
Zane Pīpkalēja, 
Amatas novada pašvaldības
projektu vadītāja

Amatas novada pašvaldība 
saskaņā ar iepirkuma rezultā
tiem 2019.  gada 29.  martā no
slēdza līgumu ar SIA “Wood   
Construction” par būvdarbu 
veikšanu Drabešu Jaunās pamat
skolas ēkā Parka iela 1, Līvos, 
Drabešu pagastā. 

Projektā paredzētas darbības 
gan ēkas energoefektivitātes pa
augstināšanai, gan telpu remon
tam, radot vizuāli un funkcionāli 
mūsdienīgu pirmsskolas izglītī
bas iestādi.

Lai samazinātu enerģijas pa
tēriņu un ēkas uzturēšanas izde
vumus, plānoti šādi energoefek
tivitātes pasākumi:

•	 ēkas	 norobežojošo	 kon
strukciju siltumnoturības uzla 
bošana;

•	 siltumapgādes	 infrastruk
tūras pārbūve;

22. aprīlī izpētes pārgājiens 
uz un ap Aparnieku kalnu

Satikšanās plkst. 10.00 Ģikšu centrā pie veikala. Pārbrauciens 
uz Amatas veco skolu. Gājiena sākums plkst. 10.20 no skoliņas.

Organizē un gājienā ved Gikšu bibliotēkas vadītāja Dace Lāce 
(tālr. 29139327).

Gatavošanās Lieldienām 
Āraišu arheoloģiskajā parkā

•	 moduļveida	 katlumājas	 ar	
granulu apkures katliem izbūve. 

No	2019. gada	aprīļa	līdz	būv
darbu pabeigšanai pirmsskolas 
izglītības pakal pojumi tiks no
drošināti Drabešu Jaunās pa
matskolas ēkā Drabešos vai ci
tās Amatas novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs, 
ja tāda nepieciešamība radīsies.

Pašvaldība ir izvirzījusi mēr
ķi līdz 2023.  gadam, īstenojot 
energoefektivitātes pasākumus 
Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā 
Parka ielā 1, Līvos, Drabešu pa
gastā, Amatas novadā, samazi
nāt primārās enerģijas patēriņu 
par 149 557 kWh/gadā.

Projekta	iesniegumā	iekļautās	
plānotās kopējās izmaksas ir 
825 477,13 EUR, no tām projekta 
attiecināmās izmaksas ir 
514 409,59 EUR, tai skaitā ERAF 

finansējums 187  000  EUR un 
valsts	 budžeta	 līdzfi	nansējums	
81 855,43 EUR. 

Projekts “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Amatas nova
da pašvaldības ēkā – Drabešu 
sākumskolā (Drabešu Jaunajā 
pamatskolā)” tiek realizēts dar
bības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 4.2.2.  speci
fiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši 
pašvaldības integrētajām attīstī
bas programmām sekmēt ener
goefektivitātes paaugstināšanu 
un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu pašvaldību ēkās” 
otrajā projektu iesniegumu at
lases kārtā „Energoefektivitātes 
paaugstināšana un atjaunojamo 
energoresursu izmantošana ār
pus nacionālas nozīmes attīstī
bas centru pašvaldībās”.

Aprīlī tiek uzsākti būvdarbi Drabešu 
Jaunās pamatskolas ēkā Līvos

          www.amatasnovads.lv          facebook.com/amataLV            twitter.com/AmatasNovads             instagram.com/visitamata

Amatas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums Nr. 122
2019. gada 15. aprīlis 

 PASĀKUMU KALENDĀRS

18.
aprīlī

Zaļās ceturdienas dievkalpojums
Nītaures ev. lut. baznīcā plkst. 18.00

19.
aprīlī

Lielās piektdienas Krusta godināšanas dievkalpojums 
Nītaures ev. lut. baznīcā plkst. 15.00

Endija Rezgale un ērģelnieks Aivars Kalējs sniegs 
svētku koncertu. Ieeja uz koncertu par ziedojumiem. 
Nītaures ev. lut. baznīcā plkst. 11.00  

21.
aprīlī

Kristus Augšāmcelšanās Lieldienu dievkalpojums 
Nītaures ev. lut. baznīcā plkst. 9.30

Lieldienas dievkalpojums 
Skujenes ev. lut. baznīcā plkst. 10.00

Lieldienu lustes. Uz pasākumu līdzi ņemiet krāsotas olas. 
Zaubes kultūras namā plkst. 14.00. Ieeja brīva

22.
aprīlī

Pirmsskolas vecuma mazo dziedātāju konkurss 
“Amatas novada Cālis 2019’’
Amatas kultūras centrā plkst. 11.00. Ieeja brīva

27.
aprīlī

Atpūtas vakars. Uzstāsies Zaubes pašdarbnieki, 
novēr	tēsim	savu	ieguldījumu	Zaubes	savvaļas	kulinārajā	
festivālā, ballīte pie galdiņiem.
Zaubes kultūras namā plkst. 19.00. Ieeja ballē 2,00 EUR

1.
maijā

Spiningošanas sacensības “Zaubes līdaka 2019”.
Zaubē pie Augšezera 8.00 līdz 12.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 7.00 līdz 8.00. 
Sacensību	nolikums	www.mmkzaube.lv	sadaļā	
“Līdaku makšķerēšanas sacensību nolikums”. 
Informācija: Egīls Liepiņš 26251961

4.
maijā

Bērnības svētki
Zaubes kultūras namā plkst. 12.00

Baltā galdauta svētki un jaundzimušo godināšanas 
pasākums Skujenes Tautas namā plkst. 11.00

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Priecīgas 
Lieldienas!

Sanda Salmiņa,
Amatas novada pašvaldības 
Āraišu arheoloģiskā parka
muzeja pedagoģe

Sestdien, 20. aprīlī, plkst. 
12.00 Āraišu arheoloģiskajā 
parkā notiks gatavošanās 
Lieldienām – “Lieldienu rīts 
jau rīt!” 

Sadarbībā ar Amatas pagasta 
pensionāru biedrību “Dzīves
prieks” apmeklētājiem būs ie
spēja	nokrāsot	olas	ar	dažādām	
krāsošanas metodēm. Folkloras 
kopa “Ore” ierādīs Lieldienās 
ejamās	 rotaļas	 un	 iedziedās	
tra dicionālās dziesmas. Darbo
sies	 šūpoļu	 dekoru	 gatavošanas	
darb  nīca. Būs iespēja būt kopā, 
dalī ties ar pieredzi Lieldienu svi
nēšanā, olu krāsošanā, izšūpo
ties skaistajā Āraišu ezera krastā! 

Pasākuma kulminācijā notiks 
“olu medības” parka teritorijā – 
sacensības, kurās ģimenēm un 
draugu komandām būs iespēja 
papildināt savus olu krājumus 
svētku svinēšanai. 

Paslēptas tiks ne vien turpat 
kopīgiem spēkiem nokrāsotās 
olas,	 bet	 arī	 dažāda	 materiā
la, garšas un pielietojuma olas. 
Kopā būs iespējams “nomedīt” 
aptuveni 500 olu! Bez guvuma 

nepaliks neviens, jo atrastās olas 
paliks komandas īpašumā, savu
kāt uzvarētājam tiks pārsteigu
ma balva. 

Pasākums notiks Āraišu ar
heoloģiskā parka teritorijā Ama
tas novada Drabešu pagastā. 
Ieeja parkā pasākuma laikā no 
12.00 līdz 14.00 bez maksas! 

Vairāk informācijas meklējiet 
www.amatasnovads.lv un face
book.com/AraisuEzerpils/.

Foto: Dace Lāce
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20. martā domes sēdē tika 
lemts par:

•	 Amatas	 novada	 domes	
saistošo noteikumu Nr. 3 “Gro
zījumi Amatas novada pašval
dības 2012. gada 18. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 3 
“Noteikumi par bērna piedzim
šanas pabalsta piešķiršanas kār
tību un bērna piedzimšanas pa
balsta apmēru Amatas novadā”” 
apstiprināšanu;

•	 Amatas	 novada	 pašvaldī
bas administratīvās lietvedības 
inspektora ziņojumu par darbu 
2018. gadā;

•	 izglītības	 iestādes	 “Amatas	
novada Spāres internātpamat
skola” nosaukuma maiņu;

•	 Amatas	 novada	 Spāres	 in
ternātpamatskolas saimniecisko 
un tehnisko darbinieku un me
dicīniskā personāla amata vienī
bu saraksta apstiprināšanu;

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma “Juriņi” Drabešu pagas
tā, Amatas novadā atsavināša
nas procesa apstiprināšanu;

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma “Skalbes” Amatas pa
gastā, Amatas novadā atsavinā
šanas procesa apstiprināšanu;

•	 Amatas	novada	pašvaldībai	
piederošā nekustamā īpašuma 
„Zariņi”8, Ieriķi, Drabešu pa
gasts, Amatas novads, kadastra 
Nr. 42469000438, nodošanu at
savināšanai pirmpirkuma tiesī
gajai personai [..];

•	 Amatas	 novada	 pašval
dības iestādes Amatas novada 
Drabešu Jaunās pamatskolas 
īpašumā esošās kustamās man
tas	–	vieglās	pasažieru	automa
šīnas PEUGEOT 406, valsts reģ. 
Nr. EF9774, nodošanu atsavi
nāšanai un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu;

•	 deklarēto	 dzīvesvietu	 anu
lēšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 no
dokļa	atvieglojumiem	daudzbēr
nu ģimenei;

•	 pašvaldības	 nekustamo	
īpašu mu nodošanu valsts īpašu
mā Satiksmes ministrijai;

•	 Zaubes	 pagasta	 pašvaldī
bas nekustamā īpašuma „Ķem
pji” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 42960090053 sada

Saistošie noteikumi izdoti 
saskaņā Izglītības likuma 
17.	 panta	 pirmo	 daļu,	 Valsts	
pārvaldes iekārtas likuma 72. 
panta	pirmās	daļas	2. punktu	un	
73.	panta	pirmās	daļas	6. punktu.

I. Vispārējie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā organizējama sko
lēnu un studentu (turpmāk tek
stā – skolēns) prakse vasarā pa
matizglītības, vidējās izglītības 
un augstākās izglītības program
mā iegūto zināšanu, prasmju un 
attieksmju nostiprināšanai.

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

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

Par automašīnas izsoli
Amatas novada pašvaldība izsludina Amatas novada Drabešu Jaunās pamatskolas kustamās 

mantas – vieglās pasažieru automašīnas PEUGEOT 406, valsts reģ. Nr. EF-9774, izsoli.
Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājaslapā www.amatasno    

vads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāku informāciju par izsolāmo kustamo mantu iespējams 
uzzināt, sazinoties ar Amatas novada pašvaldības darbinieku Juri Susekli, tālrunis 27867353.

Izsole notiks 2019. gada 26. aprīlī plkst. 10.00, Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu 
pagasts, Amatas novads. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi vai ar pilnvarotās 
personas	starpniecību	Amatas	novada	pašvaldībā	līdz	2019. gada	25. aprīļa	plkst.	17.00.

Kustamās mantas sākumcena 120,00 EUR. Nodrošinājuma nauda  – 10% no izsolāmās mantas 
nosacītās cenas, t.i., 12,00 EUR. Izsoles solis – 20,00 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada 
Drabešu Jaunās pamatskolas kontā: 

AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV32 UNLA 0055 0002 7801 0.

1.4. Noteikumos izmantotie 
termini:

1.4.1.	 skolēni	 –	 pusaudži	 ve
cumā no 15 līdz 18 gadiem un 
augstāko	 mācību	 iestāžu	 au
dzēkņi līdz 25 gadiem (līdz 2 
prakses vietām), kuru dzīves
vieta deklarēta Amatas novada 
teritorijā;

1.4.2. vasaras prakses orga
nizators – Amatas novada paš
valdība (turpmāk tekstā – Paš
valdība), kura Amatas novadā 
nodrošina konkrētu zināšanu, 
prasmju apguves organizēšanu 
skolēniem vasaras prakses lai
kā atbilstoši Latvijas Republikā 
spēkā esošiem normatīvajiem 
aktiem;

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

1.4.4. skolēnu vasaras prakses 
darba laiks un samaksa – noteik
tu zināšanu un prasmju apguvē 
pavadot ne vairāk kā 4 stundas 

Kārtība, kādā organizējama skolēnu un 
studentu prakse vasarā Amatas novadā

līšanu, nosaukuma piešķiršanu 
un lietošanas mērķa noteikšanu;

•	 Zaubes	 pagasta	 pašvaldī
bas nekustamā īpašuma „Dub
juki” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 42960090129 sada
līšanu, nosaukuma piešķiršanu 
un lietošanas mērķa noteikšanu;

•	 Zaubes	pagasta	pašvaldības	
nekustamā	īpašuma	„Meža	Sko
liņas” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 42960090067 sada
līšanu, nosaukuma piešķiršanu 
un lietošanas mērķa noteikšanu;

•	 Zaubes	pagasta	nekustamā	
īpašuma [..] sadalīšanu un no
saukuma  apstiprināšanu;

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

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Skujenes pagasta 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Aleksandri” sadalīšanai;

•	 nekustamā	 īpašuma	 no
dokļa	 atvieglojumiem	 politiski	
represētajām personām;

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

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

•	 zemes	 nomas	 līgumu	 ap
stiprināšanu;

•	 Amatas	 novada	 pašvaldī
bas	līdzdalību	atmežošanas	pro
cesā.

Nākamā domes sēde – 
2019. gada 17. aprīlī plkst. 15.30.

4. aprīlī domes ārkārtas 
sēdē tika lemts par:

•	 	 ilgtermiņa	 aizņēmumu	
ERAF projekta „Energoefekti
vitātes paaugstināšana Ama
tas novada pašvaldības ēkā 
– Drabešu sākumskolā (Dra
bešu Jaunajā pamatskolā)”, Nr. 
4.2.2.0/17/I/078, realizācijas no
drošināšanai;

•	 	 ilgtermiņa	 aizņē
mumu ERAF projekta Nr. 
5.5.1.0/17/I/004 „Kultūra, vēs
ture, arhitektūra Gaujas un laika 
lokos” realizācijas nodrošināša
nai.

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests

Valsts ugunsdzēsības un glāb
šanas dienesta statistika liecina, 
ka gandrīz katrs ceturtais uguns
grēks	 izceļas	 dzīvojamās	mājās.	
Arī	 lielākā	daļa	no	ugunsgrēkos	
bojāgājušo un cietušo cilvēku 
skaita ir saistīta ar ugunsnelai
mēm	 mājokļos.	 Daļu	 no	 tra
ģēdijām varēja novērst, ja vien 
mājokļos	 būtu	 izvietoti	 dūmu	
detektori, kas ar skaņas signālu 
vēstītu par telpās radušos sadū
mojumu	 un	 ļautu	 iemītniekiem	
laikus	 izkļūt	 no	 bīstamās	 vides	
un izsaukt ugunsdzēsējus glābē
jus. 

Vairāk nekā 60% ugunsgrē
ku iespējamais  iemesls ir bijusi 
neuzmanīga rīcība ar uguni, kas 

Anda Treija, 
Lielās Talkas sabiedrisko 
attiecību pārstāve

Šogad Lielā Talka notiks 27. 
aprīlī, un tajā cilvēki ne tikai tiek 
aicināti vākt atkritumus, bet iet 
vienu soli tālāk – tos vācot šķi
rot. 

Ikviens, kurš jebkad pieda
lījies Latvijas Lielajā Talkā, var 
patiesi lepoties, jo viņa darbs 
pamanīts un novērtēts arī ārpus 
Latvijas	un	arī	kļuvis	par	iedves
mu citiem pasaulē. Pēc pirmās 
“Pasaules talkas”, kurā piedalījās 
157 valstis un 18 miljoni iedzī
votāju, š.g. janvārī Tallinā notika 
tai veltīta konference, kurā Lat
vijai tika pasniegta izcilības bal
va kā labākajai valstij, kur talkās 

Lielajā Talkā šogad aicina – 
talkojot atkritumus uzreiz 
šķirojiet

gadu no gada iesaistās procen
tuāli visvairāk iedzīvotāju.

Šķirošana, vācot atkritumus, 
šogad ieviesta, lai veicinātu iz
pratni par plastmasas piesār
ņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz 
vidi un izpratni par plastmasu 
kā videi bīstamu atkritumu, kas 
rada augsnes piesārņojumu un 
siltuma akumulāciju augsnē un 
ūdeņos.

Uz tikšanos Lielajā Talkā 
27. aprīlī!

Amatas novada pašvaldības 
domes sēdē

ietver neuzmanīgu smēķēšanu 
telpās vai ēdiena gatavošanu, kā 
arī citus ugunsdrošības noteiku
mu pārkāpumus, izmantojot at
klātu uguni. Tas liecina par to, ka 
vislielāko ugunsnelaimju postu 
rada cilvēku neuzmanība, bezat
bildīga rīcība un arī nezināšana, 
kā pasargāt sevi.

Sadzīves problēmas nereti 

dienā	un	20	 stundas	nedēļā,	un	
ne	 vairāk	 kā	 divas	 nedēļas	 vie
nam skolēnam vienas vasaras 
laikā, saņemot atlīdzību valstī 
noteiktās minimālās stundas ta
rifa likmes apmērā par faktiski 
nostrādātajām stundām;

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

1.5. Skolēnu vasaras prakses 
uzdevumi:

1.5.1. sniegt skolēniem izprat
ni par profesijām un nepiecieša
mo zināšanu līmeni tajās, darba 
saturu, pienākumiem, perspek
tīvu,	kā	arī	 iespēju	profesionāļu	
uzraudzībā gūt pirmo praktisko 
pieredzi,

1.5.2. lietderīgi pavadīt mācī
bu gada vasaras brīvdienas.

Visa informācija un pie tei
kuma anketa būs pieejama mā
jaslapā www.amatasnovads.lv 
pēc	20.	aprīļa.

Par sabiedrības informēšanu saistībā ar 
ugunsdrošību

patērē visu sabiedrības uzma
nību, un drošības jautājumi tiek 
atlikti uz nenoteiktu laiku. To
mēr atliktas rūpes par uguns
drošību noved pie traģiskiem 
cilvēku dzīvību un materiālo 
vērtību zaudējumiem. 

Plašāku informāciju  saistībā 
ar ugunsdrošību lasiet mājaslapā 
www.amatasnovads.lv.

http://www.amatasnovads.lv/
http://www.amatasnovads.lv/
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1. pielikums Amatas novada domes 2019. gada 20. marta 
sēdes lēmumam (protokols Nr. 3, 2.§)

Amatas novada pašvaldības administratīvās
liet vedības inspektora ziņojums par darbu 

2018. gadā
Administratīvās	 lietvedības	 nodaļa	 ir	 Amatas	 novada	

pašvaldības struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir sa
biedriskās kārtības uzturēšana Amatas novada administratī
vajā teritorijā, Amatas novada domes apstiprināto saistošo 
noteikumu ievērošanas un izpildes kontrole un regulāra pat
rulēšana novada teritorijā. Tās darbību nosaka Amatas no
vada pašvaldības Darba aizsardzības, civilās aizsardzības un 
administratīvās	 lietvedības	 nodaļas	 nolikums,	 apstiprināts	
2017. gada 19. aprīlī (sēdes protokols Nr. 6, 8.§).

Administratīvās lietvedības inspektora galvenās prioritā
tes ir sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana Amatas 
novadā. Administratīvās lietvedības inspektora pienākums 
ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, 
īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem 
un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. Administratīvās 
liet	vedības	inspektors	ir	pakļauts	Amatas	novada	pašvaldī
bas izpilddirektoram. Darba organizācijas jautājumos Ad
ministratīvās lietvedības inspektors sadarbojas ar Amatas 
novada pašvaldības struktūrvienībām un novada pašvaldī
bas iestādēm, kā arī ar Valsts policiju, VUGD un citām in
stitūcijām.

Administratīvās	lietvedības	nodaļa	ir	izveidota	2017. ga
da	5.	 jūnijā.	Administratīvās	 lietvedības	nodaļā	 strādā	divi	
darbinieki: darba aizsardzības, civilās aizsardzības un admi
nistratīvās	 nodaļas	 vadītājs	 un	 administratīvās	 lietvedības	
inspektors.

Administratīvās	lietvedības	nodaļas	materiāltehnisko	ap
gādi veic Amatas novada pašvaldība par Amatas novada paš
valdības	 līdzekļiem.	 Administratīvās	 lietvedības	 inspektora	
rīcībā ir automašīna, videonovērošanas un cits sekmīgam 
darbam nepieciešamais aprīkojums. Amatas novada admi
nistratīvās lietvedības inspektora darbības attīstības plāno
šanas dokumenti vērsti uz sabiedrības drošību, labklājību 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā. Amatas novada 
administratīvā lietvedības inspektora attīstības plāns paredz 
novada drošības paaugstināšanu novada iedzīvotājiem.

Amatas novada administratīvās lietvedības inspektora 
darba organizēšanas plānā noteikts, ka administratīvās liet
vedības inspektors vienu reizi gadā sagatavo atskaitipār
skatu par veikto darbu un sniedz izvērtējumu par darbības 
rezultātu progresu/regresu.

Ņemot vērā, ka administratīvās lietvedības inspektors 
darbu uzsācis tikai 2017. gada jūnijā, vēl nav iespējams veikt 
izvērtējumu par darbības rezultātu progresu vai regresu, tā
dēļ	tiek	sniegta	informācija	par	2018.	gadā	paveikto.

AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES 
PROTOKOLS Nr. 3

Amatas novada Drabešu pagastā, 2019. gada 20. martā
2. §

Par Amatas novada pašvaldības administratīvās lietvedības 
inspektora ziņojumu par darbu 2018. gadā.

Ziņo administratīvās lietvedības inspektors A. Bitainis
Izsakās E. Eglīte, A. Jansons, J. Suseklis.

Saskaņā ar Amatas novada administratīvās lietvedības in
spektora darba organizēšanas plānu administratīvās lietve
dības inspektors A. Bitainis informē par veikto darbu 2018. 
gadā, sniedz izvērtējumu par darbības rezultātu progresu/
regresu.

Noklausoties administratīvās lietvedības inspektora A. Bi
taiņa sniegto informāciju, saskaņā ar 2019. gada 12. marta 
Finanšu un attīstības, Izglītības, kultūras un sporta un So
ciālo, veselības un ģimenes jautājumu apvienoto komiteju 
sēdes lēmumu (protokols Nr. 3, 2.§) Amatas novada dome, 
atklāti balsojot (PAR – 14: Elita Eglīte, Tālis Šelengovs, Linda 
Abramova, Andris Jansons, Mārtiņš Andris Cīrulis, Teiksma 
Riekstiņa, Valda Veisenkopfa, Āris Kazerovskis, Jānis Kār
kliņš, Inese Varekoja, Vita Krūmiņa, Edgars Jānis Plēģeris, 
Arnis Lemešonoks, Ēriks Bauers; PRET – nav; ATTURAS – 
nav; NEPIEDALĀS – 1: Guna KalniņaPriede), nolemj:

pieņemt zināšanai Amatas novada pašvaldības admi
nistratīvās lietvedības inspektora ziņojumu par darbu 
2018. gadā (1. pielikums).

Domes priekšsēdētāja E. Eglīte

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
No tiem par Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem:

par dzīvnieku turēšanas, labturības, 
izman tošanas un pārvadāšanas prasību 
pārkāpšanu (LAPK 106. p. 1.d.)

5

Saņemti un izskatīti personu iesniegumi 53
Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem adminis
tratīvajiem pārkāpumiem 22

Nosūtīti brīdinājumi par nesakoptajiem īpa
šumiem 4

Nosūtīti brīdinājumi par kūlas veidošanos 0
Nosūtīti brīdinājumi par latvāņu izplatību 5
Nosūtīti	brīdinājumi	par	zāģbaļķu	krautuves	
izveidošanos	ceļa	zemes	nodalījuma	joslā 2

Nosūtīti brīdinājumi par nepieciešamību 
noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu 11

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība 
publisku pasākumu laikā 15

Veikti izglītojošie pasākumi mācību iestādēs 9
Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palī
dzības dienestu 0

Sadarbība ar Amatas novada Bāriņtiesu un/vai 
Sociālo dienestu 12

Sadarbība ar būvvaldi 2
Sadarbība ar Valsts policiju 7
Sadarbība	ar	Valsts	policijas	Ceļu	policiju	
(transportlīdzekļu	vadītāju	nodošana	CP	kom
petencē)

0

Sadarbība starp Valsts Ugunsdzēsības un glāb
šanas dienestu 4

Personu nogādāšana Valsts policijā 1
Personu nogādāšana dzīvesvietā vai patversmē 6
Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku no
gādāšana dzīvnieku patversmē 27

Izdalītas gaismu atstarojošas vestes 0
Personām nogādāti atrastie dokumenti 1

Amatas novada administratīvās lietvedības 
inspektors ir saņēmis 155 telefona zvanus/
izsaukumus, no tiem:
par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem 
dzīvniekiem 36

par	sabiedriskās	vietās	guļošām	personām 3
par alkoholisko dzērienu lietošanu un personu 
atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sabiedris
kās vietās

6

par konfliktiem ģimenē 5
par kaimiņu konfliktiem 12
par	transportlīdzekļiem,	kas	novietoti,	pārkāp
jot	Ceļu	satiksmes	noteikumu	prasības 4

par	atstātiem	transportlīdzekļiem 3
par	agresīvu	transportlīdzekļa	vadīšanu 2
par darbībām, kas rada troksni un traucē ap
kārtējo iedzīvotāju mieru 23

par nepiederošu personu atrašanos īpašumā 15
par	nepiederošu	personu	mēģinājumu	iekļūt	
svešā īpašumā 2

par kautiņiem 4
par aizdomīgām personām 4
par īpašuma bojāšanu 2
par palīdzības sniegšanu 7
par sīko huligānismu 4
par atrastām lietām 1
par dedzināšanu (piemēram, atkritumu vai 
ugunskuru) 3

par nesakārtotu īpašumu 12
par nesaskaņotiem būvdarbiem 2
par	liegumu	izmantot	servitūta	ceļu 3
par kokmateriālu krautuvēm 1
par atrastu munīciju, sprādzienbīstamiem 
priekšmetiem 1

Par Amatas novada pašvaldības administratīvās 
lietvedības inspektora ziņojumu par darbu 2018. gadā

Anete Eglīte, 
Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību speciāliste

3.	aprīlī	 seminārā	 “Tūrisma	uzņēmēju	un	mājražo
tāju tikšanās” tikāmies ar  Amatas novada tūrisma uz
ņēmējiem,	mājražotājiem,	lai	pastāstītu	par	2018. gadā	
paveikto, un spriestu, kā veici nāt tūrisma nozares attīs
tību nākotnē. 

Amatas novads tūrismā sevi pozicionē kā labsajūtas 
tūrisma galamērķi, kas sevī ietver mieru un klusumu 
pie dabas, spa procedūras, pirts rituālus, ēdienu un 
dzērienu baudījumu. Viesnīca “Annas Hotel” Design 
Hotel & Spa, viesnīca “Jonathan SPA Estate”, lauku vies
nīca	“Kārļamuiža”,	sajūtu	pirts	Kārļos	un	Nītaurē,	Elkas	
kalna saimniecība, “Lauku tēja” Zaubē un sajūtu bungu 
meistardarbnīca	Kārļos	 ir	 tikai	daži	no	piemēriem	kā	
izbaudīt labsajūtas tūrisma iespējas Amatas novadā.

Tūrisma	attīstības	un	sabiedrisko	attiecību	nodaļas	
vadītāja Eva Staltmane pastāstīja par mārketinga ak
tivitātēm, aicinot sadarboties gan ar Amatas novada 
pašvaldību, gan savā starpā, lai aktuālā informācija 
un jaunumi vēl ātrāk nonāktu līdz plašākai auditorijai. 
Paš	reiz	ļoti	svarīga	ir	aktivitāte	arī	sociālajos	tīklos,	kur	
auditorijas piesasitīšanai lieliski palīdz skaistu un nepa
rastu fotogrāfiju ievietošana uzņēmumu un uzņēmēju 
kontos, aktuāla un neparasta informācija par kādu no
tikumu. Eva pastāstīja par to,  kā līdz šim ir attīstījies un 
“izaudzis”	Zaubes	savvaļas	kulinārais	festivāls,	kas,	ga
diem ejot, pulcē arvien vairāk apmeklētāju un piesaista 
arī dalībnieku interesi. 

Amatas novada tūrisma speciāliste Dace Rubene 
sniedza pārskatu par novada pašvaldības tūrisma jau
numiem, statistikas datiem un 2019. gadā plānotajiem 
lielajiem pasākumiem. 2018. gadā tapuši 22 jauni tūris
ma piedāvājumi gan ziemas, gan vasaras periodam. Arī 
2019. gadā gaidām unikālus tūrisma produktus un pār
steigumus	no	mājažotājiem.	Tūrisma	attīstība	notikusi	
arī	tādās	vietās,	kur	agrāk	tūristu	ceļi	nedevās.	Tapušas	
jaunas tūrisma kartes, maršrutu lapas, pasākumu ka
lendārs. Apkopojot statistikas datus, secinām, ka Ama
tas novada tūrisma sociālajos tīklos vērojams sekotāju 
skaita pieaugums, aktivitāte un interese par pasāku
miem un rakstiem ir lielāka. Naktsmītnēs un tūrisma 
objektos apmeklētāju skaits 2018. gadā ir pieaudzis vai 
arī palicis nemainīgs, kas arī ir pozitīva iezīme. 

Āraišu arheoloģiskā parka vadītāja Jolanta Sausiņa 
sniedza informāciju par Āraišu arheoloģiskā parka at
tīstību, par to, kas paveikts līdz šim un, kas nākotnē tiek 
plānots. Iepazīnāmies ar statistiku par apmeklētājiem. 
Tā liecina, ka parkam vairāk apmeklētāju ir vasarā, turp 
dodas ne vien skolēnu grupas un ģimenes ar bērniem, 
bet	arī	individuāli	ceļotāji,	kuri	novēr	tē	neskarto	dabu	
un bauda nesteidzīgas pastaigas parka teritorijā. Kupli 
apmeklēti, protams, arī arheoloģiskajā parkā rīkotie 
pasākumi. Ar nepacietību gaidām apmeklētāju centra 
atklāšanas datuma izziņošanu. 

Lai	mudinātu	uzņēmējus	un	mājražotājus	meklēt	un	
saskatīt unikālo savā produktā un rosinātu uz jaunām 
idejām, lekcijā “Vietas izjūta” (sense of place) ar teorijas 
un prakses piemēriem dalījās kultūras pasā kumu 
producente Leonarda Ķestere.

Semināra izskaņā bija iespēja iepazīties ar novadā 
ražoto.

Tūrisma uzņēmēju 
un mājražotāju 
tikšanās

Foto: Anete Eglīte
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Dina Ivanova,  
projekta koordinatore

Biedrība “Nītaureņi” 
2019.  gada martā sāka realizēt 
projektu “Iespējas Amatas no
vada jauniešiem”, kura mērķis 
ir turpmākos mēnešos uzsākt 
ieviest jauniešu ikdienā mobilā 
darba ar jaunatni metodes, tā
dējādi attīstot darba ar jaunatni 
sistēmu Amatas novadā. 

Mobilais darbs ar jaunatni ir 
darba ar jaunatni paveids, kas 
veicina vienlīdzību un rada jau
niešiem līdzdalības iespējas viņu 
dzīvesvietā, kur nav jauniešu 
centru un brīvā laika aktivitātes 
ir limitētas. Mobilais darbs ar 
jaunatni ir uz konkrētā teritorijā 

Zane Pīpkalēja, 
Amatas novada pašvaldības 
projektu vadītāja

Amatas novada Skujenes pa
gastā dzīvojošie jaunieši Krista 
un	 Kristaps	 Šeļegovski	 ir	 izvei
dojuši jaunu kustību sociālajos 
tīkos Instagram un Facebook, 
radot gan profilus #JauniešiLau-
kos, gan arī sociālajā vietnē Face-
book izveidojot grupu “Jaunieši 
laukos”, kurai īsā laikā pievieno
jušies jau vairāk nekā 1000 da
lībnieki. Jaunieši šajā grupā ap
mainās gan ar sajūtām par dzīvi 
laukos vai pilsētā, kā arī dalās ar 
praktiskiem padomiem un jau

Dina Ivanova, 
 projektu koordinatore biedrībā 
“Nītaureņi”

30. marta novakarē Amatas 
novada Nītaurē jaunieši un citi 
interesenti pulcējās Nītaures 
kultūras namā uz kino un saru
nu vakaru. Mums bija iespēja 
iepazīties ar Gintu Barkovski – 
cilvēku, kurš airu laivā šķērsojis 
Atlantijas okeānu. No Namībijas 
krastiem Āfrikā līdz Brazīlijas 
pludmalei Dienvidamerikā Gin
tu un viņa draugu, airu laivas 
„Linda” kapteini Kārli Bardeli 
šķīra	 142	 dienu	 garš	 ceļojums.	
Pēc	 veiksmīgā	 ceļojuma	 tapa	
filma	 „Okeāna	 saviļņotie”,	 kuru	
mums bija prieks noskatīties. Tā 
bija	 filma	 par	 mūžīgo	 enerģiju,	
kas mājo piedzīvojumu meklē
tājos, par iepazīšanos ar okeānu, 
par	mūsu	spēju	 robežām,	kuras	
nospraužam	šķietami	 tuvu,	bet,	
kolīdz tām pietuvojamies, tās 
aizstiepjas aizvien tālāk un tālāk. 
Tā bija filma par mūsu Dullajiem 
Daukām, kuriem neder gatavas 
atbildes – ir jāredz un jāno
skaidro pašiem! Tā bija iespēja 
iztēloties – kā būtu, ja tajā laivā 
būtu es? Vai es to varētu? Kā es 
rīkotos	 sarežģītās	 situācijās?	Kā	
paveikt neiespējamo?

Pēc filmas mēs piedalījāmies 
pasaules lielākajā vides akcijā 
“Zemes stunda”, kas norisinā

jās jau divpadsmito gadu un ai
cināja uz vienu stundu izslēgt 
elektrību, apdomājot ikdienas 
enerģijas patēriņu. Simboliskās 
akcijas mērķis ir aktualizēt kli
mata pārmaiņas un popularizēt 
elektroenerģijas taupīšanu ik
dienā. “Zemes stundā” arī mēs 
izslēdzām gaismu un dalījāmies 
savā pozitīvajā enerģijā  – saru
nājāmies ar Gintu par to, kā šis 
piedzīvojums ietekmējis viņa 
dzīvi un kā tas var ietekmēt mūs. 
Sveču gaismā runājām par prak
tiskiem un interesantiem jautā
jumiem, piemēram, par to, kā 
tikt	 galā	 ar	dažādām	emocijām,	
kas	ceļojuma	laikā	radās,	kā	pie	
laivas pielipušie gliemji un zāles 
samazina tās ātrumu gandrīz 
par 25 %, par to, kā smieties ar 
lauztām ribām un kā veiksmī
gāk tikt galā ar augoņiem, par to, 
ka kvēlākais sapnis pēc diviem 
mēnešiem laivā ir ieraudzīt vali 
ar siermaizīti uz muguras, par 
to,	 ka	 ekspedīcijas	 budžets,	 iz
kāpjot Brazīlijā, ir mīnus 15 000 
eiro un par to, ka tas nav svarī
gākais. Gints runāja filozofiski, 
taču nezaudēja saistību ar reali
tāti –	viņš	stāstīja	dažus	netica
mus stāstus, kas cilvēkiem likuši 
uz dzīvi paraudzīties pavisam 
citām acīm. Viņš runāja par 
sinhronitāti un spēju to saskatīt 
kā	bāku,	kā	ceļazīmi	tam,	ka	ta
vas izvēles ir pareizas. Viņš ru

nāja par bailēm, kas paralizē, un 
to, kā no tām izvairīties. Vairāk 
nekā stunda šādās sarunās pagā
ja neticami ātri, un domājam, ka 
visi klātesošie mājās devās, Gin
ta	saviļņoti!	

Pasākumā iepazināmies ar 
Ginta Barkovska grāmatu “Oke
āna	 saviļņotie.	 Atklāt	 sevi	 no	
jauna” un jaunāko grāmatu “Ha
rizmātiskais mistiķis. Kā paveikt 
neiespējamo?”, kuru vairāki klāt
esošie ieguva savā īpašumā. 

Notikums tika organizēts 
projektā “Iespējas Amatas nova
da jauniešiem”. Projekts īstenots 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts prog
rammā 2018. gadam ar valsts 
budžeta	finansējumu.	

Aicinām sekot līdzi turpmā
kajām aktivitātēm, kas norisinā
sies līdz pat septembrim. 

dzīvojošo jauniešu individuāla
jām vajadzībām balstīts darbs ar 
jauniešiem, kas tiek veikts pēc 
iespējas tuvu jauniešu dzīves
vietai. Mērķis ir nodrošināt jau
niešiem pilnvērtīgas brīvā laika 
aktivitātes, neformālo izglītoša
nos un citas iespējas tur, kur viņi 
dzīvo	un	visbiežāk	uzturas.	

Galvenie projektā plānotie 
notikumi ir jauniešu attīstību 
veicinošu aktivitāšu organizēša
na (personības izaugsmes akti
vitātes, līdzdarbošanās vietējās 
kopienas labā, āra vides aktivi
tātes u.c.), Amatas novada darbā 
ar jaunatni iesaistīto izglītoša
na un jaunu līderu meklēšana. 
Par visām aktivitātēm stāstīsim 
organizācijas Facebook lapā un 

citos komunikācijas kanālos. 
Aktivitāšu norise plānota Nī
taures kultūras namā un brīvā 
dabā Nītaurē vismaz divas reizes 
mēnesī. Projekta ietvaros esam 
paredzējuši	 līdzekļus,	 lai	 segtu	
ceļa	izdevumus	jauniešiem,	kuri	
vēlas braukt piedalīties aktivitā
tēs no citiem pagastiem Amatas 
novadā. 

Projekts “Iespējas Amatas 
novada jauniešiem” tiek īstenots 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts prog
rammā 2018. gadam ar valsts 
budžeta	finansējumu.

Kontakti saziņai: 
Nītaureņu Facebook lapa, 
epasts: info@nitaureni.lv. 

Kā paveikt neiespējamo?

Iespējas Amatas novada jauniešiem

Katrīna Miška-Idū, 
Latvijas Lauku forums

Biedrība „Latvijas Lauku fo
rums” jau astoto reizi organizēja 
LEADER	Dižprojektu	akciju,	 lai	
popularizētu reģionu teritori
jām un iedzīvotājiem nozīmīgas 
idejas, kas īstenotas projektos ar 
LEADER pieejas finansējuma at
balstu, iedrošinot Latvijas iedzī
votājus drosmīgam lēmumam – 
dzīvot un aktīvi darboties 
laukos. Konkursā galvenā nav 
projektu savstarpējā sacensība, 
bet gan lepošanās ar paveikto 
un sabiedrības informēšana par 
līdzcilvēku ieguldīto darbu.

Akcijā	3.	vietu	pēc	žūrijas	bal
sojuma šogad ieguva divi projek
ti: Amatas novada pašvaldības 
realizētais „Viedā ciema atbalsta 
punkta iz veide Amatas novada 
Skujenē”, ko konkursam izvirzī
ja bied rība „Cēsu rajona lauku 
partne	rība”,	un	biedrības	„Zaļais	
pulss”	 īstenotais	 „Kalnmuižas	

Konkurss “Dižprojekts 2018” 
noslēdzies

(Apaļā)	ezera	mākslinieciska	 iz
gaismošana, izmantojot saules 
enerģiju”, kuru konkursam izvir
zīja biedrība “Aizkraukles rajona 
partnerība”. Abas šīs iniciatīvas 
izpelnījās	žūrijas	atzinību	kā	ino
vatīvas un uz ilgtspējīgu lauku 
attīstību vērstas. Žūrija norādīja, 
ka viedie ciemi ir lauku teritoriju 
nākotne un projekts ir pozitīvs 
ciema aktīvās kopienas atbalsta 
piemērs, kas reizē ir arī celmlau
zis šajā jomā visā Latvijā. Bied
rības	 „Zaļais	 pulss”	 īstenotais	
dižprojekts	ir	videi	draudzīgs	un	
inovatīvs, kas pieejams ikvienam 
ezera apmeklētājam, tādējādi 
veicinot iedzīvotāju tuvināšanu 
dabas vērtībām. Šī iniciatīva ir 
pierādījusi, ka idejas iespējams 
īstenot tur, kur nav mūsdienīgas 
infrastruktūras.

Ar	 visu	Dižprojekta	 2018	 iz
virzīto kandidātu projektu ap
rakstiem un foto var iepazīties 
mājaslapā llf.partneribas.lv.

#JAUNIEŠILAUKOS
tājumiem, kas aktuāli, ja izvēlas 
dzīvot laukos.

Arī Latvijas Lauku forums, 
nacionāla mēroga organizācija, 
kuras mērķis ir veicināt Latvi
jas lauku līdzsvarotu attīstību, ir 
atzinīgi novērtējis šo aktivitāti, 
ticot, “ka lauki ir lieliska vieta 
dzīvošanai un mums ir prieks 
par visiem tiem, kas ar drošu 
pārliecību	 lauž	 iestagnējušos	
aizspriedumus”.

Amatas novada pašvaldība le
pojas ar jauniešiem, kuri izvēlas 
dzīvot laukos un attīsta šeit savu 
uzņēmējdarbību, kā arī dalās sa
vās zināšanās un pieredzē.

Diāna Smoļaka, 
Dabas un tehnoloģiju parks 
“URDA”

9. martā Dabas un tehnolo
ģiju parkā “URDA” ciemojās 20 
Drabešu Jaunās pamatskolas 3. 
un 4. klases skolēni. Bērni pie
dalījās izzinošās vides nodarbī
bās par tēmu “Gaiss” un devās 
ekskursijā uz reģionālo atkri
tumu apsaimniekošanas centru 
(RAAC) “Daibe”. 

Atkritumu šķirošanas si
mulācijas laikā tika pārrunāts, 
kur rodas atkritumi un kāda ir 
cilvēku izpratne par atkritumu 
šķirošanu.	 Bērni	 šķiroja	 dažāda	
veida iepakojumus un pēc tam 
pārrunāja materiālu sastāvu un 
atkritumu šķirošanas simulāci
jas	laikā	pieļautās	kļūdas.	Dodo
ties ekskursijā pa RAAC “Daibe”, 

skolēni iepazinās ar atkritumu 
apsaimniekošanas centra darbī
bu,	 uzzināja,	 kur	 nonāk	 dažāda	
veida atkritumi. Bērni uzzināja, 
kā samazināt ikdienā radīto at
kritumu daudzumu un izprata 
otrreizējas materiālu izmanto
šanas nozīmi. Tāpat tika gūtas 
zināšanas par to, kāda veida ma
teriālus ir iespējams otrreizēji 
pārstrādāt. 

Savukārt veicot eksperimen
tus laboratorijā, bērni praktiski 
darbojoties noskaidroja, kādas 
ir gaisa īpašības. Vairāk par gaisa 
nozīmi dabā bija iespēja uzzināt, 
dodoties izzinošā ekskursijā pa 
dabas takām. Skolēni atzina, ka 
dienas gaitā gan uzzināja jau
nu informāciju, gan papildināja 
jau esošās zināšanas par dabas 
procesiem un cilvēka ietekmi uz 
vidi. 

Drabešu Jaunās pamatskolas 
skolēni piedalās izglītojošās 
nodarbībās “Urdā”

Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra
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Ojārs E. Bīriņš, 
Zaubes baznīcas draudze

Mūsu tauta dzīvo, vēl arvien 
svinot valsts simtgadi. Tā, ik
dienā vērojot, mums liekas, ka 
dzīvē gandrīz nekas nemainās, 
ja	nu	vienīgi	mūsu	kļūst	aizvien	
mazāk. Ja tagad mēs paši labākas 
dzīves tīkojumos pametam savu 
valsti, tad bija laiki, kad mūsu 
tautas strādīgākajai un gudrā
kajai	daļai	visu	atņēma	un	pašus	

Tamāra Miķelsone,  
Zaubes pagasta bibliotēkas 
vadītāja, skolotāja

25. martā Latvijā pieminam 
cilvēkus, kas piespiedu kārtā 
tika izsūtīti uz Sibīriju un citiem 
tāliem Krievijas nostūriem. No 
Zaubes pagasta tika aizvesti 53 
cilvēki	uz	Omskas	apgabala	Uļ
janovskas rajonu un Tomskas 
apgabala Kolpaševas rajonu.

Cilvēki zaudēja savu visma
zāko, bet visdārgāko dzimteni 
 mājas.  Visiem prātā bija viens 
jautājums: vai kādreiz vēl atgrie
zīsimies,	lai	atkal	sētu	un	pļautu,	
darba tikumā audzinātu bērnus?

Tika	šķērsota	robeža	starp	di
vām valstīm un divām pasaulēm. 
Šajā pasaulē palika atmiņas par 
tālo sestdienas pievakari, kad 
tika sakopts un slaucīts māju 
plašais pagalms, bet ziedošu 
puķu aromāts jaucās ar tikko 
ceptu	pīrāgu	smaržu.

Jau 25 gadus Zaubē ir sava 
svētvieta – piemineklis represē
tajiem, kur pulcēties uz kopīgu 
sirds valodu ar dzimtenes pelēko 
akmeni.

25. marta rītā Zaubes skolas 

Ingrīda Lāce, 
M. Vanagas muzeja vadītāja

Arvien mazāk ir pašu politis
ki represēto cilvēku, kuri var vēl 
piemiņas	brīžos	pulcēties	kopā.	

Kopā nākam jau 30 gadus. 
1989.  gadā vēl tikai lēmām, kur 
būt politiski represēto cilvēku 
piemiņas zīmei – Amatas lauk
akmenim. Bet kopš 1992.  gada 
14.  jūnija mums ir savs Svēt
akmens, kurā ierakstīti  Sibīrijā 
nomocīto amatiešu vārdi. 

Nu  jau 30 gadus piemiņas pa
sākumos kopā ir Rūsiņš Venters, 
Māris Suipe, Elvīra Sebre, Ēvalds 
Baumanis, Velta Pimbere, Aigars 
Pimbers, Artūrs Bērziņš, Jānis 
Bērziņš, Andris Eglītis, Amatas 
novada domes priekšsēdētāja 
Elita Eglīte, esam cieši saraduši 
arī ar Cēsu politiski represēta
jiem. 

Zinu, ka domās mūsu vidū 
arvien ir Austra Misere, Vel
ta Jēkab jāne, Anna Veispāle, 
Andrejs Veispāls, Laimonis Jau
kulis, Aina Jaukule un vēl daudzi 
citi.  Paldies  viņiem  par to, ka ir 
izstāstīti un ierakstīti dzīvesstās
ti – stiprie stāsti. 

Valda Miķelsone,  
Skujenes pamatskolas direktores 
vietniece audzināšanas jomā

Skujenes pamatskolā 25. mar
tā atzīmējām Komunistiskā ge
nocīda upuru piemiņas dienu, 
lasot politiski represēto stāstu 
“Atmiņas nākotnei” fragmentus. 

No tēva sētas, no tēva dārza
Mums ceļš uz svešu zemi ved,
Kur salmu būdas, kur purva 

dūņas,
Kur kājas sietas brīvībai. 

(Oļģerts	Pirro)

Šīs dzejas rindas izsaka būtis
ko – izvešanu no dzimtas mājām 
svešumā bez cerībām atgriezties. 

“Mēs bijām sapulcējušies sko
las pirmā stāva gaitenī, sēdējām 
uz zemajiem vingrošanas soliem 
gar	gaiteņa	malām,	arī	vidū	daži	
sēdēja uz soliņiem…” 

“Šajā vēstures stundā fonā 
skanēja vilciena riteņu klaudzē

Elvīra Sebre šoreiz izstāstīja 
vēl nekad nestāstītu stāstu par 
viņas mammītes sapni Sibīrijā, 
kurš	atkārtojies	 jo	bieži.	 	Elvīras	
mamma sapnī bijusi atkal mājās 
Latvijā, bijis mierīgs, skaists sest
dienas vakars, kūtī darbi paveik
ti, no mājas plūdusi tikko ceptas 
maizes	smarža,	bet	mājas	durvis	
neveras, nevar atvērt.  

Elvīras mamma no Sibīrijas 
neatgriezās. Elvīrai izsūtījuma 
brīdī bija tikpat gadu, cik Ama
tas skolas skolēniem, kuri  bija 
atbraukuši ar pūpolu pušķīšiem 
un svecēm. 

Paldies Amatas skolas skolē
niem un skolotājām Inesei  Grau
diņaiZalakai un Ilgai Trallei. 

Paldies	 arī	 veco	 ļaužu	 mājas	
vadītājai Rūtai Bērtulsonei un vi
ņas cilvēkiem par atbalstu. 

Ceru, ka pārrāvuma nebūs, ka 
arvien vairāk būs domājošu, no
pietnu vidējās un jaunākās paau
dzes cilvēku. 

Tikai dabiski un pareizi būtu, 
ka vēstures patiesa, nopietna 
izpratnes	 veidošanās	 kļūtu	 par	
nepieciešamību, ne tikai pienā
kumu. 

Pārdomas pēc 25. marta rīta 
M. Vanagas muzejā

šana, tas man likās kā kaitinoša 
mūzika…”

“Mēs nodziedājām visi kopā 
Dzimtenes dziesmu un tad atse
višķi skolēni no atmiņu grāmatas 
lasīja izsūtīto atmiņas. Skolotāja 
bija piemeklējusi tādas vietas at
miņu stāstos, kur bija par to, kā 
mājās ienāca svešie, lika celties 
un taisīties prom, arī par to, kā 
vilkās dienas ar cilvēkiem pārpil
dītajos lopu vagonos, par to, kā 
tika cilvēki pazemoti…”

“Mēs skolā runājām par ne
vainīgu cilvēku izsūtīšanu uz 
Sibīriju. Atmiņas lasījām paši, 
arī	 audzinātāja	 tajā	 nedēļā	 kla
ses stundās. Nepatika, ka sliktos 
laika	apstākļos	cilvēkiem	bija	jā
pavada dienas zem klajas debess, 
kamēr viņi nonāk līdz nometinā
juma vietai.”

“Man	viņu	žēl…”
“Viņi	 brauca	 ilgi,	 ceļā	 vago

nos sievietes dzemdēja, bērni un 
veci cilvēki mira…”

“Man	 bija	 žēl	 par	 to,	 ka	 arī	
bērniņus, pat bēbīšus izsūtīja… 
no bada un slimībām cilvēki 
mira…”

Šīs ir Skujenes pamatskolas 
skolēnu pārdomas  pēc atmiņu 
stāstu fragmentu izlasīšanas.

No represēto atmiņām uz
zinām, ka, pārbraucot Latvijas 
robežu,	 visos	 vagonos	 cilvēki	
dziedāja “Dievs, svētī Latviju!”. 
Piemiņas stundu noslēdzām ar 
šo lūgšanu, kas ir mūsu valsts 
himna, ar klusuma  brīdi un tad 
vēl pāris minūtes sēdējām katrs 
savās domās, vilciena ratu kla
boņā klausoties… 

Pagājuši 70 gadi kopš 
1949.  gada marta izsūtīšanām. 
Tas ir liels laiks, tomēr vēl atmi
ņas ir dzīvas, jo dzīvi ir Sibīrijas 
bērni. Paldies arī par atmiņu 
stāstu krājumu, kuru 2012. gadā 
izdevusi Latvijas Politiski repre
sēto Cēsu biedrība.

skolēni un skolotāji pulcējās uz 
piemiņas brīdi, noliekot ziedus 
un aizdedzot sveces. Runāja sko
lotāja Tamāra Miķelsone.

Zaubes pagasta bibliotēkā 
bija apskatāma grāmatu izstāde 
“Sibīrijas likteņstāstus pārlapo
jot”. Skolā katra mācību stunda 
tika veltīta 1949. gada 25. marta 
notikumiem. Skolēni noskatī
jās mācību filmu “Deportācijas. 
Divas naktis, viens noziegums”, 
bērni rakstīja vēstules uz bērza 
tāsīm, zīmēja ar ogli, Zaubes pa
gasta kartē meklēja māju nosau
kumus, no kurām tika aizvestas 
ģimenes. Audzēkņi mērīja attā
lumus un noteica koordinātas 
izsūtījuma vietām, no vienkār
šiem materiāliem gatavoja fut
bola bumbas un spēlēja. 6. klases 
skolēni sagatavoja prezentāciju 
par dienas gaitā paveikto.

Jaunajai paaudzei jāzina, kā 
viss toreiz notika, lai viņi var 
salīdzināt, kā bija toreiz un kā ir 
tagad. Novērtēt to, kas mums ir 
dots šodien. Saprast, ka Dzīvība, 
Brīvība un Tēvzeme ir vissvētā
kais, kas var piederēt cilvēkam 
un to, cik svarīgi ir saudzēt šīs 
vērtības.

1949. gads
izsūtīja uz Krievijas plašumiem 
ar cerību, ka no turienes neviens 
vairs neatgriezīsies. To dzīvi, 
kāda piemeklēja izsūtītos, atklā
jusi mūsu novadniece Vanaga 
savā	grāmatā	“Veļupes	krastā”.

Zaubes draudze pēc mūsu 
aizgājušā novadnieka prāvesta 
J. Liepiņa ierosmes nolēma iz
gatavot plāksni visu no Zaubes 
pagasta aizvesto piemiņai. Tas 
arī tika paveikts. Atzīmējot šī 
skumjā notikuma septiņdes mito 

Pirms 70 pavasariem

Politiski represēto piemiņai

gadskārtu, Zaubes ev. lut. baz
nīcā atklāta piemiņas plāksne ar 
visu (gan 1941., gan 1949. gadā) 
no Zaubes pagasta izvesto 
iedzīvo tāju vārdiem. To iesvētīja 
mācītājs O. Miglons un Zaubes 
evaņģēlists Edgars Graudiņš. 
Novada pašvaldības vadītāja  
Elita Eglīte izteica cerību ka baz
nīcā	plāksne	atradīsies	mūžīgi	kā	
atgādinājums nākošajām paau
dzēm par mūsu tautas pārciesto.

Jānis Stepiņš, 
viesnīcas „Kārļamuiža” 
saimnieks, viens no grāmatas 
teksta autoriem

Ceļu	 pie	 lasītājiem	 sāk	 jau
na	 grāmata	 –	 veltījums	 Kārļu	
muižas,	Āraišu	 un	Cēsu	 ļaudīm	
trijos gadsimtos. Stāsts par cil
vēku likteņiem, ko radījusi pašu 
vēlme un griba, kā arī likteņiem, 
kam	vajadzēja	pakļauties	lielvaru	
politiskajām interesēm un eko
nomiskajām kataklizmām, bet 
visbiežāk	 tos	 veidoja	 apstākļu	
mijiedarbība.	Muižas	 saimnieku	
vēlēšanās un prasme praktiskās 
vajadzības savienot ar estētisko 
baudījumu	 ļāva	 pārvērst	 Kār
ļus	 par	 skaistu,	 pārdomātu	 un	
gaumīgu, dabas ainavā prasmīgi 
iekļautu	 ēku	 ansambli	 ar	 parku,	
kas priecēja ne tikai pašmāju ie
dzīvotājus,	bet	arī	ceļotājus.

Laikmeta fonu no 18. līdz 20. 
gadsimtam papildina notikumi 
tuvējā apkārtnē un Cēsīs. Dzīve 
Kārļu	muižā	bija	cieši	saistīta	ar	
pārējās Vidzemes vēstures gaitu, 
nereti te sajuta Krievijas un Ei
ropas politiskās un ekonomiskās 
varas rezonansi.

Vēstures izklāsts sadalīts asto
ņās	tematiskās	nodaļās.	Grāmatā	
apkopoti vēstures materiāli no 
Latvijas, Vācijas, Lielbritānijas, 
Krievijas arhīviem un muzejiem. 
Bagātīgais un veiksmīgi piemek
lētais ilustratīvais materiāls − pa
visam 283 ilustrācijas  − piešķir 
grāmatai nepieciešamo tēlainību 
un pagātnes starojuma klātbūtni.

Vērtējumu grāmatas ievadā 
darbam devis Dr. h. c. art. Imants 

Lancmanis: ”Reti kura Latvijas 
vieta tagad var lepoties ar tik pla
šu un zinātniski augstvērtīgu pē
tījumu. Grāmata ir erudīcijas un 
pamatīguma paraugs. Ja senākie 
ceļotāji	 aprakstīja	 Kārļus	 kā	 ro
mantisku ainavu, tad tagad, pa
teicoties	 šim	 izdevumam,	 Kārļu	
muiža	 ieguvusi	 vēsturisku	 kon
krētību un detalizētu uzskatā
mību. Izdevums vienlaikus ir pa
raugs tam, kā saturu spēj atsegt 
un papildināt skaists, estetizēts 
teksta un attēlu sakārtojums, 
harmonija, ko rada to pareizais 
ritms un proporcijas, tā papildus 
vēsturiskam pētījumam sniedzot 
kaut ko līdzīgu tiem akvarelēta
jiem skatu albumiem, ko mīlēja 
veidot	 pirmie	 Kārļu	muižas	 ap
ceļotāji	 un	 apjūsmotāji	 18.  gad
simta beigās.”

Teksta autori Dr. hist. Pārsla 
Pētersone, Jānis Stepiņš, māks
liniece Inese Hofmane, izdevējs 
SIA	 “Kārļa	 muiža”,	 grāmata	 ie
spiesta Jelgavas tipogrāfijā.

Grāmatu varēs iegādāties, sā
kot	no	18.	aprīļa.

Iznākusi jauna grāmata 
“Kārļu muiža. Laiki un likteņi”

Foto: Alvis Jansons
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Sandra Slavišena-Dorša, 
Zaubes pagasta kultūras nama vadītāja

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunat
nes dziesmu un deju svētkiem, kuri nori
sināsies 2020. gada jūlijā, 6. aprīlī Cēsīs 
notika tautas deju kolektīvu repertuāra 
apguves skate. Tajā piedalījās arī divi Nī
taures kultūras nama deju kolektīvi. „Šu
rumburuma” 5.–9. klašu kolektīvu veido 
Amatas novada jaunieši no Nītaures, 
Zaubes, Skujenes un Kosas, bet 10.–12. 
klašu grupai pāris iztrūkstošo aizvietoja 
draugi no Līgatnes.

Visa ziemas sezona pagāja smagā dar
bā, jo lielā attāluma un autobusa dārdzī
bas	 dēļ	 mēģinājumi	 notika	 vienu	 reizi	
nedēļā.	 Nītaures	 kultūras	 pasā	kumu	 va
dītāja Larisa Šteina rūpē jas, lai visiem 
dejotājiem būtu sagādāti tērpi, Zaubes 
kultūras pasākumu vadītāja Sandra Sla
višenaDorša pieteica un koordinēja au
tobusu un uzņēmās atbildību par drošī
bas un veselības pieskatīšanu skates laikā. 

Mēs neiztiktu bez skolotājas Paulas 
Āboliņas jaunības enerģijas un diman
ta vērtajām deju prasmēm. Pirms skates 
mēģinājumā lasījām divdesmitgadīgās 
skolotājas atstāto vēstuli jauniešiem: “Ir 
izdarīts milzīgs darbs gan no jūsu, gan 

kultūras namu, gan no pašvaldības, gan 
no	manas	puses.	Soļus	jūs	zināt,	vietas	zi
nāt, roku pozīcijas un emocijas arī zināt, 
tagad laiks to parādīt citiem. Skate – tā 
nav kolektīvu sacensība, bet tā ir sacensī
ba katram ar sevi. Dejotājam uz skatuves 
ir jādejo tā, lai, ejot aiz kulisēm, katrs pats 
sev nemelojot var apgalvot – jā, es izda
rīju visu, cik vien labi varēju! Un tad būs 
rezultāts.”

Un rezultāts ir: 5.–9.  klašu grupā 2. 
pakāpe ar 39,5 pun ktiem, 10.–12. klašu 
grupā 2. pa kāpe ar 38,3 punktiem.

Skates dienā dalībnieku satraukums 
lika saprast, cik jauniešiem šis notikums 
ir nozīmīgs. Uz skatuves un aizkulisēs 
valdīja īsts kolektīva gars.

Paldies Amatas novada paš valdībai par 
atbalstu un trans porta nodrošinājumu!

Vēl lielie paldies pacietīgajam un iz
palīdzīgajam	šoferim	Agrim	Jakovļevam,	
mammām Sandrai SlavišenaiDoršai, 
Janai Stūrītei un Sarmītei Mellēnai un 
Paulas atbalsta grupai par palīdzību ģērb
šanā. Mēs priecājamies un ticam Paulai, 
kura saka: “Esam gatavi strādāt un kopā 
gatavoties nākamā gada skatei. Paldies 
ikvienam vecākam un dejotājam par uz
ticēšanos un atbalstu!”

Slīpēsim tālāk mazos diman tiņus!

Taiga Krūmiņa, 
Amatas novada pasākumu organizatore

Marts ir ne tikai sērsnu, pūpolu vai 
pirmais pavasara mēnesis, bet arī teātra 
mēnesis,	jo	teātra	ļaudis	27. martā	atzīmē	
Starptautisko teātra dienu. Arī Amatas 
kultūras centrs martu pavadīja teātra 
zīmē.

Jau 15.  martā amatierteātris “TAKA’’ 
skatītājus priecēja skeču vakarā, kurā tika 
izspēlētas ne nopietni nopietnas dzīves si
tuācijas.	Režisores	Ketijas	Gar	bačevas	ie
studējumā tapuši skeči “Sala’’, “Leopolds’’, 
“Recepte ar slieku’’, “Mirušās kāzas’’, “Par 
vīriešiem un kaķi’’.

Īstus Teātra dienas svētkus amatie
šiem sarūpēja Amatas novada amatierte
ātri 30. martā. Ikviens teātra cienītājs bija 
aicināts uz Amatas kultūras centru, lai 
skatītos, baudītu, atbalstītu un priecātos 
par teātru veikumu.

Prieks par Skujenes bērnu teātri “Mēs’’, 
kuri izspēlēja situācijas un notikumus no 
skolas dzīves uzvedumā “Skolas stāsti’’.

Skujenes Tautas nama amatier teātris 

skatītājus priecēja ar skečiem “Brīnums” 
un “Parāds’’.

To, kā dzīvot laimīgi un prast svinēt 
dzīvi, parādīja “Nītaures lauku teātris’’ 
skečā “Nopietni kā anekdotē’’.

Amatierteātris “TAKA’’ izrādīja skečus 
“Leopolds’’ un “Recepte ar slieku”.

Paldies	režisoriem	–	Baibai	Jukņevičai,	
Laumai Vītolai un Ketijai Garbačevai, kā 
arī visai Amatas novada amatierteātru 
saimei.

Dimanti ir jāslīpē

Valda Miķelsone,  
Skujenes pamatskolas direktores vietniece 
audzināšanas jomā

5. aprīlī Vecpiebalgā, tautas deju kolek
tīvu repertuāra apguves skatē, gatavojo
ties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

Tautas deju kolektīvu skatē
un deju svētkiem, no Skujenes pamatsko
las piedalījās 1.–4. klašu dejotāji un ie
guva 3. pakāpes diplomu, bet 5.–9. klašu 
dejotāji	–	2.	pakāpes	diplomu.	Ceļš	uz	lie
lajiem svētkiem nav viegls, vēl būs daudz 
jāstrādā, lai tiktu svētku dalībnieku pulkā.

Marts – teātra mēnesis Amatas 
kultūras centrā

Maira Prikule,  
Nītaures pagasta bibliotēkas vadītāja

Vēlos	 informēt	 lasītmīļus	 par	 jaunu	 iespēju	 grāmatu	 lasīšanā.	 Ja	 vēlies	 lasīt	
nevis tradicionālo grāmatu papīra formātā, bet savā telefonā  vai planšetē, nevis 
mājās pie galda, bet visur, kur vien iedomājies, tad šis piedāvājums būs tieši tev.  
Egrāmatu	 lasīšana.	 Ir	 divi	 noteikumi,	 lai	 kļūtu	 par	 egrāmatu	 lasītāju	 –	 jābūt	
kādas	publiskās	bibliotēkas	lasītājam	(tur	saņemsi	piekļuves	kodu)	un	nevari	būt	
parādnieks bibliotēkā. 

Ja piedāvājums tevi ieinteresēja, vari ieiet www.3td.lv un paskatīties egrāmtu 
pie dāvājumu. Jo plašāks būs lie to tāju loks, jo plašāks būs arī piedāvājums. Gaidām 
intere sentus bibliotēkās!

Piedāvājums bibliotēku 
lasītājiem

Baiba Erliha,
direktores vietniece audzināšanas jomā

Šogad ziema mūs lutināja ar bagātīgu sniega segas biezumu. Mūsu skolas izglītoja
mie	regulāri	brauca	uz	slēpošanas	treniņiem	Priekuļu	biatlona	trasē.

Savas slēpošanas prasmes skolēni parādījuši Latvijas speciālās olimpiādes distanču 
slēpošanas sacensībās, kas notika biatlona un slēpošanas bāzē “Jankas”. Slēpotāji pār
steidza	ar	negaidītu	medaļu	birumu.	Viņi	pārveda	14	medaļas	individuālos	slēpojumos.	
Arī stafetē 1. vieta Spāres skolas 1. komandai un 3. vieta 2. komandai. 

Izglītojamie piedalījās S!FISCHER ziemas skolēnu čempionātā visos četros posmos. 
33 skolu kopvērtējumā mūsu skolas sportisti ieguva 8. vietu.

No 4. līdz 6. martam Artis Bētaks, 
Sintija Kozlovska, Markuss Bētaks 
piedalījās Latvijas Speciālās olimpiā
des Eiro/Āzijas distanču slēpošanas 
sacensībās Igaunijā Otepes pilsētā 
Baltijas slēpošanas centrā Tehvandi. 
Visi mūsu slēpotāji izcīnīja uzvaras 
savās slēpošanas disciplīnās. Stafetē 
Latvijas komanda izcīnīja uzvaru.

No 8. līdz 23. martam Agate Bēta
ka, Evita Freimane, Signija Fukse pie
dalījās Latvijas Speciālās olimpiādes 
Pasaules vasaras spēlēs Apvienotajos 
Arābu Emirātos pilsētā Abu Dabi, kur 
pārstāvēja Latvijas komandu. Signi
ja un Agate spēlēja meiteņu futbolu 
kopā ar citu speciālo skolu meite
nēm, Latvijai izcīnot 2. vietu – sudra
ba	medaļu.	Evita	spēlēja	badmintonu	
izcīnot	 zelta	medaļu	 dubultspēlē	 un	
4. vietu individuāli.

Valda Miķelsone,  
Skujenes pamatskolas direktores 
vietniece audzināšanas jomā

Skujenes pamatskolas 
komanda 26. martā piedalījās 
Cēsu Sporta skolas rīkotajās 
starpnovadu skolu “Tautas 
bumbas” sacensībās un “mazo” 
skolu grupā izcīnīja 1. vietu.

Sportistu sasniegumi

“Tautas bumbas” sacensībās

Skolotājs Jānis Freivalds, Agate Bētaka, Evita 
Freimane, Signija Fukse Abu Dabi

Nītaures kultūras nama 5.–9. un 10.–12. klašu deju kolektīvi “Šurumburums”. 
Foto: Jana Stūrīte

Foto: Viktorija Vildiņa
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Ēriks Bauers,  
sporta koordinators un metodiķis

Ar emocijām bagātām spēlēm 
noslēdzas sestais novadu skolu jauniešu 
čempionāts, kurš šogad tika izspēlēts 6 
posmos Zaubē, Līgatnē un Krimuldā.  
Jau	pirms	fināla	bija	 zināms,	ka	medaļas	
izcīnīs Zaube, Krimulda un Nītaure, bet 
secība, kāda tās tiks sadalītas, vēl varēja 
mainīties. 

Visdrošāk pirms fināla jutās Zaubes 
florbolisti, kuri 1. vietu varēja zaudēt 
tikai tādā gadījumā, ja tieši konkurenti 
“Krimulda” uzvar finālā, bet paši 

ierindotos vien 5. vietā. Savukārt 
krimuldiešiem pašiem vēl bija jādomā, 
kā nosargāt 2. vietu, jo “Nītaure” atpalika 
par 7 punktiem. Ja finālā Nītaurei izdotos 
uzvarēt, bet Krimulda paliktu 4. vietā, 
tad	 sudraba	medaļas	 izcīna	Nītaure,	 bet	
Krimulda bronza. 

Grupu turnīrs parādīja Zaubes 
apņēmību visu izdarīt pašiem, tika 
izcīnītas visas uzvaras  un 1. vieta, otro 
vietu ieņēma “Krimulda”, trešie “Nītaure”, 
bet	 labāko	 četriniekā	 iekļuva	 Amatas	
pamatskola. 

Zaube	 ar	 iekļūšanu	 labāko	 četriniekā	
jau nodrošināja sev uzvaru kopvērtējumā, 
turpinot apliecināt savu favorīta statusu, 
un pusfinālā pārspēja Amatu ar 2:1, 
bet finālā ar 3:2 uzveica Krimuldas 
florbolistus. Savukārt Krimulda varēja jau 
līksmot, kad pusfinālā uzvarēja Nītauri 
ar 2:0, kas nozīmēja, ka Krimulda šogad 
izcīna	 sudraba	 medaļas,	 bet	 Nītaurei	
bronza. Pirmo trīs vietu ieguvējas saņēma 
turnīra	galveno	balvu	–	biļetes	uz	Latvijas	
čempionāta florbolā finālspēlēm Arēnā 
Rīga 13. aprīlī. 

Par čempionāta labāko vārtsargu 
atzina	 Emīlu	 Kļaviņu	 (Krimulda),	
labāko	 spēlētāju	 balvas	 saņēma	 Edžus	
Mellēns, Sandijs Maksimovs (Zaube), 
Rodrigo Lopulovs (Krimulda) un Kristers 
Barānovs (Nītaure). 

Novadu skolu čempionātā florbolā 
triumfē Zaubes florbolisti

Ēriks Bauers,  
sporta koordinators un metodiķis

Jau par tradicionālu sporta forumu 
kļuvusi	Latvijas	Jaunatnes	olimpiāde,	kas	
reizi divos gados pulcē Latvijas labākos 
jaunos sportistus. Šogad vasaras olimpiā
de notiks Jelgavā no 5. līdz 7. jūlijam.

Iepriekšējās olimpiādēs Amatas nova
da sportistiem ir izdevies izcīnīt arī god
algotas vietas.  

Ja tu dzīvo, mācies, strādā vai vēlies 
pārstāvēt tieši Amatas novadu kādā no 
olimpiādē iekļautajiem sporta veidiem, 
aicinām tevi sūtīt pieteikumu, norādot 
vārdu, uzvārdu, pārstāvēto sporta veidu 
uz e-pastu eriks.bauers@gmail.com vai 

sazināties ar komandas pār stāvi pa tālr. 
28602877. 

Olimpiādes dalībnieku vārdiskie pie
teikumi individuālajos sporta veidos 
dalībai olimpiādes sacensībām jāiesūta 
sekretariātam līdz 2019.  gada 14. jūnija 
plkst. 24.00 atbilstoši pieteikuma elektro
niskajai formai. Pieteikumus pašvaldības 
komandas vadītājam jāiesūta ne vēlāk kā 
līdz 3. jūnijam. 

Dalībnieku	 vecuma	 ierobežojumus	
startam Olimpiādē nosaka attiecīgo spor
ta veidu nolikumi – specifikācijas. 

Vairāk informācijas par olimpiādi 
www.olimpiade.lv vai https://jelgava2019.
olimpiade.lv/lv/sakums.

Ēriks Bauers, 
sporta koordinators un metodiķis

30. martā Pārgaujas novada Stalbes 
vidusskolas sporta zālē notika piektā Lat
vijas čempionāta atlētiskajā vingrošanā 
1. posms. Sacensību programma paredzē
ja izpildīt četrus vingrinājumus – pietu
pienus ar svara stieni plecos, svara stieņa 
spiešanu	guļus,	pievilkšanos	kārienā	(sie
vietēm ar balstu) un svaru stieņa raušanu. 
Minētos vingrinājumus vajadzēja izpildīt 
plūsmas metodē ar maksimālo atkārtoju
mu skaitu un noteiktu svara lielumu pēc 
ķermeņa masas, vecuma un dzimuma ka
tegorijām. 

Amatas novadu jauniešu kategorijā 
pārstāvēja Edgars Stepanovs, sīvā konku
rencē izcīnīdams pirmo vietu. 

Pasākumu atbalstīja Latvijas Tautas 
sporta asociācija, Izglītības un zinātnes 
ministrija, Latvijas sporta federāciju pa

dome un Pārgaujas novada pašvaldība. 
Atgādinām, ka 3. posms norisināsies 

Amatas novada sporta un atpūtas svētkos 
Līvos 24. augustā, kur atlētiskā vingroša
na	jau	kļuvusi	par	sporta	svētku	tradīciju.	
Programmā: atspiedieni līdztekās, pie
vilkšanās, vēderpreses vingrinājums, sva
ru	stieņa	spiešana	guļus.	

Aicina pieteikties Latvijas Jaunatnes 
olimpiādei 2019  un pārstāvēt 
Amatas novadu

Ēriks Bauers,  
sporta koordinators un metodiķis

5. aprīlī norisinājās Cēsu novada čem
pionāta finālspēles, kur visas dienas ga
rumā tika izspēlētās pēdējās spēles un 
noskaidrots komandu vietu sadalījums. 
Čempionāta saldais ēdiens jeb izšķirošā 
fināla spēle norisinājās starp mūsu nova
da komandu “Amata” un Pārgaujas “Au
ciemu”. Atgādinām, ka “Amata” vispirms 
ceturtdaļfinālā	 tika	 galā	 ar	 “SK	 Fono”,	
bet	pusfinālā	pārspēja	 “Brenguļus”,	 savu
kārt “Auciems” attiecīgi tika galā ar “FLY 
Shots” un “Siguldu”. Šogad čempionātā 
piedalījās 12 komandas, bet nu finālā spē
kojās tikai divas labākās. 

Uzvarētāju noteikšana notiek divu 
spēļu	 rezultātā,	 un	 pirmajā	 duelī	 “Au
ciems” svinēja panākumu ar 3:1. Pirmo 
spēli pārliecinošāk iesāka “Amata”, taču 
nespēja izmantot izdevības, un otrajā pe
riodā svaru kausi pamazām nosvērās par 
labu oponentiem. 

Atbildes spēlē “Amatai” derēja tikai 
uzvara pamatlaikā, lai dueli ievestu izšķi

rošajā pagarinājumā, tāpēc laukumā tika 
gaidīta bezkompromisa cīņa. Spēli atkal 
labāk iesāka “Amata”, pirmos vārtus gūs
tot Laurim Skrastiņam un izvirzot savu 
komandu vadībā. Pēc tam amatiešiem 
bija vairākas iespējas rezultātu palielināt, 
bet neilgi pēc tam Edijs Vents panāca 
līdzsvaru 1:1, pirmajām periodam noslē
dzoties neizšķirti. 

Otrajā periodā jau vadībā izvirzījās 
“Auciems”	3:1,	bet	spēles	beigu	daļā	Ama
ta riskēja, noņemot vārtsargu. Vienus 
vārtus vēl atguva Aldis Smirnovs, taču 
atlikušos metienus “Auciems” raidīja jau 
tukšos vārtos, un beigu rezultāts 5:2. Lai 
arī “Auciems” izcīnīja čempionu titulu, 
šogad par rezultātu mūsu puiši nevar bē
dāties, godam nopelnītas sudraba meda
ļas.	

Čempionāta simboliskajā izlasē par 
turnīra labāko aizsargu tika atzīts Lau
ris Skrastiņš, bet labākā uzbrucēja balvu 
saņēma	Edžus	Mellēns.	Komandas	 labā
kā spēlētāja balvu saņēma Jānis Sīmanis. 
Paldies visiem atbalstītājiem un faniem. 
Uz tikšanos nākamajā sezonā.

Florbola sezona noslēdzas ar 
sudraba medaļām

Otrajā rindā no kreisās: Artis Smirnovs, Ēriks Bauers, Lauris Skrastiņš, Guntis Knēts, 
Uvis Grava, Uldis Zeile, Jānis Sīmanis, Edgars Jānis Plēģeris, Roberts Puriņš, Aldis Smirnovs. 
Pirmajā rindā: Kristaps Strazds, Armands Maksimovs, Raivis Vēzis, Edžus Mellēns, Jēkabs 
Berkolts, Ritvars Upe. Centrā vārtsargs Matīss Pēčs.

Atlētiskās vingrošanas 1. posms

Ēriks Bauers,  
sporta koordinators un metodiķis

Marta vidū, spītējot mainīgajiem laik
apstākļiem,	tomēr	izdevās	aizvadīt	Vidze
mes ziemas autosprinta noslēguma pa
sākumu, ko rallija draugi gaidīja ar īpašu 
nepacietību. 

Par pasākuma apmēru liecināja arī da
lībnieku	skaits,	jo	uz	starta	līnijas	dažādās	
autoklasēs	 izgāja	 126	 ekipāžas,	 aizvadot	
3 braucienus. Lielāko sajūsmu skatītāju 
vidū izrādīja ne vien mašīnu ātrums, bet 
arī trases ledus un straujie līkumi, sevišķi 

līkums pirms paša finiša, kur vilcēji pava
dīja	dienas	lielāko	daļu.	

Vidzemes ziemas autosprints 
finišē ar ātrumposmu Ģikšos

Foto: Nauris Slokenbergs

Edgars Stepanovs sacensībās

mailto:eriks.bauers@gmail.com
http://www.olimpiade.lv
https://jelgava2019.olimpiade.lv/lv/sakums
https://jelgava2019.olimpiade.lv/lv/sakums
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2019. gada martā 
Amatas novadā piedzimuši 2 bērni:
Nītaures pagastā – 1, Skujenes pagastā –1.

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!

Amatas novadā mūžībā 
aizgājuši

15., 29. 
aprīlī

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

16.,
 23., 30. 

aprīlī

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

17., 24. 
aprīlī

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

25. 
aprīlī

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

18., 25. 
aprīlī

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

Sveicam Amatas novada
jubilārus!

Amatas pagastā
Ilga Jansone

(26.03.1931.–9.03.2019.)
Ansis Āzis 

(13.11.1947.–28.03.2019.)

Nītaures pagastā
Andris Dombrovskis 

(22.02.1956.–20.03.2019.)
Inta Krastiņa 

(15.06.1938.–10.03.2019.)

Drabešu pagastā
Kārlis Āboliņš

(11.10.1937.–21.03.2019.)
Aina Milta

(11.08.1923.–20.03.2019.)
Marija Zariņa

(1.03.1943.–20.03.2019.)

Skujenes pagastā
Agrepina	Aļeksejeva

(23.06.1935.–10.03.2019.)

Ilze Eglīte, 
Ieriķu bibliotēkas vadītāja

7. aprīlī skaistu dzīves jubileju 
svinēja izcilā latviešu operdzie
dātāja  Solveiga Raja .

Solveiga (dzimusi Bērtulso
ne, vēlāk Zaltāne) Raja dzimusi 
Amatas pagastā. Viņas pirmā 
sko la ir Ieriķu astoņgadīgā skola. 
Jau skolas gados Solveiga dzie
dāja, dejoja un nodarbojās ar 
mākslas vingrošanu. Tas vēlāk 
noderēja mākslinieces gaitās. 
Mācības turpināja Jāzepa Me
diņa mūzikas vidusskolā, Jāzepa 
Vītola Latvijas Valsts konserva
torijā un Ļeņingradas konser
vatorijā. Kopā ar dzīvesbiedru, 
igauņu baletmeistaru Ennu Raju 
gadu aizvadīja Joškarolā un dar

bojās pilsētas muzikālajā teātrī. 
Pēc tam divus gadus Kazaņas 
operas un baleta teātrī. Tālākie 
dzīves	 ceļi	 aizveda	 uz	 Tallinas	
operu. 1976.  gadā dziedātāja 
kļuva	 par	 Rīgas	 Operas	 teātra	
solisti. Vairāk nekā 20 gadus vi
ņas	 dziļais,	 gaišais	 soprāns	 un	
neatkārtojamā personība apbūra 
operas apmeklētājus. Visspil gtāk 
Solveigas Rajas balss īpatnības 
un cilvēciskā būtība atklājās 
Džuzepes	Verdi,	Rudžero	Leon
kavallo	un	Džakomo	Pučīni	ope
rās. Neaizmirstamākās lomas, 
kuras viņa dziedāja uz Latvijas 
Nacionālās operas skatuves, bija 
Amēlija	Džuzepes	Verdi	“Masku	
ballē”, Violeta “Traviatā”, Toska 
Džakomo	 Pučīni	 “Toskā”	 u.c.	
Īpaša bija Salomes loma Rihar

Judīte Kalniņa, 
līnijdeju kolektīva “Tik un tā ...” 
dalībniece

Pēc veiksmīgām “Senioru 
kausa” sacensībām janvārī Zau
bes aktīvākās meitenes turpinā
ja	 ceļu	 deju	 pasaulē.	 9.  februārī	
Baložos	 notika	 III	 bērniem	 un	
jauniešiem veltītās līnijdeju sa
censības “Junioru kauss”.

Svinot Latvijas simtgadi, 
pirmo reizi tās bija atvērtas arī 
dejotājiem no citām valstīm. 
Jauniešu Tautas klasē kopā ar 
latviešu un lietuviešu meitenēm 
cīnījās mūsu Laura Viktorija 
Branta. Viņas vecuma grupā sa
centās 18 spēcīgas konkurentes. 
Pēc visām atlasēm Laura tika 
pusfinālā.

Sacensību garša un adrena

līns ir sajusts, tāpēc taciņa vijās 
tālāk  – 22., 23.  martā uz VIII 
Latvijas līnijdeju olimpiādi “Rī
gas kauss”, kurai gatavojās Lau
ra ar savu mammu Līgu. Laurai 
atkal spēcīga grupa – 16 dalīb
nieces. Šoreiz divu dienu laikā 
nācās visas trīs dejas izdejot trīs 
reizes.	 Vispirms	 ceturtdaļfinā
lā, tad pusfinālā un otrajā dienā 
arī finālā. Darbs un centība at
maksājās – Laurai 5. vieta. Liels 
prieks par rezultātu kāpumu. 
Mamma Līga šogad Līga star
tēja kvalifikācijas grupā Newco-
mer Diamond, kurā ir jau spē
cīgākas konkurentes. Rezultātā 
5.  vieta. Lai būtu labs rezultāts, 
ir	ļoti	daudz	jāstrādā.	Nolikumā	
ir	dota	mūzika	un	deju	soļi,	viss	
pārējais – roku kustības, tēls, 
ķermeņa valoda, tērpi – jāveido 

Līnijdeju karuselis turpinās
pašām. Meitenes ar to tika galā 
ļoti	 labi.	 Liels	 paldies	 jāsaka	 arī	
tētim Gatim, arī viņa plecs ir jū
tams, palīdzīga roka un kritisks 
skats no malas ir noderīgs.

Rīgas kausā piedalās ne tikai 
solo dejotāji, dejo arī komandas. 
Piedalījās arī Ģikšu kolektīvs 
“Country Girls”. Kaimiņu mei
tenes piedalījās divās vērtēšanas 
grupās – kā kantri klasiskā ko
manda un standarta līnijdeju ko
manda. Vienā deja tika noteikta, 
bet otrā bija jāizvēlas un jāizvei
do pašām. Šogad abās vērtēšanas 
grupās “Country Girls” ieguva 
1. vietas. Apsveicam!

Kopumā veiksmīgas sacensī
bas. Un tā šī sezona ir beigusies. 
Gaidīsim jauno, gatavosimies, 
mācīsimies, rūdīsimies. Lai ne
zūd pacietība un darba prieks!

Simtu jaunu domu dod viens mirklis, 
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis, 
Tūkstoš mirkļu ir ikkatrā dienā. 
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi?

Novadniecei Solveigai Rajai 75
da Štrausa operā “Salome”, kuru 
viņa veidoja ar visu personības 
un ķermeņa grāciju. Pati Solvei
ga Raja presē atzinusi, ka viņas 
dvēseles loma bijusi  titulloma  
Bellīnī operā ”Norma”. Solvei
gas balss skanējusi ne tikai Lat
vijā, bet arī daudzviet pasaulē 
– Baltkrievijā, Gruzijā, Moldo
vā, Bulgārijā, Dānijā, Norvēģijā, 
Somijā, Šveicē, Kanādā un citur. 
Tagad	 māksliniece	 daļu	 laika	
velta, nododot savu pieredzi jau
nākai paaudzei.

2014. gadā LNO Gada balvas 
operai apbalvošanas ceremonijā  
balvu	“Leģendārs	mūžs	mākslā“	
pasniedza arī operdziedātājai 
Solveigai Rajai. Savukārt 2017.
gadā Solveigu Raju uzņēma Te
ātra Zelta fondā, kurā uzņem 
tikai māksliniekus, kas devuši 
lielu ieguldījumu teātra nozarē. 
Latvijas simtgades svinību laikā 
Solveiga Raja saņēma valsts ap
balvojumu par nopelniem kul
tūrā un spilgtu radošu devumu 
Latvijas operas mākslā –Triju 
Zvaigžņu	 ordeni.	 Saņemot	 aug
sto apbalvojumu Solveiga Raja 
teica: “Māksla Latvijā ir nesusi 
gaismu un mīlestību, un es esmu 
maza	daļiņa	no	tā.“

Solveiga  Raja decembrī  vie
sojās Ieriķu bibliotēkā. Viņas vi
tālā personība un mākslinieces 
starojums visus apbūra, un sa
runas raisījās draudzīgā un sirs
nīgā noskaņā. Skatījām fotog
rāfijas un klausījāmies atmiņu 
stāstos par skolas laiku Ieriķos, 
mākslinieces gaitām mākslas 
pasaulē. Ieriķu bibliotēkas viesu 
grāmatā māksliniece ierakstīja 
“Māksla ir Gaismas un Mīlestī
bas izpausme.”

Sveicam mākslinieci skaistajā 
dzīves jubilejā! Vēlam nerimsto
šu dzīvesprieku un veselību!

Inese Roze,  
Drabešu muižas Amatu mājas vadītāja

Aprīlī	 jau	 vienpadsmito	 gadu	 dažādu	 prasmju	
meistari 155 norises vietās Latvijā gaidīja apmeklē
tājus projektā “Satiec savu meistaru!”. Šogad  meis
tari interesentus iepazīstināja ar aušanas, adīšanas, 
tamborēšanas, izšūšanas prasmēm, kokamatnie cību, 
keramiku,	 dažādiem	 mūzikas	 instrumentiem,	 lat
viskām dziesmām un dančiem un daudz citām in
teresantām	lietām.	Arī	Drabešu	muižas	Amatu	māja	
katru gadu aktīvi piedalās šajā akcijā. 

Šogad interesentiem bija iespēja apgūt tekstilmo
zaīkas origami tehniku Ditas Ziemeles vadībā, mā
cīties virpot mālu pie podnieka Eināra Dumpja un 
gatavot senus Vidzemes ēdienus kopā ar Inesi Rozi. 

Tika	gatavoti	kartupeļu	„rīsi”,	„gaļas	pods”	un	žā
vētu ābolu saldais. Visi ēdieni apmeklētājos izraisīja 
lielu	interesi	un	atziņu,	ka	tādi	nav	ēsti	un	ir	ļoti	gar
šīgi. Šādus ēdienus pagājušā gadsimta trīsdesmitajos 
gados	gatavojusi	Kristīne	Šmite	no	Priekuļu	pagasta	
“Lejasciema” mājām. Paldies “Lejasciema” tagadējai 
saimniecei Guntai Bērzlejai par dalīšanos ar vecmā
miņas receptēm!

Satiec savu meistaru Drabešu muižas 
Amatu mājā

Amatu māja akcijā piedalās kopš 2012. gada, 
pasākumu rīko biedrība “Tradicionālās kultū
ras iniciatīvu centrs „KasTe””, finansiāli atbalsta 
Amatas novada pašvaldība. 

Māla virpošana. Foto: Evija Zvejniece
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