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 PASĀKUMU KALENDĀRS

Līdz 
21. aprīlim

Artūra Grotes fotogrāfiju izstāde  
Ģikšu bibliotēkā 

Līdz 
23. aprīlim

Maijas Brašmanes mākslas darbu izstāde
Ieriķu bibliotēka

18.
aprīlī

Tekstilmozaīka 
(Pieteikšanās, zvanot Inesei Rozei, t. 29199870 )
Amatu mājā, Drabešu muižā plkst.18.00

20. un 27.
aprīlī

Keramikas nodarbība
(Pieteikšanās, zvanot Inesei Rozei, t. 29199870 )
Amatu mājā, Drabešu muižā plkst.18.00

21.
aprīlī

Zoles turnīrs.  Pieteikšanās un sīkāka informā
cija – t. 22030148 (Roberts Nagainis)
Skujenes tautas namā 

23.
aprīlī

Tikšanās ar mākslinieci Maiju Brašmani. 
Stāsts par izstādi, iepazīšanās ar mākslinieces 
autortehniku, loterijā izlozēs 3 mākslinieces darbus.
Ieriķu bibliotēkā plkst. 18.30

No 23. aprīļa 
līdz 

11. maijam

Izstāde “Lieta ar dvēseli”
Skujenes bibliotēkā

25. aprīlī

Skolēnu deju kolektīvu koncerts. 
Piedalās skolēnu deju kolektīvi no Amatas, 
Nītaures, Liepas, Raunas, Straupes, Cēsīm
Amatas kultūras centrā plkst. 11.00

4. 
maijā

Baltā galdauta svētki
Nītaures centrā plkst. 10.00
Baltā galdauta svētki
Amatas kultūras centrā plkst. 11.00
Baltā galdauta svētki
Skujenes tautas namā un bibliotēkā plkst. 11.00
Baltā galdauta svētki
Ieriķu bibliotēkā plkst. 12.00
Baltā galdauta svētki
Zaubes evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 12.00 
Baltā galdauta svētki
Līvu bibliotēkā plkst. 14.00

5. 
maijā

Kapelas “Aizezeres muzikanti” koncerts 
Zaubes kultūras namā plkst. 18.00. Ieeja bez maksas

8. 
maijā

Vakarēšana ar stāstnieci  
(Pieteikšanās, zvanot Inesei Rozei, t. 29199870 )
Amatu mājā, Drabešu muižā plkst.18.00

10. 
maijā

Baltā galdauta svētki 
Rakstnieku parkā Spāres muižā plkst. 11.00. 
Pieteikšanās obligāta: t. 26558464 vai epasts: 
mariterukmane@inbox.lv līdz 3. maija plkst. 12 00. 

19. 
maijā

Nūjošanas pasākums
Āraišu vējdzirnavu atklāšana
Muzeju nakts Āraišu arheoloģiskajā parkā 
Precīzāka informācija tiks ievietota mājaslapā

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Par labo ir jāstāsta! 
Sākot ar 4. maiju, aicinām 

ieteikt
Amatas novada 

lepnuma 2018 kandidātus!
#LV100 

Šī gada 5. aprīlī svinīgā Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) Lielo 
nodokļu maksātāju apbalvoša
nas pasākuma laikā finanšu mi
nistre Dana ReiznieceOzola un 
Valsts ieņēmumu dienesta ģe

nerāldirektora p.i. Dace Pelēkā 
pasniedza īpaši šim pasākumam 
darinātas balvas un atzinības 
rakstus 2017.  gada lielākajiem 
nodokļu maksātājiem divdesmit 
dažādās nominācijās. 

Apbalvoti 2017. gada lielākie nodokļu 
maksātāji, arī Amatas novadā esošais SIA EKJU

No kreisās: VID ģenerāldirektora p.i. Dace Pelēkā, viens no SIA “EKJU” 
īpašniekiem un vadītājiem Jānis Splīte, finanšu ministre Dana Reizniece-
Ozola

AMATAS KULTŪRAS 
CENTRĀ                                             

4. maijā plkst. 11.00, svinot 
“Baltā galdauta” svētkus, godā 
celsim ģimenes, savas dzimtas 
vērtības. Tie var būt stāsti par 
ģimenei  īpašām lietām, īpašiem 
cilvēkiem, stāsti par tradīcijām 
un stāsti par dzimtaskokiem.

Ģimenes vērtība ir arī pīrā
gu un plātsmaižu receptes no 
vecmāmiņu recepšu krājumiem. 
Tādēļ priecāsimies par cienas
tam līdzpaņemtiem pīrāgiem.

Tiksimies:
•	lai	pie	kultūras	 centra	kopā	

ar folkloras kopu “Māras bērni’’ 
ieskandinātu latvju zīmes, kas 
ir mūsu spēks un atbalsts. Šo
reiz Ģikšos uzziedēs saulīte sie
viešu spēkam, būs izveidota arī 
Jāņu zīme – puišu prātam, akas 
zīme  – ģimenes stiprumam un 
Māras krusts – nelaimju atvairī
šanai;

•	lai	kopīgi	klātu	svētku	galdu;
•	lai	 stāstītu	 un	 klausītos	

dzimtu stāstus. Aicinām ņemt lī
dzi savus dzimtaskokus, par kuru 
tapšanu esat gatavi pastāstīt.

Jautājumi un sīkāka infor
mācija par pasākumu pa tālr. 
28624831.

IERIĶU BIBLIOTĒKĀ                
4. maijā plkst. 12.00 tiks at

klāta izstāde “Senāk un tagad”, 
kurā būs aplūkojamas fotogrā
fijas no Ieriķu apkārtnes, kas 
vienā un tajā pašā vietā uzņem
tas pirms daudziem gadiem un 
mūsdienās.

Pēc izstādes atklāšanas: mu
zikāls priekšnesums un sarunas 
par dzimtas vērtībām pie balti 
klāta galda ar līdzi atnestiem 
groziņiem. 

LĪVU BIBLIOTĒKĀ                  
4.  maijā plkst. 14.00 pasā

kums “Vai spēsim to saglabāt?”
•	Vietējo	 autoru	 dabas	 skatu	

fotogrāfiju izstāde “Vai spēsim 
to saglabāt...”;

•	Līvu	ciema	iedzīvotājs	And
ris Jansons dalīsies savā pieredzē 
par dzimtas vēstures saglabāša
nu;

•	Amatas	 novada	 folkloras	
kopas “Ore” un Drabešu muižas 
muzikantu koncerts – dziesmas, 
ziņģes un danči no folklorista 
Voldemāra Stelberga vākuma 
Drabešu apkārtnē un Amatas 
novadā;

•	Sarunas	 pie	 baltā	 galdauta,	
līdzi paņemtā cienasta baudīša
na un dziesmas kopā ar Drabešu 
muzikantiem.

NĪTAURĒ                                      
Nītaures centrā plkst. 10.00 
Baltā galdauta brokastis ar 

groziņiem. 
Spēle par Nītauri. 
Ķirbju sēšana kūdras podiņos 

kā ieguldījums ikgadējiem Ražas 
svētkiem rudenī. 

Galda dziesmas ar pavadīju
mu un simtgades pasākumu ide
ju apspriešana.

Nītaures bibliotēkā litera
tūras izstāde par dzimtaskoka 
vei došanu ar izveidotiem piemē
riem.
SKUJENĒ                                       

Skujenes tautas namā 
plkst.  11.00 svētku koncerts ar 
grupu “Galaktika”. Ieejas maksa 
3 EUR.

Iedzīvotāji joprojām aicināti 
nest materiālus izstādei “Lieta ar 
dvēseli”, kam oficiālā atklāšana 
paredzēta 4. maijā pēc koncerta. 
Pēc izstādes atklāšanas aptuve
ni 12.30 pārvaldes pagalmā (vai 
sliktu laikapstākļu gadījumā – 
tautas namā) cienāšanās un sa
runas pie balti klāta galda.

SPĀRĒ                                             
10. maijā plkst. 11.00 Bal-

tā galdauta svētki Rakstnie-
ku parkā, Spāres muižā. 
15 jaunu koku stādīšana, saru

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI AMATAS 
NOVADĀ – KATRĀ PAGASTĀ!

SIA “EKJU” balvu saņēma 
nominācijā “2017.  gada lielā-
kais darbaspēka nodokļu mak-
sātājs Vidzemes plānošanas re-
ģionā mazo nodokļu maksātāju 
grupā (komercsabiedrība)”.

VID ģenerāldirektora pienā
kumu izpildītāja Dace Pelēkā 
pasākumā atzina: “Galvenais 
kritērijs, par kuru vēlos pateikt 
paldies ne tikai svētkos, bet arī 
ikdienā, – godprātīga attieksme 
pret valsti un iedzīvotājiem. Lat
vija šogad svin simtgadi, savu
kārt VID tā ir 25 gadu jubileja. 
Šajā laika posmā ir attīstījusies 
gan mūsu valsts, gan uzņēmēj
darbības vide. VID ir gājis kop
solī ar uzņēmējiem, pilnveidojis 
sniegtos pakalpojumus. Valsts 
sektorā strādājošajiem un uzņē
mējiem ir svarīgi turpināt augš
upeju vienotā kopsolī vismaz 
nākamos 100 gadus!”

Turpinājums 2. lpp.

nas ar Latvijā zināmiem literā
tiem. Detalizētāka informācija 
par pasākumu 8. lpp.

ZAUBĒ                                              
4. maijā plkst. 12.00 Zaubes 

evaņģēliski luteriskajā baznī-
cā mācītāja uzruna un izstādes 
“Lieta ar dvēseli”, kuras veido
šanā aicināti iesaistīties Zaubes 
iedzīvotāji, atklāšana. Svētku 
koncerts “Sapņu zeme” – soliste 
Evita Zālīte un ērģelniece Santa 
Jākobsone. 

5. maijā plkst. 18.00 Zaubes 

kultūras namā LR neatkarības 
atjaunošanas dienai veltīts svēt
ku koncerts, muzicēs kapela no 
Kokneses “Aizezeres muzikanti”. 

KANDIDĀTU PIETEIKŠANA 
AMATAS NOVADA 
LEPNUMS 2018                             

Sākot ar 4.  maiju, aicinām 
pie teikt kandidātus “Amatas 
novada lepnums 2018” nominā
cijām. Tiks atvērta elektroniskā 
balsošana, kā arī balsošanas kas
tes bibliotēkās, pārvaldēs, veika
los, pasākumos. 



www.amatasnovads.lv2

2018. gada 21. martā Ama-
tas novada domes sēdē tika iz-
skatīti šādi jautājumi:

•	 par	 kārtības,	 kādā	 orga
nizējama skolēnu un studentu 
prakse vasarā Amatas novadā 
2018. gadā, apstiprināšanu;

•	 par	 nekustamo	 īpašumu	
“Vendi” un “Kāres” maiņu;

•	 par	 nekustamo	 īpašumu	
“Everti” un  “Kurmju iela” mai
ņu;

•	 par	Amatas	novada	Spāres	
internātpamatskolas saimniecis
ko, tehnisko un medicīniskā per
sonāla darbinieku amata vienību 
saraksta apstiprināšanu;

•	 par	 domes	priekšsēdētājas	
Elitas Eglītes ikgadējo apmaksā
to atvaļinājumu;

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	
nodokļa atvieglojumiem daudz
bērnu ģimenei;

•	 par	 grozījumiem	 Amatas	

novada domes 24.01.2018. sēdes 
Nr. 2 lēmumā “Par zemes ierī
cības projekta apstiprināšanu 
Amatas pagasta nekustamā īpa
šuma “Jaunkauļi” sadalīšanai”;

•	 par	zemes	ierīcības	projek
ta apstiprināšanu Nītaures pa
gasta nekustamā īpašuma “Jaun
domēri” sadalīšanai;

•	 par	 zemes	 vienības	 daļas	
lietošanas mērķa noteikšanu 
Skujenes pagasta nekustamajā 
īpašumā “Celmi”;

•	 par	 zemes	 nomas	 līgumu	
apstiprināšanu;

•	 par	deklarētās	dzīvesvietas	
anulēšanu;

•	 par	 Drabešu	 pagasta	 ne
kustamā īpašuma “Krasta iela 1” 
sadalīšanu;

•	 par	 Drabešu	 pagasta	 ne
kustamo īpašumu “Jaunrīti”, 
“Pipari”, “Pucani”, “Gundegas”, 
“Verbenas” un “Noragas”  robe

21. marta domes sēdē

Amatas novada pašvaldība pieteikties vasaras praksei īpaši 
aicina studentus, kuru studiju virziens ļauj apgūt praktiskās 
iemaņas darbā, strādājot kā teritorijas plānošanas un zemes 
lietu speciālistam, tūrisma speciālistam, IT speciālistam.

Izglītojamo pieteikšanās praksei līdz 31. maijam; 
strādāšana laika posmā no 11. jūnija līdz 24. augustam pēc 
savstarpējas vienošanās.

Gaidīsim jūsu pieteikuma anketasiesniegumus!

Apstiprināts ar Amatas nova
da domes  2018. gada 21. marta 
sēdes Nr.  5 lēmumu (protokols 
Nr. 5, 1.§).

Izdoti saskaņā Izglītības liku
ma 17. panta pirmo daļu, Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 72. 
panta pirmās daļas 2. punktu un 
73. panta pirmās daļas 6. punktu.

I. Vispārējie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka kār

tību, kādā organizējama skolēnu 
un studentu (turpmāk tekstā – 
skolēns) prakse vasarā pamat
izglītības, vidējās izglītības un 
augstākās izglītības programmā 
iegūto zināšanu, prasmju un at
tieksmju nostiprināšanai.

1.2. Skolēnu vasaras prak
ses mērķis – organizēt skolēnu 
vasaras praksi skolēnu vasaras 
brīvlaikā (jūnijs, jūlijs, augusts), 
dodot iespēju skolēniem prak
tiski sagatavoties konkurētspējai 
darba tirgū, radot iespēju apgūt 
nepieciešamās pamatprasmes 
un iemaņas.

1.3. Nodarbinātības pasākumi 
tiek nodrošināti Amatas novadā 
deklarētiem skolēniem vecumā 
no  15 līdz 18 gadiem un studen
tiem līdz 25 gadiem.

1.4. Noteikumos izmantotie 
termini:

1.4.1. Skolēni – pusaudži ve
cumā no 15 līdz 18 gadiem un 
augstāko mācību iestāžu audzēk
ņi līdz 25 gadiem (līdz 5 prakses 
vietām), kuru dzīvesvieta dekla
rēta Amatas novada teritorijā.

1.4.2. Vasaras prakses orga
nizators – Amatas novada paš
valdība (turpmāk tekstā – Paš

valdība), kura Amatas novadā 
nodrošina konkrētu zināšanu, 
prasmju apguves organizēšanu 
skolēniem vasaras prakses lai
kā atbilstoši Latvijas Republikā 
spēkā esošiem normatīvajiem 
aktiem.

1.4.3. Skolēnu prakse vasarā – 
noteiktu zināšanu un prasmju 
apguve, kas nav pretrunā ar Lat
vijas Republikā spēkā esošajos 
normatīvajos aktos noteiktajiem 
bērnu darba ierobežojumiem, 
kas nav kaitīga skolēna drošībai, 
veselībai, tikumībai un attīstībai.

1.4.4. Skolēnu vasaras prakses 
darba laiks un samaksa – noteik
tu zināšanu un prasmju apguvē 
pavadot ne vairāk kā 4 stundas 
dienā un 20 stundas nedēļā, un 
ne vairāk kā divas nedēļas vie
nam skolēnam vienas vasaras 
laikā, saņemot atlīdzību valstī 
noteiktās minimālās stundas ta
rifa likmes apmērā par faktiski 
nostrādātajām stundām.

1.4.5. Līgums par vasaras 
prakses uzdevumu veikšanu – 
Latvijas Republikā spēkā eso
šajiem normatīvajiem aktiem 
atbilstoši noformēta rakstveida 
vienošanās starp skolēnu un 
Pašvaldību.

1.5. Skolēnu vasaras prakses 
uzdevumi:

1.5.1. sniegt skolēniem izprat
ni par profesijām un nepiecieša
mo zināšanu līmeni tajās, darba 
saturu, pienākumiem, perspektī
vu, kā arī profesionāļu uzraudzī
bā iespēju gūt pirmo praktisko 
pieredzi,

1.5.2. lietderīgi pavadīt mācī
bu gada vasaras brīvdienas

II. Skolēnu prakses vasarā 
organizēšanā iesaistīto pušu 
kompetence

2.1. Pašvaldības kompetence:
2.1.1. skolēnu prakses vasarā 

organizēšanai izveidot komisi
ju, kuru apstiprina ar Amatas 
novada domes priekšsēdētājas 
rīkojumu;

2.1.2. veikt skolēnu vasaras 
prakses organizēšanu un finan
sēšanu apstiprinātā budžeta 
ietvaros, nodrošinot darba sa
maksu skolēniem par padarīto 
darbu 7 darba dienu laikā pēc 
darba laika uzskaites tabeles un 
pārskata par kvalitatīvi veiktu 
darbu prakses laikā iesniegšanas 
Pašvaldībā;

2.1.3. ierādīt skolēnam no
teiktu vasaras prakses uzdevuma 
apjomu;

2.1.4. iecelt vasaras prakses 
vadītāju, kurš uzraudzītu skolē
nu vasaras praksi;

2.1.5. ziņot Pašvaldības komi
sijai par skolēna vasaras prakses 
norisi;

2.1.6. nodrošināt darba aiz
sardzības noteikumiem atbil
stošus apstākļus vasaras prakses 
uzdevumu veikšanai;

2.1.7. veikt skolēnu vasaras 
prakses uzdevumu veikšanas lai
ka uzskaiti;

2.1.8. instruēt par darba dro
šības prasībām, kuras jāievēro, 
veicot vasaras prakses uzdevu
mu.

2.2. Komisijas kompetence:
2.2.1. organizēt skolēnu pie

teikšanos un pieteikumu anke
tu – iesniegumu izvērtēšanu;

2.2.2. izvērtēt un izraudzīties 
Latvijas Republikā spēkā esoša
jiem normatīvajiem aktiem at
bilstošas skolēnu vasaras prakses 
vietas;

2.2.3. organizēt Pašvaldības, 
skolēnu un viņu vecāku vai per
sonu, kas realizē vecāku varu, 
tikšanos (turpmāk tekstā – Ve
cāki);

2.2.4. pamatojoties uz skolē
nu pieteikumu anketu – iesnie
gumu un ārsta izziņu, izvērtēt 

un piedāvāt noteiktu vasaras 
prakses vietu;

2.2.5. konstatējot skolēna 
attiecīgu prasmju un iemaņu 
trūkumu vai nevērīgu attieksmi 
pret veicamo uzdevumu vasaras 
prakses laikā, izvērtēt iespēju 
noteiktā uzdevuma izpildē sko
lēnu aizstāt ar citu.

2.3. Skolēna kompetence:
2.3.1. iesniegt pieteikumu an

ketu – iesniegumu Pašvaldībā 
vai novada izglītības iestādē par 
vēl mi piedalīties skolēnu vasaras 
prak sē un ārsta izziņu par veselī
bas stāvokli;

2.3.2. veikt Izpildītāja uzdoto 
uzdevumu noteiktajā apmērā, 
termiņā un pēc iespējas labākā 
kvalitātē;

2.3.3. neveikt nekādus pasā
kumus, kas varētu apdraudēt 
paša skolēna un citu skolēnu ve
selību vai dzīvību;

PIETEIKUMA ANKETA – IESNIEGUMS

Ziņas par skolēnu (aizpilda skolēns vai students)
Vārds, uzvārds__________________________________________
Personas kods __________________________________________
Adrese: ________________________________________________ 
                                        (Pieraksta (deklarētā) adrese)
__________________________________________________________ 
                                        (Faktiskā dzīvesvietas adrese)
Tālrunis___________________________________________________
e pasts____________________________________________________
Mācos _______________________________ skolā vai augstskolā
 _____________________________________ klasē vai kursā.
Iepriekšējās darba iemaņas:
Kur strādāts iepriekš:________________________________________
Laiks, kurā lūdzu neplānot vasaras praksi ______________________
PARAKSTS __________________________
DATUMS ____________________________

Vecāku piekrišana (aizpilda skolēna vecāki/aizbildņi). 
Studentam nav nepieciešams)

Es __________________________ māte, ____________________, 
     (bērna vārds, uzvārds)              (mātes vārds, uzvārds)
piekrītu, ka mans bērns piedalās vasaras praksē.
PARAKSTS ________________  DATUMS __________________

Es __________________________ tēvs, _____________________, 
         (bērna vārds, uzvārds)           (tēva vārds, uzvārds)
piekrītu, ka mans bērns piedalās vasaras praksē
PARAKSTS_______________ DATUMS____________________

Kārtība, kādā organizējama skolēnu un studentu prakse vasarā Amatas novadā
2.3.4. ievērot darba aizsardzī

bas prasības.

III. Skolēnu pieteikums un 
nosūtīšana praksē

3.1. Skolēns Pašvaldības no
teiktajā termiņā iesniedz pietei
kumu, pievienojot ārsta izziņu 
par veselības stāvokļa atbilstību 
vasaras prakses veikšanai.

3.2. Pašvaldības izveidotā 
ko misija izvērtē tos skolēnu ie
sniegtos pieteikumus – anketas, 
kas iesniegti termiņā un kam 
pievienoti visi noteiktie doku
menti.

3.3. Pašvaldības izveidotā 
darba grupa līdz noteiktajam 
termiņam pieteikumu iesniegša
nas secībā nosaka skolēnu vasa
ras prakses vietu.

3.4. Pašvaldība desmit dienu 
laikā informē skolēnu par  rezul
tātiem.

žu pārkārtošanu;
•	 par	zemes	ierīcības	projek

ta apstiprināšanu Amatas pagas
ta nekustamā īpašuma “Piemi
nekļi” sadalīšanai;

•	 par	zemes	ierīcības	projek
ta apstiprināšanu Drabešu pa
gasta nekustamā īpašuma “Pa
eglītes 2” sadalīšanai;

•	 par	 projekta	 “Energoefek
tivitātes paaugstināšana Amatas 
novada pašvaldības ēkā – Dra
bešu sākumskolā (Drabešu Jau
najā pamatskolā)” iesnieguma 
iesniegšanu un pašvaldības līdz
finansējuma nodrošināšanu pro
jekta īstenošanai;

•	 par	 Drabešu	 pagasta	 ne
kustamā īpašuma “Baznīcas 
Bērzi” sadalīšanu.

Nākamā domes sēde 25. ap-
rīlī plkst. 15.30.

Turpinājums no 1. lpp.

Finanšu ministre Dana Reiz
nieceOzola: “Man kā mērķ
tiecīgam cilvēkam vistuvāk pie 
sirds ir tie, kuri savu patriotismu 
pauž darbos. Iespējams, viscil
denākais darbs, ko dara īstens 
savas valsts patriots, – viņš godī
gi maksā nodokļus. Sumināsim 
tos, kuri neslēpj algas aploksnē 
un rūpējas par savu darbinieku 
sociālo nodrošinājumu. Paldies, 
ka jūs esat izvēlējušies par savu 
uzņēmējdarbības vietu Latviju! “ 

Lielākie nodokļu maksātāji 
tika godināti jau 21. gadu. Svi
nīgais pasākums norisinājās 
VID administratīvajā ēkā Tale
jas ielā 1, Rīgā, klātesot arī VID 

sadarbības partneru – Latvijas 
Darba devēju konfederācijas, 
Latvijas Tirdzniecības un rūp
niecības kameras un Latvijas 
Nodokļu konsultantu asociāci
jas – pārstāvjiem.

SIA “EKJU” saka lielu paldies 
ikvienam strādājošajam, kā arī 
bijušajiem darbiniekiem par ie
guldīto darbu uzņēmuma attīs
tībā, jo “EKJU” lielākā vērtība ir 
darbinieki. Tāpat uzņēmums pa
teicas pašvaldībai par atsaucību 
un sniegto atbalstu infrastruktū
ras attīstībā.  

VID Sabiedrisko attiecību daļas 
galvenā speciāliste 

Evita Teice-Mamaja un 
Finanšu ministrijas Komunikācijas 

departamenta direktors 
Aleksis Jarockis

Apbalvoti 2017. gada lielākie nodokļu 
maksātāji, arī Amatas novadā esošais 
SIA EKJU
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Lai aizsargātu un attīstītu 
Latvijas kultūras un dabas vēr
tības, turpmāko divu gadu laikā 
ar Eiropas Savienības projekta 
“Kultūra, vēsture, arhitektūra 
Gaujas un laika lokos” līdzfi
nansējumu tiks veiktas nozīmī
gas investīcijas deviņos valsts 
nozīmes kultūras mantojuma 
objektos, ne vien tos saglabājot 
un atjaunojot, bet arī paaugsti
not to pieejamību sabiedrībai, 
kā arī radot jaunus, mūsdienīgus 
pakalpojumus un sekmējot kat
ras vietas potenciāla pilnvērtīgu 
izmantošanu. 

5.  martā Siguldas novada 
pašvaldība kā vadošais projekta 
partneris parakstīja vienošanos 
ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par septiņu pašvaldību 

administratīvajās teritorijās eso
šo deviņu valsts nozīmes kultū
ras mantojuma objektu atjauno
šanu un saglabāšanu. 

Projekta “Kultūra, vēsture, 
arhitektūra Gaujas un laika lo
kos” kopējās plānotās izmaksas 
9 385 265,75 EUR, no tiem Eiro
pas Reģionālās at tīstības fonda 
finansējums ir 5 634 000 EUR un 
valsts budžeta līdzfinansējums ir 
262 437,47 EUR. 

Projekta partneri: Siguldas, 
Cēsu, Amatas, Valkas, Pārgau
jas novada pašvaldības, Valmie
ras pilsētas pašvaldība, Rubenes 
evaņģēliski luteriskā draudze, 
Cēsu Sv. Jāņa evaņģēliski lute
riskā draudze un Valmieras Sv. 
Sīmaņa evaņģēliski luteriskā 
draudze.

Sabīne Mieze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību nodaļā

Amatas novada pašvaldība 
iegādājusies divas automašīnas 
Darba aizsardzības, civilās aiz
sardzības un administratīvas 
lietvedības nodaļas funkciju 
operatīvākai nodrošināšanai. Ar 
šo trafarēto automašīnu palīdzī
bu administratīvās lietvedības 
inspektoram Andrim Bitainim 
un nodaļas vadītājam Jurim 
Suseklim sabiedrisko kārtību 
novadā būs iespējams pārrau
dzīt daudz īsākā laika posmā 
un reaģēt uz izsaukumiem āt
rāk. Darba aizsardzības, civilās 
aizsardzības un administratīvas 

Jauns transports pašvaldības funkciju 
veikšanai

lietvedības nodaļas galvenā fun
kcija ir pārliecināties, vai novadā 
tiek ievēroti Amatas novada paš
valdības saistošie noteikumi, kas 
attiecas uz sabiedrisko kārtību, 

Āraišu arheoloģiskais parks – viens no 
deviņu valsts nozīmes kultūras mantojuma 
objektu atjaunošanas projekta dalībniekiem

Visi projekta partneri atrodas 
uz Baltijas ceļa vai tā tiešā tuvu
mā un īsteno tematiski vienotu 
projekta ideju. Šī projekta mērķis 
ir stiprināt reģiona identitāti un 
kultūras mantojuma pieejamību 
nozīmīgā dabas teritorijā – Gau
jas Nacionālais parkā – un tam 
tuvumā esošajās pašvaldībās.

Āraišu arheoloģiskajā parkā 
projekta ietvaros tiks uzbūvēts 
daudzfunkcionāls apmeklētāju 
centrs, kā arī tiks papildināta 
ezerpils brīvdabas ekspozīcija, 
uzbūvējot Āraišu ezerpils koka 
aizsargceltni. Kopējās projektā 
iekļautās izmaksas par Āraišu 
arheoloģiskā parka attīstību ir 
352 941,18 EUR. Apmeklētāju 
centra būvniecības darbus plā
nots uzsākt jau šajā vasarā. 

Madara Skaistkalna,
baptistu draudzes “Gaisma” 
locekle

“Mantu apmaiņai” Ieriķu bap
tistu draudzes namā jau ir sava 
tradīcija. Vairākas reizes gadā tā 
dod iespēju dalīties un saņemt, 
gluži kā pēc tās moto “Vienam 
lieks – citam prieks.”

Latvijā un pasaulē aizvien po
pulārāka kļūst dalīšanās – caur 
interneta lapām, speciāliem tir
dziņiem u.tml. “Mantu apmai
ņas” ideja ir vienkārša:  katrs var 
atnest to, kas viņam vairs nav va
jadzīgs, bet ir vēl lietojams (drē
bes, trauki, apavi, maza izmēra 

mēbeles, dekori, tehnika, stādi, 
rotaļlietas utt.). Pēc tam katrs 
atnākušais var mierīgi izskatīt 
un atrast sev noderīgo, malkojot 
tasi tējas. Mantas iespējams at
nest Mantu apmaiņas dienā, kā 
arī, iepriekš sazinoties ar atbildī
gajiem, jebkurā laikā pirms tam, 
un tās tiks uzglabātas līdz nāka
majai reizei. Kaut kā atnešana 
nav obligāts priekšnosacījums 
tam, lai kaut ko paņemtu, – katrs 
var pēc izvēles būt devējs vai ņē
mējs. Šomēnes pieejams ne tikai 
siguldiešu un ieriķiešu sanestais, 
bet tika arī saņemts lietotu ap
ģērbu sūtījums no Vācijas. Tajā 
īpaši padomāts par pusaudžiem 

un vīriešiem vajadzīgo. Viss, kas 
netiek paņemts, tiek tālāk nogā
dāts labdarības organizācijām.

Nākamā mantu apmaiņa 
notiks divas dienas: piektdien, 
20. aprīlī, no 15.00 līdz 19.00 
un sestdien, 21. aprīlī, no 10.00 
līdz 16.00 Ieriķos, baptistu 
draudzes namā. Visi ir laipni 
aicināti gan atnest, gan sameklēt 
sev vajadzīgo. 

Papildu informācijai zvanīt 
mācītājam Mārim Skaistkalnam 
25862979. Drēbju izlikšanai ap
skatei draudzes telpās piektdie
nas priekšpusdienā tiek meklēti 
arī brīvprātīgie.

Iespēja piedalīties “Mantu apmaiņā” 
Ieriķos

Ingrīda Lāce,
Melānijas Vanagas muzeja 
vadītāja

Par sevišķiem nopelniem 
Latvijas valsts labā ar Atzinī-
bas krusta V šķiru apbalvots 
un par ordeņa kavalieri  iecelts 
Alvis Jansons.

Jau daudzus gadus gadus Al
vis Jansons veic nozīmīgu, mērķ
tiecīgu darbu – dokumentē vēs
turi un laiku, kurā dzīvo. 

Melānijas Vanagas muze
jā glabājas videointervijas ar 
Amatas novada politiski rep
resētajiem cilvēkiem. Daudz 
videoliecību arī par  sadarbība 
ar Krasnojarskas kultūras bied
rību “Dzintars”. Ir  18 unikālas 
intervijas ar Melānijas Vanagas 
grāmatas “Veļupes krastā”  varo
ņiem, to vidū – sarunu ieraksti 
ar Ilmāru Blumbergu un Olafu 
Gūtmani. 

Filmēto materiālu Alvis pats 
apstrādā, tādējādi radot savas 
autorfilmas. Iegūtais materiāls 
tiek izmantots muzeja darbā, 
skolēnu zinātniski pētnieciska
jos darbos.  Ar tām iepazinušies 
režisori, veidojot izrādi par Me
lāniju Vanagu un uzņemot spēl
filmu “Melānijas hronika”. 

Vairāk nekā 10 gadus Alvis 
Jansons  filmē rakstniecei, kul
tūrvēsturniecei Melānijai Vana
gai veltītos pasākumus, Amatas 
novada politiski represēto pie
miņas pasākumus, nacionālo 
par tizānu atceres brīžus Sēr
mūkšos. 

Alvja Jansona filmēti arī 
Amatas novada svētki un citi 
notikumi novadā. Materiāli ska
tāmi muzejā. 

Tas ir pacietīgi, atbildīgi un  
no sirds veikts darbs ar ticību, ka 
tas būs nepieciešams. 

Sveicam  Alvi Jansonu – 
valsts apbalvojuma saņēmēju!

dzīvnieku labturību, atkritumu 
apsaimniekošanu u.c.

Sakoptā vidē un labvēlīgā 
sabiedrībā dzīve novadā kļūst 
tikai labāka!

Inese Roze, 
Amatu mājas un 
biedrības “Kaste” vadītāja

  
Jau desmito reizi Latvijā no

risinās pasākums “Satiec savu 
meistaru”, kurš ļauj plašākai sa
biedrībai iepazīt un pārmantot 
prasmes, kas nodotas no paau
dzes paaudzē. Katru gadu tajā 
piedalās arī Drabešu muižas 
Amatu māja. Šogad pasākums 
notika divas dienas, un tajā va
rēja iepazīt īpaši senus amatus 
un apgūt “eksotiskas” prasmes. 

Tajos tālajos laikos, kad vēl 
tikai gatavojāmies būt par lat
viešiem un neviens nezināja, ka 
Latvija būs, vissvarīgākais, kas 
cilvēkiem bija jāprot, – iegūt 
uguni, prast izgatavot traukus, 
gatavot ēdienu, izgatavot sev ap
ģērbu. 

Tāpēc uz Amatu māju stāstīt, 
rādīt un mācīt tika uzaicināts 
arheologs Mārcis Kalniņš, kurš 
soli pa solim izstāstīja un parā
dīja, kā senāk ieguva uguni, un 
ļāva katram pasākuma dalībnie

kam pašam praktiski pamēģināt 
to izdarīt. 

Podnieks Einārs Dumpis mā
cīja izgatavot senos bezripas 
māla traukus ar akmens zvir
gzdiem, kuros iespējams gatavot 
ēdienu ugunskurā. Inese Roze 
praktiski demonstrēja un stāstī
ja, kā tas notiek, piedāvājot pa
sākuma dalībniekiem pagaršot 
ēdienu “ar senatnes garšu”. 

Otrā diena bija veltīta ap
ģērba darināšanai  jeb auduma 
iekārtošanai aužamajos stāvos, 
kas ir sarežģīts un laikietilpīgs 
process, – pasākums ilga apmē
ram 8 stundas, neskaitot vairāku 
dienu darbu aužamo stāvu izga
tavošanai, ko pirms tam bija pa
veicis Andris Roze.  

Lai mācītu šo seno prasmi, 
bija uzaicināta aušanas meistare 
un senvēstures zinātāja Dagnija 
Pārupe no Rīgas.

Meistaru dienas rīkoja bied
rība Tradicionālās kultūras ini
ciatīvu centrs “KasTe”,  atbalstīja 
Amatas novada pašvaldība.

“Satiec savu meistaru” 
Drabešu muižā
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ŠĶIROTIE ATKRITUMI 
PĀRSTRĀDEI DER!

SADZĪVES ATKRITUMI 
PĀRSTRĀDEI NEDER!

64281250 www.zaao.lvzaao@zaao.lv

Šķirotie atkritumi jāizmet 
BEZ PĀRTIKAS PIEMAISĪJUMIEM!

Norādes PAREIZAI atkritumu šķirošanai

Jāsaplacina, jāizmet 
speciālajos konteineros 
ar uzlīmēm

Stikls
Burkas un pudeles

Polimēri
Polietilēna plēve, PET 
dzērienu pudeles, 
sadzīves ķīmijas un 
kosmētikas plastmasas 
pudeles un kannas, 
iepirkuma maisiņi

Papildus informācija un konsultācijas par atkritumu šķirošanu pa tālruni 64281250 vai 26132288

Papīrs, kartons
Avīzes, žurnāli (arī 
glancētie), grāmatas, 
kartona kastes, 
dzērienu kartona 
iepakojums (tetrapakas 
un elopakas), 
reklāmas bukleti, 
kartona olu kastītes

Metāls
Metāla dzērienu 
bundžas un konservu 
kārbas, metāla 
sadzīves priekšmeti

Par sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, nolietotas elektrotehnikas un videi kaitīgo preču savākšanu informācija 
atrodama www.zaao.lv, sadaļā Šķirotu atkritumu savākšana

Jāmet sadzīves 
atkritumu konteineros

Čipsu pakas,
konfekšu papīri,
tapetes,
salvetes,
netīrs pārtikas iesaiņojums ar 
pārtikas atliekām,
vienreizējās lietošanas trauki,
čaukstošas plastmasas 
izstrādājumi (piemēram, 
makaronu, cukura 
u.tml. iepakojums),
plastmasas un putuplasta 
olu kastītes,

citi putuplasta izstrādājumi 
un loksnes,
keramikas trauki, podi un 
citi keramikas izstrādājumi 
(piemēram, Balzama pudeles),
spoguļi,
porcelāna trauki,
autiņbiksītes,
nestandarta atkritumi,
apģērbi un apavi,
rotaļlietas
un citi neatbilstoši atkritumi.

Konteinera atrašanās vieta

Konteinera veids

Stiklam PET režģis
Papīram, 

plastmasai, 
sīkmetālam

Āraišu ezerpils, Drabešu pagasts x   x

Bille 5, Drabešu pagasts   x  

Bille, laukums aiz veikala, Drabešu pagasts x   x

Drabešu internātskola, Drabešu pagasts x   x

Ieriķi – centrā pie veikala, Drabešu pagasts x   x

Ieriķi, DUS “Dzirnakmeņi”, Drabešu pagasts   x  

Ieriķi, laukums pie skolas, Drabešu pagasts     x

Jaunā iela 20, Nītaures pagasts x   x

Kārļi, laukums pie veikala, Drabešu pagasts x x x

Kooperatīvi, Zaubes pagasts x   x

Laukums pie veikala “Saime BJ”, Skujenes pagasts x   x

Laukums pie veikala, Ģikšos, Amatas pagastā x   x

Līvi, Agras ciems, AP stāvvietā, Drabešu pagasts x   x

Zvārtas iela  1, 3, Līvi, Drabešu pagasts x   x

Zvārtas 5, Līvi, Drabešu pagasts x   x

Zvārtas 5a, Līvi, Drabešu pagasts x   x

Šķiroto atkritumu konteineru 
atrašanās vietas Amatas novadā

LIELĀS TALKAS NORISES VIETAS 
AMATAS NOVADĀ 28. APRĪLĪ 
(kas pieteiktas un apstiprinātas līdz 17. aprīlim)

Vieta, adrese Kontaktpersona 
un tālrunis Apraksts

Amatas pagasta 
pārvalde un 
kultūras centrs

Aigars Krieviņš, 
22436035

Apkārtnes labiekārtošanas darbi.
Līdzi ņemt darba rīkus (lāpstas un 
grābekļus) , darba cimdus un labu omu! 
Pēc talkas kopīgas pusdienas.

Āraišu 
arheoloģiskais 
parks

Jolanta Sausiņa, 
28002237

Lielās talkas laikā tiks novākti sīkie 
atkritumi no viduslaiku pils iekšpagalma, 
kur ziemā ir izvesta arheoloģisko 
izrakumu laikā izpētītā zemju kaudze, 
tiks novākti mazie akmeņi un vieta 
labiekārtota, lai varētu notikt dažāda 
veida pasākumi. Tiks sakoptas ceļmalas 
un novāktas vecās zaru kaudzes.

Āraišu baznīcas 
mācītājmuiža

Inese 
GraudiņaZalāka, 
29244588

Āraišu kopienas topošo telpu un 
apkārtnes sakopšana.

Drabešu jaunā 
pamatskola

Māris Timermanis, 
29266314

Rotaļu laukuma iekārtošana un Drabešu 
jaunās pamatskolas ēkas sakopšana.

“Gaismas”
Skujenē

Vita Demešenkova, 
29479487

Apkārtnes sakopšana, lielās skujeņu 
dobes ierīkošana.

“Krāmu un seno 
lietu muzeja” 
teritorija
Skujenē

Laila Zeile, 
26262495

Centīsimies radīt interesantu bērnu 
rotaļu zonu, ierīkot dekoratīvu sētiņu. 
Sniega un lietus gadījumā darbosimies 
telpās. Talkotājiem būs zupa un tēja. 
Līdzi varat paņemt lāpstas, zāģi. 
Ģērbjamies atbilstoši laika apstākļiem.

Pareizticīgo 
baznīca Nītaurē

Hilda Pugaceviča, 
29383349

Talkas laikā tiks attīrīta grava aiz 
areizticīgo baznīcas no krūmu apauguma

Pie dzelzceļa 
slūžām Ieriķos

Gaidis Jurgelāns, 
29219025 Atkritumu savākšana

P3, Nītaurē Līvija Ķauķīte, 
29284389

Vietējā tūrisma objekta “Vēstures taka 
Nītaurē – Vaļņu kalns” sakopšana.

Zaubes parka 
teritorija

Jānis Vilnis, 
26647456

Zaubes parka teritorijas sakopšana, lapu 
grābšana, kritušo un nokaltušo koku, 
krūmu novākšana, atkritumu savākšana. 
Līdzi jāņem darbarīki – grābekļi, cirvji, 
motorzāģis, krūmgriezis. Pēc talkas 
kopīgas pusdienas.
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Anda Lukstiņa,
projekta koordinatore Amatas 
novada Skujenes pamatskolā

Šogad Amatas novada Skuje
nes pamatskolas audzēkņi astro
nomisko pavasari sagaidīja kopā 
ar vienaudžiem no septiņām val
stīm.  Marta otrajā pusē pie sko
las Elkas kalna pakājē bija īsta 
Latvijas ziema un ar to saistītie 
prieki, kas ciemiņiem no dienvi
du valstīm šķita gana eksotiski.

Skujenes pamatskolā uz Eras
mus+ projekta “What About 
Your Blue?” starpvalstu tikša
nos ieradās skolēni un pedagogi 
no Portugāles, Spānijas, Itālijas, 
Turcijas, Slovēnijas, Rumānijas 
un Polijas.

Divu gadu garumā Skujenes 
skolas audzēkņi kopā ar saviem 
ārzemju projekta partneriem 
izzina ūdeni – ūdens iegūšanu, 
tīrību, pielietošanu kā sadzīvē, 
tā saimniecībā, par ūdens taupī
šanu, tā nozīmi rūpniecībā, salī
dzina savus un citu valstu skolē
nu priekšstatus par ūdeni.

Starptautiskā gaisotnē veido
tas mācību stundas, mācību eks
kursijas, kultūras un sporta no
tikumi starptautiskajās mācību 
dienās sniedz iespējas zināšanas 
un prasmes pilnveidot.

Mācību dienām Skujenes pa
matskolā katras valsts skolēni 
bija gatavojušies. Tikšanās reizē 
tika izrādītas astoņas dažādas 
skolēnu veidotas videofilmas par 

Skujenes skolā pavasaris iesācies darbīgi un draudzīgi

Projektā iesaistīto astoņu valstu pedagogi Amatas novada pašvaldībā.

ekskursija sākās, iepazīstot Lat
vijas ūdeņu bagātības pie Ama
tas upes. Pie viesu nama “Bille” 
sākās pārgājiens gar upi, kuru 
papildināja stāstījums, kā ar 
ūdens spēku ražo elektrību. To 
izmanto viesu nama vajadzībām. 
Aplūkojot slūžas un upes kras
tus, mācību stundā varēja jaust, 
ka samērā mierīgais upes tecē
jums pavasara palos pārvērtīsies 
par spēcīgu straumi, aizskalojot 
visu, kas gadīsies tās ceļā. Lai 
ūdeni prastu savaldīt, cilvēkam 
jābūt ar labām zināšanām un 
prasmēm.

Nākamās izziņas stundas bija 
veltītas pazemes ūdeņu bagātī
bām. Cēsīs, Cīrulīšu pusē, auto
buss piestāja pie Svētavota dabas 
parka un uzņēmuma “Venden”. 
Tur notika sarunas par ūdeni kā 
veldzes un dziedniecības līdzek
li. Viesi uzzināja par latviešu 
tautas attieksmi pret dabas ba

gātību – ūdeni.
Pēcpusdienā Āraišu ezerpilī 

iepazinām seno latgaļu dzīves
veidu, piedalījāmies nodarbībā 
“Izlaušanās cauri laikmetiem”, 
kur skolēniem, sekojot norādēm, 
patstāvīgi bija jāpilda uzdevumi 
ierobežotā laikā. Dienas noslē
gums norisinājās Amatu mājā 
Drabešu muižā, skanot tautas 
mūzikai un dejotāju soļiem. De
jotprieks vienoja visu astoņu val
stu skolēnus un skolotājus.

Viens no pārsteigumiem mū
su viesiem bija veids, kā tikt pie 
īpaša ūdens. Avots no koka – 
tāds paņēmiens ļoti pārsteidza 
vairākumu viesu. Kāds tas ir, kā 
garšo, to Skujenes pusē viesi va

Ilze Eglīte
Ieriķu bibliotēkas bibliotekāre 

Martā un aprīlī Ieriķu bib
liotēkā apskatāma Maijas Braš
manes mākslas darbu izstāde 
“Gaismas spēles” (starp gleznu 
un fotogrāfiju). Maija Brašma
ne ir dzimusi Rīgā 1958.  gadā. 
Māksliniece beigusi Jaņa Rozen
tāla Rīgas Mākslas vidusskolu 
un Latvijas Mākslas akadēmiju, 
ieguvusi mākslas pedagoga kva
lifikāciju un bakalaura grādu, 
vēlāk arī maģistra grādu. No 
1991. gada Latvijas Mākslinie
ku savienības biedre. Prēmēta 
plakātu konkursos. Piedalījusies  
vairāk nekā 60 izstādēs un sarī
kojusi vairāk nekā 20 personāliz
stādes. No 2008. gada sarīkojusi 
savu izstāžu maratonu Latvijā 
“Gaismas spēles”, tagad pietu

ras punkts Ieriķu bibliotēkā. No 
2006. gada eksperimentē ar savu 
īpašu autortehniku, kur bez 
roku darba tiek lietots dators 
un jaunās tehniskās iespējas. 
Paralēli radošajam darbam lie
tišķās grafikas, datorgrafikas un 
glezniecības jomā Maijai patīk 
mācīt mākslu un glez niecības 
pamatus, mākslas vēsturi un 
kultūrvēsturi.

23. aprīlī  plkst. 18.30 māks
liniece un mākslas pedagoģe 
Maija Brašmane viesosies Ie
riķu bibliotēkā. Tikšanās reizē 
mūs gaidīs stāsts par izstādi, 
iepazīšanās ar mākslinieces au
tortehniku. Pasākumā būs lo
terija  – nobalsojot par izstādē 
redzamajiem darbiem, tiks izlo
zēti 3 mākslinieces darbiņi. Visi 
laipni gaidīti!

Mākslas dienas Ieriķu 
bibliotēkā

Māksliniece Maija Brašmane. Foto Agita Grosbārde

tēmu “Ūdens manā dzīvē”. Tika 
izveidota arī izstāde no mājās sa
gatavotajiem plakātiem par kādu 
savas valsts NVO, kura darbojas 
dabas aizsardzības jomā. Atklā
jot izstādi, katras valsts pārstāvji 
pastāstīja par sevis izvēlētās or
ganizācijas darba nozīmīgumu.

Lai gan ciemiņi pie mums 
bija tikai trīs dienas, tomēr cen
tāmies viņiem parādīt pēc ie
spējas vairāk. Reizē ar viņiem 
Amatas novadu un Cēsis dziļāk 
izzinājām arī mēs paši. Kopējā 

rēja arī nobaudīt, atsaldējot pa
gājušā pavasara bērzu sulas. Kā 
tās iegūtas, apliecināja fotogrāfi
jas. Sulu laiks Elkas kalna saim
niecībā vēl nebija sācies, toties 
slēpošanas, ragaviņu braukšanas 
prieki bija lieli. Dienvidu valstu 
ciemiņi pirmo reizi mūžā spē
ra soļus ar distanču slēpēm, ar 
grūtībām tās valdot Elkas kalna 
nogāzēs.

Tikšanās noslēdzās ar trīs 
dienu aktīvu darbu apliecinoša 
sertifikāta saņemšanu. Tai sekoja 
nacionālo ēdienu degustēšana. 
Skujenes pamatskola galdā cēla  
maizes zupu un latvisku torti 
ar projekta simboliku. Pēdējo 
kopīgo vakaru skolēni pavadīja 
Žagarkalnā, skolotāji – iepazīs
tot Cēsu pili un viduslaiku tra
dīcijas.

Ūdens izziņai veltītais starp
tautiskais mācību projekts tur
pināsies. Lai Skujenes pamat
skolas skolēni varētu godam 
pārstāvēt Latviju nākamajās sa
tikšanās reizēs, kas notiks katra 
citā valstī, iepriekš tam rūpīgi 
jāsagatavojas. Tiem, kas pārstā
vēs Latviju un Amatas novadu, 
jāprot pastāstīt par savu zemi 
un pasākumam izraudzīto tēmu. 
Nākot svešas auditorijas priekšā, 
ir nepieciešams runāt angļu va
lodā, būt gataviem arī atbildēt uz 
interesentu jautājumiem.

2018.  gada 27.  martā  Latvi
jas Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis un Ordeņu kapituls  par 
sevišķiem nopelniem Latvijas 
valsts labā nolēma Viestura or-
deni piešķirt arī Nacionālās 
pretošanās kustības dalībnie-
kam, nacionālajam partizā-
nam Ēvaldam Baumanim.

Ēvalds Baumanis dzimis 
1927. gada 20. decembrī  daudz
bērnu ģimenē Drabešu pagasta 
“Kalnciemā” – tēvam piešķirtā 
jaunsaimniecībā. Tēvs bijis Brī
vības cīņu dalībnieks.  

Pirmā skola – Baložu 1. pakā
pes pamatskola, tālāk Drabešu 
2.  pakāpes pamatskola. Ēvalds 
agri zaudē vecākus, atbildību 
par ģimeni uzņemas vecākā 
māsa Marta. 2.  Pasaules kara 
laikā Ēvalds dzīvo un strādā mā
sas ģimenē “Sīļos”. Kad zēnam ir 
17 gadi, viņu iesauc gaisa spēku 
izpalīgos, tas ir 1944.  gada au
gustā. 1944. gada vēlā rudenī no 
Liepājas ar kuģi viņš dodas uz 
Dancigu. Gan Latvijā, gan Vācijā 
notiek jauniesaukto zēnu apmā
cības. Apstākļi ļoti skarbi, nāves 
tuvums jūtams ik brīdi. Tuvo
joties kara beigām, daļa gaisa 
spēku izpalīgu nonāk amerikā
ņu pusē, vēlāk 17 gadīgie zēni 

tiek nodoti padomju armijai. No 
1945.  gada maija līdz augustam 
dzīvo gūstekņu nometnē. Vēlā 
rudenī sākās garš un nogurdi
nošs mājupceļš. Brestā ilgāka 
apstāšanās, čekisti pratina, tiek 
saņemti pirmie dokumenti par 
atbrīvošanu. Latvija ir vēl tik 
tālu, ešelonu nav, Ēvalds sāk ceļu 
pa dzelzceļa sliedēm kājām. Tiek 
izmantota jebkura iespēja kādu 
gabalu braukt ar vilcienu.  Tikai 
1945.  gada novembrī viņš iero
das Ieriķu stacijā, tur pavisam 
nejauši satiek vecāko brāli Vili. 
Vairāk nekā gadu par Ēvaldu nav 
bijis ziņu. Ēvalds atgriežas “Sī
ļos” un turpina dzīvot pie māsas, 
gandrīz gadu par viņu it kā ne
viens neliekas zinis, bet tad, kā 
pats saka, sāk tvarstīt un izrādīt 
interesi. Un 18 gadīgais puisis 
aiziet pie nacionālajiem parti
zāniem. Bunkurs atrodas netālu 
no “Vilkašu” mājām, tajā nodzī
vo tikai dažus mēnešus, viņi tiek 
nodoti, partizāni to zina, bet 
nepagūst aiziet, 4 no 13 tiek no
šauti, pārējiem izdodas izglāb
ties, arī Ēvaldam, sākumā slēpjas  
“Dzeņu” mājās, ir doma par jau
na bunkura celšanu, bet vienprā
tības nav, viens aiz otra partizāni 
dodas pieteikties, Ēvalds mēģina 

atrast darbu Rīgā, bet neizdo
das, viņš jūt, ka tiek izsekots. 
Un 1946. gada pašā nogalē arī 
viņš dodas uz Cēsu Pils ielu 12, 
lai pieteiktos. Māsa Marta dara 
visu, lai brāli glābtu un nesekotu 
tūlītējas represijas. Ēvaldam vēl 
ir tikai 19 gadi, bet piedzīvoju
mu un pārdzīvojumu neizmē
rojami daudz. Viņš atrod darbu 
mežniecībā, bet 1949. gada 25. 
martā viņu saņem ciet tieši cirs
mā un tūlīt uz Amatas dzelzce
ļa staciju, kur jau stāv ešelons. 
Kopā ar māsas Austras ģimeni 
viņš tiek izsūtīts uz Tomskas 
apgabala Voronovu. Līdz pat 
1957.  gadam viņš Sibīrijā strā
dā par traktoristu. Sibīrijā no
dibina ģimeni, piedzimst Gun
tis un Daina. Ģimene atgriežas 
dzimtajā pusē 1957. gadā, visu 
mūžu Ēvalds dzīvo “Aparnieku” 
mājā, bijis viens no pirmajiem 
p/s “Amata” traktoristiem. Kopā 
ar sievu Ainu izaudzinājis 3 bēr
nus. Ēvalda mūžs – godīga, tais
nīga, stipra vīra mūžs.

Saīsinātu izrakstu no 
videointervijas ar Ēvaldu 

Baumani veica Ingrīda Lāce,
Melānijas Vanagas muzeja 

vadītāja

Ar Viestura ordeņa V šķiras ordeni apbalvots un 
par ordeņa kavalieri iecelts Ēvalds Baumanis
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Inese Skrapce,
režisore, pasākuma vadītāja

Mūsu valsts lielās jubilejas 
gadā maza jubileja bija arī “Pa
audžu spēlēm” – uz lustīgu sa
censību kopā sanācām jau piekto 
reizi. Un, kā jau valsts jubilejas 
gadā pieklājas – spēlējām mēs 
arī par un ap Latviju. Tā kā spē
lēt gribētāju skaits krietni pār
sniedza iespēju sasēdināt katru 
paaudzi pie saimes galda, sēdā
mies improvizētos autobusos un 
laidām pa Latviju! Viss, kā jau 
kārtīgā transporta kompānijā 
pieklājas – pie biļešu kontroles 
izveidojās visu laiku garākā rin
da Nītaures kultūras nama vēs
turē, bet dažus autobusus nācās 
krietni pagarināt, uzmeklējot 
visus rūpīgi noglabātos krēslus.

Kā jau jubilejas reizēs pie
ņemts, neiztika bez pateicības 
vārdiem – gan tiem, kas visus 
šos gadus ir palīdzējuši “Paau
džu spēlēm” ne tikai augt un at
tīstīties, bet vispār būt, gan tiem, 
kuri ir bijuši uzticīgi spēlēm jau 
no pirmās reizes, kad spēlējām 
daudz mazākā pulciņā.

Mazliet apmulsuši no sa
vas daudzskaitlības, mēs tomēr 
devāmies ceļā. Bet kā gan var 
doties Latvijas ārēs ar pilnīgi 
bezpersonisku autobusu? Katra 
komanda rotāja, kā nu prata – 
grieza un līmēja, stiķēja un zī
mēja, līdz braucamrīks kļuva par 
īstu mākslas šedevru. Starp citu, 
šos mākslas darbus joprojām var 
apskatīt Nītaures kultūras nama 
zālē pie sienas.

Un tad jau varēja ķerties arī 
bullim pie ragiem… buļļi, atvai
nojos, govis gan nāca mazliet 
vēlāk. Vispirms katrai komandai 
vajadzēja aizpildīt Latvijas kar
ti – atrast vietu katram no 110 
Latvijas novadiem un 9 lielpilsē
tām. Veiksmes atslēga izrādījās 
līmēšanas tehnikas izvēle, nu, 
un, protams, svaigas ģeogrāfijas 
zināšanas arī par skādi nenāca.

Gandrīz piemirsu, pirms 
tam, arī jau tradicionāli, tika 
nodarbinātas katras komandas 
čaklākās rokdarbnieces, kurām 

šoreiz uzdevums arī tāds īsteni 
latvisks – uzadīt zeķu pāri.

Karte bija aizpildīta, rokdarb
nieces pēdējās rindās čakli žva
dzināja adāmadatas... Bet nevar 
taču doties ceļā neēdis! Mūsu 
komandām nekas nav neiespē
jams – nītauriešu mazmazītiņo 
pīrādziņu gatavotāju tituls aiz
stāvēts godam – katra komanda 
sacakināja vairāk nekā simts īs
tus speķa pīrādziņus, ko paši arī 
veiksmīgi notiesāja.

To, ka latvieši ir dziedātāju 
tauta, zina ikviens, bet to, ka tik 
ļoti dziedāt varoši, paredzēt bija 
praktiski neiespējami. Tā vien li
kās, ka dziesmu krājumi par Lat
viju nebeigsies nekad, un kon
kursam pat nācās veikt papildu 
izvērtēšanu, jo dziedāšanas ceļā 
uzvarētāju noskaidrot nebija ie
spējams.

Kārtīgi izdziedājušies, mēs 
devāmies nelielā ceļojumā pa 
Latviju bildēs – nācās sazīmēt 
dažādas Latvijas vietas no ne 
pārāk tradicionāla skatu pun
kta. Vērīgs tas latvietis – pazīst 
dzimtās āres arī no putna lido
juma!

Pēc tāda relaksēta ceļojuma 
nācās pievērsties īsteni latvis
kai nodarbei – lopkopībai! Īpaši 
šim konkursam tapa trīs Latvijas 
brūnās – Gauja, Venta un Ama
ta. Katrā pusotrs litrs piena ar 
0% tauku saturu, īpašs slaucēja 
ekipējums un visas komandas 
līdzi jušana – viss, kas vajadzīgs 
īstam lopkopim! Un jā, milzīgs 
paldies Latvijas Lauku konsul
tāciju un izglītības centram par 
īstiem slaukšanas trenažieriem, 

kas bija mūsu brūnaļu pamatā, 
un, protams, Larisai Šteinei par 
negulētām naktīm, tās šujot!

Nu jau vairs pavisam nieks 
palicis, ko pastāstīt, – vēl mēs 
pievērsāmies latviskajai pod
niecībai, reizē samēroties, cik 
saskanīgi protam būt, un, pro
tams, neiztika arī bez īstajiem 
ražas ekspertiem – svērt, mērīt 
un minēt – tā katra mazdārziņa 
īpašnieka goda lieta. Teātri arī 
spēlējām. Un balvas dalījām!

Šogad sanāca citādāk, nekā 
citus gadus – divām paaudzēm 
bija vienāds rezultāts. Ja par 
vidējo paaudzi īpaši jautājumu 
nav, tad jauniešu komanda 
pārsteidza – tātad aug vidējiem 
cienījama maiņa!

Vēl mums bija superskaista 
un supergarda jubilejas kūka – 
katram tika pa gabaliņam! Un, 
protams, kā gan bez panākumu 
svinēšanas balles ritmos! Arī tā 
mums bija izcila – kā gan citādi, 
ja uz skatuves lieliskā “Galakti
ka”!

Noslēdzot šo atstāstu, vēlreiz 
gribu pateikt paldies ikvienam, 
kurš pielika roku, lai “Paaudžu 
spēles” būtu – griežot, šujot, 
zāģējot vai pudelēm etiķetes 
nost kasot, biļetes tirgojot un 
vienkārši palīdzot. Tikpat liels 
paldies arī visiem tiem, kuriem 
šī spēle ik gadu ir gaidīts pasā
kums  – es esmu patiesi ganda
rīta par jūsu mīlestību un azar
tu, kādu esmu piedzīvojusi tikai 
Nītaurē! Jūs esat un būsiet vis
lieliskākā publika! Uz tikšanos 6. 
Paaudžu spēlēs Nītaurē!

Nītaurē izspēlētas 5. Paaudžu spēles

1. aprīlī – Lieldienās – mana 
un citas ģimenes pulcējās pie 
Nītaures kultūras nama, lai bau
dītu Lieldienu lustes, ripinātu 
un meklētu aprakstītas Lieldie
nu olas, no kuru vārdiem bija 
jāizveido ticējumi. Varēja ar lie
lajiem krītiņiem padarīt košāku 
celiņu un laukumu, zīmējām 
saulītes, lai tuvojas siltāks laiks. 
Šogad varējām izšūpoties jauna
jās šūpolēs – katram bija jānāk ar 
savu krāsainu lentīti un jāizrotā 
tās. Būrīšos varēja aplūkot pū
kainās vistas, vareno gaili, kā arī 
viltīgos trušus, kuri ik pa laikam 
izmuka un bija jāķer. Vēlāk visi 
apbrīnoja patiesi krāšņo Lieldie
nu olu izstādi, kuras laikā varēja 
nobalsot par skaistāko Lieldienu 
olu, un izstādes dalībnieki varēja 
saņemt dažādus titulus un balvi
ņas. Pie cita galda varēja nopē
tīt dažādu putnu olas, lielākas 
un mazākas, bija pat strausa un 

nandu, pīļu un dažādu vistu olas. 
Kamēr notika balsu skaitīšana 
varēja pasmieties par jokiem, 
kurus izspēlēju gan es, gan mani 
skolasbiedri un, protams, arī no
skatīties smieklīgo dzīvokļa aini
ņu ‘’Nopietni  kā anekdotē‘’, kuru  
spēlēja pieredzējušie Nītaures 
lauku teātra  aktieri. Lieldienas, 
kaut vēsas, bet bija patiešām jau
kas un skaistas!

Evija Vildiņa, 
Nītaures vidusskolas 6. klase

Nītaures kultūras saka lie
lu paldies par atbalstu z/s “Le
jas Suces” – Sanitai Lemiesei, 
Andrim Bitem par operatīvi uz
stādītajām šūpolēm, “Nītaures 
Dzirnavām”, Ivaram Brālēnam 
par eksotiskajām olām un brīv
prātīgajiem Lieldienu zaķiem un 
vistām. Līdz nākamajām Lieldie
nu lustēm! 

Lieldienu lustes Nītaurē

Dzidra Medvedjeva,
teātra aktrise

Zane Daudziņa – šarmantā, 
azartiskā aktrise, kura daudzu 
skatītāju sirdis iekarojusi, patei
coties Helēnas lomai pašmāju 
TV seriālā “UgunsGrēks”.  Aktri
se, runas konsultante, pedagoģe 
un docente Latvijas Kultūras 
akadēmijā 23. martā viesojās pie 
Nītaures Lauku teātra aktieriem, 
dāvājot katram nemiera pilnu 
dzirksti un vēlmi pilnveidoties, 
parādot svarīgākos elementus, 
kas nepieciešami publiskās ru
nas uzlabošanai. Arī ķermeņa 
atbrīvošanās paņēmienus pirms 
publiskas uzstāšanās, palīdzot 

Kad jauka tikšanās ir arī 
lietderīga nodarbība

apgūt pareizu elpošanu, kas no
stāda balsi, paplašina diapazonu, 
attīsta artikulāciju un veicina 
teksta loģiskās analīzes izpratni.

Ja viens aktieris izcili spēlē, 
tas veicina arī otra vēlmi pilnvei
doties. Viens dimants slīpē otru. 
Šoreiz lieliski vakaru pavadījām 
kopā ar Zani kā teiksmainu vār
da gudrības burvi.

Jaukā tikšanās jeb nodarbība  
dāvana teātrim 70 gadu jubilejā 
no Amatas novada pašvaldības.

Mēs – Nītaures Lauku teātra 
aktieri sirdsmīļu paldies sakām 
Amatas novada pašvaldībai un 
domes prieksšsēdētājai Elitai 
Eglītei.
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Ēriks Bauers,
sporta metodiķis

Jau piekto gadu norisinās no
vadu skolu čempionāts florbolā, 
kurš dod jauniešiem iespēju re
ģionos sacensties ar citām skolu 
komandām. Šogad čempionātā 
piedalījās 9 komandas no Ama
tas, Līgatnes un Krimuldas no
vada. Komandas sezonu iesāka 
jau oktobrī un noslēdza ar fināla 
sacensībām 4. aprīlī, kopā izspē
lējot 6 aizraujošus posmus. 

Pirms izšķirošajām finālspē
lēm uz medaļām pretendēja 
piecas komandas: “Zaube” ar 
65  punktiem, “Krimulda” ar 56 
punktiem, “Nītaure” ar 47 punk
tiem, “Līgatne” ar 41 punktiem 
un “Amata” ar 36 punktiem. 
Zelta medaļas zaubēniešiem 
teorētiski varēja atņemt tikai 
Krimuldas florbolisti, bet tad 
Krimuldai bija jāuzvar finālā un 
jācer, ka Zaubes komanda paliks 
ārpus labāko četrinieka. Savu
kārt bronzas medaļas Nītaurei 
varēja iet secen, ja finālā uzva
rētu “Līgatne” vai “Amata”, bet 
paši paliktu 4. vietā. Jāpiemin, ka 

lielisku mājasdarbu 5. posmā iz
pildīja tieši “Nītaures” florbolis
ti, kuri finālā pārspēja Krimuldas 
florbolistus un izcīnīja svarīgus 
punktus turnīra kopvērtējuma 
tabulā. 

Finālā komandas izspēlēja 
ierasto apļa turnīru un četrām 
labākajām komandām iekļūstot 
pusfinālā. Šoreiz pārsteigumu 
nebija un pusfinālā iekļuva visi 
galvenie favorīti – “Krimul
da” ar 10 punktiem, “Zaube” 
un “Nītaure” ar 9 punktiem un 
“Līgatne” ar 7 punktiem. Šoreiz 
piektā vieta “Amatai”, līdz ar to 
paliekot bez iespējas pacīnīties 
par medaļām. Sestajā vietā pa
lika Zaubes otrā komanda, bet 
turnīru noslēdza Līgatnes otrā 
komanda. 

Pirmajā pusfināla spēlē tikās 
“Krimulda” pret “Līgatni”, šoreiz 
ar rezultātu 3:1 pārāki izrādījās 
krimuldieši, līdz ar to liedzot 
“Līgatnei” pacīnīties par bron
zas medaļām. Savukārt otrajā 
pusfinālā “Nītaure” negaidīti 
pārspēja “Zaubi” ar 2:1 un iekļu
va finālā, kā arī nodrošināja sev 
bronzas godalgas. Finālā cīnījās 

“Nītaure” pret “Krimuldu”, kas 
nu vairs bija tikai formalitāte, un 
šoreiz ar rezultātu 2:1 pārāki bija 
krimuldieši. Trešo vietu fināla 
posmā izcīnīja “Zaube”, kas ar 
rezultātu 3:1 pārspēja līgatnie
šus. Šīs spēles rezultāts arī vairs 
neizšķīra kopvērtējuma tabulu, 
un Zaubes florbolisti varēja sākt 
līksmot. Trešo sezonu pēc kār
tas izcīnītas zelta medaļas, sud
rabs – “Krimuldai”, bet bronzas 
godalgas “Nītaurei”. Komandas 
saņēma arī čempionāta galveno 
balvu – biļetes uz Latvijas čem
pionāta florbolā finālspēlēm 14. 
aprīlī Arēnā Rīga.

Par čempionāta rezultatīvāko 
spēlētāju kļuva Armands Maksi
movs, kurš guva 60 rezultativitā
tes punktus un saņēma speciālu 
piemiņas balvu. Turnīra laikā 
tika nosaukta arī čempionāta 
simboliskā izlase: Edžus Mellēns 
(Zaube), Rodrigo Lopulovs (Kri
mulda), Verners Rudens (Nītau
re), Angus Mārtiņjēkabs (Līgat
ne) un Ritvars Poikāns (Amata). 
Uz tikšanos jaunajā 2018./2019. 
gada sezonā! 

Zaubes florbolisti triumfē novadu skolu 
florbola čempionātā jauniešiem

Centrā čempioni “Zaubes” florbolisti, no kreisās pelēkajās formās “Krimulda”, bet baltajās formās 
bronzas medaļu ieguvēji – “Nītaure”. 

Aleksandra. Freivalde,
pensionāru biedrības 
“Dzīvesprieks” valdes 
priekšsēdētāja

Amatas pagasta pensionāru 
biedrība “Dzīvesprieks” februārī 
uzsāka savu sesto darbības gadu. 
Atskaišu sapulcē atskatījāmies 
uz aizvadītajā gadā paveikto un 
vienojāmies par savas darbības 
plānu, sagaidot Latvijas simtga
di. 

•	 28. aprīlī	piedalīsimies	Lie
lajā talkā;

•	 7.  jūnijā	 iepazīsim	 Rīgas	
kultūrvēsturiskos objektus;

•	 17. augustā	Amatas	kultū
ras centrā uzņemsim Lielvārdes 
pensionāru biedrību ar izrādi  
“Kapusvētku PR”;

•	 no	 15.	 līdz	 18.  augustam	
organizēsim ziedu izstādi pie 
Amatas kultūras centra;

•	 14.  septembrī	M. Vanagas	
muzeja organizētajā  konferencē 

prezentēsim projektā “Amatas 
pagasta seniori Latvijas simt
gadei” savāktos materiālus par 
Amatas pagasta mājām un māj
vietām;

•	 13. oktobrī	 svinēsim	savas	
organizācijas 5 gadu jubileju;

•	 oktobra	 beigās	 dosimies	
pieredzes apmaiņā pie saviem 
sadarbības partneriem.

Otro gadu aktīvi līdzdarbo
simies pašvaldības realizētajā 
projektā “Vietējās sabiedrības 
veselības veicināšana un slimību 
profilakse”. 

Pensionāru biedrības telpās 
turpināsies iknedēļas rokdarbu 
un brīvā laika pavadīšanas akti
vitātes, mūžizglītības nodarbī
bas un jubileju pasākumi.

Šā gada pirmajā  pieredzes 
apmaiņas braucienā devāmies 
pie “Straupes dzirkstelītēm”, kur 
apskatījām rokdarbu un gleznu 
izstādi.

Sesto darbības gadu uzsākot

Ciemos pie “Straupes dzirkstelītēm”. Foto: M. Tinuss

Guna Daugule,
tūristu klubs “Bebri”

Saulainajā un neraksturīgi sil
tajā laikā 14. un 15. aprīlī Ama
tas upē notika tradicionālās sa
censības Amata 2018, kas ir arī 
Latvijas čempionāta ūdenstūris
mā 2. posms. Šogad rīkotāji bija 
tūristu klubs “Bebri” sadarbībā 

ar Amatas novada pašvaldību. 
Neskatoties uz samērā zemo 
ūdens līmeni,  “Bebru” koman
dai izdevās izveidot  interesantu 
trasi, kas sākās pie Zvārtes ieža 
(pirmā daļa – sprints), tālāk se
kojošais nobrauciens līdz Vec
lauču tiltam  (ceļš Līgatne–Kārļi) 
ar atsevišķām vārtu grupām zem 
Lustūža un pirms tilta.

Ūdens tūristu svētki Amatas upē jau 
54. pavasari 

10. martā Elkas kalna saim
niecība aicināja  kopīgi izbau
dīt ainavisko slēpojumu apkārt 
Elkas kalnam līdz Gaujas sāku
mam.

Diena bija sniegiem bagāta, 
un ziemas prieku baudītāju ne
trūka. Slēpoja gan lieli, gan mazi, 
gan vietējie, gan no tālienes 
braukuši. Saimniece Inese visus 
sagaidīja ar kūpošām zāļu tējas 
krūzēm, un pēc nelielas iestip
rināšanās ar līdzpaņemtajām un 
saimnieces gatavotajām uzko
dām bijām gatavi slēpojumam. 

Ainaviskajam slēpojumam 
bija sagatavotas divas dažāda ga
ruma trases, kurās varējām ne

steidzīgi izbaudīt apkārt valdošo 
ziemas mieru un dabu. Ziemas 
prieku baudīšana turpinājās, 
laižoties ar ragaviņām lejup no 
kalna, slidojot uz dīķa un iezī
mējot pavasara apli ar riņķa lēzi  
uz dīķa. 

Kamēr priecājāmies par zie
mu un sniegu, uz ugunskura 
vārījās zupa. Baudot zupu, atgu
vām spēku mājupceļam un saņē
mām Elkas kalna saimniecības 
rūķu un Mildas Šķerbergas sarū
pētās pārsteiguma balvas.

Sniegotajās trasēs devās 
arī Valda Miķelsone un Anda 
Lukstiņa.

Slēpojums uz Gaujas sākumu

Sacensībās piedalījās vairāk 
nekā 100 ekipāžas. Sacensību 
galvenais tiesnesis bija Viesturs 
Briedis, sekretāre Ilze Kalnie
te, trases priekšnieks – Viesturs 
Beb ris, pateicoties kura piere
dzei, tika izveidota šī interesantā 
trase.
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Amatas novadā mūžībā aizgājuši

SVEICAM NOVADĀ DZIMUŠOS 
UN VIŅU VECĀKUS!

24. 
aprīlī

Vingrošanas nodarbību cikls senioriem un citiem 
interesentiem 
Amatas kultūras centrā Ģikšos plkst. 17.00–18.00
Veselīgas vingrošanas nodarbības fizioterapeites 
Lailas Grinbergas pavadībā 
“Ausmās”, Amatas novada pašvaldības ēkā 
plkst. 18.00–19.00

Veselīgas vingrošanas nodarbības 
Ieriķos, Ieriķu sabiedriskajā centrā plkst. 18.00–20.00

26. 
aprīlī

Veselīgas vingrošanas nodarbības Zaubē, 
Zaubes kultūras namā no plkst. 18.00 līdz 19.00

Veselīgas vingrošanas nodarbības 
Drabešu muižas pils sporta centrā plkst. 19.00–20.30

3. 
maijā

Veselīgas vingrošanas nodarbības 
Drabešu muižas pils sporta centrā plkst. 19.00–20.30

8. 
maijā

Veselīgas vingrošanas nodarbības 
Ieriķos, Ieriķu sabiedriskajā centrā plkst. 18.00–20.00

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

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

Drabešu pagastā
Artūrs Meistars

Bruno Hartmanis
Skujenes pagastsā
Loreta Miķelsone

Amatas pagastā:
Valdis Grūbe – 75 gadi,
Elza Jēkabsone – 80 gadi,
Alfrēds Rudzītis – 80 gadi,
Rasma Laimdota Šāvēja – 81 gads,
Dzidra Rasma Biksīte – 82 gadi
Drabešu pagastā:
Imants Bernards Blaus – 92 gadi,
Edgars Augusts – 86 gadi,
Ilga Bērziņa – 86 gadi,
Imants Grava – 85 gadi,
Irina Hrustaļeva – 85 gadi,
Velta Ārija Grundule – 84 gadi,
Fetinija Matvejeva – 84 gadi,
Dzintra Astrīda Menģele – 84 gadi,
Rita Ūdre – 83 gadi,
Anatolijs Jolkins – 82 gadi,
Ilga Lillija Auziņa – 82 gadi,
Marija Holkina – 75 gadi,
Ināra Lazdiņa – 75 gadi
Skujenes pagastā:
Ella Lielupe – 90 gadi,
Astrīda Lāce – 84 gadi,
Ilga Māra Biksīte – 84 gadi,
Austra Censone – 82 gadi,
Skaidrīte Filipoviča – 80 gadi
Zaubes pagastā:
Irēna Bērziņa – 85 gadi,
Brigita Siliņa – 82 gadi,
Ārija Mežgaile – 81 gadi,
Drosma Ozoliņa – 80 gadi,
Jeļena Blaževičiene – 80 gadi,
Benita Branta – 75 gadi,
Valentīna Vilne – 75 gadi,
Laimons Mazpolis – 75 gadi

Amatas pagastā
Janīna Puriņa 

(01.01.1933–16.03.2018.)
Uldis Saliņš 

(13.11.1939.–16.03.2018.)
Rasma Cīrule 

(23.08.1928.–07.04.2018.)
Drabešu pagastā

Aleksandrs Miščenko 
(01.07.1938.–31.03.2018.)

Ēriks Mārtinsons 
(28.08.1958.–27.03.2018.)

Ivars Hartmanis 
(07.01.1953.–07.04.2018.)

Valda Maranta Vernera
(25.05.1926.–13.04.2018.)

Mirdza Kaņepe
(18.09.1926.–13.04.2018.)

Skujenes pagastā
Vasilijs Gusevs 

(16.02.1925.–08.03.2018.)
Velta Loze 

(14.07.1932.–01.04.2018.)

Sveicināti, novada ļaudis! Klāt 
spodrības mēnesis. Tas nozīmē, ka 
tīrīsim pagalmus un ēkas no liekā, 
nevajadzīgā un vecā. Varbūt starp lietām, 
ko gatavojaties izmest, ir kaut kas derīgs 
mūsu muzejam – kādi trauki, mēbeles, 
grāmatas, dokumenti, instrumenti, velo
sipēdi, radio vai televizors vai darba rīks? 
Katra lieta, pat sliktā stāvoklī, ir stāsts 
par dzīvi agrāk. Pastāstiet to savam 
kaimiņam, kurš, iespējams, dzīvo tālu 
citur, bet jums kaimiņos dzīvo vasarā un 
mūsu novada avīzi nelasa.

Mūsu muzeja teritorijā 28.  aprīlī 
Lielās talkas dienā arī būs talka  – visi 
laipni aicināti! Būsim atvērti arī Muzeju 
naktī 19.  maijā, bet 26.  maijā notiks  
“Eksperimentālās mākslas un mūzikas 
festivāls”. Gaidīsim visus!

Varat sazināties ar mums pa tālr. 
26262495 (Laila), 29364643 (Guntars).

Skujenes Krāmu un 
seno lietu muzeja 
ziņas

10. maijā plkst. 11.00 
Rakstnieku parks Spāres muižā 

gaidīs ciemiņus uz
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKIEM 

RAKSTNIEKU PARKĀ
Blakus sen zaļojošajiem kokiem augt saņemas jauni, 

rakstnieku stādīti kociņi, un arī šajā dienā to skaits 
palielināsies. Jaunus kociņus stādīt un mums svētkos 
pievienoties ir uzaicināti literāti Guna Roze, Rolanda Bula, 
Vilis Seleckis, Roalds Dobrovenskis, Velta Kaltiņa, Māra 
Svīre, Ilgonis Bērsons, Arnolds Auziņš, Māra Cielēna, Ilze 
Binde, Egils Šnore, Knuts Skujenieks, Lija Brīdaka, Dainis 
Rožkalns.

Ja vēlaties piedalīties šajā pasākumā, lūdzam pieteik
ties, zvanot Mārītei Rukmanei 26558464 vai rakstot: 
mariterukmane@inbox.lv līdz 3. maija plkst. 12.00. Pieteik
šanās obligāta. 

Būs iespēja iegādāties skatu kartītes un iegūt šīs dienas 
viesu autogrāfus, par ziedojumiem iegūt skolēnu darbiņus. 
Apģērbu un apavus lūdzam piemērot atbilstoši laika apstāk
ļiem.

Mārīte Rukmane, 
Spāres internātpamatskolas skolotāja

Taiga Krūmiņa,
Amatas kultūras centra pasākumu organizatore

Amatas kultūras centra līnijdeju grupa “Contry Girls’’ 24. martā 
piedalījās Latvijas līnijdejotāju olimpiādē “Rīgas kauss 2018’’. 
Komanda piedalījās divās sacensībās – kantri klasiskajā komandu 
sacensībā iegūstot 1. vietu, kabarē komandu sacensībās – 3. vietu.

Līnijdejotāju panākumi 
Latvijas līnijdeju olimpiādē

Inese Roze, 
Amatu mājas un biedrības “Kaste” vadītāja

8. aprīlī Rīgas Skolēnu pilī norisinājās  tra
dicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte 
2018”, kurā piedalījās Rīgas un reģiona mazie 
tautas muzikanti. “Klaberjakte” ir tradicio
nālās muzicēšanas konkurss, kura mērķis ir 
daudzveidīga, lokālās tradīcijās sakņota tautas 
muzicēšanas repertuāra apgūšana un pārman
tošana bērnu un jauniešu vidē, muzicējot indi
viduāli vai kapelās.

Konkursā piedalījās arī koklētāji no Amatas 
novada Drabešu muižas Amatu mājas folklo
ras studijas – Evija un Betija Vildiņas un Undī
ne TrinskaRoze.

Iegūstot attiecīgo punktu skaitu, Undīne ie
guva I pakāpes diplomu. Evija un Betija iegu
va II pakāpes diplomu. Visas meitenes apgūst 
kokles spēli Amatu mājā pie Rasas Rozes. 

Undīne 22.  aprīlī pārstāvēs Amatas nova
du arī konkursa “Klaberjakte 2018” finālā, kur 
piedalīsies labākie muzikanti no visas Latvijas.

Evija un Betija Vildiņas, Undīne Trinska-
Roze un Rasa Roze. Foto: Larisa Šteine

Drabešu muižas folkloras studijas koklētāji 
piedalās konkursā

10. 
maijā

Veselīgas vingrošanas nodarbības 
Drabešu muižas pils sporta centrā plkst. 19.00–20.30

15. 
maijā

Veselīgas vingrošanas nodarbības 
Ieriķos, Ieriķu sabiedriskajā centrā plkst. 18.00–20.00

17. 
maijā

Nodarbība par emocionālo veselību un tās 
veicināšanu. Nodarbību vadīs pasniedzēja Iveta Aunīte.
Nītaurē, Nītaures bibliotēkā plkst. 17.00–19.00

Veselīgas vingrošanas nodarbības 
Drabešu muižas pils sporta centrā plkst. 19.00–20.30

19. 
maijā

Nūjošanas pārgājiens vairākās distancēs 
“Nūjosim Āraišos pieneņziedēšanas laikā”.  
Pasākuma norises vieta Āraišu apkārtne. 
Nūjas tiks nodrošinātas. 
Plašāka informācija par pasākumu www.amata.lv, 
www.amatasnovads.lv.

Sveicam
marta jubilārus!

mailto:mariterukmane@inbox.lv
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