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Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības 
projektu vadītāja

Lursoft apkopojis TOP  100 
Latvijas straujāk augošos uz
ņēmu mus, sarindojot tos pēc 
lielākā apgrozījuma pieauguma, 
attiecinot to pret 2015.  gada 
rādītāju. Lai uzņēmums tiktu 
iekļauts TOP 100 Latvijas strau
jāk augošo uzņēmumu sarakstā, 
tam jāatbilst šādiem kritērijiem:

•	 rentabilitātes	 koeficientam	
jābūt lielākam par 4;

•	 uzņēmumam	 jābūt	 pozitī
vam pašu kapitālam;

•	 laikā	 no	 2015.	 līdz	 2017.	
gadam tas strādājis ar peļņu;

•	 uzņēmums	 ir	 PVN	 mak
sātājs;

•	 uzņēmumam	nav	reģistrēts	
maksātnespējas process;

•	 uzņēmumam	 ir	 aktīvas	
amatpersonas.

Lai ierindotos TOP 100 strau
jāk augošo Latvijas uzņēmumu 

sarakstā, komersanta apgrozī
jumam	 2017.  gadā,	 attiecinot	
to pret 2015. gada rādītāju, bija 
jāuzrāda vismaz 224,41% pieau
gums.

Starp TOP 100 straujāk augo
šajiem uzņēmumiem visplašāk, 
proti, ar 63 uzņēmumiem, pār
stāvēta	 Rīga.	 No	 Vidzemes	 re
ģiona	tajā	ir	iekļuvuši	tikai	četri,	
viens no tiem – SIA “KARJERU 
TEHNIKAS	NOMA”,	 kas	 ierin

Amatas novada uzņēmums SIA “KARJERU 
TEHNIKAS NOMA” iekļauts Latvijas straujāk 
augošo uzņēmumu TOP 100

dojies 85. vietā.
Amatas novada pašvaldība 

lepojas ar uzņēmuma īpašnieku 
Zinti Timofejevu un SIA “KAR
JERU	 TEHNIKAS	 NOMA”	 pa
nākumiem un izaugsmi!

Plašāka informācija par uz
ņēmumu TOP 100 pieejama 
Lursoft mājaslapā: http://blog.
lursoft .lv/2019/01/08/latvi
jasstraujakaugosouznemu
mutop100/.

Uzdevumi un ieceres Amatas novada pašvaldības darbā 2019. gadā
Elita Eglīte,
Amatas novada domes 
priekšsēdētāja

2019. gadā Amatas novada 
attīstības nodrošināšana un in
vestīciju projektu realizācija būs 
pašvaldības prioritārais uzde
vums. Projektā “Kultūra, vēstu
re, arhitektūra Gaujas un laika 
lokos”	plānota	Āraišu	multifunk
cionālā apmeklētāju centra būv
niecības pabeigšana un ekspozī
cijas	 iekārtošana,	 kā	 arī	 Āraišu	
ezerpils aizsargceltnes būvniecī
ba. Šo objektu būvniecība ievē
rojami	 mainīs	 Āraišu	 ezerpils	
turpmāko attīstību un apmek
lētāju piesaisti. Priecājamies, ka 
gadu mijā izdevās pabeigt Dra
bešu attīrīšanas iekārtu izbūvi, 
to izmaksas 119  131  EUR. Pēc 
garas un ilgstošas projekta saga
tavošanas un vērtēšanas uzsāk
sim Drabešu Jaunās pamatskolas 
ēkas Līvu ciematā (šobrīd bēr
nudārzs Līvos) energoefektivi
tātes paaugstināšanu. Tas ir ļoti 
vajadzīgs un arī dārgs projekts. 
Ceram uz visu iesaistīto pušu – 
bērnudārza darbinieku, vecāku 
un celtnieku – veiksmīgu darbu! 

Vairāki	ar	Eiropas	Savienības	

fondu atbalstu realizējami pro
jekti šobrīd ir iesniegti attiecī
gajām valsts institūcijām izvēr
tēšanai.	 Lai	 piesaistītu	 finanses	
projektu sadārdzinājumam, kas 
šobrīd ir visos celtniecības dar
bos, pašvaldībā turpinās to īpa
šumu privatizāciju, kuri nav ne

pieciešami pašvaldības funkciju 
izpildei. 

2018. gadā Amatas novada 
dome pieņēma lēmumu ar de
leģēšanas	 līgumu	 dzīvokļu	 īpa
šumu apsaimniekošanas funk
ciju no pašvaldības Komunālas 
nodaļas nodot Cēsu dzīvokļu 

apsaimniekošanas organizācijai. 
Process bija un vēl ir pietiekami 
sarežģīts,	 jo	 iesaistīti	 daudzi	 ie
dzīvotāju dzīvokļu īpašumi Dra
bešu un Amatas pagastā. Kāpēc 
šādas pārmaiņas? Galvenokārt, 
lai nodrošinātu profesionālu 
mā ju apsaimniekošanu, cerot uz 
dzī vokļu īpašnieku  un īrnieku 
sapratni – kā nekā mājas ir jā
remontē, īpaši jau ūdens, kana
lizācijas un apkures tīkli.

Par	pašvaldības	finansēm	tiks	
veikta apgaismojuma un gājēju 
celiņa	 no	 Nītaures	 kultūras	
nama līdz veikalam izbūve. 

Daudzi pašvaldības iecerētie 
projekti un darbi būs atkarīgi no 
budžeta resursiem. Šobrīd plā
not un apsolīt ieceres Sērmūk
šos, Zaubē, Amatas pagastā būtu 
pāragri. Saprotams, budžets tiks 
pieņemts divu mēnešu laikā pēc 
valsts 2019. gada budžeta pie
ņemšanas un līdz tam pašvaldī
bas ieceres tiks atkārtoti vērtē

tas.
2019. gadā Amatas novada 

pašvaldība turpinās sociālo va
jadzību nodrošināšanu mazno
drošinātajiem Amatas novada 
iedzīvotājiem. 

Pašvaldības uzmanības lokā  
būs kvalitatīvas izglītības iestāžu 
sistēmas nodrošināšana.

Kultūras, tūrisma, jauniešu 
un sporta darba un aktivitāšu or
ganizēšana ir bijusi un būs paš
valdības interešu lokā. Par katru 
no šīm jomām iedzīvotājus in
formēsim visu gadu. Turpināsies 
tā	 sauktais	 “Veselības	 projekts”,	
kura laikā visos pagastos ir pie
ejami dažādi  veselību veicinošie 
pasākumi – vingrošana, peldēša
na bērniem, nūjošana u.c.

Vairāku	 nekustamo	 īpašumu	
pārņemšana no dažādām valsts 
institūcijām  2019. gadā tikai uz
sāksies, turpināsies 2020. gadā. 
Tikai	 tad	 būs	 skaidri	 finansiālie		
resursi iecerēto darbu izpildei. 

Pašvaldības darbu lielā mērā 
ietekmē dažādo valsts funkciju 
un pieņemto regulu realizācija – 
datu aizsardzības regula, civilās 
aizsardzības plāna izpildes pār
valdība.

Lai optimizētu un uzlabo
tu pašvaldības funkciju izpildi, 
Amatas novada dome turpinās 
sadarbību ar citiem novadiem 
bāriņtiesu darbā, būvvaldē, izglī
tības pārvaldē u.c.

Katra no iecerēm, katrs darbs 
prasīs visu iesaistīto pušu – ie
dzīvotāju, domes deputātu un 
domes darbinieku  – kopīgu ie
dziļināšanos un precīzu uzdevu
mu izpildi. 

Visus	 iedzīvotājus	 aicinu	
domāt par šodienas un nākamo 
gadu nepieciešamajiem darbiem 
un pasākumiem! 

Lai mums kopā izdodas! 

Foto: Anda Nordena

2.
februārī

“Sadancosim Amatā” 
Amatas kultūras centrā plkst. 18.00

Amatas novada kauss hokejā 2019. 
Nītaures	hokeja	laukumā.	
Reģistrēšanās	no	plkst.10.00	līdz	10.45

15.
februārī

Leļļu teātris bērniem “Šreks un ēzelītis”. 
Zaubes kultūras namā plkst. 16.00. Ieeja 2 EUR

17.
februārī

“Noskrien ziemu” 4. posms Zaubē. 
Plašāka informācija: www.noskrienziemu.lv

Jaunajā gadā 
neizsīkstošu enerģiju, 
panākumus un sapņu 

piepildījumu! 

http://blog.lursoft.lv/2019/01/08/latvijas-straujak-augoso-uznemumu-top-100/
http://blog.lursoft.lv/2019/01/08/latvijas-straujak-augoso-uznemumu-top-100/
http://blog.lursoft.lv/2019/01/08/latvijas-straujak-augoso-uznemumu-top-100/
http://blog.lursoft.lv/2019/01/08/latvijas-straujak-augoso-uznemumu-top-100/
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Lai novērstu pašvaldības au
toceļu bojājumus, kas radušies 
vai varētu rasties klimatisko 
apstākļu dēļ, un pamatojoties 
uz	likuma	„Par	pašvaldībām”	21.	
panta	 pirmās	 daļas	 27.	 punktu,	
likuma	“Par	autoceļiem”	5. pan
ta	trešo	daļu,	Ministru	kabineta	
noteikumu	Nr.	42	no	19.01.2016.	
“Kārtība, kādā aizliedzama vai 
ierobežojama	 satiksme”	 2.1.,	
3.2., 12.2. punktu, saskaņā ar 
2018. gada 11. decembra Finan
šu un attīstības, Izglītības, kul
tūras un sporta un Sociālo, ve
selības	 un	 ģimenes	 jautājumu	
apvienoto komiteju sēdes lē
mumu	 (protokols	 Nr.	 12,	 24.§),	
Amatas novada dome nolemj:

1.	 Noteikt	 transportlīdzekļu	
satiksmes ierobežojumu, nosa
kot	 ierobežojuma	veidu	–	„Ma
sas	 ierobežojums”	 –	 aizliegts	
braukt transportlīdzekļiem 
(transportlīdzekļu sastāviem), 
kuru kopējā faktiskā masa pār
sniedz	7	 tonnas,	uzstādot	atbil
stošas ceļa zīmes apstākļos, kad 
radušies vai varētu rasties ceļu 
bojājumi klimatisko apstākļu 
dēļ, šādos pašvaldības autoceļu 
posmos:

Drabešu pagasta teritorijā:
Vidzemes	šoseja–Lazdiņi–
           Poliešas–Rāmuļu robeža,
Vidzemes	šoseja–Vēķi–Ruki,
Ruki–Kliņģi–Rāmuļu	robeža,
Zīpari–Pērles

Amatas pagasta teritorijā:
Siliņi–Pieņi
Tīreļi–Amata,
Amatas	skola–Gribuļi–Lielmārči,
Ziediņi–Doles,
Mežavoti–Olnieki–Makstnieki,
Kurmi–Celmi,
Rencēni–Zāģeri–Tālās	Doles,
Velmeri–Ruķeļi,
Nītaures	ceļš–Birzlejas

Nītaures pagasta teritorijā:
Nītaure–Pakauši,
Asari–Budzīši,
Silmices–Jaungaidas,

2018. gada 19. decembra 
domes sēdē tika lemts par:

•	 Amatas	 novada	 teritorijas	
plānojuma 2014.–2024. gadam 
(ar 2018. gada grozījumiem) ga
līgās redakcijas apstiprināšanu 
un saistošo noteikumu	 Nr.	 12	
„Amatas novada teritorijas plā
nojuma 2014.–2024. gadam (ar 
2018. gada grozījumiem) terito
rijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi	 un	 grafiskā	 daļa”	 iz
došanu;

•	 ilgtermiņa	 aizņēmumu	
ERAF	 projekta	 Nr.	 5.5.1.0/	
17/I/004	 „Kultūra,	 vēsture,	 ar
hitektūra	Gaujas	un	laika	lokos”	
realizācijas nodrošināšanai;

•	 Amatas	 novada	 pašvaldī
bas amata vienību saraksta ap
stiprināšanu;

•	 Amatas	 novada	 domes	
saistošo	 noteikumu	Nr.	 13	 “In
terešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības program
mu	licencēšanas	kārtība”	apstip
rināšanu;

•	 izglītības	 iestāžu	 vadītāju	
vērtēšanu;

•	 noteikumu	 “Par	 kārtību,	
kādā notiek starpinstitucionā
lā sadarbība bērnu tiesību aiz
sardzības jomā Amatas novada 
pašvaldībā”	apstiprināšanu;

•	 transportlīdzekļu	 satik
smes ierobežošanu uz Amatas 
novada pašvaldības autoceļiem;

•	 izstāšanos	 no	 biedrības	
“Latvijas zinātnes centru apvie
nība”;

•	 atsevišķu	ēku,	 kas	 atrodas	
nekustamajā	 īpašumā	 “Ieriķu	
stacija”,	 Drabešu	 pagastā,	 Ama

Amatas novada dome 2018. 
gada oktobra sēdē lēma par gro
zījumiem apkures pakalpojumu 
maksā Ģikšu ciematā. Ņemot 
vērā apkures izmaksu pieaugu
mu, tika pieņemts lēmums, ka, 
sākot ar 2019. gada 1. janvāri  
stājas spēkā jauns tarifs– 1,60 
EUR	bez	PVN	par	1	m2. 

Aprēķinot	 jauno	 tarifu,	 tika	
ņemts vērā kurināmā materiā
la cenas pieaugums, minimā
lās algas pieaugums valstī, kā 
arī kurināmā materiāla patē
riņš.	 2017.–2018.	 gada	 apku
res sezonā Ģikšu katlu mājā 
no kopējām sezonas izmaksām 
70  816  EUR,	 kurināmais	mate
riāls bija 42  250  EUR, elektrī
ba –	 	6174 EUR,	atalgojumi	un	
nodokļi – 18 814 EUR.

Vienas	apkures	sezonas	laikā	
kurināmā materiāla cenas vidēji 
augušas par 20%. 

2018.–2019. gada apkures se
zonā	dome	apkures	šķeldu	Ģik
šu katlumājai iepirka par šādām 
cenām: no 2018. gada 1. janvāra 

Par transportlīdzekļu 
satiksmes ierobežošanu 
uz Amatas novada 
pašvaldības autoceļiem

Zuši–Merķeļi,
Mazjaunzemi–Inģistēni

Skujenes pagasta teritorijā :
Sērmūkši–Anckiņas,
Jāņkalns–Pērkoņi,
Skujene–Amatas,
Arodi–Anckiņas,
Vecskujene–Orķi,
Sērmūkši–Sveiļi,
Saulgriežu iela,
Sērmūkši–Parīzes,
Uzkauši–Doles,
Sīļubirzes–Plāņi,
Doles–Pienes

Zaubes pagasta teritorijā:
Bērzi–Zaube,
Zaube–Galiņi,
Griķīši–Jaundzintari,
Aizupji–Pēterkalni,
Zaube–Jaungalžēni,
Tiltiņi–Jauninķēni,
Skudras–Lakstīgalu iela,
Dzidras–Pauļi,
Pauļi–Pīvas,
Baznīckalns–Strazdiņi,
Zemgaļi–Lāčplēši–Tālkājas,
Annas–Dzīpurkalns–Nīgales,
Annas–Ozoliņi,
Annas–Spinduļi,
Jaundzintari–Gūtiņi,
Bērzi–Mežciems,
Šķendenes–Birzgaļi,
Rozītes–Oši,
Celmiņi–Vecupītes–Irbītes,
Griķi–Dēlīši,
Ošupi–Ziediņi,
Marlejas–Lībieši

2. Uzdot Amatas novada 
domes izpilddirektoram, va
doties no laika apstākļiem, kad 
radušies vai varētu rasties ceļu 
bojājumi klimatisko apstākļu 
dēļ, izdot rīkojumu par lēmumā 
minēto ceļu satiksmes ierobežo
jumiem un to atcelšanu.

3. Informāciju par sa-
tiksmes ierobežojumiem un 
to atcelšanu 24 stundu laikā 
publicēt pašvaldības interneta 
vietnē amatasnovads.lv.

4. Atbildīgais par lēmuma 
izpildi – pašvaldības izpilddirek
tors	Māris	Timermanis.

Paziņojums par Amatas novada teritorijas 
plānojuma grozījumu apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu izdošanu

Amatas	novada	dome	informē,	ka	2018.	gada	19.	decembra	sēdē	pieņemts	lēmums	Nr. 1	“Par	
Amatas novada teritorijas plānojuma 2014.–2024. gadam (ar 2018. gada grozījumiem) galīgās 
redakcijas	 apstiprināšanu	 un	 saistošo	 noteikumu	Nr.  12	 „Amatas	 novada	 teritorijas	 plānojuma	
2014.–2024. gadam (ar 2018. gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
un	grafiskā	daļa”	izdošanu.

Teritorijas	 plānojuma	 grozījumu	 materiāli	 ir	 publicēti	 laikrakstā	 “Latvijas	 Vēstnesis”	 un	 ir	
pieejami interneta vietnēs www.geolatvija.lv un www.amatasnovads.lv.

Amatas novada domes sēdē
tas novadā, pirkšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 „Juri
ņi”	 nodošanu	 atsavināšanai	 un	
izsoles noteikumu apstiprināša
nu;

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma	 “Saulaines	 Palejas”	
Zaubes pagastā, Amatas novadā 
atsavināšanas procesa apstipri
nāšanu;

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma	 “Krāces	 3”7	 Drabešu	
pagastā, Amatas novadā atsavi
nāšanas procesa apstiprināšanu;

•	 ziņām	 par	 deklarēto	 dzī
vesvietu anulēšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 no
dokļa atvieglojumiem daudzbēr
nu	ģimenei;

•	 nekustamā	 īpašuma	 no
dokļa	pārrēķinu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 no
dokļa	pārrēķinu	Skujenes	pagas
ta nekustamajam īpašumam [..];

•	 nekustamā	 īpašuma	 no
dokļa atvieglojumiem politiski 
represētajām personām;

•	 Skujenes	 pagasta	 nekus
tamā īpašuma [..] sadalīšanu un 
nosaukuma  apstiprināšanu;

•	 Skujenes	 pagasta	 nekus
tamā	īpašuma	„Gala	Drapmaņi”	
zemes vienības ar kadastra apzī
mējumu	 42780010003	 sadalīša
nu;

•	 adreses	 apstiprināšanu	
Drabešu pagasta nekustamajā 
īpašumā [..];

•	 nekustamā	 īpašuma	 lieto
šanas	mērķa	maiņu	Skujenes	pa
gasta nekustamajā īpašumā [..];

•	 Drabešu	 pagasta	 nekusta
mā īpašuma [..] sadalīšanu;

•	 Nītaures	 pagasta	 nekusta

mā īpašuma [..] lietošanas mēr
ķu	noteikšanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Drabešu pagasta 
nekustamā īpašuma [..] sadalīša
nai;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Drabešu pagasta 
nekustamā īpašuma [..] sadalīša
nai;

•	 Drabešu	 pagasta	 jaun
izveidotā nekustamā īpašuma 
„Drabešu	muiža”9	telpu	grupas	
adreses apstiprināšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekusta
mā īpašuma [..] adreses apstipri
nāšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekus
tamā	 īpašuma	 “Zariņi”	 ieraksta	
dzēšanu zemesgrāmatā;

•	 zemes	 nomas	 līgumu	 ap
stiprināšanu;

•	 grozījumiem	 Amatas	 no
vada domes 20.06.2018. sēdes 
Nr.	 8	 lēmumā	 “Par	 zemes	 ierī
cības projekta apstiprināšanu 
Amatas pagasta nekustamā īpa
šuma	„Spāres	speciālā	skola”	sa
dalīšanai”;

•	 Nītaures	 pagasta	 nekus
tamā īpašuma [..] sadalīšanu un 
nosaukuma  apstiprināšanu;

•	 Nītaures	 pagasta	 nekus
tamā īpašuma [..] sadalīšanu un 
nosaukuma  apstiprināšanu;

•	 zemes	 vienības	 un	 zemes	
vienības	daļas		lietošanas	mērķa	
noteikšanu Zaubes pagasta ne
kustamajā	īpašumā	“Rukši”.

Nākamā	domes	sēde	–	
2019. gada 23. janvārī 
plkst. 14.00

līdz	 31.  oktobrim  –	 7,48	 EUR	
bez	PVN,	no	1. novemba	un	šo
brīd	11,40	EUR	bez	PVN.

Cenas augušas arī apkures 
granulām un malkai. Granulas  
maisos	 2017.–2018.	 gada	 ap
kures sezonā tika iepirktas par 
145	EUR	bez	PVN.	2018.–2019.	
gada apkures sezonā par 180 

SIA LLKC Cēsu 
konsultāciju birojs 

maina atrašanās 
vietu

No 7. janvāra birojs atrodas 
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 

2. stāvā.
Būsiet laipni gaidīti!

 
Inese	Menģele,	Amatas	
novada lauku attīstības 

konsultante (LAK)

Kāpēc notiek izmaiņas apkures 
pakalpojumu tarifos?

EUR	bez	PVN.	Beramās	granulas	
cenā augušas no 138  EUR bez 
PVN	 līdz	 160	 EUR	 bez	 PVN.	
Mainījusies	arī	iepirktās	malkas	
cena:	2017.–2018.	gada	apkures	
sezonā	 20–24	 EUR	 bez	 PVN	
par 1 m3, 2018.–2019. gada 
iepirkumā – 32–34 EUR bez 
PVN	par	1	m3.

http://www.amatasnovads.lv/
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Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu atbalstītie 
projekti Amatas novadā 2019. gadā
Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības 
projektu vadītāja

Amatas novada pašvaldība 
2019. un 2020.  gadā plāno īste
not vairākus lielus infrastruktū
ras projektus, ieguldot Eiropas 
Savienības struktūrfondu lī
dzekļus gan ceļu un ielu atjauno
šanā, gan ēkās.

2019.  gada pavasarī tiks uz
sākta projekta “Energoefekti
vitātes paaugstināšana Amatas 
novada pašvaldības ēkā – Dra
bešu sākumskolā (Drabešu Jau
najā	 pamatskolā)”	 īstenošana,	
paredzot veikt energoefektivitā
tes pasākumus pirmsskolas ēkā 
Līvos, vienlaikus šī projekta ie
tvaros pašvaldība par saviem 
līdzekļiem veiks arī ēkas re
montdarbus, pārbūvējot ūdens 
apgādes un kanalizācijas sistē
mu, elektroapgaismojumu un 
ventilāciju. Projekta iesniegumā 
iekļautās plānotās kopējās iz
maksas	 ir	 825	 477,13	 EUR,	 no	
tām projekta attiecināmās iz
maksas ir 514 409,59 EUR, tai 
skaitā	 Eiropas	 Reģionālās	 attīs
tības	fonda	(ERAF)	finansējums	
187	000	EUR	un	valsts	budžeta	
līdzfinansējums	81 855,43	EUR.

Atbilstoši iedzīvotāju sapul
cē nolemtajam, Amatas novada 
pašvaldība ir izsludinājusi ie
pirkumu	grants	ceļa	“Ķēči–Siši”	
pārbūves projektēšanai, lai 
2019.  gadā Lauku atbalsta die
nesta programmā “Pamatpakal

pojumi un ciematu atjaunošana 
lauku	 apvidos”	 iesniegtu	 pro
jektu šī ceļa pārbūvei un saņem
tu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
līdzfinansējumu.	 Precīzākas	 šī	
projekta izmaksas būs zināmas 
pēc projektēšanas darbu pabeig
šanas un būvniecības iepirkuma 
izsludināšanas.

2018. gada decembrī Amatas 
novada pašvaldība ir iesniegusi 
vēl divus ERAF projektu pie
teikumus – “Uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās infra
struktūras attīstība Amatas no
vada	 Drabešu	 pagasta	 Ieriķos”	
un “Pakalpojumu infrastruktū
ras attīstība deinstitucionalizā
cijas plāna īstenošanai Amatas 
novada	Spārē”.	

Projektā “Uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās infra
struktūras attīstība Amatas no
vada	 Drabešu	 pagasta	 Ieriķos”	
paredzēts veikt Lielās ielas at
jaunošanu un Cecīļu un Kuma
das ielas krustojuma pārbūvi. 
Šis projekts ir iesniegts darbī
bas programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība”	 3.3.1.	 specifiskā	
atbalsta	mērķa	“Palielināt	privā
to	 investīciju	 apjomu	 reģionos,	
veicot ieguldījumus uzņēmēj
darbības attīstībai atbilstoši paš
valdību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomis
kajai specializācijai un balsto
ties uz vietējo uzņēmēju vaja
dzībām”	 projektu	 iesniegumu	
atlases 3.  kārtā  un šo projektu 

īstenošana tiek atbalstīta vie
tās, kur ir vai potenciāli varētu 
būt uzņēmēji, kas radītu jaunas 
darbavietas un veiktu būtiskus 
ieguldījumus savu uzņēmumu 
attīstībā. Amatas novadā pro
jekta īstenošana notiks divos 
objektos – Lielā iela un Cecīļu 
un Kumadas ielas krustojums 
–, jo šeit esošie uzņēmēji rada 
būtiski vairāk darbavietu un ie
gulda savā attīstībā. Īpašu pal
dies Amatas novada pašvaldība 
saka	 SIA	 “Ekju”,	 kuras	 darbības	
rādītāji un nomaksāto nodokļu 
kopsummas ne tikai pašvaldībai, 
bet arī citām valsts institūcijām 
un	 ES	 struktūrfondu	 finansēju
mu administrējošām iestādēm 
rada pārliecību, ka šajā teritorijā 
ir nepieciešamas investīcijas un 
tās tiks ieguldītas lietderīgi.

Projektā “Pakalpojumu in
frastruktūras attīstība deinstitu
cionalizācijas plāna īstenošanai 
Amatas	novada	Spārē”	ir	plānots	
pārbūvēt un atjaunot ēkas Spā
res internātpamatskolas terito
rijā, lai radītu jaunus pakalpoju
mus:

•	 pilngadīgām	 personām	 ar	
garīga rakstura traucējumiem, 
kuras	 no	 valsts	 finansētām	

ilgstošas sociālās aprūpes un so
ciālās rehabilitācijas institūcijām 
pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī 
pilngadīgām personām ar garī
ga rakstura traucējumiem, ku
ras potenciāli var nonākt valsts 
ilgstošās aprūpes institūcijā un 
kurām noteikts smaga vai ļoti 
smaga invaliditāte (I vai II inva
liditātes grupa;

•	 bērniem	 ar	 funkcionāliem	
traucējumiem, kuriem noteikta 
invaliditāte	un	kuri	dzīvo	ģime
nēs, un viņu likumiskajiem pār
stāvjiem	vai	audžuģimenēm.

Projektā plānotie darbi Spā
res internātpamatskolas teri
torijā esošajās ēkās ir ietverti 
Vidzemes	 Plānošanas	 reģiona	
apstiprinātajā deinstituciona
lizācijas	 plānā,	 kurā	 Vidzemes	
Plānošanas	 reģiona	 teritorijā	
esošie un plānotie sabiedrībā 
balstītie sociālie pakalpojumi 
apkopoti, lai nodrošināt ērtāku 
un efektīvāku to izmantošanu.

Projekta īstenošanas rezultā
tā esošais Spāres internātpamat
skolas internāts tiks pārbūvēts 
par grupu dzīvokļiem, bet līdz 
šim neizmantotā ēka daļa pie 
siltumnīcas tiks pārbūvēta par 
Dienas aprūpes centru, kurā būs 

pieejamas arī specializēto darb
nīcu telpas, lai grupu dzīvokļos 
mītošās pilngadīgās personas ar 
garīga rakstura traucējumiem 
varētu šeit rast nodarbošanos un 
pavadīt brīvo laiku.

Tāpat projektā tiks atjaunota 
līdz šim esošā saimniecības ēka, 
kurā izveidos sociālās rehabili
tācijas pakalpojumu centru bēr
niem ar funkcionāliem traucēju
miem.

2019.  gadā turpināsies divu 
Latvijas	Vides	 aizsardzības	 fon
da atbalstīto projektu īstenoša
na –	Āraišu	ezera	apsaimnieko
šanas plāna izstrādes projekta 
īstenošana, kura gaitā februārī 
plānota dokumenta sabiedriskā 
apspriešana, lai pēc tam ezera 
apsaimniekošanas plānu saska
ņotu pārējās institūcijās. 

Tāpat turpināsies projekta 
“Zaubes muižas parka dabas 
vērtību ilgtspējīga apsaimnie
košana”	 īstenošana.	 Šobrīd	 tiek	
projektēts ielas apgaismojums 
gar Zaubes muižas parku saska
ņā ar sugu un biotopu aizsardzī
bas jomas eksperta atzinumu. 
Projektā plānota arī Zaubes diž
ozola vainaga kopšana un virkne 
vides izglītības aktivitāšu.

Anete Eglīte, 
Tūrisma attīstības un sabiedrisko 
attiecību speciāliste

28. decembrī svinīgā ceremonijā 
tika atklāts Cēsu (zemessardzes) ro
tas piemineklis. Tas veltīts Latvijas 
Atbrīvošanās kara pirmajai bruņo
tajai sadursmei starp Cēsu (zemes
sardzes) rotu un Sarkano armiju, 
kas notika Drabešu muižas apkārtnē 
1918. gada 24. decembrī un uz laiku 
apturēja Sarkanās armijas virzību uz 
Rīgu.

Piemineklis atrodas Amatas 
novada Drabešu pagastā, Pleskavas 
šosejas	malā	(A2/E77	79.	km).

Atklāts Cēsu (zemessardzes) rotas 
piemineklis

Informācija par būvvaldes darbu 2018. gadā
Pieņemti 

ekspluatācijā 
objekti kopā

Ar būvatļauju
Ar 

paskaidrojuma 
rakstu

Ar 
apliecinājuma 

karti

Amatas novads 55 27 17 11

Jaunpiebalgas novads 9 6 3 

Vecpiebalgas	novads 29 11 18 

Priekuļu novads 67 23 37 16

Pārgaujas novads 46 18 24 4

Raunas novads 23 7 11 5

KOPĀ: 241 92 110 39

Atzinumi par būvobjektu apsekošanu – 159

Foto: Anete Eglīte

Inga Šķendere ,
Gaujas Nacionāla parka 
tūrisma biedrība

No	17.	līdz	20.janvārim	Gau
jas	 Nacionālā	 parka	 tūrisma	
biedrība kopā ar Rīgas Tūrisma 
Attīstības	biroju	“Live	Rīga”,	Jūr
malas pilsētas domi un Amatas 
novadu	 GNP	 klāstera	 ietvarā	
piedalījās starptautiskajā tūris
ma	izstādē	Somijā	„Matka	Nor
dic	Travel	Fair	2019”,	kas	ir	lielā
kā Ziemeļvalstu tūrisma izstāde. 
Mērķis	ir	sekmēt	Gaujas	Nacio
nālā	parka	zīmola	“Enter	Gauja”	
atpazīstamību, kā arī sadarbībā 
ar Rīgu un Jūrmalu veicināt ce
ļotājus izvēlēties plašākas ceļo
jumu programmas un atvēlēt 
ceļojumam uz Latviju ilgāku lai
ka posmu. Izstādes apmeklētāji 

varēs saņemt informāciju par 
dabas un aktīvā tūrisma iespē
jām	 Gaujas	 Nacionālajā	 parkā,	
iepazīties ar mobilo lietotni “En
ter	 Gauja”,	 kas	 aizstāj	 drukāto	
tūrisma ceļvedi.

2018. gadā šo izstādi apmek
lēja ap 65 tūkstošiem interesen
tu, un tajā piedalījās vairāk kā 
900 dalībnieku no 83 pasaules 
valstīm. Kā rāda Centrālās Sta
tistikas pārvaldes dati, tad somu 
tūristu skaits Latvijā pakāpenis
ki pieaug. 

Ar	 dalību	 izstādē	 “Matka	
2019”,	 Gaujas	 Nacionālā	 parka	
tūrisma biedrība aizsāk izstāžu 
sezonu. Kopumā plānots pie
dalīties	 četrās	 izstādēs	 Somijā,	
Lietuvā, Igaunijā, kā arī Latvijā, 
izstādē	“Balttour	2019”.	

Gaujas Nacionālā parka tūrisma 
biedrība un Amatas novads 
piedalās tūrisma izstādē 
„MATKA NORDIC TRAVEL 
FAIR 2019” 

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds
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Cēsu novads

Objekts Ugunsgrēku 
skaits

Dzīvojamais sektors 10
Saimniecības ēkas 13
Publiskas ēkas 1
Ražošanas objekti 
Kūla, sausā zāle 19
Sodrēju degšana 17
 Citi 21

Pārgaujas novads

Objekts Ugunsgrēku 
skaits

Dzīvojamais sektors 2
Saimniecības ēkas 4
Publiskas ēkas 
Ražošanas objekti 
Kūla, sausā zāle 11
Sodrēju degšana 5
Citi 2

Amatas novads

Objekts Ugunsgrēku 
skaits

Dzīvojamais sektors 1
Saimniecības ēkas 4
Publiskas ēkas 1
Ražošanas objekti 3
Kūla, sausā zāle 9
Sodrēju degšana 5
 Citi 6

Priekuļu novads

Objekts Ugunsgrēku 
skaits

Dzīvojamais sektors 9
Saimniecības ēkas 3
Publiskas ēkas 1
Ražošanas objekti 
Kūla, sausā zāle 18
Sodrēju degšana 
 Citi 4

Jaunpiebalgas novads

Objekts Ugunsgrēku 
skaits

Dzīvojamais sektors 1
Saimniecības ēkas 2
Publiskas ēkas 
Ražošanas objekti 
Kūla, sausā zāle 3
Sodrēju degšana 
 Citi 4

Raunas novads

Objekts Ugunsgrēku 
skaits

Dzīvojamais sektors 3
Saimniecības ēkas 6
Publiskas ēkas 
Ražošanas objekti 
Kūla, sausā zāle 5
Sodrēju degšana 2
 Citi 5

Līgatnes novads

Objekts Ugunsgrēku 
skaits

Dzīvojamais sektors 3
Saimniecības ēkas 1
Publiskas ēkas 
Ražošanas objekti 
Kūla, sausā zāle 15
Sodrēju degšana 2
 Citi 2

Vecpiebalgas	novads

Objekts Ugunsgrēku 
skaits

Dzīvojamais sektors 4
Saimniecības ēkas 3
Publiskas ēkas 1
Ražošanas objekti 1
Kūla, sausā zāle 
Sodrēju degšana 2
 Citi 12

 

Ugunsgrēki 2018. gadā

Iespējamie ugunsgrēka izcelšanās iemesli
Bojājumi	elektroinstalācijā	
(elektroierīcēs) 31

Neuzmanīga	rīcība	ar	uguni	(t.sk.	
smēķēšana 84

UN	pārkāpums,	ekspluatējot	apkures	
ierīces, dūmeņus 54

Kūlas atkritumu dedzināšana 54
Ļaunprātīga dedzināšana (ugunskuri) 19
Citi 4

Atcelta samaksa par riepu, logu 
stikla un elektrotehnikas nodošanu

SIA	 “ZAAO”	 (ZAAO)	 ir	 izde
vies	 piesaistīt	 stratēģisku	 sadarbības	
partneri otrreizējai pārstrādei derīgu 
materiālu	realizācijai.	No	2019. gada	
janvāra privātpersonas 4 nolietotas 
automašīnu riepas gadā (diametrā 
līdz 140 cm) EKO laukumos varēs 
nodot	 bez	 maksas.	 Bez	 maksas	 no	
privātpersonām tiks pieņemts arī 
logu stikls un visa veida nolietota sa
dzīves elektrotehnika.

EKO laukumos bez maksas no 
privātpersonām pieņem arī pudeļu 
stiklu, papīru, kartonu, polimērus (ar 
apzīmējumu LDPE un HDPE), PET 
dzērienu pudeles, metālu, luminis
centās spuldzes, baterijas, akumula
torus, koka paletes un lietošanai de
rīgus apavus.

ZAAO apkopotie dati liecina, ka 
EKO laukumu pakalpojumi kļūst ar

Lai pieaugošās sadzīves atkritumu izvešanas izmaksas* neietekmētu Jūsu maksājumu, SIA “ZAAO” piedāvā 

individuālu dalīto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu

PriVĀtmĀJĀS BEZ makSaS
CēSU, LImbAžU, SAULkrAStU, SmILteneS, VALkAS, VALmIerAS pILSētU terItOrIJāS

• Papīram
• Kartonam
• PET
• Polietilēna plēvēm
  (LDPE)

240l

kontEinErS ViEglaJam iEPakoJumam
ar DzELTEnu vāKu

kontEinErS Stikla iEPakoJumam
ar mELnu vāKu

• Kosmētikas un 
sadzīves ķīmijas 
iepakojumam 
(HDPE)

• metālam

240l

• Stikla pudelēm
• Stikla burkām

*Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā paredz dabas resursa nodokļa (Drn) likmes pieaugumu par atkritumu apglabāšanu poligonā. 2018.gadā Drn likme bija 
35 eUr par tonnu, 2019.gadā tā ir 43 eUr par tonnu, 2020. gadā Drn likme par atkritumu apglabāšanu poligonā sasniegs 50 eUr par tonnu.

iZVĒliES un gŪSti PriEkŠroCīBaS Ērtai, ViEglai, modErnai un 
mŪSdiEnīgai atkritumu aPSaimniEkoŠanai!

ZVAnOt pA tāLr.: darba dienās 
                                   8.00 -12.00 | 13.00 - 17.00 29221847

SūtOt pIeteIkUmU UZ e-pAStU: zaao@zaao.lv

DODOtIeS UZ:

SIA “ZAAO” biroju Valmierā, rīgas ielā 32 
ekO laukumu - biroju 
Cēsīs, Lapsu ielā 19 
Saulkrastos, rīgas ielā 96a
Limbažos, mazajā noliktavu ielā 3

pApILDU nOSACĪJUmI: Jābūt noslēgtam līgumam par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu (tukšošana ar konteineru)

SAZInIeS Ar SIA “ZAAO” Un nOSLēDZ LĪGUmU pAr InDIVIDUāLO DALĪtO AtkrItUmU ApSAImnIekOšAnAS pAkALpOJUmU:

ZAAO aktualitātes atkritumu 
apsaimniekošanā 

Noteikta vienota kārtība pārejai no 
tilpuma uz masas vienībām 

SIA	“ZAAO”	informē,	ka	atbilstoši	Minis
tru kabineta 2018. gada 21. augusta noteiku
miem	Nr.	537	“Sadzīves	atkritumu	masas	un	
tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtī
bu	un	nosacījumi”	(turpmāk	–	Noteikumi	Nr.	
537)	 ir	 sagatavojusi	kārtību,	kādā	nosakāms	
koeficients	 pārejai	 no	 tilpuma	 vienībām	 uz	
masas vienībām.

Noteikumu	Nr.	537	5.	punktā		noteikts,	ka	
pirms tiek uzsākta atkritumu masas tilpu ma 
attiecības noteikšana, atkri tumu apsaimnie
kotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši Atkritu
mu apsaimniekošanas likuma 18.  pan tam 
ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu 
apsaimnie košanu attiecīgajā sadzīves atkri
tumu apsaimniekošanas zo  nā, un pašvaldība 
rakstiski vie nojas par: 

•	 attiecīgajā	 sadzīves	 atkritumu	 apsaim
niekošanas zonā piemērojamo sadzīves at
kritumu masas un tilpuma attiecības no
teikšanas veidu atbilstoši šo noteikumu 3. 
punktam;

•	 atkritumu	 savākšanas	 maršrutiem	 un	
datumiem, kuros tiks veikta sadzīves atkritu
mu masas un tilpuma attiecības noteikšana;

•	 pašvaldības	pārstāvja	dalību	sadzīves	at
kritumu masas un tilpuma noteikšanā.

Masas	 un	 tilpuma	 attiecības	 koeficients	
tiek noteikts vienots visā ZAAO darbības te
ritorijā.

Tiek veikta katra atkritumu konteinera til
puma	fiksēšana	 tā	 iztukšošanas	 vietā	 sadzī
ves atkritumu savākšanas maršrutos, kā arī 
ZAAO nodrošina attiecīgās atkritumu kra
vas nogādāšanu svēršanai atkritumu poligo
nā	“Daibe”,	poligonā	“Kaudzītes”	un	poligonā	
“Getliņi”.

Atkritumu apsaimniekotājs atkritumu 
masas un tilpuma attiecības nosaka ne retāk 
kā reizi ceturksnī vai pēc vienošanās ar paš
valdību – biežāk nekā reizi ceturksnī.

Lai	 veiktu	 pārrēķinu	 no	 atkritumu	 tilpu
ma vienībām uz masas vienībām, atkritumu 
apsaimniekotājs izmanto informāciju, kas ie
gūta atbilstoši šo noteikumu 3. punktam, un 
aprēķina	koeficientu	pārejai	no	tilpuma	vie
nībām uz masas vienībām.

Informācijas avoti: 
www.likums.lv, www.zaao.lv

Ugunsgrēkos bojāgājušie
valstī kopā:

					2017.	gadā	–	79,						2018.	gadā	–	82.
Cēsu daļas pārziņas rajonā: 

					2017.	gadā	–	1,									2018.	gadā	–	3
Ugunsgrēku skaits

(tai skaitā sodrēju degšana skurstenī):
2017.	gadā	–	215,				2018.	gadā	–	246	(33).

Glābšanas darbi:
					2017.	gadā	–	147,					2018.	gadā	–	165.

vien pieprasītāki. 2018.  gada 11 mē
nešos EKO laukumus apmeklējuši 
vairāk nekā 62500 klienti, par 3000 
klientiem vairāk nekā šajā periodā 
pērn.	Visapmeklētākie	ir	EKO	lauku
mi	 Valmierā,	 Cēsīs,	 Saulkrastos	 un	
Limbažos.	 Visbiežāk	 uz	 EKO	 lauku
miem iedzīvotāji nogādā papīra, po
lietilēna un stikla iepakojumu.

Jauna šķirošanas sistēma –bez 
maksas pie privātmājās

ZAAO	 piedāvā	 ērtu	 šķirošanas	
sistēmu privātmāju iedzīvotājiem. 
Vieglā	 iepakojuma	 un	 stikla	 iepako
juma konteineru bezmaksas uzstādī
šana un apkalpošana Cēsu, Limbažu, 
Saulkrastu,	 Smiltenes,	 Valkas,	 Val
mieras pilsētu teritorijās. Piedāvā
jums tiks ieviests pakāpeniski gada 
pirmajos mēnešos, kopumā paredzēts 
uzstādīt 1000 konteinerus. 

Informācijas avots: www.zaao.lv

http://www.likums.lv
http://www.zaao.lv
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Elita Zvaigzne,
projekta koordinatore Nītaures 
vidusskolā 

No	3.	līdz	7.	decembrim	Fran
cijas kolonijā Reinjonā, Le Tam
pone, La Chatoire vidusskolā 
notika 2. Starptautiskā skolotāju 
sanāksme, kurā piedalījās sko
lotāji un koordinatori no katras 
projekta dalības valsts – Latvijas, 
Itālijas,	 Portugāles,	 Vācijas	 un	
Turcijas. Ceļojuma pirmā pietu
ra	 mums,	 Nītaures	 vidusskolas	
pārstāvjiem, bija Francijas gal
vaspilsētā Parīzē, kur, neskato
ties uz nemieriem Parīzes ielās, 
devāmies apskatīt Eifeļa torni. 
Tālāk sekoja 11 stundu ilgais li
dojums uz Reinjonas salu Indijas 
okeānā. 

Svētdien, izejot no lidostas, 
galvaspilsētā Sendenī (Saint-De-
nis) mūs pārsteidza karstais un 
saulainais laiks. Temperatūra 
virs 30 grādiem. Devāmies uz 
mūsu koordinatoru apmešanās 
vietu Entre-Deux pilsētiņā, pa 
ceļam	 vērojot	 brīnišķīgo	 dabu,	
kalnus, palmas, un okeānu.

Otrdien	notika	oficiālā	vizītes	
atklāšana, kurā mūs sagaidīja La 
Chatoire skolas skolēni ar naci
onālo mūziku un dejām, kā arī 
ar šai salai raksturīgiem augļiem. 
Skolas direktore un projekta ko
ordinatori teica runu un iepazīs
tināja mūs ar 2. Starptautiskās 
sanāksmes programmu.

Vācijas	 partneri	 prezentēja	
video	filmiņu	par	projekta	 talis
mana	Brolly	ceļojumu	Vācijā	un	

Hildburghausenā pavadīto lai
ku. Iepazināmies ar La Chatoire 
skolu un viņu izglītības sistēmu. 
Franču	 koordinatori	 vadīja	 no
darbību noderīgāko un svarīgāko 
vārdu, frāžu un teikumu apmācī
bā	franču	valodā,	 lai	mēs	varētu	
orientēties dažādās situācijās.

Trešdien portugāļu koordina
tora vadībā izvērtējām līdz šim 
padarītos darbus un aktivitātes.
Turcijas koordinatore prezentēja 
aptauju rezultātus. Plānojām ak
tivitātes 3. skolēnu īstermiņa ap
maiņas vizītei Itālijā 2019.  gada 
februārī/martā un 4. skolēnu ap
maiņas vizītei 2019. gada maijā.

Vizītes	 laikā	mēs	 tikām	 iepa
zīstināti ar Reinjonas salas no
zīmīgākām vietām. Apmeklējām 
Senpjēras (Saint-Pierre) pilsēti
ņu, devāmies salas apskates tūrē, 
apmeklējot vulkānu Piton de la 
fournaise, Palmistes ieleju, Sv. 
Annes	baznīcu,	kurai	1977. gadā	
lavas ceļš apkārt nopostīja visu, 
bet	baznīcu	atstāja	neskartu.	Vē
rojām lavas ceļu vairāku kilomet
ru platumā. Apmeklējām Celiou
zas pilsētiņu kalnu ielenkumā, 
kas bija patvērums pirmajiem 
izbēgušajiem vergiem. Pa ceļam 
bija aizraujoši vērot liesmojošos 
kokus – lielus, ar koši sarkaniem 
ziediem.	 Vēl	 vairāk	 sajūsminā
ja tas, ka par šiem liesmojošiem 

kokiem bija mūsu skolas tulkotā 
Reinjonas	 salas	 leģenda	 stāstu	
grāmata.

Neaizmirstams	 bija	 atvadu	
vakars, ko organizēja projekta 
skolēni	ar	saviem	vecākiem.	No
baudījām viņu gatavotos īpašos 
kreoliešu virtuves nacionālos 
ēdienus	 un	 augļus	 –	 līčijas,	 pa
paijas, pitajas, mango, ananasus, 

Nītaures vidusskolas projekts BDW Francijā, Reinjonā
pasifloras augļus. 

Noslēguma	 ceremonijā	 saņē
mām	arī	sertifikātus	par	sanāks
mes laikā paveiktām aktivitātēm. 
Šis brauciens uz tālo Reinjonas 
salu mums ilgi paliks atmiņā, jo 
ziemā izbaudīt vasaru un brī
numskaisto dabu varējām, tikai 
pateicoties mūsu Erasmus + pro
jektam	“Nojaucot	sienas”.

Sandra Slavišena-Dorša,
Zaubes kultūras nams

Zaubes kultūras namam aiz
ritējis notikumiem bagāts gads. 
Esam	 sevi	 labi	 paradījuši	 XXVI	
Vispārējos	dziesmu	un	XVI	deju	
svētkos. Tajos piedalījās Zaubes 
jauktais	 koris	 (diriģente	 Solvei
ga	Vītoliņa)	un	lietišķās	mākslas	
rokdarbu	 pulciņš	 “Trejdeviņi”	
(vad. Sandra SlavišenaDorša).
Gatavošanās Dziesmu svētkiem 
ir daudzu gadu ieguldīts darbs. 
Rokdarbu	 izstādē	 Vecrīgā	 iz
stādē izliktais  Sandras Slaviše
nasDoršas	 2,30	 x	 2,70	 m	 lina	
galdauts ir tamborēts pusgadu. 
Zaubes jauktajam korim tie nav 
tikai	mēģinājumi	un	skates,	tā	ir	
katras personības pašapziņa go
dam pārstāvēt savu pagastu pat 
tad,	kad	Mežaparka	estrādē	sau
le cepināja seju un kājas sāpēja 
no pārguruma. Patiess prieks un 
emocijas palika pēc lielkoncerta 
“Zvaigžņu	ceļā”.	

Zaubē vasaras vidū, protams, 
neiztiekam bez Zaubes savvaļas 
kulinārā festivāla. Ar prieku uz
ņemam viesus un pateicamies 
dalībniekiem. Arī šogad 13. jūlijā 
satiksimies Zaubē.

Pagājušais bija Latvijas 100. 
jubilejas gads. Zaube arī svinē
ja	 svētkus	 un	 gatavojās	 gan	 ģi
menēs, gan sabiedriskajā dzīvē. 
Iemūžinājām skaistās ainavas 
fotogrāfijās	 (autore	 Sandra	 Sla
višenaDorša), rakstījām apsvei
kuma vārdus Latvijai: 

“Mūsu	zeme	–	tā	mums	dvē
selēs	mitinās.”

“Latvija! Darba tik daudz, tik 
daudz, tie visi jāpaveic, lai Latvi
ja	zeļ	un	plaukst!”

“Daudz laimes, Latvija, dzim
šanas	dienā!”

“Dzīvi dzīvot tepat un tūlīt – 
nevis pēc tam. Ilgu mūžu Latvi
jai!”

“Lai jaunās paaudzes saglabā 
latviskās vērtības un ir lepni, ka 
ir	Latvija!”

“Esi dziedoša un dejojoša, 
Latvija!”

“Esi	skaista	un	tīra,	Latvija!”

Gads ir balts no abiem galiem un pa vidu zaļš
“Latvijai būt brīvai, krāšņai 

un	varenai	valstij!”
“Mīlēt	Latviju	no	visas	sirds!”
“Sentēvu likumiem atdzimt 

laiks!”
“Mums	 čakli	 strādāt	 un	 vie

notiem būt, lai Latvija mūžam 
stipra	zied!”

“Dievs, pateicos, ka man lēmi 
dzimto	zemi	–	Latviju!”

17. novembrī	Zaubes	kultūras	
nama  mazā zālīte bija pārpilna 
ar svētku sajūtu un svinētājiem. 
Kornēlijas Apškrūmas dzejā ie
vijās viesu – Līgatnes senioru 
ansambļa	 “Mantojums”,	 Mores	

senioru deju kolektīva “Dāmī
tes”,	 Zaubes	 līnijdeju	 kolektīva	
“Tik	un	 tā…”	un	Zaubes	pirms
skolas deju kolektīva – priekšne
sumi.

Par ieguldīto darbu Zaubes 
pagasta attīstībā godinājām, 
un no Amatas novada domes 
priekšsēdētājas Elitas Eglītes pa
teicības saņēma:

Zinta Grundšteina,
Roberts	Maksiņš,
Ojārs	E.	Bīriņš,
Gatis	Brants,
Valdis	Lācis,
Olita Elmere.

Svētku reizē atskatījāmies uz 
pagājušajiem Latvijas valsts 100 
gadiem Zaubes pagastā. 

Sadarbībā ar mākslinieci 
Adeli Smiltiņu Latvijas simt gadē 
savam pagastam esam uzdāvinā
juši paliekošu Zaubes dižozola 
gleznu, kuras izveidē paši dari
nājām keramikas ozollapas.

Gada baltākajā laikā ar laimes 
vēlējumiem sākas jauns gads. 
Šobrīd Zaubes kultūras nams 
nodrošina daudzpusīgu pulci
ņu darbību. Zaubes jaukto kori 
vada	jauns	diriģents	Rihards	Ru
dzītis, koncertmeistare Līga Pa
egle. Darbojas līnijdeju kolektīvs 
„Tik	 un	 tā…”,	 vadītāja	 Irēna	Re
šetņika. Aerobiku vada Sarmīte 
Mellēna.	Visiem	bērniem	Zaubē	
ir iespēja dejot: pirmsskolas deju 
kolektīvu apmaksā vecāki, vadī
tāja	Sarmīte	Eņģele;	Zaubes	kul
tūras namā darbojas  1.–4. kla
šu deju kolektīvs, vadītāja Inese 
Daugaviete un ceturtdienās 
Zaubes kultūras nams organizē 
5.–9. klašu jauniešu vešanu uz 
Nītaures	 kultūras	 nama	 tautis
ko deju nodarbībām, kurās sko
lotājas	 Paulas	 Āboliņas	 vadībā	
gatavojamies XII Latvijas  skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt
kiem. Turpinām darināt skaistus 
un kvalitatīvus rokdarbus, lai iz
stādēs	 pārstāvētu	 TLM	 pulciņu	
“Trejdeviņi”,	 konsultācijas	 pie	
Sandras SlavišenasDoršas.

Novēlu	jaunajā	2019.	gadā	vi
siem veselību, dzīvotprieku un 
atbildības sajūtu!Latvijas simtgades svētki Zaubes kultūras namā. Foto no Zaubes kultūras nama arhīva

Meiteņu komanda uz Indijas okeāna un vulkāniskās lavas fona. Foto: Elita 
ZvaigzneProjekta dalībnieki ar talismanu Brolly. Foto: Elita Zvaigzne
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Larisa Šteine, 
Nītaures kultūras nama 
pasākumu vadītāja 

Viss,	kas	iepriekšējā	gadā	da
rīts un izdarīts, panākts un izvei
dots, ir visu mūsu kopīgs iegul
dījums.

Lieldienu lustēs tikām pie 
jaunām, lielām šūpolēm, kurās 
arī šogad varēs no sirds izšūpo
ties, lai odi vasarā nekož. Un ne 
tikai Lieldienās  – šūpoles pie
ejamas ikvienam šūpoties gribē
tājam visu gadu. Paldies jāsaka 
piemājas saimniecības “Lejas 
Suces”	 saimniekiem	 par	 pieda
līšanos olu izstādē, kā arī par 
putniem un trušiem, ar kuriem 
mums gāja jautri. Arī šogad Liel
dienu lustes būs! Tā kā Lieldie
nas būs aprīļa beigās, īstais laiks, 
lai rīkotu Lieldienu  pavasara 
GADATIRGU. Tāpēc jau laikus 
vēlamies uzrunāt saimniekus, 
ražotājus un amat niekus saro
sīties! Kā liecina pieredze, īpaši 
pieprasīti ir dažādi stādi, sēklas, 
mājputni un saimniecībā node
rīgi izstrādājumi, mājražojumi, 
kā arī, protams, kūkas, olas, zivis 
un citi gardumi. Šogad ir pado
mā sarīkot pavasara izsoli, tāpēc, 
ja kādam piedāvājumā ir kāds 
mājlops, mājputns vai dārzeņu 
maiss, lūgums pieteikties! Kopā 
veidosim pasākumu aizrau
jošāku un azartiskāku!

Baltā	galdauta	svētki	–	 lielis
ka kopā būšana ar patriotisma 
devu.	 Mums	 izdevās	 sirsnīgi	
svētki un kopīgiem spēkiem visi 
metāmies	 ķirbju	 sēšanas	 pie
dzīvojumā. Ko lai saka? Ideja 
lieliska un uz kultūras nama pa
lodzēm	ķirbji	visai	raženi	raisīja	
savas pirmās lapas  – uzmanīti 
un	apčubināti.	Tālāk	 gan	diem
žēl nevedās tik veiksmīgi – viss 
prasa rūpi un kopšanu, bet pa
grūti	mums	Nītaurē	ir	ar	sadar
bību ārpus darba laika. Izaugušie 
ķirbīši	rotāja	Rudens	ražas	tirgus	
skatuvi, bet nītauriešu dārzos 
bija izauguši patiesi iespaidīgi 
eksemplāri, kas priecēja pasā
kuma apmeklētājus. 

Bērnu	un	jauniešu	festivālam	
“Taureņu	vasara”	ar	īpašu	prog
rammu svinējām 5 gadu jubileju. 
Ņēmām vērā jauniešu izteiktās 
vēlmes un iespēju robežās sa
stādījām patiešām bagātīgu un 
daudzpusīgu programmu ar 

aktivitātēm, Latvijā zināmiem 
māksliniekiem un pat diskotēku 
ar populāru DJ. Un tas viss bija 
pilnīgi	 bez	 maksas	 –	 ar	 mērķi	
ieinteresēt jauniešus būt aktīvā
kiem, darboties, uzdrīkstēties. 
Skumji, bet fakts, ka pieprasīt 
protam, bet savu daļu dalības 
(šajā gadījumā – atnākt, baudīt, 
komunicēt un priecāties) nez 
kāpēc neuzskatām par vajadzī
gu. Rezultāts ir vēl skumjāks – 
“Taureņu	vasaras”	šogad	Nītaurē	
nebūs.

Kapusvētki	 Nītaurē	 ir	 biju
ši	un	būs!	Neskatoties	uz	 to,	ka	
daļai sabiedrības kapi un svētki 
šķiet	 nesavienojami	 jēdzieni,	 šī	
tradīcija, mūsuprāt, ir attīstāma 
un vēršama plašumā. 

Pagājušajā gadā, spītējot laika 
apstākļiem, skatītājiem parādī
jām	 Nītaures	 Lauku	 teātra	 vei
kumu. Arī šogad estrādē būs ko 
redzēt – gan mūsu pašdarbnieku 
uzstāšanās, gan aicināsim viesus 
no citiem teātriem. Protams, arī 
Kapusvētku balle būs!

Rudens ražas gadatirgus iz
vērtās par apmeklētu un, nu jau 
varam teikt, iemīļotu pasāku
mu. Liela interese bija par jaun
ievedumu – umurkumuru. Tā 
tapšanā iesaistīts ne mazums 
nītauriešu: paldies pagasta dar
biniekiem	 Valdim	 Paulam	 un	
Jānim Timmam par staba no
gādāšanu līdz estrādes kalnam, 
bet par uzstādīšanu – pacelšanu 
un ierakšanu – Edvīnam Zīta
ram, Laizānam un Osvaldam 
Gablikam, Gunāram Freibor
nam	 un	 Atim	 Vildiņam.	 Tagad	
umurkumurs priecēs mūs katrā 

gadatirgū – attīstiet prasmes un 
rāpieties	pēc	savas	veiksmes!	Bet	
visiem, kas kaut ko audzē – Ru
dens gadatirgus būs arī šogad – 
pietaupiet savus grandiozākos 
eksemplārus, ar ko padižoties!

Valsts	 svētku	 lielkoncerts	 un	
kultūras nama jubileja pierādī
ja,	 ka	Nītaurē	 viss	 ir	 iespējams.	
Paldies visiem, kas iesaistījās, 
piedalījās, atbalstīja, līdzi juta, 
kas atnāca atbalstīt klātienē un 
visiem, kas domās bija ar mums. 
Mēs	zinam	un	lepojamies	–	Nī
taure prot pārsteigt!  Šī gada 
izaicinājums – “Amatas novada 
Lepnums	 2019”	 balvu	 pasnieg
šanas	 pasākums	 notiks	 Nītaurē	
9. novembrī. Priekšlikumus un 
idejas noteikti uzklausīsim.

Egles iedegšana un Ziemas
svētku tirdziņš – sirsnības, 
dāvanu un pārsteigumu pilns 
pasākums. Liels bija prieks par 
visiem	 čaklajiem	 tirgotājiem,	
kas ar sirsnību paši visu bija gā
dājuši, gatavojuši un sarūpējuši. 
Darīsim visu, lai arī šogad šis pa
sākums notiktu.

Pirmsskolas vecuma bērnu 
Ziemassvētku eglītē šogad bija 
mazāk bērnu nekā ierasts. Iespē
jams, ka pie vainas ir jaunā datu 
aizsardzības regula, kas radīja 
zināmu jucekli ar bērnu pieteik
šanu pasākumam, jo mums nav 
pieejama datu bāze, kurā mēs 
redzētu	visus	Nītaurē	deklarētos	
bērniņus. Tie bērni, kuri apmek
lē šo pasākumu, kopā jautri sa
gaida Ziemassvētku vecīti un sa
ņem Amatas novada sarūpētās 
paciņas. Pēc pasākuma paciņas 
netiek izdalītas neatnākušajiem, 
tās izmanto senioru ziemassvēt
ku pasākumā. Iespējams, ka šo
gad būs citādāka pieteikšanās, 
tāpēc, lūdzu, sekojiet līdzi infor
mācijai!

Senioru Ziemassvētki no
slēdza gadu ar skaistu klasiskās 
mūzikas koncertu. Senioriem tā 
bija dāvana – pie skaisti klātiem 
galdiņiem ar saviem groziņiem. 
Koncertu, protams, varēja ap
meklēt ikviens interesents. Pal
dies visiem senioriem, kuri iera
dās uz pasākumu! Ņēmām vērā 
visu, ko lūdzāt: pasākums bija 
dienas gaišajā laikā, par trans
portu uztraukumu nebija – visi, 
kas vēlējēs, tika atgādāti uz pasā
kumu	un	aizvesti	mājās.	Vislielā
kais prieks – seniori šajā dienā 

Atskatoties uz padarīto un paliekošo

Ingrīda Lāce,
Melānijas Vanagas muzeja 
vadītāja

18. decembrī  veco ļaužu mājā 
valdīja svētku noskaņa. To radī
ja sniega baltums aiz loga, telpu 
gaišums un siltums, spuldzī
šu virtenes eglītē, pašu cilvēku 
miers, rimtums un smaids.

Jau trešo gadu svētku mirkļus 
M.  Vanagas	 muzejā	 kopā	 vada	
pansijas ļaudis, biedrības “Dzī
vesprieks”	 cilvēki	 ar	 savu	 vadī

Vecā gada sveiciens 
“Doles 2” iedzīvotājiem

tāju Aleksandru Freivaldi  un 
Amatas pamatskolas skolēni   ar 
audzinātāju Ilgu Tralli. 

Visi	 veda	 pašdarinātas	 dāva
nas, bērni, kā vienmēr, ieprieci
nāja ar koncertu un  pašceptām 
piparkūkām.  

Vēl	kopīgi	dziedātas	dziesmas	
un cienasts stiprināja tuvojošos 
svētku sajūtu. 

Svētku noskaņu radīja arī mā
jas	 ļaudis	un	 vadītāja	Rūta	Bēr
tulsone.  

bija ļoti saliedēti, jautri un po
zitīvi noskaņoti, kā arī izveidoja 
savu	 Nītaures	 senioru	 biedrību	
“Labākie	gadi”.

Īpašais prieks. Paldies visiem, 
kuri iesaistās kopīgajos pasāku
mos! Tāds bija rudenī – ražas 
dekori pie mājām. Arī garām
braucējiem bija interesanti, viņi 
jautāja, kur vēl ko var apskatīt, 
un brauca aplūkot arī nomaļākos 
dekorus.

Šajā ziemā nītaurieši bija ļoti 
sasparojušies, un no pirmās 
adventes	jau	Nītaurē	bija	izgais
motas mājas, logi, balkoni, pa
galmi, pagalmu eglītes, un līdz 
pat gadumijai pagasts izgaismo
jās arvien košāks. Lielu paldies 
gribu teikt Gaidim Janbergam, 
kurš jau otro gadu izdabā ma
nām vēlmēm! Šajā ziemā tie 
bija desmit pagasta stabi, kuros 
katrā tika pievienots kontakts, 
kurā pieslēgt izveidotās gaismas 
bumbas.	 Mums	 izdevās!	 Ceru,	
ka tās deva mazliet gaismas un 
prieku daudziem.

Paldies visiem sadarbības 
partneriem gada garumā, vi
siem, kuri vienmēr ir atsauku
šies un atbalsījuši. Tie ir: vei
kals	 “Pīlēns”  –	 Andrim,	 veikals	
“Vesko” –	Dacei	un	Maijai,	SIA	

“Cerība	 AG”	 aptieka	 –	 Guntai	
un	 Allai,	 kafejnīcai	 “Runčuks”	
–	 Margitai,	 Andrim	 un	 Mairai	
Prikuļiem,	 p.s.	 “Lejas	 Suces”	 –	
Sanitai,	zs	“Birzlejas”,	zs	“Vīksni
ņas”	–	Ivaram	un	Rudītei,	Ama
tas	novada	Mūzikas	un	Mākslas	
skola,	Nītaures	vidusskola.

Paldies	 NVO	 “Nītaureņi”	
par skaņas aparatūru, par visu 
materiālo bāzi, kura ikreiz tiek 
izmantota, un par atbalstu pasā
kumu organizēšanā.

Paldies	manai	ģimenei	–	viņu	
ieguldījums ir nenovērtējams – 
gan	morālais,	 gan	 fiziskais,	 gan	
materiālais.

Vislielākais	 paldies	 maniem	
atbalsta cilvēkiem, ar kuriem 
idejas pārtop par realitāti – Ine
sei Skrapcei un Inesei Sergejevai.

Lai mēs varētu priecāties un 
izklaidēties, lai pašdarbnieku 
kolektīvi varētu darboties, lai 
mums būtu skaisti pasākumi, 
lai mēs varētu ballēties, visam 
vajadzīgs	finansējums,	un	par	to	
jāsaka paldies Amatas novada 
pašvaldībai. 

“Labas lietas notiek ar tiem, 
kas gaida... Lieliskas lietas no-
tiek ar tiem, kas pieceļ savu dibe-
nu un dara visu, lai tas notiktu.” 
(Autors nezināms)

Nītaures Lauku teātris. Foto no Nītaures kultūras nama arhīva

“Šurumburuma” dejotāji, skolotāja Paula Anna Āboliņa. Foto no Nītaures 
kultūras nama arhīva

Uzstājas Amatas pamatskolas 4. klases skolēni. Foto: Ingrīda Lāce
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Ēriks Bauers,
sporta koordinators un 
metodiķis

Gada izskaņā 29. decembrī ar 
vērienīgu pasākumu tika atklāta 
pastāvīga autotrase Līvos, par 
ko liecināja kuplais apmeklētā
ju un dalībnieku skaits. Trase ir 
licencēta Latvijas Automobiļu 
federācijā (LAF), kur pieejami 
maksas treniņi ar dažādiem tra
ses garumiem.

Ar Amatas novada domes 
priekšsēdētājas Elitas Eglītes un 
sporta	 koordinatora	 Ērika	Bau
era svinīgu uzrunu tika atklāta 
Līvu autotrase. Pašvaldības va
dītāja atzinīgi novērtēja trases 
īpašnieku  – autokrosa aprindās 
zināmo Kārkliņu – ieguldīto 
darbu, jo vietējiem iedzīvotā
jiem ir nepieciešamas drošas 
braukšanas prasmes. Savukārt 
pasākuma un trases galvenais 
organizators	 Māris	 Millers	 no
rādīja, ka trase ir ilgi lolots sap
nis, lai būtu vieta, kur autospor
ta cienītājiem ikdienā kvalitatīvi 
aizvadīt treniņus vai vienkārši 
izvēdināt galvu. Lielu paldies sa
cīja	 arī	Kārkliņu	ģimenei,	 ar	ko	
kopā tika veidota trase, līdzināta 

zeme, zīmēti līkumi un sakopta 
apkārtne. Svarīgs faktors, ka tra
se atrodas tuvu pilsētai un ir ērti 
sasniedzama. 

Pirmie trasi atklāja moto
sportisi – pieckārtējais pasau
les	 čempions	 blakusvāģu	 klasē	
Artis Rasmanis un motokrosa 
seniors	Jānis	Mironovs.

Lielāko dienas daļu aizpildī
ja autosprinta sacīkstes – “Līvu 
ziemas	 aplis	 2018”.	 Laikapstākļi	
līdz pat pēdējai dienai lika šau
bīties par trases segumu, tomēr 
pieblietētais sniegs bija pārvēr

Atklāta autotrase Līvos

ties ledus kārtā, kas apgrūtināja 
autobraucējiem sasniegt vēlamo 
ātrumu. Pirmo reizi amatieru 
autosporta vēsturē uz starta de
vās 10 dāmas, no kurām piecas 
aizvadīja savu debijas sacīksti. 
Trešo	 vietu	 ieguva	 Lāsma	 Be
ķere,	 otrā	 –	 madoniete	 Inese	
Titova, bet augstāko pakāpienu 
aizņēma Anastasija Kozlovska.

Priekšpiedziņas klasē 21 da
lībnieka konkurencē trešais Ai
gars Odziņš, otrais Ritvars Kār
kliņš	un	pirmais	Aivars	Bajārs.

Kuplākajā – RWD – kla

sē	 pārsteigumu	 sagādāja	 VAZ	
markas	 dalībnieki	 Māris	 Rode	
(3. vieta) un Kalvis Tēts (1. vie
ta), kuri aiz sevis atstāja kaudzi 
jaudīgo	 BMW.	 Ziemā	 stabilais	
Gatis Ģērmanis otrajā vietā.

Ātrākajā	 klasē	 (4WD)	 trešo	
vietu izcīnīja dienas skaļākā auto 

Maira Prikule,
Nītaures pagasta bibliotēkas 
vadītāja

Šo izstādi ir izveidojusi Sa
laspils novada bibliotēka, atzī
mējot	prezidentes	(1999–2007),	
dainu	 pētnieces,	 psiholoģijas	
profesores	 Vairas  VīķesFrei
bergas jubileju un Latvijas valsts 
simtgadi. Prezidentes dzimtas 
saknes rodamas Doles salā. Tas 
bija viens no izstādes veidošanas 
motīviem. Izstādes apmeklētā
jam tiek dota iespēja ielūkoties 
Vairas	 VīķesFreibergas	 dzīves	
gājumā, sākot no bērnības un 
bēgļu gaitām Otrā pasaules kara 
laikā līdz viņas pēcpreziden
tūras darbībai šodien. Izstāde 
ietver faktu un foto liecības un 
grāmatas	 (biogrāfijas,	 oriģināl
darbi). 

Saule, latvietība un latviskās 
vērtības ir tikai dažas no tēmām, 
kuras savos zinātniskajos dar
bos pētījusi un publiskajā telpā 
atspoguļojusi	 Vaira	 VīķeFrei
berga.	 2017.  gadā	 autore	 saņē
ma Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Gada balvu zinātnē kā atzinību 
un novērtējumu par ieguldīto 
latviešu tautasdziesmu pētnie
cībā. Izstāde vēstī par spilgtu un 
Latvijai nozīmīgu pasaules mē

roga personību, kuras veikums 
ir neaptverams.

Izstāde tapusi ar Salaspils 
novada	 pašvaldības	 finansiālu	
atbalstu sadarbībā ar Daugavas 
muzeju (planšete Bērnība. Treju 
radu). Izstādes satura īsteno
šanā savu ieguldījumu sniedza 
Imants	 Freibergs	 un	Vairas	Vī
ķesFreibergas	 sekretāre	 Daina	
Lasmane. Izstādes veidošanā 
piedalījās māksliniece Daina 
Zilauce, fotogrāfs Kaspars Suš
kevičs,	 Salaspils	 1.  vidussko
las skolotāja Daina Tauriņa un 

Amatas novada Nītaures pagasta 
bibliotēkā līdz 1. februārim 
apskatāma ceļojošā izstāde 
“Vaira Vīķe‑Freiberga. Ar Sauli”

viņas	 audzēkņi	 un	 poligrāfijas	
kompānija Lattims.

Nītaures	 bibliotēka	 un	 bied
rība	“Nītaureņi”	aicina	visus	in
teresentus apskatīt ceļojošo iz
stādi	 „Vaira	 VīķeFreiberga.	 Ar	
Sauli”,	kas	līdz	2019. gada	1. feb
ruārim	būs	apskatāma	Nī	tau	res	
pagasta bibliotēkas telpās, bib
liotēkas darba laikā.

Sīkāka informācija pa tālr. 
64164290	vai	26767947.

2006. gada 1. septembrī  pre
zidente	 Vaira	 VīķeFreiberga	 ir	
viesojusies	Nītaurē.

Foto: Nauris Slokenbergs Foto: Nauris Slokenbergs

Foto: Maira Prikule
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īpašnieks	Jānis	Burka,	otrais	pa
lika Rolands Kaucis, bet pirmā 
vieta	Mārtiņam	Ločmelim.

Pēc apbalvošanas sekoja sa
lūts un brīvie treniņi trasē, tik
mēr	šķūnī	pie	trases	bija	iespēja	
baudīt dzīvo mūziku. 

Nodarbību plāns  
Drabešu muižas Amatu mājā

2019. gada janvāris–maijs
Nr.
p.k. Nosaukums Vadītājs Laiks

1. Aušana Rudīte Platā Otrdienās plkst. 18.00

2. Keramika Einārs Dumpis Piektdienās plkst. 18.00

3. Tekstilmozaīka Dita Ziemele
2x mēn., trešdienās 

plkst. 18.00, 
pirmā – 16. janvārī

4. Stikla 
apgleznošana 

Kristīne 
Grimma Otrdienās plkst. 16.00

5. Kokļu būve Andris Roze
Pēc individuālas 

vienošanās 
(tālr. 26553315)

6.

Tautas mūzikas 
kapela 
„Drabešu muižas 
muzikanti”

Tālis Karlsons, 
Inese Roze

Pieteikties pa tālruni 
29199870

7. Folkloras kopa 
„Ore” Inese Roze Svētdienās 

8.

“Zaļās 
ceturtdienas”
(vaska lupatiņu 
gatavošana; veļas 
mazgāšanas un mājas 
tīrīšanas līdzekļi; 
iepirkumu maisiņi)

1x mēnesī, 
pirmā – 30. janvārī 

plkst. 18.00

Tālrunis informācijai 29199870
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Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Vēstis”                   “Ausmas”,	Drabešu	pagasts,	Amatas	novads,	tālr.	64127935,	epasts:	amatasavize@amatasnovads.lv
Tirāža	3000	eksemplāri.		Par	skaitļu	un	faktu	pareizību,	kā	arī	par	informācijas	saturu,	atbild	autors.	Izdevums	maketēts	SIA	“Autos”,	iespiests	SIA	“Latgales	druka”.

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

Aiziet var, bet nemūžam 
            tik tālu, 
Lai caur ziediem 
                         un puteņu vāliem
Neskanētu atmiņu balss.

/Rainis/
Dalām sāpju smagumu ar 

Ludmilu Naumčiku, no māsas 
atvadoties.

Veikala	“Pīlēns”	kolektīvs

Amatas novadā mūžībā 
aizgājuši

Drabešu pagastā
Agris	Millers	

(8.09.1973.–2.01.2019.)

Skujenes pagastā
Valentīna	Virbale	

(25.01.1940.–5.12.2018.)

Zaubes pagastā
Judīte	Barbare	

(9.08.1968.–20.12.2018.)

21., 28. 
janvārī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Zigrīda Liepiņa. 
Drabešu Jaunās pamatskolas sporta zālē Līvos 
plkst. 14.00–15.00 

22., 29.
janvārī

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

23., 30. 
janvārī

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

24., 31.
janvārī

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

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

4., 11., 18., 25. 
februārī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Zigrīda Liepiņa. 
Drabešu Jaunās pamatskolas sporta zālē Līvos 
plkst. 14.00–15.00

5., 12., 19., 26. 
februārī

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

6., 13., 20., 27. 
februārī

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

7., 14., 21., 28. 
februārī

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

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

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

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

INFORMĀCIJA
Dienas aprūpes centra 

Ģikšos 
pagaidu darba laiks

Pirmdiena 14.00–17.00
Otrdiena –

Trešdiena 14.00–17.00
Ceturtdiena –

Piektdiena 12.30–15.00

Apmeklētājus pieņem 
ģimenes	ārsta	palīgs	

Ligita Špaca, tel. 26182032

Ar domām vasarā
Lilita Ventere,
Amatas kultūras centra pasākumu vadītāja  

Dārzs ziemā guļ. Cilvēks, kurš par to rūpējas, atpūtina acis pie 
sniega baltuma koku zaros, klusībā gaidot pavasari ar plaukstošajiem 
pumpuriem, pa laikam pārskatot putnu un zvēru atstātās pēdas 
irdenajā sniegā, cerot, ka viss pārziemos un priecēs pavasarī, vasarā, 
rudenī.

Lai mūsu Amatas pagasts, mūsu pagalmi, dārzi taptu vēl skaistāki, 
dzirkstošāki, košāki, aicinām sakopto dārzu, pagalmu, sētu īpašniekus 
uz sarunu pie tējas tases. Izstāstīsim savas ieceres par pagasta 
sakopto dārzu apciemojumiem, pieredzes apmaiņām un lekcijām šī 
gada vasarā. Uzklausīsim jūsu domas!

Gaidīsim jūs Amatas kultūras centrā 9. februārī plkst. 10.00
Sīkāka informācija pa tālr. 28624831 (Lilita, Taiga).

Aicinām uz sarunu!
Tikai mēs paši veidojam  vidi ap sevi. 

Tikai mēs paši nosakām, kāda ir mūsu lietu kārtība.
Amatas pagasta un Ģikšu iedzīvotāji!

Lai dzīve būtu krāsaina un pārsteigumu pilna, mums ir svarīgs 
jūsu viedoklis Ģikšu ciemata attīstībā. 

Tiekamies ar idejām par Ģikšu nākotnes plāniem 
pirmdien, 28. janvārī plkst. 19.00 

Amatas kultūras centrā!
Ja nevari atnākt – raksti! 

Sīkāka informācija  pa tālr. 28624831!

Taiga Krūmiņa,
Amatas kultūras centra 
pasākumu organizatore

Lai gan pašreiz priecājamies 
par balto ziemu, domās jau esam 
pavasarī, un tad, kā zināms, saro
sās	 ne	 tikai	 sauleszaķi,	 pumpuri,	
taureņi un putni. Sarosās un savas 
balstiņas vingrina arī mazie dzie
došie pirmsskolas vecuma bērni. 
Mazajiem	 dziedātgribošajiem	
cālēniem uzticēts svarīgs uzde
vums  – pavasari ieskandināt kā 
nākas! 

Piedalīties konkursā aicinā
ti pirmsskolas vecuma bērni  no 
Amatas novada. Ikreiz esam prie
cīgi par vecāku un pedagogu in
teresi un ieguldīto darbu, lai šie 
mūsu kopīgie mazie svētki varētu 
notikt.

Mazo dziedātāju konkurss 
,,Amatas novada Cālis 2019’’

Konkursa ,,Amatas novada Cālis 2019’’ nolikums

Mērķis
Veicināt	pirmsskolas	vecuma	bērnu	muzikālo	prasmju	un	
iemaņu attīstību, pilnveidot jauno vokālistu skatuves kultūru 
un uzstāšanās pieredzi.

Dalībnieki
Konkursā piedalās Amatas novada – Skujenes, Amatas, 
Nītaures,	Zaubes,	Drabešu	pagasta	–	pirmsskolas	vecuma	
bērni.

Laiks
Konkurss notiek 22. aprīlī Amatas kultūras centrā plkst. 11.00.

Repertuārs
Repertuārā jāiekļauj divas dziesmas pēc brīvas izvēles.
Dziesmām jāatbilst izpildītāja vecumam un balss spējām.
Dziesmu izpildījuma veids var būt gan a cappella, gan mūzikas 
instrumentu, gan fonogrammu pavadījumā. 

Pieteikšanās
Dalību konkursā pieteikt līdz 12. aprīlim.
Amatas kultūras centrā, tālr. 28624831 vai rakstot 
taiga.krumina@amatasnovads.lv

Uz tikšanos pavasarī!

Sveicam Amatas 
novada jubilārus! 

Iedams caur dzīvi, izdari pats sev 
pakalpojumu – palēnini tempu un 
atrodi laiku, lai redzētu.

(Mihaels Tomass)
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