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AMATAS
VĒSTISAmatas novada pašvaldības 

informatīvais izdevums Nr. 118
2018. gada 19. decembris 

Gaišus,
ģimeniskus 

Ziemassvētkus un 
panākumiem pilnu 

Jauno – 2019. – gadu!

19. decembris
18.00

Ziemassvētku dāvanu darbnīca. Tiks gatavoti 
Ziemassvētku egles rotājumi tekstilmozaīkas tehnikā. 
Darbnīcu vadīs Dita Ziemele. 
Dalības maksa 8 EUR. Tālr. 29199870
Drabešu muižas Amatu mājā

20. decembris
17.00

Romantiskā komēdija “Jaungada taksometrs”
Ieeja 2 EUR.
Zaubes kultūras namā

21. decembris
15.00

Pirmsskolas un skolā neejošo pirmsskolas vecuma 
bērnu Ziemassvētku eglīte 
Zaubes kultūras namā

22. decembris
12.00–15.00

un
23. decembris
12.00–15.00

Ziemassvētku ceļojums “Rūķi rosās Rakšos”.  Izjādes ar 
kamieļiem, pastaigas ar lamām, izbraucieni ar karietēm, 
ko velk ēzeļi, omulīga atmosfēra pie rūķiem, bērnu 
stūrītis. Dalības maksa 5–7 EUR. Tālr. 20009097. 
Kamieļu parkā “Rakši”

22. decembris
17.00–21.00

Cecīļu dabas takas gaismas taka. Apmeklētāji ir 
aicināti doties pastaigā pa izgaismotu dabas taku. 
Cenas: pieaugušajiem 2 EUR, skolēniem, studentiem, 
pensionāriem 1,50 EUR. Bērniem līdz 7 g.v. ieeja bez 
maksas. Tālr. 29477700, 26457649.

22. decembris
17.00–21.00

Gaismas parks Ieriķu dzirnavās. Apmeklētāji aicināti 
doties pastaigā pa izgaismotu dabas parku, ņemt līdzi 
savu svecīti, ko iedegt labo domu sienā, lai rastu gaismas 
prieku sevī. Cenas: pieaugušajiem 3,50 EUR, skolēniem, 
studentiem, pensionāriem 2 EUR, bērniem līdz 7 g.v. – 
bez maksas. Tālr. 28396804

23. decembris
11.00

4. Adventa dievkalpojums
Āraišu ev. lut. baznīcā

24. decembris
12.00

Ziemassvētku svētvakaram veltīts dievkalpojums. 
Piedalīsies Zaubes jauktais koris. Zaubes ev. lut. baznīcā. 

24. decembris
18.00

Ziemassvētku dievkalpojums kopā ar draudzes 
ansambli. 
Skujenes ev. lut. baznīcā

24. decembris
18.00

Ziemassvētku dievkalpojums ar draudzes ansambļa 
piedalīšanos
Āraišu ev. lut. baznīcā

25. decembris
11.00

Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums
Āraišu ev. lut. baznīcā

 PASĀKUMU KALENDĀRS

Priecājos sveikt Amatas novada ļaudis Ziemassvētkos un 
Jaunā gadā! Notikumu pilns un politisku nemieru piepildīts 
ir aizejošais 2018. gads. Latvija godam nosvinējusi valsts 
simtgadi. Amatas novada dzīvē ir bijis daudz veiksmju un arī 
neizpildītu ieceru. Priecīga ir ziņa par jaundzimušo bērnu 
skaita pieaugumu. Jaunajā gadā novēlu spēt saskatīt daudzās 
ikdienas lietās būtisko. Laime ir būt apmierinātam ar sevi, laime 
ir noticēt sev un saviem spēkiem. 

Priecāsimies un vairosim labo šeit un tagad! 
Veselīgu un notikumiem bagātu Jauno, 2019. gadu!
                            Elita Eglīte,
                    Amatas novada domes priekšsēdētāja 

Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam 
un Jaunā gada cerībām!

Amatas pagasta pensionāru biedrība “Dzīvesprieks”

“Amatas novada lepnums 2018” 
balvas pasniegtas

Esam aizvadījuši vēl vienu lielisku pasāku-
mu Amatas novada kultūras centrā un svinīgi 
atzīmējuši Latvijas valsts 100. dzimšanas die-
nu. 

Mums, Amatas novada iedzīvotājiem, šis 
18. novembris bija gluži kā dubultsvētki, ku-
ros ne tikai godinājām mūsu valsti dzimšanas 
dienā, vienojoties kopīgā himnas dziedāšanā 
un vērojot novada uzņēmēju dāvināto krāšņo 
salūtu, bet arī visu iedzīvotāju vārdā iespēja 
pateikt paldies un apbalvot mūsu pašu no-
vadniekus 10 dažādās nominācijās.

Kopā tika pasniegts 31 pateicības raksts 
un īpaši gatavotas dāvanas ar novada un Lat-
vijas simtgades simboliku. Vēlamies pateikt 
paldies ne tikai šiem nominētajiem novadnie-
kiem, bet arī visiem tiem, kuri ikdienā rūpē-
jas par mūsu novada attīstību un labklājību, 
drosmīgi uzsākot uzņēmējdarbību, rūpējo-
ties par vidi mums apkārt vai arī vienkārši 
domājot par draudzīgu attieksmi, satiekoties 

ar kaimiņu pagalmā vai svešinieku kafejnīcā. 
Paldies par Amatas novada vārda nešanu pa-
saulē un par nekautrēšanos ikvienā pasaules 
malā uz jautājumu “kur Tu dzīvo” atbildēt: 
“Es dzīvoju Amatas novadā!”

Šie skaistie 18. novembra mirkļi nebūtu ie-
spējami bez vairākiem čakliem palīgiem, ku-
riem arī vēlamies pateikt lielu paldies. Paldies 
Margitai Mazkalniņai par gardo svētku torti, 
paldies visiem pašdarbnieku kolektīviem par 
krāšņajiem priekšnesumiem, Vinetai Cipei 
ar komandu par bagātīgi klāto svētku galdu, 
pensionāru biedrības “Dzīvesprieks” dāmām 
Aleksandrai Freivaldei, Aijai Avenai un Biru-
tai Ķipēnai par darbošanos āra teltī. Paldies 
mūsu profesionālajām fotogrāfēm Undai 
Paulai Laubergai un Martai Bērziņai par mir-
kļu iemūžināšanu. Paldies ikvienam, kurš pa-
līdzēja pasākuma tapšanā!

Turpinājums 3. lpp.

Mūžu aizmūžā, 
Laiku plūdumā,
Gadu gadskārtā
Tā kā šodienā – 
Vienmēr tie paši mirdz –
Gaišā saule
Un siltā sirds.
  (Aspazija)

Turpinājums 12. lpp.

 “Amatas novada lepnums 2018” balvas pasniegtas. Foto: Marta Bērziņa
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Domes sēdē 21. novembrī
2018. gada 21. novembra do-

mes sēdē lēma par:
•	 aktualizētā	Amatas	nova-

da Attīstības programmas in-
vestīciju plāna 2013.–2019.  ga-
dam apstiprināšanu;

•	 Amatas	 novada	 pašval-
dības atlasītajiem un vietējo 
uzņēmēju apspriedē apstipri-
nātajiem pārbūvējamiem grants 
ceļiem ELFLA pasākumā “Pa-
matpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos”;

•	 grozījumiem	Amatas	 no-
vada domes 22.08.2018. sēdes 
lēmumā ,,Par Amatas novada 
bāriņtiesas reorganizāciju”;

•	 pašvaldības	 iestādes	
“Amatas, Jaunpiebalgas, Līgat-
nes, Pārgaujas, Raunas un Vec-
piebalgas novadu bāriņtiesa” 
Uzraudzības padomes locekļa 
deleģēšanu;

•	 Amatas	 novada	 domes	
saistošo noteikumu Nr. 11 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma piešķiršanu” apstip-
rināšanu;

•	 Amatas	novada	teritorijas	
plānojuma 2014.–2024. gadam 
(ar 2018. gada grozījumiem) ga-

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma 
“Skalbes”, kadastra Nr. 42420050308, Amatas pagastā, Amatas 
novadā, zemes gabala ar platību 1,28 ha izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas nova-
da pašvaldības mājaslapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada 
domē. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām un izmantoša-
nu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 26386581 (Gints 
Bauers).

Izsole notiks 2019. gada 4. janvārī plkst. 10.00, Amatas novada 
pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pietei-
kumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās 
personas starpniecību vai elektroniski (e-pasts: maris.timermanis@
amatasnovads.lv), līdz 2019. gada 3. janvāra plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena  2300 EUR. Nodrošinājuma 
nau da – 230 EUR. Izsoles solis – 200 EUR. Izsoles dalības maksa – 
20 EUR.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un da-
lības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas no-
vada dome, “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas 
Nr. 90000957242):

SEB banka:
kods: UNLALV2X, konts: LV52UNLA0050000013301,
AS Swedbanka: 
kods: HABALV22, konts: LV 41 HABA0551000289503.

Grozīts kārtības “Amatas no-
vada pašvaldības maksas pa-
kalpojumi, ko sniedz Amatas 
novada pašvaldība, tās struk-
tūrvienības un iestādes” 4. pun-
kta 4.8. apakšpunkts, izsakot to 
šādā redakcijā: “Apkures pakal-
pojums Ģikšu ciems: (mērvie-
nība): 1 m2, (cena bez PVN): 
1,60 EUR.

Grozīts kārtības “Amatas 
novada pašvaldības maksas pa-
kalpojumi, ko sniedz Amatas 
novada pašvaldība, tās struk-
tūrvienības un iestādes” 4. pun-

Par grozījumiem maksas 
pakalpojumos

kta 4.12. apakšpunkts, izsakot 
to šādā redakcijā: “Īre veco ļau-
žu mājās “Doles” un “Vējsaules” 
(mērvienība): 1 m2 (cena bez 
PVN): 0,10 EUR.

4.8. Apkures 
pakalpojums 
Ģikšu ciems

1 m2 1,60 

4.12. Īre veco ļaužu 
mājās “Doles” 
un “Vējsaules” 

1 m2 0,10

Jaunie tarifi stāsies spēkā no 
2019. gada 1. janvāra.

APSTIPRINĀTI ar Amatas 
novada domes  2018. gada 
21. novembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr. 13, 5.§).

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 
5.  pan ta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi (turp-
māk tekstā – Noteikumi) no-
saka kārtību, kādā piešķir 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu par Amatas novada 
administratīvajā teritorijā eso-
šo nekustamo īpašumu, kurā 
nodokļu maksātājs ir deklarējis 
savu dzīvesvietu un kurš netiek 
izmantots saimnieciskās dar-
bības veikšanai, nav iznomāts/
izīrēts citai personai. 

2. Tiesības saņemt atvieglo-
jumu ir nodokļu maksātājam, 
kurš deklarējis dzīvesvietu savā 
nekustamajā īpašumā – 50% 
apmērā  no nekustamā īpašuma 
nodokļa summas, kas taksācijas 
gadā aprēķināta par šī nekusta-
mā īpašuma sastāvā ietilpstošo 
ēku (ēkām), ja tās netiek izman-

totas saimnieciskās darbības 
veikšanai, nav iznomātas/izīrē-
tas citai personai.

3. Nodokļu maksātājam, kurš 
deklarējis dzīvesvietu savā ne-
kustamajā īpašumā uz 2019. 
gada 1.  janvāri un iesniegumu 
atvieglojumu saņemšanai ie-
sniedzis Noteikumu 5. pun-
ktā minētajā kārtībā līdz 2019. 
gada 1. februārim, Noteikumu  
2. punktā minētie atvieglojumi 
tiek piemēroti  ar 2019. gada 1. 
janvāri.

4. Nodokļu maksātājam, kurš 
deklarē dzīvesvietu savā nekus-
tamajā īpašumā pēc 2019. gada 
1. janvāra, noteikumu 2. punktā 
minētie atvieglojumi tiek pie-
mēroti, sākot ar nākamo mēnesi 
pēc dzīvesvietas deklarēšanas 
un iesnieguma saņemšanas paš-
valdībā.

5. Lai saņemtu atviegloju-
mus, atvieglojumu pieprasītā-
jam, kas atbilst Noteikumu 2. 
punktā norādītajam, jāiesniedz 
Amatas novada pašvaldībā,  
Zaubes, Nītaures, Amatas vai 
Skujenes pagastu pārvaldē vai 
elektroniski (parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu) iesnie-
gums, kas noformēts atbilstoši 
Noteikumu pielikumam. 

6. Iesniegumā norādīto ziņu 
pārbaudi savas kompetences ie-
tvaros veic Amatas novada paš-
valdības Teritorijas attīstības 
un nekustamā īpašuma nodaļas 
darbinieki, par to izdarot atzī-
mes iesniegumā.

CEĻU SARAKSTS, SNIEGA TĪRĪŠANAS UZŅĒMUMI
Periods: 2018. gada novembris–2021. gada 20. aprīlis (trīs gadu ziemas sezonas)

Daļas
Nr.

Atbildīgā 
persona par 

ceļiem
(pašvaldības 

pārstāvis)

Iepirkuma daļas 
nosaukums,

administratīvā teritorija

Uzņēmums - 
atbildīgais par sniega 

tīrīšanu

Pārstāvis 
un telefona Nr.

1
Vita 

Demešenkova

Vecskujene–Sērmūkši z.s. Gavieši Ziedonis Vilciņš, tālr. 29486653

2 Pērkoņi–Kosa z.s. Gavieši Ziedonis Vilciņš, tālr.  29486653

3 Valda 
Veisenkopfa

Annas–Kliģene z.s. Gavieši Ziedonis Vilciņš, tālr.  29486653

4 Bērzi–Zaube z.s. Kociņi Andris Supe, tālr. 29458791

5

Modris 
Veitners

Ķēči z.s. Kociņi Andris Supe, tālr. 29458791

6 Aparnieki z.s. Aparnieki 2 Kārlis Eglītis, tālr. 29148987

7 Amatas skola–
Lielmārči–Venči z.s. Birzlejas Uldis Paupers, tālr. 29163991

8 Baloži–Makstnieki–
Velmeri–Ģikši

SIA MDK 
GARANTS Ainārs Jansons, tālr. 29153433

9 Āraiši z.s. Skolaskalns Māris Sērmūkslis, tālr. 29164966

10 Poliešas–Ruki–
Silnieki SIA SHAF Jānis Herbsts, tālr. 29438550

11 Kārļi z.s. Lejas-Smēdes Dzintars Melgalvis, tālr. 26597529

12 Āraiši–Drabeši z.s. Skolaskalns Māris Sērmūkslis, tālr. 29164966

14 Agra, Līvu ciems
SIA KOM-AUTO Ilmārs Kurpnieks, tālr. 29359715

15 Agra, Līvu ciems ar 
kaisīšanu

līgās redakcijas apstiprināšanu 
un saistošo noteikumu „Amatas 
novada teritorijas plānojuma 
2014.–2024. gadam (ar 2018. 
ga da grozījumiem) teritorijas 
izmantošanas un apbūves no-
teikumi un grafiskā daļa” izdo-
šanu;

•	 Amatas	 novada	 pašvaldī-
bai piederošā nekustamā īpašu-
ma „Bille 5”-12, Bille, Drabešu 
pagasts, Amatas novads, ka-
dastra Nr. 42469000268, nodo-
šanu atsavināšanai pirmpirku-
ma tiesīgajai personai Z. G.;

•	 nekustamā	 īpašuma	
„Skal bes” nodošanu atsavinā-
šanai un izsoles noteikumu ap-
stiprināšanu;

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

•	 Amatas	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma [..] adreses apstip-
rināšanu;

•	 Elitas	Eglītes	ārvalstu	ko-
mandējumu uz Baltkrieviju.

Nākamā domes sēde – 
2018.  gada 19. decembrī plkst. 
14.00.

7. Iesniegums tiek izskatīts 
pēc būtības un pašvaldība saga-
tavo atbildi atbilstoši Adminis-
tratīvā procesa likuma 67. pantā 
noteiktajam, ja atvieglojumu 
pieprasītājs:

7.1. iesniegumā nav norādījis 
visas ziņas atbilstoši Noteiku-
mu pielikumam, 

7.2. norādījis nepatiesas zi-
ņas,

7.3. iesniegumu iesniedzis 
pēc Noteikumu 3. punktā no-
teiktā termiņa.

8. Tiesības uz atvieglojumu 
izbeidzas ar nākamo mēnesi, ja:

8.1. atvieglojuma saņēmējs 
pārdeklarē dzīvesvietu citā ad-
ministratīvajā teritorijā,

8.2. nekustamajā īpašumā 
tiek uzsākta saimnieciskā darbī-
ba, tai skaitā tas tiek iznomāts/
izīrēts.

9. Atvieglojuma saņēmēja 
pienākums ir 1 (viena) mēneša 
laikā rakstveidā paziņot Amatas 
novada pašvaldībai par noteiku-
mu 8. punktā minēto apstākļu 
iestāšanos: deklarētās dzīves-
vietas maiņu vai saimnieciskās 
darbības uzsākšanu nekustama-
jā īpašumā.

10. Amatas novada paš-
valdības Teritorijas attīstības 
un nekustamā īpašuma nodaļai 
ir tiesības pārbaudīt datus par 
nodokļa maksātāju, izmantojot 
Amatas novada pašvaldībai pie-
ejamās datu bāzes.

11. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Saistošie noteikumi Nr. 11
“Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piešķiršanu”

IZSOLE
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Turpinājums no 1. lpp.

“Amatas novada lepnums 2018” balvu 
ieguvēji 10 dažādās nominācijās:

“Sakoptākā Amatas novada viensē-
ta”: galvenās balvas ieguvēji – “Indrāni” 
Amatas pagastā,  “Āmuri” Nītaures pagas-
tā, “Grantskalni” Skujenes pagastā;

“Saliedētākā daudzdzīvokļu māja 
Amatas novadā”: galvenās balvas iegu-
vēji “Dzelzceļa ēka 3” Drabešu pagastā, 
Cēsu iela 14 Ģikšos (“Bērzi”), Amatas pa-
gastā, “Kalmes” Zaubes pagastā;

“Iedzīvotājiem draudzīgākā Amatas 
novada tirgotava vai kafejnīca”: galve-
nās balvas ieguvēji – kafejnīca “Pie dzir-
nakmeņa” Drabešu pagastā, SIA “BJ Sai-
me” veikals “Timrotiņš” Amatas pagastā, 
veikals “Mini Vesko” Nītaures pagastā;

“Veiksmīgākā Amatas novada zem-
nieku saimniecība/ zivsaimniecība/mā-
jražotājs”: galvenās balvas ieguvēji z/s 
“Krišvaldi” Nītaures pagastā, z/s “Kalna 
Smīdes” Drabešu pagastā, z/s “Plumpaiņi” 
Nītaures pagastā;

“Labākais darba devējs Amatas no-
vadā” (iestāde, uzņēmums, NVO un tml.): 
galvenās balvas ieguvējs – “Birzlejas” 
Nī taures pagastā, “Dores fabrika” Drabe-
šu pagastā, z.s. “Aparnieki  2” Amatas pa-
gastā;

“Pagasta ”labais gariņš””: galvenās 
balvas ieguvēja Līga Jauniete (Amatas 
pagasts), Valda Miķelsone (Skujenes pa-
gasts), Ilze Varekoja (Nītaures pagasts);

“Izcilākais labsajūtas tūrisma piedā-
vājums Amatas novadā”: galvenās bal-
vas ieguvēji  – biedrība “ANNO 1852” 
(“Āraišu vējdzirnavas”) Drabešu pagas-

tā, “Annas Design Hotel” Zaubes pagastā, 
lauku viesnīca “Kārļamuiža” Drabešu pa-
gastā;

“Dzīvo citur, iegulda Amatas nova-
dā”: galvenās balvas ieguvējs – Andris 
Lūkins (Nī taures pagasts), Inese Roze 
(Drabešu pagasts), Rudīte Platā (Drabešu 
pagasts);

“Amatas novada vēstnieks Latvijā 
un pasaulē”: galvenās balvas ieguvēja – 
Elita Zvaigzne (Nītaures pagasts), Anda 
Lukstiņa (Skujenes pagasts), Austris Ābo-
liņš (Drabešu pagasts);

“Uzņēmējdarbības uzsācējs Amatas 
novadā”: galvenās balvas ieguvēji – Elī-
na un Igors Aļeksejevi (Amatas pagasts), 
Toms Kuzņecovs (SIA “Ko-Kā”, Nītaures 
pagasts), Ilze Kravcova (biedrība “Dod 
ķepu”, Drabešu pagasts).

Speciālbalva Kristapam Eglītim 
(Amatas pagasts) par labiem rezultā-
tiem, pārstāvot skolu ārzemēs.

Lai pozitīvas emocijas un Latvijas simt-
gades mirkļi paliek ilgi atmiņā un rosina 
jauniem darbiem, jauniem sapņiem!

Anete Eglīte, 
tūrisma attīstības un sabiedrisko 
attiecību speciāliste 

23. novembrī skaisti izremontētajās 
Drabešu Jaunās pamatskolas zāle godi-
nājām Drabešu pagasta ļaudis par ilgga-
dēju ieguldījumu Drabešu pagasta attīs-
tībā. Mums bija liels gods pateikt paldies 
un apbalvot astoņus Drabešu pagasta 
iedzīvotājus: Maiju un Staņislavu Rat-
niekus, Egonu Garklāvu, Jāni Kaņepu, 
Sandru Rozīti, Ināru Rutkovsku, Maiju 

Žīguri un Andri Jansonu. Godināšanas 
ceremonijā ar muzikāliem priekšnesu-
miem priecēja Guntars Velcis ar meitu 
Ilzi, kuri ar savu dziedājumu pasākumu 
padarīja vēl īpašāku.

Skolas direktore Kristīne Paisuma 
veda viesus ekskursijā pa skolu, pastās-
tīja par skolas filozofiju, lepojās ar au-
dzēkņiem un iedvesmoja ar nākotnes 
sapņiem. Noslēgumā visi vienojās kopī-
gās sarunās par pagasta dzīvi un nākot-
nes plāniem.

24. novembrī Melānijas Vanagas mu-
zeja telpās svētku noskaņās godinājām 
tos cilvēkus, kuri vairāku gadu garumā 
savam pagastam ir devuši ieguldīju-
mu. Pateicoties telpai, kurā atradāmies, 
sniegotajam laikam aiz loga un muzi-
kālajiem priekšnesumiem, ko sniedza 
Amatas novada vīru koris un diriģente 
Marika Slotina-Brante, pasākums ieguva 
īpaši saviļņojošu noskaņu. Šīs noskaņas 
iespaidā ar sirsnīgiem aplausiem, laba 
vēlējumiem un īpašām piemiņas dāva-

16. novembrī Skujenes tautas namā kuplā skaitā pulcējās skujenieši, lai atzī-
mētu Latvijas simto gadadienu. Pasākumā par ieguldīto darbu pagasta attīstībā 
ar ziediem, piemiņas veltēm un sirsnīgiem aplausiem tika godināti Jānis Sekste, 
Egons Veidemanis, Pēteris Zeile, Ziedonis Vilciņš, Uldis Vasiļevskis, Austra Elvī-
ra Liepiņa, Alfrēds Ruttulis, Alma Kazerovska, Marija Dorša. Pasākumā ar svēt-
ku uzrunu mūs pagodināja Amatas novada izpilddirektors Māris Timermanis.

Ar patriotiskām un sirsnīgām dziesmām iepriecināja Skujenes sieviešu vo-
kālais ansamblis un Amatas novada Skujenes pamatskolas audzēkņi, teikas par 
Skujeni un tās ievērojamākajām vietām stāstīja amatierteātra aktieri, ar raitu 
deju soli priecēja deju kolektīvs “Skujene”, Skujenes mazie dejotāji un Amatas 
novada Skujenes pamatskolas skolēni.

Pēc koncerta tika sarūpēts svētku kliņģeris. Svētki turpinājās, ņemot līdzi sa-
vas svecītes, savu gaismiņu, lai izgaismotu un tiktos senajā Skujenes pilskalnā.

         Svētku baudītāja Anda

“Amatas novada lepnums 2018” 
balvas pasniegtas

Drabešu un Amatas pagasta godināšanas ceremonija

nām par ilggadēju ieguldījumu Amatas 
pagasta attīstībā godinājām septiņus 
Amatas pagasta iedzīvotājus: Genovefu 
Bicāni, Jāni Stūri, Zitu Ščeglovu, Maiju 
un Aldi Rudzīšus, Ingrīdu Lāci un Elitu 
Eglīti. Šie cilvēki ar savu darbu, degsmi 
un cīņas sparu ir spējuši gadiem ilgi rū-
pēties par Amatas pagasta attīstību un 
labklājību.

Novēlām ikvienam tik neizsīkstošu 
spēku, mīlestību pret darbu un vietu, 
kurā tu atrodies!

Valsts svētki Skujenē

Amatas pagasta godināšanas ceremonija. Foto: Unda Paula Lauberga

Drabešu pagasta godināšanas ceremonija. Foto: Unda Paula Lauberga

Valsts svētku svinības Skujenē. Foto: Solvita Krastiņa
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Vairāk nekā 16 tūkstoši 
klientu izmantojuši informa-
tīvo dabasgāzes sadales tarifu 
salīdzināšanas kalkulatoru māj-
saimniecībām un juridiskajiem 
klientiem, ko klientu ērtībām 
izstrādājis dabasgāzes sadales 
operators AS “Gaso”.

Kā vēstīts, Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisija 
ir apstiprinājusi  AS “Gaso” ie-
sniegto dabasgāzes sadales sis-
tēmas pakalpojuma tarifa pro-
jektu, kas paredz ieviest fiksētu 
maksu par pieslēgumu atbilstoši 
pieslēguma atļautajai slodzei ne-
atkarīgi no dabasgāzes patēriņa 
apjoma. Jaunie tarifi stāsies spē-
kā 2019. gada 1. janvārī. 

AS “Gaso” klientu ērtībām ir 
izstrādājis  informatīvu pašreiz 
spēkā esošo un jauno dabasgāzes 
sadales sistēmas pakalpojumu 
tarifu salīdzināšanas kalkulato-
ru. Gan mājsaimniecībām, gan 
juridiskajiem klientiem paredzē-
tais kalkulators izvietots uzņē-
muma mājaslapā gaso.lv līdzte-
kus informācijai par Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komi-
sijas apstiprināto sadales tarifu 
projektu.

Pēdējās nedēļas laikā kalkula-
toru izmantojuši aptuveni 4500 
klientu. Savukārt kopš kalkula-
tora izveides to ir izmantojuši 
vairāk nekā 16  600 klientu, lai 
uzzinātu, kā nākamgad mainī-
sies viena no gāzes rēķinu vei-
dojošajām komponentēm – da-

basgāzes sadales tarifi. Vairāk 
nekā 10 tūkstoši klientu arī ie-
pazinušies ar “Gaso” mājaslapā 
pieejamo informāciju par spēkā 
esošajiem un jaunajiem sadales 
tarifiem, kas atrodama sadaļā 
“Tarifi”. 

Kalkulators palīdz īsā laikā 
indikatīvi noskaidrot, kā nākam-
gad varētu mainīties gāzes rēķi-
nā iekļautā sadales komponente. 
Iedzīvotājiem ir nodrošināta ie-
spēja ātri un vienkārši modelēt 
gaidāmās izmaiņas, norādot da-
basgāzes patēriņu un skaitītāja 
maksimālo atļauto slodzi. 

AS “Gaso” ir vienīgais dabas-
gāzes sadales sistēmas operators 
Latvijā, kas nodrošina dabasgā-
zes piegādi no pārvades sistēmas 
līdz gala patērētājiem. Uzņē-
mums nodrošina sadales infra-
struktūras attīstību, dabasgāzes 
pieslēgumu izbūvi, sistēmas eks-
pluatāciju un dabasgāzes uzskai-
ti, kā arī avārijas dienesta darbī-
bu. Akciju sabiedrība “Gaso” ir 
dibināta 2017. gada 22.  novem-
brī, nodalot no akciju sabiedrī-
bas “Latvijas Gāze” sadales sistē-
mas darbību un izpildot Eiropas 
Savienības un valsts prasības 
par dabasgāzes sadales sistēmas 
neatkarības nodrošināšanu. Uz-
ņēmuma vienīgais īpašnieks ir 
“Latvijas Gāze”, AS “Gaso” ir 
pilnībā regulēts uzņēmums un 
darbojas tikai Latvijas teritorijā.

Miks Lūsis, SIA “Mediju tilts”
vecākais PR konsultants

Iedzīvotājiem liela 
interese par dabasgāzes 
sadales jaunajiem tarifiem

Juris Suseklis, 
darba aizsardzības, civilās 
aizsardzības un administratīvas 
lietvedības nodaļas vadītājs

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests (VUGD) un 
Amatas novada pašvaldība ai-
cina iedzīvotājus, gatavojoties 
Ziemassvētkiem un Jaungada 
sagaidīšanai, neaizmirst par 
savu un līdzcilvēku drošību. Mā-
jās, gatavojoties svētkiem, būtu 
jāpadomā ne vien par telpu iz-
greznošanu, svētku mielastu un 
dāvanām, bet arī par ugunsdro-
šību. 

Pirms lietot elektrisko spul-
dzīšu virtenes, ja tās ir saglabā-
jušās no iepriekšējā gada, pār-
liecinieties, vai tās nav bojātas. 
Ja vēlaties māju izgreznot no 
ārpuses, izlasiet instrukcijā, vai 
izvēlētā spuldzīšu virtene ir pa-
redzēta lietošanai ārpus telpām, 
kā arī to, kādi ir citi tās lietoša-
nas noteikumi. 

Ziemassvētku eglīte ir stingri 
jānostiprina, lai tā nevarētu ap-
gāzties. Ja esat izlēmuši iedegt 
svecītes, tad jāraugās, lai eglīte 

Ugunsdrošība Ziemassvētkos un Jaungadā
neatrastos tuvu pie degošiem 
priekšmetiem, piemēram, aiz-
kariem vai mēbelēm. Ja tā tomēr 
ir, būtu būtu jāatsakās no viegli 
uzliesmojošiem rotājumiem. 

Svecītes eglē aizdedz virzie-
nā no augšas uz leju, lai nejauši 
neaizdedzinātu piedurkni. Ja 
svecītes ir aizdegtas, tad tās ne-
drīkst atstāt bez uzraudzības. 
Īpaši uzmanīgiem jābūt, ja mājās 
ir mazi bērni vai mājdzīvnieki, 
kuru uzmanību piesaistīs sveču 
liesmiņas un var rasties vēlme 
tām pieskarties. 

Protams, ka svētki īpaši gai-
dīti un mīļi ir bērniem, kuriem, 
atdarinot pieaugušos, arī pašiem 
gribas iedegt liesmiņas, padrais-
koties ar brīnumsvecītēm. Tādēļ 
vecākiem svētku gatavošanas 
virpulī nevajadzētu piemirst par 
mazuļiem un ne mirkli neatstāt 
viņus bez uzraudzības. Tāpat jau 
pirms svētkiem būtu jāpārrunā 
arī ar skolas vecuma bērniem, 
kad uguns liesmiņa sagādā prie-
ku un kad tā var nest lielu postu. 

Uzpošot māju svētkiem, ne-
aizmirstiet arī ieviest kārtību lo-
džijā vai uz balkona. Tur reizēm 

tiek novietotas nederīgās man-
tas, pat vecas mēbeles. Augšējo 
stāvu kaimiņu pa logu nevērīgi 
izmesta degoša cigarete vai ne-
uzmanīgi izšauta pirotehnika var 
nejauši iekrist lodžijā un, ja tur 
būs viegli uzliesmojošas mantas, 
var izcelties ugunsgrēks. 

Ja esat plānojuši svētkos iz-

mantot pirotehniku, tad ie-
gādājieties to tikai oficiālās 
tirdzniecības vietās, lai būtu pār-
liecināti, ka tā ir kvalitatīva un 
droša. Pirms pirotehnikas lieto-
šanas rūpīgi izlasiet instrukciju 
un izpildiet visus nosacījumus! 

Lai svētku prieku neaptumšo 
nelaimes gadījumi, kuros vai-

nojama tikai pašu neuzmanība 
un nevērība! Saudzēsim pašu 
lielāko bagātību, kas dota ikvie-
nam, – savu un apkārtējo cilvēku 
dzīvību un veselību!

Ja tomēr nepieciešama 
ugunsdzēsēju glābēju palīdzī-
ba, zvaniet nekavējoties pa tāl-
runi 112.



www.amatasnovads.lv 5

Krišs Ivanovs 
un “Nītaureņu” komanda

“Nītaureņu atbalsts jaunie-
šiem” – tā saucas projekts, kuru 
no 2018. gada augusta līdz 2019.
gada martam realizē biedrība 
“Nītaureņi”. Projekta mērķis ir 
veicināt jauniešu līdzdalību paš-
valdības lēmumu pieņemšanas 
procesos un brīvprātīgajā darbā. 
Nodarbības, sarunas ar jaunie-
šiem par aktualitātēm jaunatnes 
jomā un par brīvprātīgo darbu 
un līdzdalības iespējām paš-
valdības lēmumu pieņemšanas 
procesos ir vērtīgas, jo veicina 
pilsoniskās līdzdalības attīstību, 
kas, mūsuprāt, ir būtiska pagasta 
un novada nākotnei. “Nītaure-
ņu” telpās tikās jaunieši, tostarp 
aktīvisti no Nītaures vidusskolas 
skolēnu pašpārvaldes, lai izglīto-
tos un meklētu sadarbības iespē-
jas nākotnē. 

Ikviena regulāra darbība vai 
rīcība, ko brīvprātīgi un bez at-
līdzības veicam līdzcilvēku in-
teresēs vai plašākas sabiedrības 
labumam, ir jāuzskata par pil-
sonisku līdzdalību – tā uzskata 
Latvijas NVO jumta organizāci-
ja – Latvijas Pilsoniskā alianse. 

Ar šī raksta palīdzību infor-

mēsim par Latvijas Pilsoniskās 
alianses apkopotajām populārā-
kajām līdzdalības formām un to 
izpausmēm Amatas novadā. 

Vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās 
un proporcionālās vēlēšanās uz 
četriem gadiem ievēlam Amatas 
novada domi 15 cilvēku sastāvā. 

Pēc Lursoft datiem 2018.gadā 
Amatas novadā reģistrēts vairāk 
nekā 70 biedrību un nodibināju-
mu, kuros ir iespēja līdzdarbo-
ties. 

Biedrība “Nītaureņi” jau piek-
to gadu ar aktīvu brīvprātīgo at-
balstu un darbu sekmē Nītaures 
hokeja laukuma pastāvēšanu. 

SIA “ZAAO” kampaņā “Ap-
stājies. Paskaties. Pamāj.” par uz-
vedību un drošību uz ceļa un par 
to, kā rosināt bērnos interesi un 
atbildību par vides saudzēšanu, 
piedalījušās arī Amatas novada 
skolas. 

2015.  gadā Amatas novadā 
notika sabiedriskā aptauja, kuras 
rezultātā „par” aizliegumu Ama-
tas novadā audzēt ģenētiski mo-
dificētos kultūraugus nobalsoja 
76 iedzīvotāji, „pret” šādu aiz-
liegumu – 0 iedzīvotāji. Šie dati 
pašvaldībai palīdzēja pieņemt 
saistošos noteikumus. 

Amatas novada skolās ir ve-

cāku padomes, domes sēdes ir 
atklātas visiem iedzīvotājiem. 
Pirms vairākiem gadiem paš-
valdībā tika organizētas arī no-
vada NVO tikšanās ar domes 
amatpersonām, lai pārrunātu 
aktualitātes un veicinātu NVO 
sektora attīstību. Sadarbības re-
zultātā radās iniciatīva par ikga-
dēju pašvaldības NVO projektu 
konkursu, kas vairākus gadus 
notika, bet šogad diemžēl tika 
pārtraukts. 

Amatas novada pagastu ie-
dzīvotāji, pašvaldības iestādes, 
nevalstiskās organizācijas ik 
gadu rīko talkas, piedalās Latvi-
jas Lielajā talkā. 

Biedrībai “Nītaureņi” rūp 
jauniešu dzīves attīstība nova-
dā, tāpēc tā 2018. gada pavasa-
rī izstrādāja pirmo melnrakstu 
Amatas novada jaunatnes poli-
tikas attīstības stratēģijai. Iedzī-
votājiem ir tiesības rakstīt vēs-
tules un sniegt priekšlikumus 
un pašvaldībai ir pienākums 
sniegt atgriezenisko saiti.  

Tikko aizritējusi zaubēnietes 
Signes Volkovičas un domu-
biedru dalība labdarības akcijā 
“Zvaigzne austrumos”, kurā tika 
sagatavotas un ziedotas 37  dā-
vanu kastes, kas nonāks kara-

Atbalsts jauniešiem un līdzdalības iespējas

Krišs Ivanovs 
un “Nītaureņu” komanda

„Nekad nešaubieties, ka maza 
grupiņa cilvēku var izmainīt pa-
sauli. Patiesībā tas ir vienīgais 
veids, kā to izdarīt.”

Brīvprātīgais darbs kopienas 
labā ir viena no galvenajām pil-
soniskās līdzdalības formām, tā-
pēc to ir svarīgi veikt, attīstīt un 
popularizēt. Aktīvs brīvprātīgais 
darbs ir virziens, uz kuru jātie-
cas. Kad iedzīvotāji ziedo laiku 
un darbu vietai, kur viņi mīt, lai 
uzlabotu savu un savu kaimiņu 
ikdienu, tas demonstrē patiesu 
apņemšanos panākt pilsonisko 
progresu un kopienas izaugsmi. 

Brīvprātīgā darba likumā 
teikts, ka “brīvprātīgais darbs 
ir organizēts un uz labas gribas 
pamata veikts fiziskās personas 
fizisks vai intelektuāls bezatlī-
dzības darbs sabiedrības labā”. 

Brīvprātīgā darba iespēju ra-
dīšana ir būtisks solis, lai veici-

darbībā cietušajiem bērniem pa-
saules karstajos punktos. 

Amatas pamatskola kā Eko-
skola organizē dažādas ak-
tivitātes skolēniem, piemē-
ram, Ekoskolu rīcības nedēļā 
2018.  novembrī skolēni guva 
zināšanas un pilnveidoja izprat-
ni par plastmasas lietojumu un 
ietekmi uz vidi. Skola ikdienā 
māca, kā šķirot atkritumus pa-
reizi. Biedrība “Nītaureņi” pēdē-
jos gadus mācās organizēt videi 
draudzīgas aktivitātes un jau 
3  gadus aktīvi šķiro visus atkri-
tumus, izmantojot SIA “ZAAO” 
šķiroto atkritumu konteineru. 

Lai noskaidrotu jauniešu ak-
tivitātes Amatas novadā, 2018.
gada rudenī un ziemā pašvaldība 
organizēja aptauju jauniešiem, 
lai spētu kvalitatīvi nodrošināt 
jauniešu turpmāko attīstību no-
vadā. 2017. gadā novada skolās 
notika diskusijas par Amatas no-
vada izglītības attīstības stratē-
ģiju. 2012. gadā Amatas novada 
domes centrālajā ēkā un pagas-
tos tika organizētas diskusijas 

par Amatas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju. Lai izvēr-
tētu dokumentu lietderību un 
mērķu sasniegšanu, ik periodu 
var tikt organizētas starpposma 
izvērtēšanas aktivitātes.  

Galvenās projekta “Nītaureņu 
atbalsts jauniešiem” aktivitātes ir 
apmācība jauniešiem par brīv-
prātīgo darbu, jauniešu praktis-
ka iesaistīšana brīvprātīgajā dar-
bā; arī līdzdalības un interešu 
aizstāvības iespēju apmācība un 
praktiskas interešu aizstāvības 
aktivitātes. Projekta ietvaros 
ieplānots tikties ar pašvaldības 
deputātiem un darbā ar jaunatni 
iesaistītajiem, lai uzlabotu darba 
ar jaunatni rezultātus Amatas 
novadā. Mērķa tiešā grupa ir 
jaunieši no 13 līdz 25 gadi, taču 
iesaistīties var ikviens, kurš vē-
las, lai jauniešu ikdiena kļūtu 
aizvien labāka.

Projekts īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunat-
nes politikas valsts programmā 
2018. gadam ar valsts budžeta 
finansējumu.

nātu iesaistīšanos un padziļinātu 
saikni starp pilsoņiem, kopienu 
un pašvaldību. 

Ievērojot turpmāk sniegots 
padomus, pašvaldībai un arī ci-
tiem, piemēram, NVO, ir iespēja 
mērķtiecīgi plānot, kā realizēt 
dažādas iniciatīvas, izmantojot 
iedzīvotāju entuziasmu un pil-
sonisko apziņu.

Jāsāk ar vajadzību apzināša-
nu. Jāsaprot, kādās darbībās ne-
pieciešams iesaistīt brīvprātīgos, 
jāapzina jomas, kurās iedzīvo-
tāju iesaistīšanai būs vislielākā 
ietekme sabiedrības labā. Tāpat 
jāapzinās jau esošie resursi un 
cilvēki, kuri veic sabiedrībai no-
zīmīgu darbu. Piemēram, Ame-
rikas Savienotajās Valstīs gan-
drīz katrā pašvaldībā ir izveidota 
iedzīvotāju ārkārtas reaģēšanas 
vienība, kurā tiek iesaistīti un 
apmācīti brīvprātīgie, lai saga-
tavotos dažādām iespējamām 
nelaimēm un to sekas novērstu 
pēc iespējas ātri. Tāpat ASV ļoti 
aktīvi brīvprātīgais darbs tiek 
vērsts uz bērnu un jauniešu at-
tīstību – tiek veidotas mentoru 
programmas, sporta aktivitātes, 
ko brīvprātīgi vada profesionā-
ļi, dažādas vasaras nometnes, 
kuras organizē kopienas brīv-
prātīgie, kultūras un mākslas 
notikumi balstās izstrādātās 
brīvprātīgā darba programmās. 

Jāizveido brīvprātīgā darba 
programma. Tās izstrādē jāie-
saista gan uzņēmēji, gan skolas, 

bibliotēkas, vecāki, seniorus 
pārstāvošas organizācijas un citi 
vietējai kopienai nozīmīgi spēlē-
tāji. 

Jāizveido pazīšanas zīmols 
brīvprātīgā darba programmai. 
Iedzīvotājiem ir vieglāk darbo-
ties, ja ir skaidri zināmi mērķi un 
programmas būtība, ja ir sajūta, 
ka darāmais darbs ir nozīmīgs 
un vajadzīgs. 

Vadlīniju izveidošana un ie-
vērošana. Brīvprātīgo program-
mai ir jāaizstāv iesaistīto cilvēku 
intereses, ir jāizveido brīvprā-
tīgo rokasgrāmata, ar kuru tiek 
iepazītināti iesaistīte. Citu labās 
prakses izmantošana un vadlīni-
ju ievērošana uzlabos brīvprātī-
gā darba kvalitāti.  

Brīvprātīgie ir jāuzrunā un 
jāapmāca. Ļoti svarīgs solis, un 
tam jāpievēršas ar lielu atbildī-
bu, īpaši, ja brīvprātīgais darbs 
nekad nav bijis organizēts. Pro-
cesam, kā pieteikties par brīv-
prātīgo, jābūt viegli saprotamam 
un ērtam. Ir jānoskaidro katra 
brīvprātīgā prasmes un  intere-
ses. Jāiepazīstina ar darba proce-
su, pieejamo atbalstu. 

Ļaut brīvprātīgajiem būt līde-
riem. Kad formālās procedūras 
ir nokārtotas un brīvprātīgā dar-
ba programma izveidota, jāļauj 
pašvaldības personālam pāriet 
no aktīvas vadīšanas lomas uz 
uzraudzības lomu, ļaujot piere-
dzējušākiem brīvprātīgajiem va-
dīt procesus. 

Brīvprātīgā darba novērtē-
jums. Brīvprātīgais darbs ir mil-
zīgs resurss, un daudzās valstīs 
tieši brīvprātīgo iniciatīvas ir 
dzinējspēks kopienas labklājības 
veicināšanā. Šāds ieguldījums, 
protams, ir īpaši jānovērtē, un 
to var darīt ne tikai monetārā 
izteiksmē. Apdrošināšanas poli-
ses, personiskās izaugsmes kursi 
un nodarbības, biļetes uz kul-
tūras un izklaides pasākumiem, 
atlaides pašvaldības maksas pa-
kalpojumiem, ceļojumi, kādu 
noteiktu pakalpojumu pieejamī-
ba (degvielas atmaksa, auklītes 
nodrošināšana u.c.) ir daži no 
pasaules un Latvijas piemēriem, 
kā pateikties un stimulēt brīv-
prātīgos. Ļoti nozīmīgs faktors 
ir attieksme pret katru brīvprā-
tīgo. Cilvēkiem ir jājūt, ka viņu 
darbs tiek novērtēts – tas liek 
justies labi un veicina atkārto-
tu piedalīšanos citos projektos. 
Personisks zvans no pašvaldības 
pārstāvja, tikšanās reizes un ko-
mandas stiprināšana brīvprātīgo 
starpā, padarītā darba izvērtē-
jums, brīvprātīgo godināšanas 
pasākumi, darba atspoguļojums 
vietējā avīzē un citas aktivitātes 

ir svarīga brīvprātīgā darba or-
ganizēšanas sastāvdaļa. 

Dažas jomas, kurās iespējams 
piesaistīt brīvprātīgo palīdzību: 

•	 izglītībā	(pirmsskolās,	sko-
lās, mūžizglītības aktivitātēs);

•	 vides	jautājumu	risināšanā;
•	 publiskās	 drošības	 un	 kār-

tības nodrošināšanas aktivitātēs, 
drošības nodrošināšanā pašval-
dībā (brīvprātīgie ugunsdzēsēji, 
patrulēšana, pazudušo personu 
meklēšana u.c.);

•	 kultūras,	sporta	un	atpūtas	
pasākumu organizēšanā;

•	 veselību	 veicinošās	 nodar-
bēs;

•	novadpētniecības	darbā;
•	 dažādas	palīdzības	sniegša-

nā;
•	 labdarības	aktivitātēs;
•	 dzīvnieku	 aizsardzības	 un	

citās aktivitātēs. 

Kādā no turpmākajiem raks-
tiem analizēsim konkrētus pie-
mērus brīvprātīgajā darbā. 

Brīvprātīgajiem nemaksā ne-
vis tāpēc, ka tie būtu nevērtīgi, 
bet gan tāpēc, ka tie ir nenovēr-
tējami. (Autors nezināms).

Brīvprātīgā darba organizēšana

Informācija tapusi projekta “Nītaureņu atbalsts jauniešiem” ietva-
ros, kas īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 

ar valsts budžeta finansējumu.

Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra
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Inese Skrapce,
svētku režisore

Novembris ir pagājis Latvi-
jas simtgades zīmē, un valsts 
dzimšanas dienas pasākumi, 
kuri noteikti ir ierindojami 
vērienīgāko, apspriestāko un 
gaidītāko rindās, nu ir godam 
aizvadīti. Svinējām, protams, 
arī mēs Nītaurē! Un svinējām 
ne tikai Latvijas 100, bet arī paši 
savus – Nītaures kultūras nama 
50! Kā mums gāja? Tiem, kuri 
nebija klāt, to būs pagrūti vār-
dos izstāstīt – jo tās bija 3 garas, 
bet skaistas stundas, pildītas 
ar krāšņiem priekšnesumiem, 
emocijām, atmiņām un sirsnī-
bu. Toties pavisam noteikti ir 
svarīgi pieminēt tos, ar kuru tie-
šu līdzdalību, nesavtīgu darbu 
un iesaistīšanos šis pasākums 
izvērtās tieši tik īpašs, kāds tas 
bija mums ikvienam.

Vispirms jau jāsaka, ka pasā-

kums, kādu to redz skatītājs, ir 
ilgstoša un smaga darba rezul-
tāts – tie ir gari un nogurdino-
ši mēģinājumi; tās ir bezmiega 
naktis, izvērtējot, ko tieši dzie-
dāsim, dejosim, rādīsim; tās ir 
tērpu medības tuvos un tālos 
kaimiņos, lai visi dziedātāji un 
dejotāji būtu skaisti; tie ir sim-
tiem sīkumu, ko varbūt  īsti ne-
pamana, bet bez kā pasākums 
nebūtu tāds, kādu jūs to bau-
dījāt. Un aiz katras no šīm dar-
bībām stāv kāds īpašs cilvēks – 
komandas daļa!

Par pasākuma muzikālo ska-
nējumu, varējumu un Nītaures 
vēsturisko deju kolektīvu raito 
soli rūpējās Lilita Jansone, kura 
nežēloja savas brīvā laika stun-
das mēģinājumiem. Ar viņas 
gādību Nītaures tautas koris 
skanēja tieši tik koši, un vai gan 
kādu atstāja vienaldzīgu “Šu-
rumburuma” zelta sastāva vai 
“Viršu” dejotās dejas?

Nītaures kultūras nams var 
pamatoti lepoties ar kupliem 
un staltiem jauniešu deju kolek-
tīviem, kuri tādi ir, pateicoties 
to vadītājai Paulai Āboliņai. Un 
kas gan var būt labāks par sav-
starpēju sadarbību? To mēs jo 
spilgti varējām novērtēt deju 
kolektīvu un Amatas novada 
mūzikas un mākslas skolas sko-
lēnu un pedagogu kopdarbos. 
Milzīgs paldies pedagogiem par 
ieguldīto darbu, kas vainagojas 

ar patiešām baudāmiem priekš-
nesumiem. 

Paldies arī Nītaures vidus-
skolai, jo īpaši 12. klases kolek-
tīvam un audzinātājai Marian-
nai Rozītei par iedvesmojošo 
uzvedumu, Mārītei Ansabergai 
par Sprīdīti, Boņuku un Dullo 
Dauku, kā arī Antai Paulai par 
mazajiem spriganajiem dejotā-
jiem.

Īpašs paldies arī mūsu vakara 
vadītājiem Sandai Oboznajai un 

Simts un piecdesmit iemesli svētkiem Nītaurē

Laurim Prikulim par izturību 
un sirsnīgo attieksmi pret no-
tiekošo. 

Bet arī šajā vakarā tika teikti 
PALDIES. Amatas novada paš-
valdība par ieguldījumu Nīt-
aures attīstībā, Nītaures vārda 
spodrināšanu un nesavtīgu rūpi 
par vietu, ko saucam par savām 
mājām, apbalvoja nītauriešus 
Mairu un Andri Prikuļus, Mari-
annu Rozīti, Andri Kuzņecovu, 
Bertu Ivanovu, Daci Eipuri un 

Gaidu Krūmiņu. Mēs lepoja-
mies ar ikvienu!

Svētku kliņģeri ir apēsti, kon-
certa dejas nodejotas, bet dzīve 
rit savu gaitu uz priekšu! Nītau-
res kultūras namā joprojām dun 
dejotāju soļi mēģinājumos, skan 
dziesmas un kopā sanāk teātra 
ļaudis... Lai mūsu nākamie 100 
būtu vismaz tikpat iedvesmojo-
ši, koši un skanīgi kā jau aizva-
dītie!  

Inese Roze,
Drabešu Amatu mājas vadītāja

30. novembrī  Drabešu mui-
žā notika animācijas filmas 
„Reiz dzīvoja Āraišos” pirmiz-
rāde un projekta prezentācija. 

Projektu realizēja biedrība 
Tradicionālās kultūras inicia-
tīvucentrs „KasTe”” kopā ar 

Amatas novada skolām. 
Vairākus mēnešus 73 bērni 

kopā ar Drabešu muižas Ama-
tu mājas amatniekiem strādāja 
darbnīcās – veidoja no māla 
podus, „zelta” un „sudraba” 
naudu, Āraišu vējdzirnavas, 
Āraišu baznīcu, cilvēkus, auda 
„lidojošos” tepiķus, apglezno-
ja stiklu, lai izveidotu Āraišu 

ezeru ar visiem iemītniekiem 
un  Karātavu kalnu ar spoci-
ņiem, filcēja no vilnas cilvēkus, 
dzīvniekus un citus „rekvizītus”, 
strādāja ar koku – gatavoja kok-
les un Āraišu ezerpils mājiņas, 
mācījās stāstīt teikas, spēlēt 
mūzikas instrumentus un radīt 
skaņas. 

To visu paši „salika kopā” ar 

Pirmizrāde pagājusi, lai dzīvo kino!
mākslinieces Daces Liepas un 
skaņu ierakstu studijas „Laus-
ka” palīdzību un izveidoja ani-
mācijas filmu „Reiz dzīvoja 
Āraišos”. 

Pasākumā piedalījās Amatas 
novada skolu audzēkņi, Ama-
tu mājas meistari, sadarbības 
partneri. 

Pirmizrādi apmeklēja un 
filmēja arī Vidzemes Televīzi-
ja  – sižets par pasākumu tika 
parādīts ReTV un LTV novadu 
ziņās, raidījums ir skatāms arī 
interneta vietnē YouTube. 

Apmeklētāji  tika iepazīs-
tināti ar projekta gaitu, bērni, 
kas bija darbojušies stāstnieku 
un mūzikas darbnīcā, sniedza 
nelielu koncertu. Bija  iespēja 
arī apskatīt bērnu darbi izstā-
di – tika izveidots viss Āraišu 
„ciems” ar vējdzirnavām, baz-
nīcu, ezerpili un to iemītnie-
kiem. 

Projekta „Reiz dzīvoja 
Āraišos” realizēšanā un animā-
cijas filmas veidošanā no Ama-
tas novada piedalījās Zaubes 
pamatskolas, Nītaures vidus-
skolas, Amatas pamatskolas, 
Skujenes pamatskolas, Amatas 
novada mākslas un mūzikas 
skolas, Drabešu Jaunās pamat-
skolas un Drabešu apkārtnes 
bērni un Amatu mājas meista-
ri un darbnīcu vadītāji Einārs 

Dumpis, Andris Roze, Ilze Ku-
kāre, Kristīne Grimma, Inese 
Jansone, Sanda Salmiņa un 
Rasa Roze. 

Īpaši liels paldies no projekta 
veidotājiem – Skujenes pamat-
skolas direktorei Andai Luksti-
ņai, Amatas pamatskolas skolo-
tājai Aijai Pundurei, Evijas un 
Betijas Vildiņu mammai Larisai 
Šteinei. 

Projektu īstenoja biedrība 
“Tradicionālās kultūras ini-
ciatīvu centrs „KasTe”” ar AS 
“Latvijas valsts meži” un Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstītās 
Vid zemes kultūras program-
mas finansiālo atbalstu, at-
balstīja Amatas novada skolas 
un Amatas novada pašvaldība.

“Reiz dzīvoja Āraišos” pirmizrāde. Amatu mājas meistari, kuri strādāja ar bērniem projektā. 
Foto: Andris Roze

Simts un piecdesmit iemesli svētkiem Nītaurē. Nītaures Tautas koris, Nītaures kultūras nama deju kolektīvs 
“Šurumburums”, Amatas novada mūzikas un mākslas skolas koris. Foto: Māris Buholcs
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I. Kalniņa, J. Stūrīte

Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir seni mūsu 
tautas svētki, iezīmējot viduspunktu 
starp rudens un ziemas saulgriežiem.

Zaubes pamatskolas pirmsskolas 
grupu bērni kopā ar darbiniekiem rū-
pīgi gatavojās šiem svētkiem. Kopā ar 
vecākiem gatavoja dzīvnieku maskas, 
mācījās rotaļas un dejas, apguva svētku 
svinēšanas tradīcijas. Svētku dienā ve-
cāko grupiņu bērni savas zināšanas un 
prasmes nodeva jaunāko grupiņu bēr-
niem, kopīgi vērojot dabu, ejot masku 
gājienā, minot mīklas, spēlējot spēles un 
rotaļas. Galdā tika celti saimnieces sa-
gatavotie pīrāgi un citi cienasti. Paldies 
Bruno mammai Sandrai Daugulei par 
masku gatavošanas meistarklasi!

Pamatskolas 3. klases skolēni kopā ar 
saviem vecākiem gatavoja Mārtiņdienas 
pasākumu pārējiem skolas audzēkņiem. 
8.  novembra pēcpusdienā skolas zālē 
bija sanākuši mārtiņbērni, kuri koman-
du sacensībās cīnījās gaiļu cīņās, minēja 
mīklas, atcerējās tautasdziesmas, ticēju-
mus. Paldies vecākiem par atbalstu!

Kopā pavadītais laiks ir neatņems 
ieguvums jebkurās attiecībās. Īpaši ne-
atsverami ir brīži, kurus pavadām kopā 
ar saviem vecvecākiem. 22. novembra 
pēcpusdienā kopā tika saaicināti pirms-
skolas grupu un pamatskolas skolēnu 
vecvecāki, lai baudītu mazo bērnudārz-
nieku un skolēnu sagatavoto koncertu. 
Vecvecākus priecējām ar dziesmām, 
dzejoļiem un teātra izrādi.

“Zaļais ceļš” jeb bijušās dzelzceļa lī-
nijas, pārveidotas par veloceliņiem ir 
vēl viena iespēja tūristu piesaistei, tas ir 
jauns veids, kā sasniegt tūrisma gala-
mērķus un objektus. Attīstoties Zaļajam 
ceļam, tiek attīstītas un popularizētas 
tuvumā esošās tūrisma vietas, kā arī 
veidotas pavisam jaunas: viesmīlības pa-
kalpojumi, tehniskā palīdzība, jaunu ak-
tivitāšu iekļaušana, mājražotāju iesaiste, 
jaunu tūrisma produktu izveide. 

Kā vienu no labākajiem piemēriem 
varam minēt Spānijas “Vías Verdes” 
Zaļā ceļa tīklu, kas ir aptuveni 2000 km 
garš un sastāv no 102 “Zaļajiem ceļiem”. 
1993.  gadā šajā ceļā bija 954 dzelzceļa 
stacijas, kuras netika izmantotas, bet 
jau 2014. gadā 98 dzelzceļa stacijas bija 
restaurētas un piemērotas tūrisma va-
jadzībām. Tika izveidoti velo nomas/

kājāmgājēju nomas punkti, infocentri, 
vietējie muzeji, atpūtas vietas, viesnīcas 
un pievilcīgi restorāni. 

Vēl viens no pozitīvajiem piemēriem 
ir Portugāles “Zaļais ceļš”, kas ir 49,2 km 
garš. Tajā ir izveidotas jaunas naktsmīt-
nes, restorāni, kultūras objekti, velo-
noma, vietējie veikali un radītas jaunas 
darbavietas. 

Arī mēs paši esam cītīgi strādājuši pie 
“Zaļo ceļu” attīstības, veicot apjomīgus 
darbus, lai “Zaļajā ceļā” būtu ērti pār-
vietoties gan kājāmgājējiem, gan ar ve-
losipēdu – uzstādot norāžu stabiņus, at-
jaunojot tilta margas, padarot šos ceļus 
izbraucamus ar velosipēdu. Parādījušies 
arī pirmie uzņēmēji, piemēram, “Ama-
tas laivas”, kuri vietējiem un ārvalstu 
tūristiem nodrošina kempinga iespējas 
kā arī velonomu un pirti. Nākotnē plā-
nojam “Zaļo ceļu” papildināt ar atpūtas/
piknika vietām kā arī, sadarbojoties ar 
uzņēmējiem, piedāvāt kaut ko jaunu un 
vēl nebijušu, veicinot tūrisma attīstību 
Amatas novadā. 

Lai sniegtu plašāku informāciju par 
“Zaļo ceļu” Amatas pagastā, aicinām 
visus interesentus un to īpašumu saim-
niekus, gar kuru īpašumiem ved “Zaļais 
ceļš”, uz tikšanos 9. janvārī plkst. 16.00 
Amatas novada domes telpās (Amatas 
novads, Drabešu pagasts, “Ausmas”).

“Zaļā ceļa” attīstība un 
ieguvumi

Darbojamies kopā

Valda Miķelsone, 
Skujenes ev. lut. draudze

Pirmdien, 10. decembrī, Skujenes 
tautas namā notika Latvijas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas organizēta koncert-
akcija “Ziemassvētku roze” ar koncert-
programmu, kas īpaši veidota ģimenēm 
ar bērniem, iekļaujot tajā Č.  Dikensa 
“Ziemassvētku stāstu”.

Sirsnīgu gaisotni uzbūra aktieris Jā-
nis Skanis, dziedātāja Samanta Tīna un 
komponists Valdis Zilveris. Pirms tam 
mākslinieki ar literāri muzikālu sniegu-

mu iepriecināja Sērmūkšu pansionāta 
iemītniekus. Abos koncertos klātesošos 
uzrunāja mācītājs Artis Eglītis, atgādi-
not, ka šajā laikā mēs esam ceļā uz Gais-
mu.

“Ziemassvētku rozes” koncerti ir kā 
dāvana Latvijas novados dzīvojošajiem 
cilvēkiem Ziemassvētku laikā. Koncerta 
apmeklējums bija bez maksas, un Sku-
jenē tas varēja notikt, pateicoties Ama-
tas novada pašvaldības finansiālajam 
atbalstam un Skujenes ev. lut. draudzes 
sadarbībai ar vietējiem uzņēmējiem un 
mājražotājiem.

“Ziemassvētku roze” Skujenē

I. Kalniņa, S. Pudāne,
skolotājas

Mūsu valsts 100. dzimšanas dienas 
priekšvakarā kopā pulcējās Zaubes pa-
matskolas pirmsskolas grupu bērni ar 
vecākiem un darbiniekiem. Svinīgā brīdī 
klātesošie godināja mūsu valsti, vēro-
ja bērnu sagatavoto priekšnesumu un,  
klausoties dzeju, pārdomāja, ko mums 
katram nozīmē Zaube. Pasākuma kulmi-
nācijā katram bija iespēja iedegt svecīti 
Zaubes centrā izveidotajā Latvijas kartē. 
Paldies bērniem, vecākiem, skolas dar-
biniekiem, Zaubes iedzīvotājiem un vie-
siem, kas atnāca un svētku laikā iededza 
savu svecīti mūsu kopīgi izveidotajā Lat-
vijas kartē! 

Latvijas 100. dzimšanas dienu Zaubes 
pamatskolas skolēni svinēja 15. novem-
brī. Pasākumā piedalījās gan skolēni, gan 
bērnu vecāki. Šoreiz nebija tradicionālā 
svētku koncerta. Mēs visi kopā svinējām 
lielu dzimšanas dienu. 

Pasākums sākās ar jautājumu un atbil-

žu konkursu, kurā atcerējāmies Latvijas 
vēsturi, tad pārstāvji no komandām de-
vās dekorēt svētku tortes, kuras pasā-
kuma beigās visi draudzīgi degustējām. 
Tortes bija ļoti skaistas! 

Svinību turpinājumā atkal gaidīja pār-
steigums: vajadzēja pazīt un saprast, no 
kā senatnē gatavoja grūdeni, koču un vēl 
citus “jocīgus” ēdienus. Labi, ka koman-
dās bija vecmāmiņas, kuras glāba situā-
ciju. Katrai komandai tika veltīta kāda 
latviešu dziesma, kuru dziedāja visi. Kad 
balsis bija iesildītas, komandas dziedāja 
savas izvēlētās latviešu tautasdziesmas. 

Pasākuma izskaņā vajadzēja iestudēt 
dejas. Mūzika visiem viena, bet deju iz-
pildījums bija gan tautisks, gan deju va-
riācijas.

Beigās visi aizrautīgi piedalījās dažā-
dās rotaļās. 

Paldies visiem, kuri piedalījās, organi-
zēja šo pasākumu!

Paldies Sarmītei Mellēnai, kura palī-
dzēja sagatavot tortēm sastāvdaļas!

Latvijas 100. dzimšanas dienas 
atzīmēšana Zaubes skolā

Foto: Rasa Zeimule

2019
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Agita Lapsa

7. decembrī plkst. 11.00 Val-
mieras integrētajā bibliotēkā 
notika projekta “Papīra teātris 
KAMIŠIBAI jeb skolēni bēr-
niem un stāstnieks pa vidu” se-
minārs-atvēršanas svētki. 

Projekta īstenotāji – biedrība 
“Tradicionālās kultūras iniciatī-
vu centrs „KasTe”” un Vidzemes 
stāstnieki – kopā aicināja Val-
mieras un apkaimes novadu lo-
gopēdus, pirmsskolas izglītības 

iestāžu un sākumskolu pārstāv-
jus, lai iepazīstinātu ar jaunu 
metodisko materiālu – papī-
ra teātri kamišibai, kas radīts, 
stāstniekiem sadarbojoties ar 
Valmieras Dizaina un mākslas 
vidusskolu (VDMV). Materiāls 
domāts pirmsskolas un sākum-
skolas vecuma bērnu runas 
prasmju, valodas un domāšanas 
attīstībai, kā arī stāstīšanas un 
klausīšanās prasmju veicināša-
nai un attīstīšanai. Vienlaikus 
projekta realizētājus vadījusi 

vēlme Vidzemē iedzīvināt un 
popularizēt jaunu stāstniecības 
formu, kuru šobrīd jau plaši pa-
zīst citviet Eiropā. 

Atvēršanas svētku gaitā da-
lībnieki iepazinās ar projekta 
norisēm, tā rezultātā tapušo 
materiālu, kā arī redzēja papīra 
teātri darbībā: stāstniece Sanda 
Salmiņa stāstīja katalāņu pa-
saku “Medus un mušas”, kas ir 
viena no projektā iekļautajām 
pasakām. Savukārt Valmieras 
sākumskolas logopēde Ilona 

Tropa dalījās savā pieredzē par 
kamišibai pielietojumu bērnu 
valodas korekcijas darbā. 

Folkloras pētnieks un stāst-
nieks Guntis Pakalns ievadī-
ja pasaku grāmatu ilustrāci-
ju vēsturē, bet Māra Mellēna 
demonstrēja atraktīvus mēles 
mežģus un vingrinājumus dar-
bam ar bērniem no latviešu 
folk loras pūra.

Biedrība “Tradicionālās kul-
tūras iniciatīvu centrs „KasTe”” 
vienlaikus ar šo projektu strādā-
jusi pie animācijas filmas “Reiz 
dzīvoja Āraišos”. Filmas veido-
šanā aktīvi iesaistījās Amatas 
novada skolu bērni, tajā skaitā 
jaunie stāstnieki, kas paši ieru-
nājuši varoņu loma. Pasākumā 
notika filmas skatīšanās un īsa 
iepazīstināšana ar tās tapšanu.

Noslēgumā – lielais dāvinā-
šanas brīdis: 35 logopēdi, 25 
Valmieras un apkārtējo nova-
du PII pārstāvji, 10 bibliotēkas 
un 5 stāstnieki saņēma  papīra 
teātra komplektu. Viens kom-
plekts nonāks Amatas novadā, 
vēl viens pateicībā par sniegto 
ieguldījumu nonāks Valmieras 
Dizaina un mākslas vidusskolā.

Kamišibai komplekts sastāv 

no kartona skatuves kārbas, kas 
vienlaikus kalpo par koferīti, 
četriem pasaku ilustrāciju kom-
plektiem un metodisko ietei-
kumu grāmatiņas. Komplek tā 
ir trīs ilustrētas pasakas, no ku-
rām vienu atradīsiet divos izpil-
dījumos. 

Lai atbalstītu papīra teātra 
izmantošanu logopēdijas no-
darbībās, sagatavots metodis-
kais materiāls-grāmatiņa, kurā 
iekļauts Māras Mellēnas ievads 
par papīra teātra pielietojumu 
stāstniecībā, padomi par me-
todiskā līdzekļa pielietojumu 
pedagoga un logopēda darbā, 
vingrinājumi un pirkstiņrotaļas 
bērniem, runas ritma un pirk-
stu vingrinājumi.

Projekts tika īstenots, pa-
teicoties Latvijas valsts mežu 
un Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstītās Vidzemes kultūras 
programmas finansējumam. 
Projektu biedrības “Tradicio-
nālās kultūras iniciatīvu centrs 
„KasTe”” paspārnē realizē Vid-
zemes stāstnieku kopa sadar-
bībā ar Valmieras Dizaina un 
mākslas vidusskolu. Atbalsta 
Valmieras integrētā bibliotēka.

Papīra teātra “KAMIŠIBAI” atvēršanas svētki un lielais dāvināšanas 
brīdis ir klāt!

Projekta darba grupa un skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji saņēmuši papīra teātra komplektu. 
Foto: Māra Mellēna

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu 
un kvalitāti klientiem Amatas, Priekuļu, 
Raunas, Pārgaujas, Līgatnes un Vecpie-
balgas novadā, AS “Sadales tīkls” šo no-
vadu teritorijā šogad kopumā atjaunos 
zemsprieguma un vidējā sprieguma elek-
trolīnijas 100 km garumā un rekonstruēs 
vai izbūvēs jaunas 36 transformatoru 
apakšstacijas. Elektrotīkla atjaunoša-
nā  kopumā plānots ieguldīt vairāk nekā 
2,1  miljonu eiro, ievērojami uzlabojot 
elektroapgādi vairākiem tūkstošiem 
klientu.

AS “Sadales tīkls” visā Latvijā mēr-
ķtiecīgi atjauno un uzlabo elektrotīklu, 

Rita Merca, 
Amatas novada pašvaldības 
ārējo sakaru koordinatore

29. un 30. novembrī  Amatas novada domes priekš-
sēdētāja Elita Eglīte Latvijas Pašvaldību savienības 
delegācijas sastāvā piedalījās Latvijas novadu dienās 
Vitebskā (Baltkrievijā), kas organizētas kā daļa no Lat-
vijas simtgades svinībām.

Pasākumu organizēja Latvijas Republikas konsu-
lāts Vitebskā sadarbībā ar Vitebskas apgabala izpild-
komiteju ar mērķi veicināt sadarbību starp Latvijas 
Republikas un Baltkrievijas Republikas pašvaldībām, 
paplašinot sadarbību ar visiem Latvijas reģioniem, kā 

arī rast jaunas iespējamās sadarbības formas starp Lat-
vijas un Baltkrievijas pašvaldībām. Pievienotā vērtība 
ir Latvijas popularizēšana Vitebskas apgabalā, veicinot 
sadarbību tūrisma jomā un popularizējot Latviju kā 
tūrisma galamērķi.

Foruma laikā tika parakstīti starptautiskās sadar-
bības līgumi starp Baltkrievijas Republikas Vitebskas 
apgabala un Latvijas Republikas pašvaldībām, kā arī 
nodomu protokols par sadarbību starp Vitebskas apga-
bala Haradokas rajonu un Amatas novada pašvaldību. 
Ilgtermiņa sadarbība plānota pašvaldību, ekonomikas, 
izglītības, sociālās un kultūras jomās, veselības un vi-
des aizsardzībā, sportā, tūrismā un citās nozarēs, lai 
piesaistītu investīcijas un īstenotu kopīgus projektus. 

paaugstinot un uzņēmumu elektroapgā-
des drošumu un kvalitāti. Elektrotīkls ir 
veidojies vēsturiski, tādēļ tā atjaunošanu 
uzņēmums veic pakāpeniski, izvērtējot 
elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotī-
bas blīvumu, elektroenerģijas patēriņa 
apjomu, kā arī konkrētās vietas attīstības 
perspektīvu. Tas, cik daudz un efektīvi 
tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, 
noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitā-
te un izmaksas turpmākajos 50 gados, jo 
tas ir laiks kādu vidēji kalpo elektrotīkla 
elementi.

Turpinot pakāpenisku elektrotīk-
la atjaunošanu, Amatas novadā šogad 

AS “Sadales tīkls” Amatas novadā atjauno elektrolīnijas

Amatas novads uzsāk sadarbību ar Baltkrieviju

AS  ”Sadales tīkls” realizē trīs projek-
tus. Rekonstrukcijas darbs vēl turpinās 
Amatas, Nītaures un Skujenes pagas-
tā. Skujenes pagastā tiek veikta vidējā 
sprieguma 20 kV (kilovoltu) elektrolīni-
jas pārbūve. Elektrolīniju no Anckiņām 
līdz Bēreniem 4,5 km garumā paredzēts 
pārbūvēt izolētu vadu izpildījumā, jo 
elektrotīkls šķērso mežainu apvidu un 
tas ir galvenais cēlonis neplānotiem 
elektroapgādes pārtraukumiem, ko iz-
raisa stipra vēja ietekmē lūzis un elek-
trolīnijas vados iegāzts koks vai elek-
trolīnijas vados ieķēries zars. Līdz ar 
elektrolīnijas rekonstrukciju Skujenes 

pagasta iedzīvotājiem paaugstināsies 
elektroapgādes drošums un kvalitāte. 
Amatas pagastā, Celmu apkaimē, šogad 
tiek veikta zemsprieguma 0,4kV elektro-
tīkla pārbūve. Rekonstrukcijas darbu lai-
kā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija 
tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 2,3 km 
garumā un tiek veikta jaunas transfor-
matoru apakšstacijas izbūve. Savukārt 
Nītaures pagastā šobrīd vēl norit trans-
formatoru apakšstacijas rekonstrukcija.

Tatjana Smirnova,
AS „Sadales tīkls” preses sekretāre
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Valda Miķelsone

Sagaidot Latvijas simtgadi, mana 
mamma Marija Dorša šajā gadā noadīja 
100 etnogrāfisko cimdu pārus. Lai arī 
mamma gadiem ada gan cimdus, gan 
zeķes, ir adījusi mums cepures, šalles un 
džemperus, tas bija nopietns izaicinā-
jums. Cimdu izstāde Skujenes Krāmu un 
senlietu muzejā un Ģikšu kultūras namā 
priecēja aptuveni 400 skatītāju, kuri no-
balsojuši par “savu” cimdu pāri.

Visvairāk balsu (47) ieguva cimdu pā-
ris, kurā pārejošu rakstu veidoja baltā, 
pelēkā un melnā krāsa. Nu jau visi cim-
du pāri nonākuši pie to valkātājiem gan 
Amatas novadā, gan citur Latvijā.

Čaklā rokdarbniece valsts svētkos 
Skujenē saņēma Amatas novada atzinī-
bas rakstu “par ieguldījumu latviskuma 
stiprināšanā”.

Daži vērtējumi no ierakstiem izstādes 
apmeklētāju pierakstos: “Šī zilā krāsa 
saista ar Kurzemi, jūru!”, “Brīnumskaisti, 
uzreiz piesaistīja skatienu!”, “Brīnišķīgi 
cimdiņi, rūpīgs darbs!”, “Latvijas zemes 
krāsa, zāles krāsa. Skaisti”. “Paldies, pal-
dies, paldies! Nu šitāds skaistums!!! Lai 
Dieviņš dod daudz, daudz spēka vēl sim-
tus šādus izadī!”.

Apbrīnoju savas mammas talantu 
krāsu un rakstu salikumu veidošanā un 
pamatīgumā, ar kādu tiek darināti viņas 
rokdarbi.

100 etnogrāfiskie cimdu pāri 
Latvijas simtgadei

100 etnogrāfiskie cimdu pāri Latvijas simtgadei. Marijas Doršas cimdi Ģikšu kultūras 
namā. Foto Unda Paula Lauberga

100 etnogrāfiskie cimdu pāri Latvijas 
simtgadei. Cimdu pāris nr. 36, par kuru 
nobalsoja visvairāk skatītāju. 
Foto: Anete Eglīte

Inese Roze,
Drabešu Amatu mājas vadītāja

Drabešu muižas Amatu mājā regulā-
ri darbojas aušanas pulciņš, keramikas 
pulciņš, mūzikas instrumentu darbnīca, 
tekstilmozaīkas pulciņš un stikla apglez-
nošanas pulciņš. 

Keramikas pulciņa dalībnieki šogad 
darbojušies īpaši aktīvi. Nodarbībās pul-
ciņa vadītāja podnieka Eināra Dumpja 
vadībā tika pilnveidotas māla virpošanas 
prasmes, dalībnieki gatavojuši traukus – 
krūzes, bļodas, šķīvjus, Ziemassvētku 
dekorus un citus priekšmetus. Pulciņa 
dalībnieku darbi šovasar  tika eksponēti 
Dziesmusvētkiem  veltī  tajā tautas lietiš-
ķās mākslas izstādē Rīgā.

Sākta jauna tradīcija – regulāri braukt 
pieredzes apgūšanas ekskursijās. Pulciņa 
dalībnieki apmeklēja Piebalgas porcelāna 
fabriku, kur iepazinās ar dažādām tehno-
loģijām un iekārtām porcelāna ražoša-

Keramikas pulciņš Amatu mājā

Ilze Andersone prezentē Amatu mājas darbus Vidzemes novadu rokdarbnieču darbu 
izstādē. Foto: Laura Taube

nai, kā arī paši veidoja porcelāna figūras 
un apgleznoja krūzes. Iecerēts turpināt 
apmeklēt Vidzemes podniekus un kera-
mikas ražotnes.

Keramikas pulciņa dalībnieces pār-
stāvēja Amatu māju Vaives amatu mājas 
rīkotajā pasākumā „Vidzemes novadu 
rokdarbnieču darbu izstāde un demons-
trējumi”. Tika rādīti darbi no keramikas, 
tekstilmozaīkas un stikla apgleznošanas 
pulciņu pūra, kā arī mūzikas instrumen-
tu darbnīcā tapusi kokle.

Decembra sākumā pulciņa dalībnieki 
piedalījās pašu  darināto darbu apdedzi-
nāšanā podnieku Dumpju ceplī Mētrie-
nas pagasta „Brīvniekos”. Tika apdedzi-
nāta arī senā keramika ugunskurā. 

Decembra otrajā pusē paredzēts apde-
dzināt keramiku Amatu mājas elektriska-
jā ceplī. 

Drabešu muižas Amatu mājā atvērta 
audēju pulciņa 2018. gadā tapušo darbu 
izstāde. Tā apskatāma katru darbadienu 
no 10.00 līdz 14.00.

Sveiciens krietnajiem un 
darbīgajiem!

Aiztraucis 2018. gada novembris ar 
Latvijas valsts simtgades svētkiem, at-
ceroties cilvēkus, kuri ilgus gadus bijuši 
kopā ar Latvijas vēstures līkločiem un 
ar savām prasmēm un gribu sekmējuši 
valsts augšupeju.

Jaunajā Drabešu pamatskolā apmeklē-
ju tikšanos ar Drabešu pagasta čaklajiem 
novadniekiem. Viņus varēju uzrunāt no 
vecmāmiņas gadu kalna, priecājoties, ka 
tik daudzi jaunie nopelnījuši šo pagodi-
nāšanu, ar kuriem Amatas novads lepo-
jas. No publikācijām laikrakstā daudz 
esmu uzzinājusi par Amatu mājas čak-
lajiem rūķīšiem un viņu skaistajiem dar-
biem, kā arī citiem novadā, kuru rokas 
darba nebaidās.

Domes priekšsēdētāja E. Eglīte vien-
mēr savās uzrunās ir paudusi, ka visa 
novada galvenā bagātība ir cilvēki. Prie-
cājos, ka tika pamanīts viņu veikums 
dažādās dzīves jomās, kas sasaucas ar J. 
Raiņa dzejā pausto domu, ka “ikvienam 
roka ir jāpieliek, lai lielais darbs uz priek-
šu tiek.”

Iesoļojot Latvijas valsts otrās simtga-
des darba ritmā, vēlu visiem ticību sa-
viem spēkiem un tāliem mērķiem, darot 
mūsu novadu stiprāku un bagātāku, vai-
rojot arī katram savu labklājību.

Lai vienmēr spoži viz Amatas novads 
Latvijas novadu vainagā!

Priekā un pateicībā – 
ieriķiete Maija Ratniece
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Kopš 2017. gada marta Amatas 
novada pašvaldība realizē veselības 
projektu, tā laikā visā novadā tiek 
īstenotas aktivitātes, lai veicinātu 
veselību un slimību profilaksi. 

Visās Amatas novada skolās no 
janvāra līdz maijam notika nodar-
bības par skolēnu garīgo veselību, 
kurās tika apskatītas tēmas par 
emocionālajām un sociālajām kom-
petencēm, emociju noteikšanu un 
regulēšanu, par apzinātību, dusmu 
kontroli, datoratkarību, motivāciju 
mācīties un citas. Šādas nodarbības 
notiks arī 2019. gadā, tēmas saska-
ņojot ar skolām, izvērtējot iepriek-
šējās nodarbības. Nodarbības vada 
kvalificēti speciālisti. 

Projektā Spāres internātpamat-
skolas skolēniem pastāvīgi tiek 
nodrošinātas papildu fiziskās ak-
tivitātes un peldēšanas apmācība 
sertificēta trenera pavadībā Priekuļu 
peldbaseinā „Rifs”. No janvāra līdz 
maijam tika nodrošinātas vingroša-
nas nodarbības fizioterapeita pava-
dībā. Rudenī notika nodarbības par 
seksualitāti un reproduktīvo veselī-
bu skolēniem un vecākiem. 

Tika organizētas Veselības die-

Veselības projekta aktualitātes 2018. gadā

Ieva Šķerberga,
tirdziņa koordinatore

Tuvojas skaistais Ziemassvētku laiks. Šis svētku gai-
dīšanas laiks ir pasākumiem bagāts.

Sestdienas, 8.  decembra, vakars Skujenes klubiņā 
bija ļoti rosīgs. Gaidījām ciemos Latvijas Neredzīgo 
biedrības amatierteātri “Aina” no Cēsīm ar humoristis-
kiem skečiem. Pēc tikšanās ar aktieriem Skujenē nori-
sinājās nebijis pasākums – amatnieku, zemnieku, saim-
nieču, rokdarbnieču  un vienkārši brīvajā laikā radušos 

darbiņu tirdziņš, degustācija, izstāde, mainīšanās.
Ideja par šādu pasākumu radās gluži nejauši! Līdzās 

dzīvojot, bieži pat nezinām, kādi kaimiņam nopietni un 
ne tik nopietni vaļasprieki. Viens kaimiņš pin grozus, 
otrs taisa rotaslietas, trešais sien garšīgus sierus. Viens 
to dara jau nopietni un ir pazīstams jau daudz kur Lat-
vijā, otrs savu vaļasprieku atrāda un dāvina tikai pašiem 
tuvākajiem.

Kad sākām apdomāt, cik mums tuvākajā apkārtnē 
ir tādu radošo cilvēku, iznāca vesels saraksts! Sākām 
uzrunāt un saņēmām negaidītu atsaucību. Vienojā-
mies par aptuveno tirdziņa datumu un sākām gatavo-

Ziemassvētku tirdziņš Skujenē

Ziemassvētku tirdziņš Skujenē. Foto Solvita Krastiņa

ties – radīt skaistas un jaukas lietas, ko atrādīt un tirgot 
citiem. Aicinājām vietējās rokdarbnieces arī ne tikai 
tirgot, bet arī izlikt izstādei savus skaistos darbiņus. 
Rokdarbnieču mums ir ļoti daudz, bet ne katra ir gatava 
atrādīt citiem savu veikumu, un daudzi “cakojumi” jau 
tūlīt pēc darināšanas tiek nodoti kādam mīļam valkātā-
jam un nemaz nav, ko parādīt.

Vietējiem cilvēkiem šis tirdziņš likās ļoti interesants, 
un ir dzirdamas daudz labas atsauksmes. Cilvēki to 
arī izmantoja un gana aktīvi iepirkās. Arī paši tirgotāji 
viens no otra varēja nopirkt vai iemainīt kāroto lietu. 
Varēja uzzināt ar ko blakus dzīvojošie nodarbojas, iegā-
dāties dāvaniņas Ziemassvētkiem, nopirkt kaut ko kā-
rajam zobam un kaut ko priekš sirds! Nopirkt varēja tik 
dažādas lietas – tējas, našķus, šo to veselībai, sieru un 
olas, medu un dažādus bišu produktus, rotaslietas, pī-
tus groziņus, Ziemassvētku dekorus un kartītes, sveces, 
austus paklājus un rakstainus cimdus. Visas šīs tirdziņā 
un izstādē redzamās lietas nebija vienkārši lietas! Tās 
bija lietas, kas radītas ar lielu prieku, radītas no sirds, 
un tā ir milzīga pievienotā vērtība!

Pēc tirgošanās sanācām kopā pie tējas un kliņģera un 
bijām gandarīti par pašu radīto pasākumu. Visi bija ļoti 
apmierināti un spara pilni iesākto turpināt  – atkārtot 
biežāk šādu tirdziņu, sadarboties, doties uz šāda veida 
pasākumiem un tirgoties arī blakus pagastos un tuvējā 
apkārtnē.

Daži no vietējiem ražotājiem dažādu iemeslu dēļ šo-
reiz netika uz pasākumu, bet ir gatavi piedalīties nāka-
majā reizē, kas, visdrīzāk, būs pirms Lieldienām.

Varam lepoties ar saviem cilvēkiem, kuri ir darbīgi, 
čakli, radoši un gatavi dalīties ar savām zināšanām un 
prasmēm!

Paldies visiem, kuri bija gatavi iesaistīties un parādīt 
savus darbiņus, tirgoties un vienkārši jauki būt kopā!

nas, kurās Amatas novada iedzīvo-
tāji tikās ar plaušu ārstu, ginekologu 
un ārstu, kurš specializējas cukura 
diabēta saslimšanā, sirds  un asinsva-
du slimībās. Tikšanās ir plānotas arī 
2019. gadā, prioritārās tēmas saska-
ņojot ar ģimenes ārstiem. 

Vasaras sezonā tika organizētas 
daudzveidīgas aktivitātes visā Ama-
tas novada teritorijā. Ir aizvadītas 
nūjošanas nodarbības un nodarbības 
par cilvēka garīgo veselību, nodarbī-
bas fiziska darba darītājiem, nodar-
bības vecākiem “Mierīgi vecāki – ve-
selīgi bērni”. 

Tika īstenoti pasākumi plašākai 
sabiedrībai „Nūjosim Āraišos piene-
ņu ziedēšanas laikā”, „Ģimeņu sporta 
un atpūtas svētki Līvos”, pasākums 
“Zaļā dzelzceļa atklāšanas velobrau-
ciens un nūjošanas pārgājiens” un 
pārgājiens “Pa zelta rudeni līdz Gau-
jas sākumam”. Visi šie pasākumi tika 
labi apmeklēti, guva vietējo iedzīvo-
tāju atsaucību un arī piesaistīja vie-
sus no kaimiņu novadiem. 

Veselības projekta ietvaros tiek 
organizētas aktivitātes Amatas nova-
da senioriem. 

Vasaras sezonā visos pagastos tika 
organizētas nodarbības par to, kā 
atgūt enerģiju un možu garu, un no-
darbības par veselīga uztura priekš-
rocībām un tā ietekmi uz sirds un 
asinsvadu veselību, rudenī nodarbī-
ba par veselīgu uzturu. Šobrīd Ama-
tas novada Ģikšos reizi nedāļā notiek 
vingrošanas nodarbības. 

Pēc iedzīvotāju pieprasījuma reizi 
nedāļā tiek organizētas vingrošanas 
nodarbības visos Amatas novada 
pagastos, kas ir labi apmeklētas. No-

darbības ir plānotas līdz 2019. gada 
aprīļa beigām, turpmākā norise ru-
denī tiks izvērtēta, ņemot vērā ap-
meklētāju skaitu konkrētajā vietā. 

Visu pasākumu apmeklējums ir 
bez maksas.

Šobrīd tiek strādāts pie aktivitā-
šu izvērtēšanas un jaunu aktivitāšu 
plānošanu nākamajam gadam. Ir 
uzsāktas vingrošanas nodarbības 
fizioterapeita pavadībā Nītaures 
bērnudārzā un organizētas peldēša-
nas nodarbības Mālpils peldbasei-
nā. Sākot ar 2019. gadu, ir plānotas 
peldēšanas  nodarbības Skujenes pa-
matskolā un pirmsskolas izglītības 
iestādē. 

Visas iepriekš minētās aktivitātes 
tiks īstenotas līdz 2019. gada 31. de-
cembrim, pēc tam ceram uz projekta 
otro kārtu, par kuru informēsim tu-
vākajā laikā. 

Detalizēta informācija par no-
tiekošajiem pasākumiem katru 
mēnesi tiek nodrošināta informa-
tīvajā izdevumā „Amatas Vēstis”, 
mājaslapas www.amatasnovads.lv 
sa daļā “Pasākumi”, kā arī sociāla-
jos tīklos Facebook VisitAmata un 
twitter.com AmatasNovads.

Projekta koordinatore
Dace Rubene, tālr. 28681083, e-pasts: 

dace.rubene@amatasnovads.lv
*Pasākumi tiek īstenoti ESF projekta 

“Vietējās sabiedrības veselības veicinā-
šanas un slimību profilakses pasākumu 
īstenošana Amatas novadā” ietvaros 
(Nr.9.2.4.2/16/I/007).

Lidija Rutkovska,
Līvu bibliotēkas vadītāja

Bērnu žūrija Līvu bibliotēkā darbojas jau daudzus 
gadus. Sākumā visās vecuma grupās lasīšanas ekspertu 
skaits bija samērā vienāds. Kad lasīšanas veicināšanas 
programma sāka darboties ne tikai publiskajās bibliotē-
kās, bet arī skolās, Bērnu žūrijas dalībnieku skaits bib-
liotēkā saruka. Skolēni, aizejot mācīties uz pilsētas vai 
citām novada skolām, izvēlējās šo darbu turpināt savas 
skolas bibliotēkā.

Šogad, kad Līvos beidza pastāvēt Drabešu sākum-
skola un palika tikai bērnudārzs, bija jāsāk domāt, ko 
darīt ar lasīšanas veicināšanas  programmu bibliotēkā. 
Jaunākie bērni, kuriem tiek piedāvātas Bērnu žūrijas 
grāmatas, ir 5+ gadus veci. Tāpēc radās ideja sadarbībā 
ar bērnudārza audzinātāju iesaistīt žūrijas darbā bērnu-
dārza vecāko grupiņu. 

Tagad visas sešas grāmatas ir izlasītas un novērtētas. 
Bibliotēkā mazajiem lasītājiem sarīkojām noslēguma 
pasākumu. Bērni atnesa zīmējumus, kuros attēloti mī-
ļākie grāmatu varoņi. Pēc tam vairāki bērni lasīja frag-
mentus no grāmatām. Pirmo vietu daudzi bērni deva 
Tia Selli grāmatai “Mia ir priecīga”. Vairākiem patika 
arī Mariannas Dibikas “Pastnieks Pele” un Veronikas 
Kaplānas “Kā vilku piemin, tā vilks klāt”. Audzinātāja 
bija apkopojusi bērnu domas par izlasītajām grāmatām. 
Par grāmatu “Mia ir priecīga” bērni saka tā:

“Grāmatā es uzzināju, kā gaida Ziemassvētkus”,
“Man patika tas stāstiņš, kurā Mia uzkopj savu ista-

bu. Es arī tāpat tīru savu istabu”,
“Man patika, ka Mia apdāvināja Ziemassvētku vecīti. 

Parasti jau vecītis citus apdāvina”.
Par čakli padarīto darbu katrs bērns saņēma pārstei-

guma balvu un bibliotekāres gatavotu grāmatzīmi.

“Bērnu žūrija 2018” 
Līvu bibliotēkā

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Savienības
sociālais fonds

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē
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Ēriks Bauers,
sporta koordinators un metodiķis

Veiksmīgu sniegumu Cēsu no-
vada čempionātā florbolā turpina 
demonstrēt mūsu novada florbo-
la komanda “Amata”. Pēc aizvadī-
tā pusceļa komanda atrodas starp 
līderiem un ar deviņiem punk-
tiem, ieņemot 3. vietu, par pun-
ktu atpaliek no priekšā esošajiem 
“SK Fono”. No līderiem “Auciems” 
atpaliekam par diviem punktiem 
ar kuriem vēl šosezon nūjas nav 
krustotas. 

Šogad konkurence čempionātā 
ir īpaši liela par ko liecina spē-
ļu rezultāti, jo uzreiz aiz labāko 
kvarteta ar astoņiem punktiem 
seko trīs komandas: “Einšteins”, 
“FLY Shots” un “Brenguļi”. 

Novembrī komanda aizvadīja 
četras spēlēs. Vispirms spēles ga-

lotnē tika izlaista uzvara pret “SK 
Fono” un piedzīvots zaudējums 
pēcspēles metienos 3:2, taču tieši 
izcīnītais punkts ļauj šobrīd ie-
ņemt trešo vietu. Otrajā spēlē ar 
rezultātu 3:1 tika apspēlēti pēr-
nās sezonas čempioni “Einšteins” 
florbolisti, kuri Amatu regulārajā 
turnīrā nav pārspējuši jau divas 
sezonas.

Čempionāta vadībā neļāva no-
nākt negaidītais zaudējums 2:4 
pret “Smilteni 09”, kuri turnīra 
tabula ieņem vien 9. vietu, bet nā-
kamajā mačā izdevās pārliecinoši 
sakaut Siguldu ar 6:2. 

Par komandas rezultatīvāka-
jiem spēlētājiem kļuvuši Jānis Sī-
manis (5+3) un Kristaps Strazds 
(4+3). Nākamās spēles paredzē-
tas 15. decembrī pret “Vecpiebal-
gu” un “ZS 27.KB”. 

Ēriks Bauers,
sporta koordinators un meto-
diķis

Turpinās novadu skolu jau-
niešu florbola čempionāts, otro 
posmu izspēlējot 5.  decembrī 
Līgatnes novada sporta centrā. 
Šoreiz par uzvaru sacentās sep-
tiņas komandas no Amatas, Kri-
muldas, Līgatnes un Nītaures. 

Grupu spēlēs komandas iz-
spēlēja viena apļa turnīru. Pirmo 
vietu izcīnīja Zaubes komanda, 
otrā vieta Nītaurei, trešie – kri-
muldieši, bet kā pēdējie izslēgša-
nas spēlēs iekļuva Amatas flor-
bolisti. Piekto, sesto un septīto 
vietu ieguva attiecīgi Līgatne, 
Krimulda-2 un Zaubes otrā ko-
manda. 

Spēlē par trešo vietu tikās 
Nītaure pret Amatas florbolis-
tiem. Ar rezultātu 3:0 uzvaru 
izcīnīja nītaurieši. Ar diviem 
precīziem metieniem izcēlās 
Kristers Barānovs, bet vienus 
vārtus guva Ralfs Līkums. 

Finālā šoreiz gaidītā intriga 

Ints Megnis, 
Sportacentrs.com 

Latvijas vadošā BMX riteņ-
braucēja Vineta Pētersone pēc 
desmitās vietas Pasaules kausa 
sezonas kopvērtējumā sarunā 
ar Sportacentrs.com uzsver, 
ka tāds bija viņas šīs sezonas 
mērķis, bet, lai tiktu uz Toki-
jas olimpiskajām spēlēm, būs 
ļoti smagi jāstrādā. Sportiste 
arī stāsta, ka pēc monobobsleja 
izmēģināšanas vismaz pagai-
dām secinājusi, ka tas nav viņas 
sporta veids.

Pētersone maijā svinēs 
20.  dzim šanas dienu un pērn 
izcīnīja bronzu pasaules junioru 
čempionātā, bet šogad aizvadīja 
debijas sezonu pie pieauguša-
jiem, kas izvērtās veiksmīga - 
jau otrajā Pasaules kausa posmā 
viņa izcīnīja piekto vietu, bet 
astoņu posmu noslēguma kop-
vērtējumā bija desmitajā vietā.

“Iekļūšana Pasaules kausa 
kopvērtējuma desmitniekā bija 
mērķis, bet tikšana pieciniekā 

jau otrajā posmā varbūt nebija 
tik gaidīta. Toreiz pirmajā die-
nā biju 12. vietā, un jau tā bija 
veiksmīga debija, bet nākamajā 
dienā iebraukt finālā pieciniekā 
bija labs sezonas sākums. Tur-
pinājumā stabilitāte bija diez-
gan laba, pārsvarā esot 10.–12. 
vietā,” atminas sportiste, kura 
gan pēdējos divos etapos neiz-
kļuva no ceturtdaļfināla. “Tajos 
posmos sākumā mērķis bija 
augstāks, tomēr, jau esot uz vie-
tas, redzēju, ka konkurence ir 
ļoti liela un meitenes labi gata-
vojušās. Sezonas beigas nebija 
tik veiksmīgas, bet par desmito 
vietu kopvērtējumā man ir liels 
prieks, un tāds arī bija mērķis.”

Ar 1. septembri sākās olim-
pisko punktu vākšana, un Pē-
tersone arī paguva aizbraukt uz 
sacensībām Čehijā un Ķīnā, bet 
arī tur viņa pārāk labi nestar-
tēja. “Ķīnā bija citādāka trase, 
teikšu, ka pa pusei tur varētu arī 
ar motociklu pabraukt. Tur gāja 
grūti. Daudzi saka, ka tā varētu 
līdzināties olimpisko spēļu tra-

izpalika, jo Zaubes pirmā ko-
manda krimuldiešiem neatstāja 
cerības un ātri panāca 3:0. Ar 
hat-trick izcēlās Edžus Mellēns, 
bet spēlēs beigās goda vārtus 
guva Rodrigo Lupolovs, beigu 
rezultāts 4:1, un Zaubes koman-
da nostiprinās turnīra galvgalī. 

Čempionāta rezultatīvākie 
spēlētāji: 
•	 Edžus	 Mellēns (Zaube) – 

26 punkti,
•	 Rodrigo Lopulovs (Krimul-

da) – 25 punkti, 
•	 Sandijs	 Maksimovs (Zaube) 

– 22 punkti, 
•	 Kristers	 Barānovs (Nītau-

re) – 17 punkti, 
•	 Ernests Veinbergs (Krimul-

da) – 12 punkti.

Kopvērtējumā pēc aizvadī-
tājiem diviem posmiem ar 30 
punktiem atrodas Zaube, otrā 
vieta Krimuldai – 24 punkti, bet 
labāko trijnieku noslēdz Nītau-
re ar 18 punktiem. Nākamais 
posms norisināsies jau janvārī 
Krimuldas sporta centrā.

sei, tāpēc būs, pie kā piestrādāt.”
Ievērojot dzimumu līdztiesī-

bu, Tokijas olimpiskajās spēlēs 
gan vīriem, gan dāmām BMX 
sacensībās būs pa 24 pārstāv-
jiem. Vismaz vienu ceļazīmi 
garantēs 11 valstu pārstāvji pēc 
Nāciju ranga, kur tiek skaitīti 
trīs labāko rezultātu īpašnie-
ki, tālāk vēl trīs sportisti tiks 
pēc pasaules ranga, bet noslē-
dzošās divas ceļazīmes sadalīs 
2020. gada pasaules čempionā-
tā. “Ideāli būtu tikt caur Nāciju 
rangu, bet labs variants būtu arī 
caur individuālo rangu. Ja arī 
tas neizdosies, pasaules čem-
pionāts būs ļoti nozīmīgs,” seci-
na riteņbraucēja. Šobrīd Latvija 
olimpiskajā Nāciju rangā dā-
mām ir 14. vietā, bet vīriem ti-
kai 18. pozīcijā. Individuāli pa-
saules rangā Pētersone šobrīd ir 
11. vietā un par viņu augstāk ir 
tikai viena 19 gadus veca spor-
tiste.

Nākamgad Eiropas čempio-
nāts BMX notiks Valmierā.

Amatas florbolisti turpina sekmīgu dalību Cēsu čempionātā

Pētersone: “Iekļūt PK kopvērtējuma 
desmitniekā bija sezonas mērķis”

Jauniešu florbola 
čempionāta 2. posmā 
nepārspēti “Zaubes” 
florbolisti

Jana Stūrīte

Pateicoties programmai 
„Lat vijas skolas soma”, kurā ik-
vienam mūsu valsts skolēnam 
tiek nodrošināta iespēja izzināt 
un klātienē pieredzēt Latvi-
jas kultūras un dabas vērtības, 
iepazīt dažādos laikos Latvijā 
radītās inovācijas un uzņēmēj-
darbības veiksmes stāstus, 14 
Zaubes pamatskolas 6.–9.  kla-

Latvijas skolas soma

Amatas florbolisti atzīmē vārtu guvumu. Foto no čempionāta arhīva

Vineta Pēterosne distancē. Foto no Sportacentrs.com foto arhīva

ses skolēni devās uz Turaidas 
muzejrezervātu, lai piedalītos 
orientēšanās spēlē „Tūkstošga-
des stāsts”.

Spēle  izvērsās aktīva un 
aizraujoša! Tās uzdevums bija 
atrast kartē norādītos Turaidas 
muzeja objektus un atsevišķus 
priekšmetus. Par spīti vējaina-
jam laikam varēja iepazīt Lat-
vijas vēsturi un aktīvi pavadīt 
laiku muzejā.
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Skujenes viedā ciema atbalsta punkta atklāšanā Amatas novada pašvaldības datortīklu 
administrators Dmitrijs Gormaļovs demonstrē 3D printeri. Foto: Eva Staltmane

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!

 Sveicam 
Amatas novada 
jubilārus! 

2018. gada decembrī

17. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Zigrīda Liepiņa.
Līvu pirmsskolas izglītības iestādes sporta 
zālē  plkst. 14.00–15.00

18. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Ruta Kazerovska.
Skujenes tautas namā plkst. 15.00–17.00

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada fizioterapeite Laila Grīnberga. 
Amatas novada pašvaldības ēkā “Ausmas”  
plkst. 18.00–19.00

Veselības vingrošanas nodarbība, vada Dace 
Lūkina. 
Ieriķu sabiedriskajā centrā plkst. 18.00–19.30

Veselības vingrošanas nodarbība.
Amatas kultūras centrā Ģikšos 
plkst. 17.30–18.30

19. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Vada Dace Lūkina. 
Nītaures kultūras namā  plkst. 18.00–19.30

20. 
decembrī

Veselības vingrošanas nodarbība 
Drabešu muižas pils sporta zālē  
plkst. 18.30–20.00

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

*Pasākumi tiek īstenoti ESF projektā nr. 9.2.4.2/16/I/007 un ir  apmeklējami bez maksas.
Uz nodarbībām aicināts ikviens interesents.  Plašāka informācija par pasākumiem  www.amatasnovads.lv

Amatas novadā
mūžībā aizgājuši

Skujenes pagasts
Sarmīte Jirgena 

(24.06.1967.–30.11.2018.)

Nītaures pagastā
Silvija Brālēna 

(29.08.1932.–18.11.2018.)
Jānis Stūrītis 

(26.08.1945.–15.11.2018.)

Zaubes pagastā
Millija Veronika Mellēna 
(03.03.1921.–04.12.2018.)

Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.

(P. Priede.)

2019. gada janvārī

7., 14. 21., 28. 
janvārī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Zigrīda Liepiņa.
Līvu pirmsskolas izglītības iestādes sporta zālē 
plkst. 14.00–15.00

8., 15., 22., 29. 
janvārī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Ruta Kazerovska. 
Skujenes tautas namā plkst. 15.00–17.00 

8., 15., 22., 29. 
janvārī

Veselības vingrošanas nodarbība, vada fizioterapeite 
Laila Grīnberga. 
Amatas novada pašvaldības ēkā “Ausmas” 
plkst. 18.00–19.00

8., 15., 22., 29. 
janvārī

Veselības vingrošanas nodarbība, vada Dace Lūkina. 
Ieriķu sabiedriskajā centrā plkst. 18.00–19.30

8., 15., 22., 29. 
janvārī

Veselības vingrošanas nodarbība 
Amatas kultūras centrā Ģikšos plkst. 17.30–18.30

9., 16., 23., 30. 
janvārī

Veselības vingrošanas nodarbība, vada Dace Lūkina. 
Nītaures kultūras namā plkst. 18.00–19.30 

10., 17., 24., 31. 
janvārī

Veselības vingrošanas nodarbība 
Drabešu muižas pils sporta zālē plkst. 18.30–20.00

10., 17., 24., 31. 
janvārī

Veselības vingrošanas nodarbība, vada Sanita 
Griezīte.
Zaubes pamatskolas sporta zālē plkst. 18.00–19.00

25. decembris
17.00–21.00

Gaismas parks Ieriķu dzirnavās. Apmeklētāji aicināti doties 
pastaigā pa izgaismotu dabas parku, ņemt līdzi savu svecīti, ko 
iedegt labo domu sienā, lai rastu gaismas prieku sevī. Cenas: 
pieaugušajiem 3,50 EUR, skolēniem, studentiem, pensionāriem 
2 EUR, bērniem līdz 7 g.v. – bez maksas. Tālr. 28396804

26. decembris
11.00

Pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte Amatas 
kultūras centrā

29. decembris
18.00

Ziemassvētku dāvanu darbnīca.  Tiks gatavoti saldi un 
saulaini deserti „Arroz doce” un „Molotof” no Portugāles. 
Meistarklasi vadīs Diogo Claudio Caetano de Oliveira. Dalības 
maksa 3 EUR.  Iepriekšēja pieteikšanās. Tālr. 29199870.
Drabešu muižas Amatu mājā

29. decembris
11.00

Pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte Skujenes 
Tautas namā

29. decembris
17.00–21.00

Cecīļu dabas takas gaismas taka. Apmeklētāji ir aicināti 
doties pastaigā pa izgaismotu dabas taku. Cenas: pieaugušajiem 
2 EUR, skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,50 EUR. 
Bērniem līdz 7 g.v. ieeja bez maksas. Tālr. 29477700, 26457649.

29. decembris
15.00

Koncerts “Maigs ziemas pieskāriens”. Ārzemju un latviešu 
komponistu skaņdarbi jaunās aranžijās. Koncerts pie 
galdiņiem. Pēc koncerta sirsnīga kopābūšana un cienāšanās 
ar līdzpaņemtajiem groziņiem, tēja un kafija uz vietas. Biļetes 
iepriekšpārdošanā 5 EUR var iegādāties pie kultūras nama 
vadītājas. Biļetes cena koncerta dienā 7 EUR. Informācijas pa 
tālr. 26389396 (Larisa). 
Nītaures kultūras namā

30. decembris
17.00–21.00

Gaismas parks Ieriķu dzirnavās. Apmeklētāji aicināti doties 
pastaigā pa izgaismotu dabas parku, ņemt līdzi savu svecīti, ko 
iedegt labo domu sienā, lai rastu gaismas prieku sevī. Cenas: 
pieaugušajiem 3,50 EUR, skolēniem, studentiem, pensionāriem 
2 EUR, bērniem līdz 7 g.v. – bez maksas. Tālr. 28396804

30. decembris
18.00

Atpūtas vakars humora noskaņās ar Z. Neimani un I. Šternu. 
Līdzi ņemam groziņu. Ieeja bez maksas. 
Zaubes kultūras namā.

31. decembris
23.00

JAUNGADA BALLE ar Indru Reilu un Ēriku Budēvicu
no grupas “Hameleoni”. Rīko Zaubes kultūras nams.  
Ieeja 5 EUR (pieaugušajiem)
Zaubes skolas sporta zālē

 PASĀKUMU KALENDĀRS

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Turpinājums no 1. lpp.

Zane Pīpkalēja, 
Amatas novada pašvaldības
projektu vadītāja

11. decembrī notika Skujenes viedā 
ciema atbalsta punkta atklāšana. Pro-
jekta ietvaros ir radīta kopā strādāša-
nas (co-working) vieta, kurā ir pieejams 
moderns biroja tehnikas aprīkojums, 3D 
printeris un ātrs interneta pieslēgums, 
tādējādi Skujenes pagasta pārvaldē iz-
veidojot jaunu un inovatīvu sabiedrisko 
pakalpojumu, kas attīsta radošumu un 

Skujenes viedā ciema atbalsta 
punkta atklāšana

inovācijas uzņēmējdarbībā un piedāvā 
mūsdienīgu IT risinājumu izmantošanu. 

2019. gada janvārī tiks rīkotas tikšanās 
ar esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, 
lai apzinātu mācību un semināru vaja-
dzības, kā arī būs pieejamas speciālistu 
konsultācijas par Lauku atbalsta dienes-
ta projektu iesniegšanu, tai skaitā par 
LEADER projektu sagatavošanu, kurā 
projektus var iesniegt gan biedrības, gan 
uzņēmumi un mājražotāji – iekārtu un 
tehnoloģiju iegādei, ražošanas telpu re-
montam u.c.

Dienas zied, ja tu tām ziedēt liec,
Naktis mirdz, ja tu tām gaismu dedz,
Un par mazu gaismu tiec
Tiem, kas tavās acīs prieku redz!

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


