitai Jakovļevai;

4. klasē 1. vieta Jēkabam 
Šķerbergam, 2. – Leo Edvardam 
Baumanim, 3. – Tīnai Bespalo-
vai.

30. aprīlī pa klašu grupām 
notika jautra un izzinoša digi-
tālā spēle “Gudrs, vēl gudrāks!”

No 3. maija atkal visi bijām 
spiesti strādāt attālinātā režī-
mā, cerot kaut vismaz vienu 
līdz divas nedēļas mācību gada 
noslēgumā pabūt skolā. Tikai 
28. maijā klašu grupas devās 
pārgājienos, lai iepazītu dabas 
un kultūrvēsturiskos objektus 
skolas tuvākā un tālākā apkār-
tnē un būtu kopā pirms došanās 
vasarā.

31. maijā 9. klases skolēni sa-
tikās skolas “Pēdējā zvana” svēt-
kos, bet 12. jūnijā svinīgos aps-
tākļos, ievērojot valstī noteiktos 
Covid-19 ierobežojumus, saņē-
ma apliecības par iegūto vispā-
rējo pamatizglītību.

Mācību gada noslēguma “Pa-
teicības dienā” atzinību izteicām 
un balvas par sasniegu miem 
mācību gada laikā pasniedzām 
šādiem sko lēniem: Annikai 
Straupei, Paulai Keitai Stivriņai 

Foto: Gunita Barkāne

lo laimi, turklāt, vēlams, tādu, 
kuras iegūšanai nebūtu īpaši 
jācenšas. Ceļojot sastopoties ar 
neparedzētām grūtībām, Die-
gabiksis noskaidroja, vai bez 
darba un pūlēm vispār ir iespē-
jams sasniegt to, ko katrs vēlās. 
Gatavojoties koncertam un tā 
laikā bērni lieliski parādīja, kāda 
ir viņu zināšanu bāze, absolvē-
jot pirmsskolu. Viņi skaidri de-
monstrēja savu gatavību skolai. 
Drabešu Jaunās pamatskolas 
direktore Kristīne Paisuma ar 
lepnumu un pateicību absol-
ventiem dāvāja apliecības par 
pirmsskolas beigšanu un katram 
bērnam – savu pirmo persona-
lizēto zelta pildspalvu. Esam 
pateicīgi ikvienam pirmsskolas 
darbiniekam par ieguldījumu 
absolventu audzināšanā, kas ir 
grūts, atbildīgs, bet arī bezgala 
interesants un aizraujošs darbs. 
Esam pateicīgi arī pirmsskolēnu 
vecākiem par atbalstu, jo tikai 
ar vecāku palīdzību šo dienu 
bija iespējams padarīt tik ļoti 
emocionālu, prieka un pārstei-
gumu pilnu. Dienas noslēgumā 
bērni pie svētku galda mielojās 
ar pašu gatavotiem salātiem, 
dārzeņiem, augļiem, sviestmai-
zēm un dažādiem saldiem gar-
dumiem. 

Drabešu Jaunās pamatsko-
las komanda topošajiem pir-
mās klases skolēniem novēl, lai 
pirmsskolas izglītības iestādē 
pavadītais laiks paliek atmiņā kā 
skaists bērnības piedzīvojums, 
lai saulaina vasara, lai 1.  sep-

tembrī ir drošs solis uz skolu, 
jaukas skolotājas un brīnišķīgi 
draugi! Vecākiem vēlam spēku, 
izturību un mīlestību!

Arī skolas 2020./2021.mācī-
bu gada noslēguma diena bija 
emocijām bagāta. Visu mai-
ja mēnesi mācoties attālināti, 
31.  maijā mums bija tas prieks 
klašu grupās tikties klātienē. 
Satikšanās prieks un aizkusti-
nājums mijās ar mulsumu un 
skumjām – ka satiekamies, lai 
atkal tūlīt atvadītos, dodoties 
vasaras atpūtā. Priecājamies un 
pateicamies par mūsu skolēnu 
centību, izturību un lieliskajām 
sekmēm. Neskatoties uz grū-
tībām attālināto mācību laikā, 
saņemtas vairākas zelta liecības 
un neskaitāmas sudraba liecī-
bas. Lepojamies ar mūsu skolē-
nu sasniegumiem. Īpašs paldies 
vecākiem un vecvecākiem par 
sadarbību, atbalstu, komandas 
garu un ģimenisku pleca sajūtu, 
atbalstot bērnus mācību proce-
sā. Sirsnīgs paldies arī ikvienam 
pedagogam par izturību, neno-
gurstošu pacietību un optimis-
mu.

Pateicamies Amatas nova-
da pašvaldībai un īpaši Elitai 
Eglītei par atbalstu, sapratni un 
sirdssiltumu mūsu sadarbības 
laikā.

Drabešu Jaunās pamatskolas 
komanda ikvienam novēl šova-
sar smelties enerģiju saules sta-
ros un gūt prieku, ko dod vasa-
ra! Uz atkalsatikšanos!

(1.  kl.), Agatei Belinskai, Ievai 
Bērziņai (2. kl.), Martai Mazpo-
lei, Melānijai Reinholdei (3. kl.), 
Jēkabam Šķerbergam (4.  kl.), 
Danam Baumanim, Dārtai 
Brunzātei, Markusam Zaharo-
vam (5.  kl.), Martam Matīsam 
Nagainim (6.  kl.), Elīnai Brīv-
manei, Annai Zīlei Lukstiņai, 
Saritai Tauniņai (9.  kl.). Skolas 
ceļojošo balvu “Kāpnes” par lie-
lāko vidējās atzīmes kāpināju-
mu salīdzinājumā ar iepriekšējā 
semestra vidējo atzīmi saņēma 
Dārta Brunzāte.

Skola arī šajā mācību gadā 
turpināja piedalīties dažādos 
gan valsts, gan starptautiskos 
skolu sadarbības projektos. 
Programmā “Latvijas skolas 
so ma” attālinātajās nodarbī-
bās skolēni iepazinuši Āraišu 
ezerpils vēsturi, noskatījušies 
Laboratorium Zinātnes teātra 
nodarbību, piedalījušies “Dzī-
vās skaņas” koncertlekcijās un 
līdzdarbojās teātra izrādē “Ta-
ņas dzimšanas diena”. Skolēni 
iesaistījās digitālajās “Latvijas 
Meža dienās”. Esam saņēmu-
ši dabas un tehnoloģiju parka 
“Urda” pateicību par dalību ak-
cijā “Atklāj kopā ar Urdu” (SIA 
“ZAAO”), 2. vietas diplomu 
(par otro lielāko savākto apjomu 
uz vienu izglītojamo) un naudas 

balvu 200 eiro vides ekskursijai 
par panākumiem makulatūras 
un PET pudeļu vākšanas akcijā 
“Dabai labu darīt”. Šeit aktīvā-
kās bija Dārtas Brunzātes, Evas 
Mednes un Paulas Keitas Stiv-
riņas ģimenes. Čakli šajā akcijā 
iesaistījušās arī Mareka Zvej-
nieka, Noras Čičkanovas, Ievas 
Bērziņas, Markusa Zaharova, 
Jēkaba Šķerberga, kā arī Melā-
nijas Reinholdes, Annas Zīles 
Lukstiņas ģimenes. Arī nākamā 
mācību gada rudenī (darbs da-
rāms jau vasarā) turpināsim būt 
aktīvi akcijā “Dabai labu darīt”.

Vecāki atzinīgi novērtēja 
pašvaldības piešķirto līdzekļu 
izlietojumu pārtikas paku saga-
tavošanā skolēnu attālināto mā-
cību mēnešos un pateicas skolas 
ēdnīcas personālam par iegul-
dījumu paku satura apzināšanā, 
komplektēšanā un piegādē. 

Paldies Amatas novada paš-
valdībai un Skujenes pagasta 
pārvaldei par veiksmīgo sadar-
bību! Paldies vecākiem par sa-
pratni, ieinteresētību un iegul-
dījumu mūsu kopīgā izglītības 
un audzināšanas darbā!

Lai visiem silta, saulaina un 
priecīga vasara!
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Ir sirdis, kas vairāk par sauli 
Dot gaismu un siltumu spēj.

(A. Apse)

Sanda Salmiņa, 
Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka 
muzejpedagoģe

Skolēni vienmēr ir bijuši svarīgi ap-
meklētāji Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā 
parkā. Diemžēl līdz ar epidemoloģiska-
jiem ierobežojumiem zinātkārā satikša-
nās klātienē vairs nebija iespējama. Taču 
tas nebūt neapslāpēja abu pušu vēlmi 
satikties tādā formātā, kāds ir iespējams. 

Pēc skolu vēlmju apkopošanas anke-
tās gada sākumā tapa divas tiešsaistes 
nodarbības – “Āraišu ezerpils. Jautājumu 
tikpat, cik atbilžu” un “Lidojošo ezeru 
teikas. Pasaka vai vēstures avots?”. Abas 
tika apstiprinātas programmā “Latvijas 
skolas soma” un nodarbību norise varēja 
sākties. 

Kā tas bija sagaidāms, vispieprasītākā 
nodarbība bija “Āraišu ezerpils. Jautāju-
mu tikpat, cik atbilžu”. Tajā  skolēni ar 
jautājumu un atbilžu palīdzību tiek ie-
pazīstināti ar ikdienas dzīvi ezerpilī. Sa-
vukārt nodarbība “Lidojošo ezeru teikas. 
Pasaka vai vēstures avots?” ir padziļinā-
ta nodarbība, kas veltīta vēstures avotu 
analīzei un izvērtēšanai un iepazīstina 

Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā 
parkā aizvadīta pirmā attālināto 
nodarbību sezona

Kapusvētki Zaubē 
 Sila kapos 1. augustā plkst. 14.00
 Vidus kapos 15. augustā plkst. 14.00
 Āžkalna kapos 15. augustā plkst.16.00
Kapusvētki Skujenē 
 Kosas kapos 4.jūlijā plkst. 13.00
 Krustkalnu kapos 4.jūlijā plkst. 14.00
 Skujenes kapos 1. augustā:
  plkst. 11.00 dievkalpojums Skujenes baznīcā,
  plkst. 13.00 kapusvētki
 Cieļu kapos 8. augustā plkst. 14.30
Kapusvētki Nītaurē 
 Ev. luterāņu kapos  31. jūlijā plkst. plkst. 14.00
Kapusvētki Drabešos
 8. augustā
 Āraišu jaunajos kapos plkst. 13.00 
 Vanagu kapos plkst. 14.00

Ministru kabinets 1. jūnijā pie-
ņēma grozījumus MK 2020. gada 
9. jūnija noteikumos nr. 360 “Epi-
demioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības iero-
bežošanai”, nosakot epidemioloģis-
kās drošības prasības dievkalpoju-
mu norises vietās mirušo piemiņas 
dienās (kapusvētkos). 

Kaut gan kapusvētki tiek notu-
rēti ārā, lai nodrošinātu maksimālo 
piesardzību atbilstoši valdības lē-
mumiem, šādu dievkalpojumu no-
rises vietā, kapsētā un piegulošajā 
teritorijā, stingri ir jāievēro vismaz 
divu metru distance un jālieto mu-
tes un deguna aizsegi. Distances 
neievērošana ir pieļaujama starp 
personām, kas dzīvo vienā mājsai-
mē, starp vecākiem un viņu nepiln-
gadīgajiem bērniem, ja viņi nedzīvo 
vienā mājsaimē, starp personām, 
kuras distancēšanās prasības ne-
var ievērot dienesta pienākumu 
dēļ. Tāpat atbilstoši pieņemtajiem 
lēmumiem ap ģimenes vai dzimtas 
kapavietām var pulcēties līdz 10 

Drabešu pagastā
Vitalijs Arhipovs (07.05.1938. – 10.05.2021.)

Biruta Buka (24.01.1927.–24.05.2021.)
Zinaida Priedniece (10.02.1947.–06.06.2021.)
Mikolass Vincunas (19.06.1936.–08.06.2021.)

Nītaures pagastā
Aleksandrs Kušķis (15.05.1939.–09.06.2021.)

Skujenes pagastā
Anatolijs Badaško (15.09.1956.–09.06.2021.) 

Zaubes pagastā
Antoņina Ignatoviča (12.05.1932.–03.06.2021.)

personām no divām mājsaimēm, 
ievērojot distanci no pārējām per-
sonām. 

Lai informētu kapusvētku ap-
meklētājus, reliģiskajām orga-
nizācijām sadarbībā ar kapsētas 
apsaimniekotāju visiem redzamā 
vietā jānovieto informācija par 
epidemioloģiskās drošības un pie-
sardzības prasībām, t. sk. distances 
ievērošanu un mutes un deguna 
aizsegu lietošanu. 

Lai izvairītos no drūzmēšanās, 
reliģiskajām organizācijām, kas no-
tur kapusvētkus, sadarbībā ar kap-
sētas apsaimniekotāju ir jānodro-
šina cilvēku plūsmas organizēšana 
un kontrole norises vietā. 

Garīgajam un kalpojošajam per-
sonālam, kas iesaistīts dievkalpoju-
ma noturēšanā, bet to nevada, mu-
tes un deguna aizsegu lietošana ir 
obligāta visu dievkalpojuma laiku, 
savukārt garīdznieks, vadot diev-
kalpojumu savu amata pienākumu 
ietvaros, mutes un deguna aizsegu 
var nelietot. Ikviens joprojām ir ai-

1. jūnijā tika pieņemti grozījumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežojumu 
attiecināmībā uz kapusvētkiem

Kapusvētki Amatas novadā

Kultūras ministrija 26. maijā uz-
sāka informatīvo kampaņu “Atras-
tā Latvija”, aicinot epidemioloģiski 
drošā veidā Latvijas iedzīvotājus 
apmeklēt tūrisma objektus.

Latvijas reģionos izbūvēti un at-
jaunoti 60 kultūras un dabas man-
tojuma objekti – muižas, pilis, baz-
nīcas, torņi, parki, muzeji, estrādes, 
dabas takas, dārzi, tilti, promenā-
des, pludmales un citas vietas. Visi 
šie objekti sarindoti 7 kultūras un 
dabas mantojuma ceļos, kurus ie-
pazīstot, var atrast un izprast Latvi-
jas unikālās vērtības. Baltijas ceļā ir 
iekļauts arī Āraišu ezerpils Arheo-
loģiskais parks. 

Vairāk par kampaņu – mājaslapā 
www.atrastalatvija.lv.  

Āraišu ezerpils 
Arheoloģiskais 
parks piedalās 
informatīvā 
kampaņā 
“Atrastā Latvija”

cināts īpaši izvērtēt riskus, pirms 
apmeklēt publiskās vietas, t. sk. 
dievkalpojumus ārā. Visas draudzes 
un pasākumu apmeklētāji aicināti 
ievērot epidemioloģiskās drošības 
un higiēnas prasības un izturēties 
ar atbildību pret tām, turpinot ievē-
rot maksimālu piesardzību. 

Īpašas rūpes un uzmanība ap-
meklētājiem jāpievērš riska grupās 
esošiem tuviniekiem (senioriem, 
pacientiem ar onkoloģiskām un ci-
tām hroniskām slimībām, kas paze-
mina organisma imunitāti un spēju 
pretoties Covid-19), izvērtējot arī 
alternatīvas viņu klātienes dalībai, 
piemēram, ar videozvaniem no 
norises vietas vai atsevišķu sanāk-
šanu mājās, lai riska grupās esošie 
kapusvētkus pavadītu pēc iespējas 
drošāk. Reliģiskajām organizācijām 
ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un 
citām institūcijām sabiedriskās kār-
tības un epidemioloģiskās drošības 
nodrošināšanai.

skolēnus ar teikām, kas iedvesmojušas ezerpi-
ļu meklējumus Latvijā. 

 Aprīļa otrajā pusē un maijā kopumā aizva-
dītas 40 tiešsaistes nodarbības. Iespēju dažā-
dot mācību procesu un izzināt ezerpili un tās 
folkloru izmantoja gan tuvākas skolas – Sku-
jene, Rāmuļi, Līgatne, Nītaure –, gan tālākas 
– Kuldīga,  Krāslava, Rēzekne, Maskavas svēt-
dienas skola –, tāpat vairākas Rīgas un apkārt-
nes skolas. Skolēni novērtēja iespēju pavadīt 
citādu mācību stundu, uzzināt ko jaunu un 
neparastu un komunicēt ar muzejpedagogu.  
Savukārt skolotāji priecājās par interesantām 
nodarbībām un iespēju skolēniem aktīvi līdz-
darboties, izteikt savu viedokli un domāt līdzi, 
pielietot interaktīvus digitālos rīkus. Daži sko-
lotāji atzina, ka atsevišķas meto des pielietos 
arī savā darbā. 

Lai gan šīs nodarbības nekad nevarēs aiz-
stāt klātienes efektu, tomēr tā vēl aizvien pa-
liek laba iespēja izzināt ezerpili arī neklātienē. 
Īpaši svarīgi tas var izrādīties skolēniem no 
tālākiem reģioniem, kā arī ārzemēs dzīvojo-
šajiem latviešiem. Varam droši teikt, ka pan-
dēmijas rezultātā esam paplašinājuši iespējas 
lielākam skolēnu un citu interesentu skaitam 
par mums uzzināt un iepazīt neparasto ezer-
pils stāstu! 

http://www.atrastalatvija.lv
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