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

Amatas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums Nr. 133
2020. gada 16. marts 

 PASĀKUMU KALENDĀRS

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

20.
marts

Dziedošo aktieru apvienība “Žerāri”. Valmieras 
teātra aktieru Imanta Strada, Ģirta Rāviņa, Emīla 
Zilberta koncerts. 
Ieeja: 5 EUR, skolēniem un senioriem: 3 EUR
Nītaures kultūras namā plkst. 19.00

25. marts
1949. gada 25. marta deportāciju piemiņas 
brīdis M. Vanagas muzejā. 
Pie svētakmens (“Doles 2”, Amatas pag.) plkst. 13.00

27. marts

Amatas novada mūzikas un mākslas skolas 
labdarības pēcpusdiena – koncerts. 
Ieeja bez maksas
Nītaures kultūras namā plkst. 18.00 

28. marts

Koru sadziedāšanās koncerts
Piedalās kori no Amatas, Juanpiebalgas, Līgatnes, 
Runas un Vecpiebalgas novada. Ieeja bez maksas
Zaubes pamatskolas zālē plkst. 17.00. 

28. marts

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Amata” 
20 gadu jubilejas koncerts. Piedalās arī deju 
kolektīvi “Trejdeviņi”, “Atāls”, “Rūdolfs”, “Naukšēni”.
Amatas kultūras centrā plkst. 18.00. Ieeja bez 
maksas
Plkst. 21.00 balle ar grupu “Kalvadoss”. 
Ieeja ballē 3.00 EUR

28. marts
Senais augs sējas idra. Sēklu maiņa
Āraišu Ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju 
centrā plkst. 13.00. Ieeja bez maksas

3. aprīlis
Pašdarbnieku koncerts “Svētku rakstus izrakstīt” 
Nītaures kultūras namā plkst. 18.00
Ieeja bez maksas 

5. aprīlis

Lekcija “Brāļu draudzes kustības pienesums 
Latvijas mūzikas attīstībā”
Vadīs J. Klotiņš, Valsts prezidenta ārštata padom
nieks vēsturiskās atmiņas un piederības jautāju
mos. Ieeja bez maksas
Drabešu Jaunajā pamatskolā, Drabešos
 plkst. 14.30 

11. aprīlis
Lieldienu ripas spēle. 
Latvijas ripas spēles čempionāts. Ieeja bez maksas
Drabešu muižā, sporta laukumā plkst. 12.00 

11. aprīlis

Lieldienas jau rīt!
Lieldienu rotaļas, šūpošanās un šūpoļu rotāšana, 
olu medības pašu svētku galdam, Lieldienu 
tirdziņš, garda zupa un citas aktivitātes.
Tirdziņš apmeklētāju centrā – bez maksas.
Tālākā teritorijas apskate (iekļaujot aktivitātes) par 
standarta cenām.
Āraišu Ezerpils arheoloģiskajā parkā plkst. 11.00

12. aprīlis
Lieldienu spēles ģimenēm ar bērniem
Ieeja bez maksas. Sīkāka informācija sekos.
Zaubē plkst. 14.00 

12. aprīlis

Lieldienu lustes Skujenē! Dziesmas, dejas, mīklu 
minēšana, radošās darbnīcas, krāsoto olu izstāde, 
olu ripināšana. Iespēja aplūkot un samīļot trušus.
Ieeja bez maksas
Skujenes tautas namā plkst. 12.00 

13. aprīlis

Muzikāla Lieldienu izrāde bērniem “Otiņas 
un Krāsiņas lielā diena”. Izrāde ar bērnu 
līdzdarbošanos. Ieeja bez maksas 
Amatas kultūras centrā plkst. 11.00  

18. aprīlis
Latvijas čempionāts atlētiskajā vingrošanā 
(2. posms). Dalība bez maksas 
Zaubes pamatskolā plkst. 11.00. 

Laura Lēģere,
Āraišu Ezerpils arheoloģiskā 
parka arheoloģe

Latvijas arheologu biedrība 
kopš 2014. gada katru gadu iz
raugās kādu no Latvijas Arheo
loģiskajiem pieminekļiem, kam 
pievērst īpašu uzmanību.

2020.  ga  da 17. septembrī 
arheo lo gam Jānim Apalam būtu 
apritējuši 90 gadi, un, godinot 
viņa piemiņu un paveikto, Lat
vijas Arheologu biedrība par 
2020.  gada arheoloģijas piemi
nekli ir pasludinājusi Āraišu 
ezerpili.

Latvijas teritorijā zināmas 
vien desmit ezerpilis, starp 
kurām Āraišu ezerpils ir vienīgā, 
kurā notikuši plaši arheoloģiskie 
pētījumi, un to rezultātā tapusi 
arī seno latgaļu apdzīvotās salas 

apbūves rekonstrukcija.
Āraišu ezera saliņa kā arheo

loģisks objekts zināma no 19. 
gadsimta otrās puses, kad tur 
notika nelieli pārbaudes izra
kumi. Plašāka izpēte Jāņa Apala 
vadībā tika uzsākta 1965.  gadā 
un ar pārtraukumu kopumā no
risinājās 10 sezonas. Izpētē kon
statēja 5 apbūves kārtas, turpat 
pusotra simta atsevišķu koka 
celtņu paliekas, tika iegūts ļoti 
bagātīgs 9.–10. gadsimta arheo
loģiskais materiāls – darbarīki, 
rotas, keramika un citi atradumi.

Neparasti labi saglabājušās 
apbūves paliekas, dažādas at
rastās koka ēku detaļas rosinā
ja domāt par ezerpils apbūves 
rekonstrukcijas iespējām. Re
konstrukcijai J.  Apals izvēlējās 
hronoloģiski senāko, vislabāk 
saglabājušos 9. gadsimta apbūvi 

Āraišu ezerpils – 2020. gada 
arheoloģijas piemineklis

un kopā ar arhitektu Dz.  Dribu 
izstrādāja visa kompleksa re
konstrukcijas projektu mērogā 
1:1. 1981.  gadā uzcēla pirmo 
dzīvojamās ēkas rekonstrukciju, 
bet plašāka ezerpils rekonstruk
cijas celtniecība izvērtās, sākot 
ar 1990. gadu.

Šobrīd apmeklētāji Āraišu 
Ezerpils arheoloģiskajā parkā 
var apskatīt daļēju ezerpils re
konstrukciju, kas šovasar tiks 
papildināta ar aizsargceltnes 
fragmentu ieejas daļā. Visu gadu 
paredzētas dažādas ar arheolo
ģiju saistītas aktivitātes: akmens 
laikmeta mājokļu atjaunošanas 
talka Meitu salā 18.  aprīlī, pa
stāvīgās ekspozīcijas atklāšana 
apmeklētāju centra jaunuzcel
tajā ēkā, Arheoloģijas dienas no 
15.  līdz 21.  jūnijam, J. Apalam 
veltīta konference 17. septembrī. 

Par projektu virzību

Foto: Ragnar Vutt

Elita Eglīte,
Amatas novada domes 
priekšsēdētāja

Amatas novadā uz 2020. gada 
1. janvāri pēc PMLP datiem re
ģistrēti 5404 iedzīvotāji: Amatas 
pagastā 671, Drabešu pagastā 
2429, Nītaures pagastā 766, Sku
jenes pagastā 832, Zaubes pa
gastā 706.

ES struktūrfondu projektu sa
gatavošanas un ieviešanas laiks 
ir birokrātiski garš – dokumen
tācijas sagatavošana, iepirku
mi, līgumi, finanses un tikai tad 
darbi. Projekti turpinās vairākus 
gadus – tā līdz pat 2020.  gada 
jūlijam turpināsies Āraišu Ezer

pils ekspozīcijas izveide un aiz
sargceltnes izbūve. Turpināsies 
arī iesāktie ceļu būves darbi 
pašvaldības ceļam SišiĶēči. Jau 
marta mēnesī tiks noslēgti būv
darbu līgumi infrastruktūras 
projektos – Lielās ielas atjauno
šana, Cecīļu un Kumadas ielas 
krustojuma pārbūve Ieriķos, 
Nītaures gājēju celiņa pārbūve 
un pašvaldības autoceļa Puškina 
karjers–Celmiņi pārbūve Dra
bešu pagastā. Pateicoties labiem 
laika apstākļiem, Spāres ciematā 
aktīvi turpinās ēku pārbūve dein
stitucionalizācijas projektā. Ir 
sagatavota un tiek saskaņota teh
niskā dokumentācija Līvu gājēju 
celiņam. Priecīga ir ziņa par ve

selību veicinošā projekta turpi
nāšanu no ES fondu līdzekļiem.

Apkopojot VID informāci
ju par valsts budžetā ieskaitīto 
ienākuma nodokli, redzamas 
novada pagastu ekonomiskās at
šķirības. 71% no visa iemaksātā 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 
neskaitot pašvaldības iestādes, ir 
no Drabešu pagasta.

Šajā periodā atsevišķi projekti 
ir paredzēti uzņēmējdarbības at
balstam.

Bez ES fondu līdzekļiem ak
tīvi turpinām gan ikdienas, gan 
lielākus remontdarbus katrā no 
mūsu pagastiem.

Košas Lieldienas un siltu, 
saulainu pavasari!

Lieldienās ik pavasari,
Apkārt rikšo zaķu bari.
Visās mājās čakli strādā,
Un par raibām olām gādā.



www.amatasnovads.lv2

11. februārī domes ārkārtas sēdē lēma 
par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA pro
jekta „Pašvaldības grants ceļa Ķēči– Siši 
pārbūve”, Nr. 1909A00702000065, rea
lizācijas nodrošināšanai.

19. februārī domes sēdē lēma par:
•	 Amatas	 novada	 pašvaldības	 amata	

vienību saraksta apstiprināšanu;
•	 Tūrisma	un	Āraišu	Ezerpils	nodaļas	

darbības uzsākšanu un Amatas novada 
pašvaldības amata vienību saraksta ap
stiprināšanu;

•	 Amatas	novada	pašvaldības	saistošo	
noteikumu Nr. 3 “Grozījumi Amatas no
vada pašvaldības 18.09.2019. saistošajos 
noteikumos Nr. 8 “Amatas novada pašval
dības nolikums”” apstiprināšanu;

•	 Amatas	novada	pašvaldības	saistošo	
noteikumu Nr. 4 “Grozījumi Amatas no
vada pašvaldības 22.01.2020. saistošajos 
noteikumos Nr. 2 “Amatas novada pašval
dības budžets 2020.  gadam”” apstiprinā
šanu;

•	 grozījumiem	 Amatas	 novada	 paš
valdības īpašumu atsavināšanas un dzīvo
jamo māju privatizācijas komisijas sastā
vā un nolikumā;

•	 grozījumiem	 Amatas	 novada	 do
mes 27.09.2017. sēdes lēmumā Nr. 6 
“Par grozījumiem Amatas novada do
mes 26.09.2013. sēdes lēmumā Nr. 7 „Par 
Amatas novada pašvaldības izglītības ies
tāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstip
rināšanu””;

•	 „Zaubes	 savvaļas	 kulinārā	 festivāla	
2020” cenu apstiprināšanu;

•	 projekta	 iesniegšanu	 Valsts	 zivju	
fonda pasākumā “Zivju resursu pavairo
šana un atražošana publiskajās ūdenstil
pēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir 
valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī pri
vātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēša
na, vēžošana vai zemūdens medības”;

•	 projekta	 iesniegšanu	 biedrības	
“Cēsu rajona lauku partnerība” atklātā 
konkursā Latvijas Lauku attīstības prog
rammas 2014.–2020. pasākuma “Atbalsts 
LEADER vietējai attīstībai” apakšpasāku
mā “Darbību īstenošana saskaņā ar sa
biedrības virzītas vietējās attīstības stra
tēģiju”;

•	 Amatas	novada	pašvaldības	iestādes	
Amatas novada Spāres pamatskolas īpa
šumā esošās kustamās mantas – vieglās 
pasažieru automašīnas VW  Caravelle, 

Amatas novadā
2020. gada 19. februārī

APSTIPRINĀTI ar Amatas novada 
domes 19.02.2020. sēdes lēmumu 
(protokols Nr. 5, 3.§).

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašval
dībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu 
un 24. pantu.

 
Izdarīt grozījumus Amatas novada 

pašvaldības 18.09.2019. saistošajos notei
kumos Nr. 8 “Amatas novada pašvaldības 
nolikums” un izteikt 7.1. punktu šādā re
dakcijā:

“7.1. Nodaļas:

Amatas novadā
2020. gada 19. februārī

APSTIPRINĀTI ar Amatas novada do
mes 19.02.2020. sēdes lēmumu (protokols 
Nr. 5, 4.§).

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī
bām” 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. 
panta pirmās daļas 2. punktu un 46. pan
tu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. 
pantu.

Amatas novada pašvaldība izsludina Amatas novada Spāres pamatskolas kus
tamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW  Caravelle, valsts reģ. Nr. 
ET  6613, izsoli.

Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājaslapā 
www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāku informāciju par izso
lāmo kustamo mantu iespējams uzzināt, sazinoties ar Amatas novada pašvaldības 
darbinieku Juri Susekli, tālrunis 27867353.

Izsole notiks 2020. gada 20. martā plkst. 10.00 Amatas novada pašvaldības ēkā 
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē 
var iesniegt personīgi vai elektroniski, kā arī ar pilnvarotās personas starpniecību 
Amatas novada domē līdz 2020. ga da 18. marta plkst. 17.00, epasts: maris.timer
manis@amatasnovads.lv.

Kustamās mantas sākumcena 145,00  EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no 
izsolāmās mantas nosacītās cenas, t.i.,14,50 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājuma naudu Amatas 
novada Spāres pamatskolas AS SEB bankas, kods UNLALV2X, kontā 
LV65UNLA0004014130847.

Par automašīnas izsoli

Saistošie noteikumi Nr. 4
“Grozījumi Amatas novada pašvaldības 
22.01.2020. saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Amatas novada pašvaldības budžets 
2020. gadam””

Izdarīt Amatas novada pašvaldības 
22.01.2020. saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Amatas novada pašvaldības budžets 
2020. gadam” šādus grozījumus:

Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt grozījumus Amatas no

vada pašvaldības savstarpējos norēķinos 
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakal
pojumiem tāmē 2020. gadam saskaņā ar 
pielikumu Nr. 3.”

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

Saistošie noteikumi Nr. 3
“Grozījumi Amatas novada pašvaldības 
18.09.2019. saistošajos noteikumos Nr. 8 
“Amatas novada pašvaldības nolikums””

7.1.1. Dzimtsarakstu nodaļa;
7.1.2. Teritorijas attīstības un nekusta

mā īpašuma nodaļa; 
7.1.3. Komunālās saimniecības nodaļa;
7.1.4. Sociālais dienests;
7.1.5. Finanšu nodaļa;
7.1.6. Lietvedības nodaļa;
7.1.7. Darba aizsardzības, civilās aiz

sardzības un administratīvās lietvedības 
nodaļa; 

7.1.8. Tūrisma un Āraišu Ezerpils no
daļa.”

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2020. gada 1. martā.

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

valsts reģ. Nr. ET 6613, nodošanu atsavi
nāšanai un izsoles noteikumu apstiprinā
šanu;

•	 nekustamā	īpašuma	“Sorķi”,	Drabe
šu pagasts, Amatas novads, ar kadastra 
Nr. 42460030040, atsavināšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Skujiņas”-3,	
Skujenes pagasts, Amatas novads, ka
dastra Nr. 42789000078, atsavināšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Skujiņas”-7,	
Skujenes pagasts, Amatas novads, ka
dastra Nr. 42789000079, atsavināšanu;

•	 deklarētās	 dzīvesvietas	 anulēšanu	
(3 jautājumi);

•	 atļaujas	 pagarināšanu	 lauksaimnie
cības zemes ierīkošanai meža zemē ne
kustamajā īpašumā [..];

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	 īpašu
ma „Dzintarnieki” sadalīšanu;

•	 Skujenes	pagasta	nekustamā	īpašu
ma „Pie Druviņām” sadalīšanu;

•	 Amatas	 pagasta	 nekustamā	 īpašu
ma [..] zemes vienības ar kadastra apzī
mējumu [..] sadalīšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	 īpa
šuma „Kalna Saulītes” zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 42460020582 sada
līšanu;

•	 Skujenes	pagasta	nekustamā	īpašu
ma [..] zemes vienības ar kadastra apzī
mējumu [..] sadalīšanu;

•	 zemes	ierīcības	projekta	apstiprinā
šanu Drabešu pagasta nekustamā īpašu
ma [..] sadalīšanai;

•	 zemes	ierīcības	projekta	apstiprinā
šanu Skujenes pagasta nekustamā īpašu
ma [..] sadalīšanai;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	 īpašu
ma [..] adreses apstiprināšanu;

•	 Drabešu	pagasta	nekustamo	 īpašu
mu “Airītes 1” un “Airītes” apvienošanu 
un adreses apstiprināšanu;

•	 Amatas	 pagasta	 nekustamā	 īpašu
ma [..] nosaukuma un adreses maiņu;

•	 nekustamā	īpašuma	nodokļa	atvieg
lojumiem politiski represētajām perso
nām (4 jautājumi);

•	 nekustamā	īpašuma	nodokļa	pārrē
ķinu Drabešu pagasta nekustamajam īpa
šumam [..];

•	 nekustamā	īpašuma	nodokļa	pārrē
ķinu Nītaures pagasta nekustamajam īpa
šumam [..];

•	 zemes	 nomas	 līgumu	 apstiprināša
nu.

Nākamā domes sēde – 18. martā 
plkst. 15.30 

Amatas novada pašvaldības 
domes sēdē

Benita Brila,
Vidzemes slimnīca

Ja jums ir akūta elpceļu saslimšana: 
pēkšņs sākums un vismaz viens no simp
tomiem  – paaugstināta ķermeņa tempe
ratūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trū
kums – 14 dienu laikā pēc atgriešanās no 
Ķīnas un citām vīrusa skartajām valstīm 
vai pēc kontakta ar pacientu, kuram ap
stiprināta koronavīrusa jeb COVID19 
infekcija, sazinieties ar neatliekamo me

Informācija pacientiem par 
koronavīrusu

dicīnisko palīdzību. Pie pacientiem dosies 
ārstniecības persona un paņems analīžu 
materiālu laboratoriskai pārbaudei, bet pa
šam pacientam jāpaliek mājās karantīnā. 

Vidzemes slimnīca, tāpat kā citas ārst
niecības iestādes Latvijā, ir izstrādājusi 
pasākumu plānu sākotnējai rīcībai jaunā 
koronavīrusa (COVID19) infekcijas aiz
domu gadījumā un attiecīgi ir apmācīts 
personāls.

Vairāk informācijas: https://spkc.gov.
lv/lv/aktualitates/get/nid/757

Lai pasargātu sevi no saslimšanas, ai
cinām iedzīvotājus bieži mazgāt rokas ar 
ziepēm, kā arī lietot roku dezinfekcijas 
līdzekli.

Klepojot vai šķaudot aizsedziet muti 
ar elkoņa iekšpus vai lietojiet vienreiz 
lietojamās salvetes, kuras uzreiz izmetiet 
atkritumu tvertnē. 

Neaiztieciet acis, degunu un muti, jo 
pieskaroties ar rokām dažādām virsmām, 
uz tām var nonākt vīruss.

Izvairieties no tuva kontakta ar cilvē

ku, kurš slimo ar akūtu elpceļu infekciju. 
Iedzīvotājus aicinām izvērtēt nepiecie

šamību doties uz vīrusa skartajiem reģio
niem!

Aktuālākajai informācija par CO
VID19 sekojiet līdzi:  https://spkc.gov.lv/
lv/aktualitates/get/nid/757

Informācijas avots: 
World Health Organization 
(Pasaules Veselības Organizācija)

Kā izvairīties no saslimšanas ar 
COVID-19?

http://www.amatasnovads.lv/
mailto:maris.timermanis@amatasnovads.lv
mailto:maris.timermanis@amatasnovads.lv
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
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Zane Pīpkalēja, 
Amatas novada pašvaldības 
projektu vadītāja

Kopš 2019.  gada decembra Amatas 
pagasta Spārē notiek būvdarbi, lai trīs 
Spāres pamatskolas teritorijā esoša
jās ēkās izveidotu infrastruktūru, kurā 
sniegt jaunus sociālos pakalpojumus 
personām ar garīga rakstura vai funk
cionāliem traucējumiem. Saskaņā ar 
noslēgtajiem būvdarbu līgumiem darbus 
visos trīs objektos veic SIA “SANART”.

Kā iepriekš ziņots, projektā “Pa
kalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna īsteno
šanai Amatas novada Spārē” (projekts 
nr. 9.3.1.1/18/I/018) ir plānota divu ēku 
pārbūve un vienas ēkas atjaunošana Spā
res pamatskolas teritorijā. Projekta uz
devums ir pielāgot ēkas, lai tajās iespē
jams sniegt dažādus sabiedrībā balstītus 
sociālos pakalpojumus pilngadīgām per
sonām ar garīga rakstura traucējumiem 
un bērniem ar funkcionāliem traucēju
miem un viņu likumiskajiem pārstāv
jiem.

Ņemot vērā piemērotos laika aps
tākļus, būvdarbi norit visās trīs ēkās. 
Ēkā, kurā plānots sociālās rehabilitācijas 
centrs bērniem ar funkcionāliem trau
cējumiem un viņu likumiskajiem pār
stāvjiem, ir pabeigta telpu pārbūve un, 
izvērtējot klimatiskos apstākļus, tuvāka

Jānis Mergups-Kutraitis,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras 
sabiedrisko attiecību speciālists

Ar 2020. gada martu Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) 
atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu, 
t.i., dosies maksimāli tuvu traktortehni
kas atrašanās vietai veikt valsts tehnisko 
apskati.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī 
pirms pavasara darbu uzsākšanas, trak
tortehnika un tās piekabes jāsagatavo un 
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. 
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derī
gai atbilstošas kategorijas traktortehnikas 
vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas 
apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. 
Tāpat atgādinām, ka par VTUA sniegta
jiem pakalpojumiem varēs samaksāt TI
KAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Traktortehnikas īpašniekus aicinām 
taupīt savu laiku un izmantot interaktīvu 
valsts tehniskās apskates rīku/karti ik
dienas darbu plānošanā, kuru var atrast 
VTUA tīmekļa vietnē (www.vtua.gov.lv), 
sadaļā “Tehniskās apskates“. Tajā jebkurš 
interesents var meklēt vajadzīgo laiku vai 
traktortehnikai pietuvināto apskates vie
tu, vadoties pēc kartes lietošanas pamā
cības.

Traktortehnikas un tās piekabju ik
gadējās valsts tehniskās apskates grafi
kus  (plānotās) var skatīt vai lejupielādēt 
arī Latvijas Atvērto datu portālā, Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūras sada
ļā. Ieteikums – atverot pielikumu, sākt 

meklēt pēc novada un vietas. Tāpat valsts 
tehniskās apskates grafikus var meklēt 
novada pašvaldībā (klientu apkalpošanas 
centros, preses izdevumos, tīmekļa viet
nē).

Tehniskā apskate ārpus birojam pie
gulošās teritorijas tiek veikta iespējami 
tuvu traktortehnikas atrašanās vietai (pēc 
iepriekš saplānota izbraukuma grafika) 
vai individuāli vienojoties ar inspektoru 
(izsaukums). VTUA izziņotajā traktor
tehnikas tehniskās apskates izbraukuma 
grafika vietā var ierasties jebkura trak
tortehnikas vienība tehniskās apskates 
veikšanai.

VTUA lauksaimniekus arī aicina lai
kus pieteikties augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas iekārtu pārbaudēm, jo, līdzīgi 
kā ar tehniskajām apskatēm, pārbaudes 
tiek veiktas visā Latvijas teritorijā. Ar 
prasībām augu aizsardzības līdzekļu lie
tošanas iekārtu pārbaudēm var iepazīties 
VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā “Smidzinā
tāju pārbaudes”.

Tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi 
nodrošināt cilvēku veselībai, dzīvībai un 
apkārtējai videi nekaitīgas traktorteh
nikas un tās piekabju piedalīšanos ceļu 
satiksmē. Tehniskā apskate tiek veikta, 
lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko 
stāvokli, kā arī, lai aktualizētu transport
līdzekļu un to vadītāju valsts reģistru un 
traktortehnikas un tās vadītāju informa
tīvo sistēmu, atklātu meklēšanā esošos 
transportlīdzekļus un veiktu normatīva
jos aktos noteiktās kontroles funkcijas, 
kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē.

Sākas traktortehnikas valsts 
tehnisko apskašu sezona

jā laikā tiek plānota jumta nomaiņa. Bū
tiski pārbūves darbi notiek ēkā, kas atro
das pie siltumnīcas un kurā tiks veidots 
dienas aprūpes centrs ar specializētajām 
darbnīcām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem. Šobrīd ir uzsākta šīs ēkas 
ārsienu siltināšana. Savukārt esošajā in
ternāta ēkā, kurā plānots izveidot grupu 
dzīvokļu pakalpojumu notiek iekšdarbi, 
lai telpas un to aprīkojums atbilstu per
sonu ar funkcionāliem traucējumiem 
vajadzībām. 

Projekta attiecināmie izdevumi ir 
373 889,21 EUR, tai skaitā ERAF finan
sējums 208 053,65 EUR un valsts budže
ta līdzfinansējums 9833,66 EUR. 

Projekts „Pakalpojumu infrastruktū
ras attīstība deinstitucionalizācijas plāna 
īstenošanai Amatas novada Spārē” (pro
jekts nr. 9.3.1.1/18/I/018) tiek realizēts 
darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruk
tūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un 
personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei 
un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pa
sākuma “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai” pirmajā un otrajā projektu 
iesniegumu atlases kārtā.

Aktīvi norit būvdarbi 
deinstitucionalizācijas projekta 
īstenošanai Spārē

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

NĪTAURĒ

DRABEŠOS

https://data.gov.lv/dati/dataset/traktortehnikas-un-tas-piekabju-ikgadejas-valsts-tehniskas-apskates-grafiki-planotas
https://data.gov.lv/dati/dataset/traktortehnikas-un-tas-piekabju-ikgadejas-valsts-tehniskas-apskates-grafiki-planotas
https://data.gov.lv/dati/dataset/traktortehnikas-un-tas-piekabju-ikgadejas-valsts-tehniskas-apskates-grafiki-planotas
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Māra Skrinda, 
Drabešu Jaunās pamatskolas 
direktores vietniece

28.  februārī Drabešu Jaunajā 
pamatskolā tika svinīgi atklāta 
jaunā daudzfunkcionālā mākslas 
klase. Par vietu, kur radīt māks
lu, tika izvēlēta telpa, kura ag
rāk kalpojusi gan kā mājturī
bas klase, gan kā bibliotēka un 
pērn arī kā pirmsskolas vasaras 
dežūrgrupa. Pēc remontdarbu 
pabeigšanas un labiekārtošanas 
darbiem telpa pārvērtusies līdz 
nepazīšanai – tā beidzot ir iegu
vusi savu veidolu, savu elpu un 
īpašu auru, ko ar laiku papildi
nās arī skolēnu radošās idejas un 
sasniegumi mākslā. Šajā klasē 
ir radīti ideāli apstākļi, lai sko
lēnos veicinātu dziļāku interesi 
par mākslu un kultūru, lai rosi

Elita Eglīte,
Amatas novada domes 
priekšsēdētāja

19. februārī Amatas novada 
domes priekšsēdētāja Elita Eglī
te tikās ar Amatas novada izglī
tības iestāžu direktoriem un iz
glītības pārvaldes speciālistiem, 
lai pārrunātu paveikto un vēl 
veicamo kvalitatīvas un piepra
sījumam  atbilstošas izglītības 
piedāvājuma nodrošināšanā vi
sās izglītības pakāpēs. 

Pirmsskolas izglītības jomā 
visās iestādēs ir daudz priecīgu 
ziņu par paveikto. Šobrīd mūsu 
bērnudārzos netrūkst darbinie
ku, strādā pieredzējuši skolotāji 
un skolotāju palīgi. Kvalitatīvi 
darbu uzsākusi jauna metodiskā 
darba vadītāja pirmsskolas jomā 
Dz. Kazaka. Lieliska sadarbība 
ar vecākiem izveidojusies Zau

Baiba Šelkovska, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Vidzemes plānošanas reģionā

Kopā 21 izglītības iestāde no 
astoņām Vidzemes plānošanas 
reģiona pašvaldībām godam 
finišēja 2019. gada skolu sacen
sībā “Efektīvs enerģijas patēriņš 
izglītības iestādēs”. 21.  febru
ārī Kocēnu pamatskolā ar lielu 
lepnumu un prieku Vidzemes 
plānošanas reģions paziņoja tās 
skolas, kuras 2019. gadā sasnie
dza vislielāko enerģijas ietaupī
jumu.

Grupā, kurā tika apkopoti dati 
gan par patērēto elektroenerģiju, 
gan siltumenerģiju, 1. vietu izcī
nīja Kocēnu novada Kocēnu pa
matskola, 2019. gadā samazinot 
enerģijas patēriņu (elektrība un 
siltums) par 18,52%. 2. vietā ie
rindojās Priekuļu novada Liepas 
pamatskola ar 13,84%, bet 3. vie
tā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija 
ar 12,81%.

Savukārt grupā, kurā startēja 
skolas, uzskaitot tikai elektro
enerģijas patēriņu, godpilnajā 
1.  vietā Smiltenes novada Bils
kas pamatskola ar samazināto 
enerģijas patēriņu 14,91% apmē
rā. 2. vietā arī Smiltenes novada 
Variņu pamatskola ar 13,33% un 
3. vietā Amatas novada Zaubes 
pamatskola ar rezultātu 9,73%.

Vairākās skolās skolēni ap
vienojās enerģijas patruļās un 
daudz aktīvāk sekoja līdzi ap
gaismojumam koplietošanas 
telpās, sagatavoja informatīvos 
plakātus par elektrības un ūdens 
lietošanu, telpu pareizu vēdinā
šanu. Organizēja Silto džemperu 
dienu un Zemes stundu un kopā 
ar skolas saimnieku devās uz 
skolas katlumāju/siltummezglu. 
Jāuzsver, ka programmas uzde
vums bija samazināt enerģijas 
patēriņu, mainot paradumus un 
ieviešot regulārus energotau
pības pasākumus, nesamazinot 
komforta apstākļus.

Katra programmas dalībskola 
un pašvaldība, uzsākot sacen
sību, Vidzemes plānošanas re
ģionam iesniedza enerģijas pa
tēriņa datus par 2017. un 2018. 
gadu, kas ļāva noteikt bāzes lī
niju turpmākajiem aprēķiniem. 
Apzinoties mainīgos laikapstāk
ļus, par katru gadu tika apkopoti 
ne tikai enerģijas patēriņa dati, 
bet arī dati par klimata apstāk
ļiem – āra gaisa temperatūra un 
apkures dienu skaitu. “Piemē
ram, siltumenerģijas patēriņš 
salīdzināts tāds, kāds tas būtu, 
ja klimats visos gados būtu bijis 
identisks, citiem vārdiem sakot, 
dati ir koriģēti vienādiem klima

bē. Amatas pamatskolas pirms
skolas grupiņās ir pieejamas mā
cību metodes darbam bērniem 
ar speciālām vajadzībām un 
papildus strādā logopēds. Lielis
ki pēc remonta strādā Drabešu 
Jaunās pamatskolas pirmsskola  
ar augstu kvalificētiem un moti
vētiem pedagogiem un skolotāju 
palīgiem. Bērnu skaits atkal ir 
sasniedzis 96.

Pamatizglītības posmā galve
nie uzdevumi ir korekta ekla
ses (mykoob) pārvaldība, veicot 
precīzus ierakstus ežurnālā 
atbilstoši stundu plānam. Otrs 
galvenais uzdevums ir mērķtie
cīga sagatavošanās uz lietpratī
bā balstīta satura ieviešanu no 
2020. gada 1. septembra 1., 4., 
7. klašu audzēkņiem. Atseviš
ķi uzdevumi izvirzīti katram 
izglītības iestādes vadītājam. 
Varam priecāties par Amatas 

Jaunākās ziņas par skolām

tiskajiem apstākļiem,” papildina 
Jānis Ikaunieks, Vidzemes plā
nošanas reģiona energoefektivi
tātes eksperts.

Līdz ar rezultātu paziņošanu 
par 2019. gadā sasniegto ener
ģijas ietaupījumu skolas kopā 
ar pašvaldībām turpinās īstenot 
programmu vēl vismaz 2 gadus. 
Noslēgtais trīspusējais līgums 
starp Vidzemes plānošanas re
ģionu, skolu un pašvaldību pa
redz, ka lielākā daļa no sasniegtā 
izmaksu ietaupījuma tiks iz
mantota skolas vajadzībām.

Programmu “Efektīvs enerģi
jas patēriņš izglītības iestādēs” 
īsteno Vidzemes plānošanas re
ģions Interreg Baltijas jūras re
ģiona programmas 2014.–2020. 
gada projektā “Efektīvi finanšu 
instrumenti ēku energoefektivi
tātes paaugstināšanas pasākumu 
ieviešanai” (EFFECT4buildings) 
ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda un Norvēģijas atbalstu. 
“EFFECT4buildings” mēr ķis
ir palielināt ēku energo efek ti vi
tātes pasākumu skaitu publis
kajās ēkās visā Baltijas jūras 
re ģiona teritorijā. Vairāk par pro
    jektu – http://www.vidzeme.lv

Papildu informācija:
Jānis Ikaunieks, 
energoefektivitātes eksperts 
Vidzemes plānošanas reģionā, 
janis.ikaunieks@vidzeme.lv, 
tālr. 26349224

Noslēdzas skolu sacensība 
programmā “Efektīvs 
enerģijas patēriņš izglītības 
iestādēs”

nātu un atbalstītu mūsu skolas 
skolēnu – jauno mākslinieku un 
mūziķu  jaunrades procesus un 
radošo darbību, pilnveidotu viņu 
vērtību un attieksmju sistēmu, 
izkoptu estētisko gaumi, gūtu 
personisko gandarījumu, emo
cionālu un estētisku pārdzīvoju
mu mākslā.  

Uz mākslas klases grīdas ir 
uzzīmētas nošu līnijkopas, telpā 
ir modernas stikla tāfeles, mol
berti gleznošanai, lete un aug
stie krēsli sarunām par mākslu 
un kultūru, radošumu, kultūras 
mantojumu un latviskajām tra
dīcijām. Drāmas elementu un 
uzstāšanās pieredzes apguvei ir 
izbūvēta skatuve. Uz tās uzzīmē
tie koki sasaucas ar programmas 
„Līderis manī” simboliku un vēr
tībām – vēl pirms mākslas klases 
atklāšanas ar to bija iespēja iepa

zīties arī jauniešu līderības pras
mju attīstības programmu ek
spertam Marselam Koningam, 
kurš skolā viesojās februārī.

Jaunā mākslas klase ir dina
miska, radoša, mērķtiecīga un 
mūsdienīga – tieši tāda, kāda ir 
mūsu skola. Šeit ikvienam sko
lēnam ir dota iespēja gūt radošo 
pieredzi atbilstoši viņa spējām. 
Martā jaunajā mākslas klasē jau 
notikušas pirmās nodarbības, 
ļaujot skolēniem gūt radošās 
darbības pieredzi jaunajā un ie
dvesmojošajā telpā.

No sirds pateicamies Amatas 
novada pašvaldībai par atbal
stu, sapratni un sadarbību. Pal
dies par iedvesmojošu atbalstu, 
sadarbību un radošu garu arī 
SIA “AJ Furniture”, SIA “PRO
MUS”, SIA “GDB” un SIA “Baltic 
Accountancy Solutions”.

Drabešu Jaunajā pamatskolā atklāj jaunu 
un daudzfunkcionālu mākslas klasi

pamatskolas aktualitātēm vi
des jautājumos. Drabešu Jaunā 
pamatskola mērķ tiecīgi attīsta 
programmu “Līderis manī”. Zau
bes un Skujenes pamatskolā šajā 
mācību gadā papildu uzmanība 
un darbs pievērsts stundu vē
rošanai, metodiska darba ana
līzei, veidojot vienotu pieeju uz 
bērnu centrētu mācību procesu, 
attīstot pašvadītas mācīšanās 
prasmes, dažādojot pedagogu 
izmantotos didaktiskos moduļus 
mācīšanās procesā.

Nītaures vidusskolai vēl jātur
pina uzlabot stratēģiskā redzēju
ma veidošana saskaņā ar akredi
tācijas ekspertu ieteikumiem. 

Pārrunājot nākamā mācī
bu gada aktualitātes, ļoti labi 
1. klases komplektējas Amatas 
pamatskolā un Drabešu Jaunajā 
pamatskolā. Vidusskolas posmā 
jau ilgstoši Nītaures vidussko

las 10.–12. klašu komplekti ir 
nepietiekami skaita ziņā, lai iz
pildītu Izglītības un zinātnes mi
nistrijas, ES piedāvātās kvantita
tīvos kritērijus un kompetencēs 
balstīta mācību satura ieviešanu. 
To var ieviest arī vienā klasē, no
drošinot četrus padziļināto kur
su piedāvājumus, ja vidusskolas 
posmā ir 45 skolēni.

Domes deputāti lūdza Nī
taures vidusskolas 10.–12. klašu 
skolēnus izteikt savu viedokli 
par to, vai jau esošie vidussko
lēni būtu gatavi turpināt mācī
bas 2020./21. mācību gadā un 
pabeigt Nītaures vidusskolu. 
Saņēmām 11 vecāku iesniegu
mus, kurā šis priekšlikums ir 
atbalstīts. Domes deputāti plāno 
aprīļa domes sēdē skatīt jautā
jumu par Nītaures vidusskolas 
turpmāko darbību.

file:///Users/andanordena/Dokumenti%203/AV_133/javascript:DeCryptX('kbojt/jlbvojfltAwje%7bfnf/mw')
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Aleksandra Freivalde,
valdes priekšsēdētāja

Īstenojies gana ilgi cerētais 
nodoms – uzsākt meistarklases 
Amatas pamatskolas skolēniem! 
18.  februāra pēcpusdienā mūsu 
biedrības telpās ieradās divpad
smit 3. klases skolēni un audzi
nātāja Sanita Bērziņa. Mūsu 
seniores ļoti nopietni gatavojās 
šim pasākumam, jo grūti bija 
paredzēt, kā jutīsies bērni un kas 
viņus interesēs. Bet viss notika 
pavisam vienkārši – bērni ātri 
sadalījās četrās grupās un ļāvās 
senioru iecerētajam. Anna Obo
renko ierādīja skolēniem, kā, lo
kot papīru, veidot figūras, Anita 
Tinusa savai grupai mācīja gata
vot apsveikumu kartītes kvīlin
ga tehnikā, Aina Ķeņģe un Vija 
Jansiņa ierādīja glezniņu gatavo
šanu dekupāžā, bet Lūcija Kārk
liņa mācīja apgleznot māla trau
ku un gleznot ar ūdenskrāsām. 
Abpusējs prieks bija neviltots, 
bērni darbojās ar lielu aizrautību 
un katrs varēja paņemt līdzi uz 

mājām savu veikumu.
Nākamā nodarbība paredzēta 

31. martā, mūsu seniores jau at
kal domā, kā un ko jaunu iemā
cīt skolēniem. Paldies skolotājai 
Sanitai par atsaucību!

Esam gandarīti arī par to, ka 
mums bija iespējams ar NVO 
Ziedot.lv un Pārtikas pakas “Pa
ēdušai Latvijai” atbalstu sarūpēt 
nelielas dāvanas gados veciem, 
vientuļiem senioriem, Veco ļau
žu mājas “Doles 2” iemītnie
kiem un iedzīvotājiem, kuriem 
sociālais dienests nodrošina ap
rūpi mājās.

19.  martā notiks biedrības 
gada atskaites sapulce, apsprie
dīsim aizvadītajā periodā pa
veikto un apstiprināsim dar
ba plānu 2020.  gadam. Ieceru 
daudz – plānojam mūžizglītības 
pasākumus, pieredzes apmai
ņas braucienus, jaunu rokdarbu 
metožu apguvi, atbalstu veciem, 
vientuļiem senioriem. 10.  ok
tobrī organizēsim tradicionālo 
Senioru dienu. Esam vienojušies 
ar Lielvārdes pensionāru biedrī

Par senioru biedrības “Dzīvesprieks” meistarklasēm un 
nākotnes plāniem

“Garu, garu, uzmet garu!”
jeb deju kolekīvam  
“Amata” 20!
Lilita Ventere,
kolektīva vadītāja

Dejotāji ir tāda dīvaina tauta! Savu brīvo laiku divas, pat trīs 
reizes nedēļā viņi pavada, mācoties tā, ka sviedri tek. Tā viņi 
iegūst veselību, dzīves prieku, enerģiju un pamatīgu atmiņas 
treniņu! Galu galā ir sezonas, kad jāiemācās pat deviņas dejas! 
Kolektīvā iemācamies pārvarēt stresu uzstājoties, pieņemt citu 
cilvēku viedokli, iemantojam milzu pacietību un prasmi savu 
darbu novērtēt kolektīvā kopumā.

Dejotājiem jābūt gana atraktīviem – gatavojoties Deju svēt
kiem, jāapgūst ļoti stingros noteikumos rakstītas dejas. Starp
posmos varam izkāpt no rāmjiem un iestudēt cita veida dejas. 
Tas mums ļoti patīk! 

1999. gada 28. septembri saucam par kolektīva dzimšanas 
dienu. Šajā datumā katru gadu atsākam sezonu. Tad valda sa
tikšanās prieks, iepazīšanās un smiekli. Par kolektīva nosauku
mu toreiz izvēlējāmies aktīvās upes Amatas vārdu. Un tā arī 
iet – reizēm upe palo, reizēm tek sīciņa, bet nekad neapstājas!

Par aktīvu un pacietīgu dalību kolektīvā paldies sakām de
jotājiem no pirmās dienas – Veltai Jermanei, Sanitai Bērziņai, 
Normundam Bērziņam, Ilgvaram Cinim! Ļoti ilgus gadus ar 
mums kopā ir Anita Skrastiņa, Daina Kuzmane, Normands 
Stirna, Silvija Priedeslaipa, Uģis Tinuss, Jānis Tinuss. Iemīlēju
ši esam ikvienu, kurš kaut brīdi bijis deju kolektīva dalībnieks.

Man pašai prieks arī par jauno paaudzi, kas dzīvojusies 
„Amatas” krastos. Arī šobrīd mēģinājumu laikos kluba telpās 
čalo pat 12 bērni! 

Kolektīva pirmsākumos ļoti laba sadarbība izveidojās ar ho
reogrāfi Lilitu Jansoni. Tieši DK „Amata” tika uzdāvināta deja 
„Pirts lustes”. Un tā nu visus šos gadus dzīvesprieka uzlaboša
nai uzsaucam  – “Garu, garu, uzmet garu!”

28. martā plkst. 18.00 Amatas kultūras centrā deju kolektīvs 
’’Amata” gaidīs ciemos bijušos dalībniekus, draugus no Skuje
nes, Sauleskalna, Naukšēniem, Ērgļiem un Raunas. Kopīgi ska
tītājiem dāvāsim košu koncertu. Atnāciet! Ieeja brīva!

bu par gadskārtējo teātra izrādi 
mūsu kultūras centrā, un tā no
tiks 2020. gada 18. jūlijā. Priecā
jamies, ka mūsu novadā ir izvei

Anete Eglīte, 
Tūrisma un Āraišu Ezerpils nodaļas sabiedrisko 
attiecību un komunikācijas speciāliste

8. martā Āraišu Ezerpils arheoloģiskajā parkā aiz
vadīta ļoti interesanta un vēstures sapratni paplaši
noša Dr. hist. Gvido Straubes lekcija “Brāļu draudzes 
kustība Vidzemē un Āraišu apkārtnē”. Šis bija priekš
lasījuma cikla “Brāļu draudzes kultūrvēsturiskā man
tojuma izpēte topošai ekspozīcijai Āraišos” otrais 
pasākums. Uz pasākumu bija atbraukuši interesenti 
ne tikai no tuvējās apkārtnes, bet arī no Rīgas, Cēsīm, 
Smiltenes un Dzērbenes.

Nākamie cikla pasākumi gaidāmi: 5. aprīlī – “Brā

Cikla “Brāļu draudzes kultūrvēsturiskā 
mantojuma izpēte topošai ekspozīcijai 
Āraišos” pasākumi

ļu draudzes kustības pienesums latviešu muzikālo 
tradīciju attīstībā.” (J. Klotiņš, Valsts prezidenta ārš
tata padomnieks vēsturiskās atmiņas un piederības 
jautājumos), 25.  aprīlī – “Vai Brāļu draudzei nepie
ciešama piemiņas ekspozīcija un kādai tai būtu jābūt 
Āraišos?” (LNB direktors Andris Vilks). Norises vie
ta – Drabešu Jaunā pamatskola. 

Pēdējais cikla pasākums norisināsies 16. maijā  – 
“Brāļu draudzes rokraksti – vidzemnieku dzīvesstās
ti. Āraišu draudzei piederīgo stāsts” (LNB pētniece, 
dr. phil. Beata Paškevica). 

Āraišu Ezerpils arheolģiskais parks arī turpmāk 
rīkos lekcijas un diskusijas par saistošām vēstures, 
kultūras un dabas tēmām.

dojušās divas jaunas pensionāru 
biedrības – Nītaurē un Zaubē, 
ir iespēja sadarboties, dalīties 
pieredzē un veidot kopīgus  pa

sākumus. Lai mums visiem jauks 
pavasaris un daudz labu un gaišu 
domu!

Foto: Eva Koljera

Foto: Sanita Bērziņa
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Ēriks Bauers,
sporta koordinators un 
metodiķis

Florbola pavasaris un izšķiro
šās cīņas sākušās arī Cēsu nova
da čempionātā florbolā, kur par 
čempionu kausu sacenšas 12 ko
mandas. 

Šoreiz Amatas komandai iz
slēgšanas spēlēs nācās sākt no 
otrās kārtas, kur tikās ar “Smil
tene 09” florbolistiem. Viņi allaž 
bijuši neērti pretinieki.

Pirmā spēle iesākās ar ātriem 
Matīsa Pilibaita gūtajiem vār
tiem 1:0, bet pirmajā periodā 
rezultāts tā arī vairs nemainījās, 
kas neļāva justies droši par uz
varu visā spēlē. Taču otrajā treš
daļā izdevās salauz smilteniešu 
pretestību, nepilnu trīs minūšu 
laikā gūstot trīs vārtus. Precī
zi meta Armands Maksimovs, 
Matīss Pilibaitis un Kristers Kal
niņš, un 4:0. Vienus vārtus gan 
pretiniekiem izdevās atgūt, to
mēr punktu spēlei pielika Uvja 
Grava precīzais raidījums 5:1. 

Otrajā spēlē jau pirmajā mi
nūtē atkal Amatu vadībā ar 1:0 
izvirzīja Matīss Pilibaitis, taču 

Ēriks Bauers, 
sporta koordinators un metodiķis

Lai gan februāris nevar lepoties ar 
sniega klātbūtni, 22. februārī motoru 
rūkoņa bija jūtama Ģikšu apkārtnē, 
kur tika aizvadīts Vidzemes ziemas 
autosprinta kauss. Sacensībām reģis
trējās vairāk nekā 120 dalībnieki. 

Cīņas tika aizvadītas trasē, kas 
izveidota uz slēgtiem koplietošanas 
ceļiem, 70% distances bija grants se
gums, bet pārējos 30% – asfalts. Da
lībnieki aizvadīja trīs braucienus un 
sacentās astoņās ieskaites klasēs.

4WD kategorijā uzvarētāja godā 
Mārtiņš Ločmelis, bet pirmo trij
nieku braucienu summā noslēdza 
Rolands Kaucis un Kalvis Blūms. 
Tieši tāds pats vadošā trijnieka izkār
tojums arī 4WDR klasē.

Juris Titovs bija ātrākais visos 

Amatas florbolisti izslēgšanas spēlēs 
pārvar Smiltenes barjeru

turpinājumā četrus vārtu guva 
Smiltene – 1:4. Spēlēs gaitā gan 
izdevās samazināt rezultāta 
starpību līdz minimumam 3:4, 
tomēr spēlēs beigās tika zaudēti 
vēl divi vārti un beigu rezultāts 
bija 4:6, kas nozīmēja, ka būs 

braucienos, gūstot uzvaru FWD ie
skaitē un pārspējot Raivo Ozoliņu 
un Aigaru Upīti. Tādā pašā secībā 
viņi sadalīja vadošās trīs pozīcijas 
FWDR klasē.

RWD kategorijā visos trīs brau
cienos ātrāko laiku uzrādīja Jānis 
Apsītis, sacensību kopvērtējumā otro 
vietu ieņēma Andris Ozols, bet tre
šo – Gatis Ģērmanis. Apsītim pirmā 
vieta arī RWDR klasē, Ozols arī šeit 
bija otrais ātrākais, kamēr trešo vietu 
sasniedza Kristaps Drozdovs.

Dāmu ieskaitē pirmo vietu izcīnīja 
Agate Krieviņa, aiz sevis atstājot Ive
tu Lauciņu un Inesi Titovu.

Junioru klasē uzvarēja Gabriels 
Blaževičs, otrajā vietā Gustavs Gus
tāns, trešais  – Trevors Bērziņš. Va
kara noslēgumā dalībniekiem un 
viesiem bija iespēja atpūsties Ģikšu 
kultūras namā ar grupu “Kalvadoss”. 

Noslēdzies Vidzemes ziemas 
autosprinta kauss

Ēriks Bauers, 
sporta koordinators un 
metodiķis

18. aprīlī plkst. 11.00 Zau-
bes pamatskolā norisināsies 
Latvijas čempionāta atlētiskajā 
vingrošanā 2. posms svaru bum
bu raušanā un grūšanā. Paralē
li tiks izcīnītas arī medaļas un 
noskaidroti labākie svaru stieņa 
spiešanā guļus, pievilkšanās pie 
stieņa, vēdera prese slīpajā solā 
un roku saliekšana ar svaru stie
ni stāvus. Aicinām piedalīties 
jauniešus, pieaugušos, senio-
rus un citus interesentus! Sa
censībās vērā ņems ne tikai visu 
disciplīnu kopvērtējumu, bet arī 
apbalvosim labākos katrā dis
ciplīnā individuāli. Dalībnieku 
reģistrācija sacensību dienā no 
plkst 10.00. Vairāk informācijas 
haraldsbruninieks@gmail.com
(Haralds Bruņinieks, tālr. 
29495904) vai sports.amata@
gmail.com (Ēriks Bauers, tālr. 
28602877).  

Notiks Latvijas 
čempionāta 
atlētiskajā 
vingrošanā 
2. posms

trešā – izšķirošā – spēle. 
Tajā sākumā vadībā ar 1:0 iz

virzījās smiltenieši, bet amatieši 
neapjuka un atkal guva četrus 
vārtus pēc kārtas. Ar Matīsa Pili
baita raidīto metienu jau tukšos 
vārtos beigu rezultāts bija 5:2.

Ceturtdaļfinālā Amata tik
sies ar “OSR” florbolistiem, kur 
Amatai būs iespēja revanšēties 
par zaudējumiem regulārajā tur
nīrā. 

Foto no arhīva

Foto no arhīva
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Ēriks Bauers 
sporta koordinators un metodiķis

Interesantas cīņas turpinās arī skolēnu florbola čempionātā, 
kur 21. februārī Krimuldas sporta centrā tika izspēlēts 4. posms. 

Jaunākajā klašu grupā sacentās septiņas komandas: “Zau
bes pamatskola”, “Līgatne”, “Nītaures vidusskola”, “Skujenes pa
matskola”, “Amatas pamatskola” un abas “Krimuldas” koman
das. Savukārt vecāko puišu grupā piedalījās četras komandas: 
“Amatas pamatskola”, “Zaubes pamatskola”, “Krimulda1” un 
“Krimulda2”. 

Šoreiz uzvarētājus abās grupās nācās noteikt pēcspēles me
tienu sērijās, kas liecina, ka komandu līmenis ar katru posmu 
uzlabojas. 

Jaunāko klašu grupā uzvaru izcīnīja “Līgatne”, kas pārspēja 
“Krimulda1” florbolistus, bet trešā vieta “Amatas pamatskolai”. 
Vecākajā grupā uzvarēja “Zaube”, kura apspēlēja “Krimuldu1” 
florbolistus, savukārt trešo vietu ieguva “Amatas pamatskola”. 
Piektais posms tiks izspēlēts Zaubes pamatskolā, bet fināls Lī
gatnes sporta centrā. 

Skolēnu florbola čempionāts 
tuvojas finiša taisnei

Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības ka
meras (LTRK) Vidzemes reģionālā no
daļa aicina pieteikties uzņēmējus, valsts 
un pašvaldības iestādes, profesionālās un 
augstākās izglītības iestādes, amatniekus 
un mājražotājus dalībai “Vidzemes Uzņē
mēju dienās 2020”, kas notiks no 22.  līdz 
23. maijam Valmieras centrā.

“Uzņēmēju dienas Vidzemē” ir tradicio
nāls, iedvesmojošs un aizraujošs pasākums, 
kas ik gadu pulcē  lielu skaitu dalībnieku un 
apmeklētāju. Pasākuma mērķis ir veicināt 
uzņēmumu, iestāžu atpazīstamību, uzru
nājot jaunus klientus un sadarbības partne
rus. Plānots, ka šogad izstādē būs aptuveni 
250 dalībnieku, lai izmantotu iespēju iepa
zīstināt vairāk nekā 20 000 apmeklētāju ar 
sasniegumiem, inovācijām un pārdot gan 
jau visiem pazīstamās, gan jaunākās preces 
un pakalpojumus. Pasākumu apmeklēs vie
si no Vidzemes, citiem Latvijas reģioniem, 
kā arī ārvalstīm.

„Vidzemes Uzņēmēju dienas 2020” no
tiks jau 23. gadu pēc kārtas, taču joprojām 
nezaudē savu popularitāti ne dalībnieku, 
ne apmeklētāju vidū. Izstādes dalībniekiem 
tiek piedāvāta iespēja gan pilnveidot pro
fesionālos kontaktus, gan satikt pastāvīgos 
un potenciālos sa darbības partnerus, klien
tus, gan iepazīt konkurentus.

Pasākuma laikā norisināsies arī Bizne
sa forums, kur uzņēmēji tiek aicināti pie
dalīties diskusijās, uzklausīt ekspertus par 
uzņēmējdarbībai aktuālām tēmām un paši 
savstarpēji dalīties pieredzē un uzkrātajās 
zināšanās.

Pieteikšanās dalībai izstādē līdz 
2020.  gada 20.  martam, sūtot pietei
kumus uz epastu vidze mesizstade@
gmail.com vai iesniedzot personīgi LTRK 
Vidzemes nodaļā, Stacijas ielā 26, Val
mierā. Plašāka informācija pieejama, 
zvanot pa tālruni 20264530. Aktuālā in
formācija, kā arī pietei kumslīgums pie
ejams mājaslapā www.vidzemesizstade.lv.

„Vidzemes Uzņēmēju dienas 2020” 
organizē LTRK Vidzemes reģionālā nodaļa 
sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību.

Aicina pieteikties 
dalībai “Vidzemes 
uzņēmēju
dienās 2020”

Māra Sproģe, 
Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirms 10 gadiem Vidzemes plānošanas reģions un Dabas aiz
sardzības pārvalde sadarbībā ar Vogēzu klubu (Francija) iesāka 
pētīt pārgājienu tūrisma attīstības iespējas Vidzemē. Šobrīd 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts ir ļāvis idejai par 
garas distances pārgājienu maršrutu Vidzemē materializēties 
ar vērienu, un pagājušajā gadā 10 partneri Latvijā un Igaunijā 
uzsāka sadarbību Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ce
ļotājs” vadībā, lai veidotu jaunu tūrisma maršrutu Mežtaka no 
Rīgas līdz Tallinai. 

Maršruts jau ir apspriests un saskaņots ar iesaistītajām pu
sēm, kā arī apsekots dabā, un rezultātā ir tapusi Mežtakas vi
zītkarte – brošūra un pārskata karte 5 valodās (latviešu, angļu, 
igauņu, krievu un vācu).

Lai vasarā Mežtaka būtu gatava uzņemt gājējus, turpinās 
darbs pie mājaslapas un ceļveža, kur būs detalizēti aprakstīts 
katrs maršruta posms un diena, kā arī pavasarī / vasaras sāku
mā notiks Mežtakas marķēšana.

Kas ir Mežtaka?
Mežtaka ~1060 km garumā vijas no Rīgas līdz pat Tallinai 

cauri Latvijas un Igaunijas mežainākajām teritorijām un trim 
nacionālajiem parkiem. Mežtaka ir sadalīta astoņos reģionos ar 
atšķirīgām ainavām, reljefu, dabas vērtībām un gājiena pieredzi. 
Tie ir: Rīga un Pierīga, Gaujas Nacionālais parks, Ziemeļgaujas 
mežaine, Veclaicenes mežaine, Hānjas augstiene, Setu zeme, 
Peipusa piekraste un Ziemeļigaunijas piekraste. Katra reģiona 
aprakstā minēti spilgtākie iespaidi Mežtakas tuvumā, īpaši iz
ceļot dabas un kultūrvēstures mantojumu. Mežtaka ļauj iepa
zīt visus Baltijas valstīm raksturīgākos mežu tipus un savvaļas 
dabas elementus. Amatas novadā Meža taka ienāk no Līgatnes 
puses pa Vecalauču tiltu, vijas pa Amatas taku līdz Kārliem un 
tad aizdodas uz Cēsīm.

Maršruts ir veicams 50 vienas vai divu dienu pārgājienu 
posmos, kur katrs posms ir aptuveni 20 km garš. Pārgājienam 
iespējams izvēlēties jebkuru posmu – tiem ir atšķirīgas grūtī
bas pakāpes, kuras norādītas pievienotajā kartē. Mežainos ap
gabalos taka ved pa maziem meža vai lauku ceļiem, kur iespē
jams, – pa takām, tomēr, lai Mežtaka varētu pastāvēt kā vienots 
maršruts bez pārtraukumiem, ir vietas, kur tā iet gar asfaltētu 
ceļu nomalēm.

Mežtaka iekļausies starptautiskā Eiropas garo distanču pār
gājienu maršrutā E11.

Mežtakas brošūru un maršruta pārskata karti 5 valodās (LV, 
ENG, EE, RU, DE) pdf formātā atradīsiet šeit:

https://www.celotajs.lv/lv/p/files/foresttrail_brochure
Detalizēti apraksti un kartes par katru maršruta posmu 

un dienu, kā arī tuvumā esošajiem pakalpojumu sniedzējiem 
būs iekļauti ceļvedī, kas vasaras sākumā būs pieejams gan 

elektroniski, gan drukātā versijā, kā arī Mežtakas gājēji varēs 
lejup ielādēt maršruta gpx failus.

Mežtakas tīmekļa vietne būs pieejama šādā adresē: https://
baltictrails.eu/forest/

Palīdzi tapt Mežtakai!
Lai atvieglotu gājēju orientēšanos dabā, Mežtaka visā tās ga

rumā tiks marķēta. Projekta partneri ir uzklausījuši Kurzemes 
plānošanas reģiona pieredzi pārgājienu maršruta Jūrtaka mar
ķēšanā, kā arī iepazinuši Francijas un Somijas taku marķēšanas 
praksi, kā rezultātā ir izvēlēts krāsu marķējums uz kokiem un 
uzlīmes uz ceļa zīmēm vai citiem objektiem apdzīvotās vietās 
(kur nav iespējams izmantot krāsu marķējumu).

Tāpat kā pagājušajā vasarā aicinājām piedalīties maršruta ap
sekojumos, šajā pavasarī/vasaras sākumā ikvienam interesen-
tam būs iespēja piedalīties Mežtakas marķēšanā. Aici nām se
kot līdzi informācijai Facebook lapā Mežtaka - Forest trail1, kur 
noteikti tiks publicēta informācija par publiskajiem marķēšanas 
pasākumiem.

Projekts “Pārrobežu pārgājiena maršruts “Meža taka”” tiek 
īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda  Centrālā Balti
jas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–
2020. gadam finansiālu atbalstu, sadarbojoties Latvijas un Igau
nijas partneriem.

No Latvijas projektā piedalās Latvijas Lauku tūrisma asoci
ācija “Lauku ceļotājs”, Vidzemes plānošanas reģions, Rīgas plā
nošanas reģions, Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas valsts 
meži.

Vairāk par projektu un aktivitātēm: Maija Rieksta, projekta 
“Meža taka” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, t. 26099521, 
maija.rieksta@vidzeme.lv.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas va
došā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo 
izmantošanu.

Mežtaka gatavojas uzņemt gājējus: tapusi 
maršruta brošūra un karte

Foto no projekta “Mežtaka” partneru arhīva

Inese Roze,
Drabešu muižas Amatu mājas vadītāja

Latvijā visos novados jau izsenis ir pazīstama Liel
dienu ripas spēle. Tā ir rituāls, kuru spēlē Lieldienu 
laikā. Līdzīgas rotaļas ar bumbu vai ripu ir pazīstamas 
arī citu pasaules tautu kultūrās. Šogad šo tradīciju ie
pazīt un ripas spēlētājiem līdzi just varēs tepat, Dra
bešu muižā

Koka ripa, kura tiek izmantota spēlei, ir apaļa 
kā pati Saule, bet spēles laukums simboliski ataino 
debesjumu. Dzenot ripu, mēs simboliski palīdzam 
Saulei kāpt Debesu kalnā.

Ripas spēle (gan bez rituālas nozīmes) notikusi arī 
citos svētkos. 

Ripa tiek gatavota no cieta apaļkoka plaukstas ga
ruma diametrā. Ripas spēle ir spēlēta gan uz lielceļa, 
gan uz lauka vai pļavas. Vīri sadalās divās komandās, 
katram rokā ir mekšķe (runga 120–150 cm garumā un 
cirvja kāta resnumā, apakšējais gals var būt plakans), 
ar kuru dzīt vai apturēt ripu.

Lieldienu ripas spēles čempionāts 
Drabešu muižā

Spēle sākas lauka vidū, kur vienas komandas spē
lētājs sviež ripu un ļauj tai ripot tālu uz priekšu, sa
vukārt pretinieku komandas vīri ar mekšķēm cenšas 
ripu apturēt un met atkal atpakaļ. Tā spēlē, līdz ripa 
nonāk lauka malā. Tad spēli atsāk no jauna lauka 
vidū.

Protams, vīriešu rituāls nevar būt pilnīgs, ja 
tajā netiek iejaukta sievišķā enerģija. Sievietes 
spēlē piedalās ar savu līdzi jušanu, spiegšanu un 
gavilēšanu. Tā ir vieta, kur puišiem parādīt savu 
spēku un meitām – noskatīt vīru.

Kopš 2007. gada ripas spēles entuziasti rīko Lat
vijas čempionātu šajā spēlē. Iepriekšējos gadus ripa 
ir dzīta gan Rīgā, gan Ropažos, gan Līgatnē, šogad 
čempionāts notiks Drabešu muižā. 

Šāgada čempionātā pašlaik pieteikušās 4 koman
das no dažādām Latvijas malām. 

Čempionāts notiks 11. aprīlī plkst. 12.00 Dra-
bešu muižā, sporta laukumā. 

Spēlētājus un līdzjutējus uzmundrinās “karsēj
meitenes”  ar dūdu un bungu spēli. 

https://www.celotajs.lv/lv/p/files/foresttrail_brochure?fbclid=IwAR0EqKCtmXmf_5xIq1PbZ71gL1fZXYy7JE-kVyjQcsMGddN-ynEgW6Nao-g
https://baltictrails.eu/forest/
https://baltictrails.eu/forest/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/parrobezu_pargajiena_marsruts_8220meza_taka8221_forest_trail
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Kas gan būtu labs teātris bez dziedošiem aktie
riem! Valmieras drāmas teātra aktieri, kas 2005. 
gadā dibināja laba garastāvokļa apvienību “Žerā
ri”, šogad svinēs 15 gadu jubileju un dosies kon
certtūrē pa Latviju. Apvienība “Žerāri” izveidojās, 
apvienojoties Imantam Stradam, Ģirtam Rāviņam 
un Krišjānim Salmiņam, bet pēc piecu gadu pa
stāvēšanas 2010. gadā Salmi ņu grupas sastāvā no
mainīja Valmieras teātra muzikālās daļas vadītājs, 
komponists Emīls Zilberts.

“Žerāri” ir priecējuši skatītājus ne tikai brīvda
bas estrādēs un kultūras namos, bet arī koncertos 
uz kuģa, pilīs un arī privātās dzimšanas dienas 
ballītēs. 15 gadu laikā izveidotas piecas muzikāli 
izklaidējošas programmas, un tagad, sarūpējot 
jaunus stāstus un smieklīgas situācijas, kas ietērp
tas 80. gadu muzikālajā mērcē, apvienība dodas 
apceļot Latviju savas jubilejas tūres ietvaros. 

Dziesmas un humora pilnie stāsti atraktīvo ak
tieru izpildījumā sniegs pozitīvas emocijas uz ilgu 
laiku, tieši tādēļ šo var dēvēt par laba garastāvokļa 
apvienību. Turklāt programma veidota tā, lai būtu 
piemērota izklaide vairāku paaudžu skatītājiem – 
patiks gan pirmsskolēniem un pusaudžiem, gan 
arī vecākiem un vecvecākiem. Apvienojot popu
lāras latviešu un ārzemju melodijas ar dažādiem 
jautriem atgadījumiem un anekdotiskiem notiku
miem, programma ir piemērota dažādu paaudžu 
skatītājiem un jebkuriem svētkiem vai īpašam no
tikumam. Dziesmas un humora pilnie stāsti atrak
tīvo aktieru izpildījumā sniegs pozitīvas emocijas 
uz ilgu laiku.

Nītaures kultūras namā apvienība “Žerāri” 
viesosies 20.  martā, plkst.  19.00. Ieeja 5  EUR, 
skolēniem un senioriem 3 EUR. 

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!

Sveicam
Amatas
novada 
jubilārus!

17., 24., 31. 
martā

7., 14. 
aprīlī

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

17., 24., 31. 
martā

7., 14. 
aprīlī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina
Ieriķos, Amatas pamatskolas sporta 
zālē  plkst. 18.00–19.30

17., 24., 31. 
martā

7., 14. 
aprīlī

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

17., 24., 31. 
martā

7., 14. 
aprīlī

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

17., 24., 31. 
martā

7., 14. 
aprīlī

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

18., 25.
martā

1., 8., 15. 
aprīlī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina
Nītaures kultūras namā 
plkst. 18.30–20.00

19., 26.
martā

2., 9., 16. 
aprīlī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Zigrīda Liepiņa
Drabešu Jaunās pamatskolas 
pirmsskolas iestādes sporta zālē Līvos 
plkst. 17.30–18.30

19., 26.
martā

2., 9., 16. 
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

2020. gada februārī 
Amatas novadā

piedzimuši trīs bērni:
Drabešu pagastā – 2,
Nītaures pagastā –1.

Amatas novadā mūžībā aizgājuši

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot,
Un dot.
(O. Vācietis)

Cik salts šis rīts, –
Klau, vēji staigā,
Un kaut kur izgaisusi
Tēva balss.
                 (S. Sīle)
Izsakām līdzjūtību Daigai Ciekurznei un 

ģimenei, no tēva atvadoties.
Draugi Nītaurē

Amatas pagastā
Genovefa Bicāne (17.01.1937.–13.02.2020.)

Aleksandrs Orlovs  (12.12.1939.–23.02.2020.)

Drabešu pagastā
Ausma Brahmane (23.05.1928.–17.02.2020.)
Nikolajs Radzāns (20.08.1961.–18.02.2020.)

Skujenes pagastā
Miervaldis Plaudis (03.12.1962.–05.03.2020.)

Maira Prikule,
Nītaures pagasta bibliotēkas vadītāja

Jau otro gadu Nītaures vidusskolas 5. un 6. kla
ses skolēni piedalījās skaļās lasīšanas konkursā. 
Bērni bija sagatavojuši trīs minūšu garu fragmen
tu no kādas interesantas grāmatas, to nolasot tā, 
lai klausītājos radītu interesi izlasīt visu grāmatu. 
Visveiksmīgāk ar uzdevumu tika galā Egita Megija 
Traine un Arvīds Jānis Vītols, izcīnot iespēju pār
liecināt arī reģionālā konkursa žūriju Cēsīs. Labāk 
tas izdevās Arvīdam. Žūrija novērtēja viņa labo 
dikciju un piešķīra 3. vietu starp 19 konkurentiem 
no visa vēsturiskā Cēsu rajona.

Skaļās lasīšanas 
konkurss

Nītaures kultūras 
namā viesosies 
apvienība 
“Žerāri”

Elita Eglīte,
Amatas novada domes priekšsēdētāja

2020. gada vasarā no 6. līdz 12. jūlijam Rīgā 
notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki, pulcējot tūkstošiem dziedātāju un 
dejotāju no visas Latvijas.

Svētkiem cītīgi gatavojas Amatas novada 
dejotāji. Dalībai svētkos un atlases skatēm 
gatavojas: 

Amatas pamatskolas 1.–4. klašu deju kolektīvs,
Amatas pamatskolas 5.–9. klašu deju kolektīvs,
Skujenes pamatskolas 5.–9. klašu kolektīvs,
Nītaures vidusskolas 1.–4. klašu deju kolektīvs 

“Šurumburums”,
Nītaures kultūras nama 5.–9. klašu deju kolek

tīvs “Šurumburums”.
Visi skolotāji tiek aicināti noskatīties deju ko

lektīvu koncertus 13. martā plkst. 15.00 Ģikšos, 
Amatas kultūras centrā  un 3.  aprīlī Nītaures 
kultūras namā. 

Un tad turam īkšķus un atbalstām savējos 
atlases skatēs 17. aprīlī Vecpiebalgā vai 18. aprīlī 
Cēsīs!

Gatavojoties svētkiem

Lieldienu dievkalpojumi
Zaubē un Nītaurē

9. aprīlī Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
 Zaubē  17.00, Nītaurē  19.00
10. aprīlī Lielās piektdienas Krusta godināšanas   
 dievkalpojums
 Nītaurē 15.00, Zaubē 17.00
12. aprīlī Kristus Augšāmcelšanās Lieldienu dievkalpojums 
 Zaubē 10.00, Nītaurē 12.00

Skujenē 
29. martā 13:00 Ciešanu laika dievkalpojums
12. aprīlī  10.00 Kristus augšāmcelšanās svētki – 
   Lieldienu dievkalpojums

Āraišos
9. aprīlī 18.00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
10. aprīlī 15.00 Lielās piektdienas dievkalpojums
11. aprīlī 23.00 Lieldienu nakts dievkalpojums
12. aprīlī 11.00 Lieldienu dievkalpojums

Visi sirsnīgi aicināti!

Maira,
koriste no pirmsākumiem

Siguldas novadā jau piekto gadu notiek ļoti sirs
nīgs un interesants pasākums, kas pulcē dziedāt 
gribošus pašdarbniekus šovā “Koru kari Morē”. 

Mores kultūras darba organizatore Sintija pa
sākuma otrajā gadā bija uzrunājusi mūsu Larisu 
Šteini, jo pasākums draudēja nenotikt koru trūku
ma dēļ. Un tā ļoti īsā laikā tapa mūsu tautas koris, 
kas pulcināja dažāda vecuma dziedātājus. Esam 
piedalījušies ne tikai koru karos, bet dziedam arī 
pasākumos savā pagastā un novadā. Lepojamies  
ar diviem “grand prix” diplomiem. Šogad nepie
dalīties šovā nepieļāva Sandra Komurņicka, kas  
ar lielu enerģiju metās diriģentes meklēšanā un 
dalībnieku aptaujāšanā. To, kas piekrita ziedot 
visas šī gada sestdienas un svētdienas, lai radītu 
skatītāju ausīm un acīm tīkamas melodijas, izrādī
jās pietiekami. Ceļu no Liepājas sāka mērot mūsu 
diriģente studente Sofija Komurņicka, palīgā pie
saistot arī studenti no Rīgas Janu Krastiņu. 

Vislielākais paldies meitenēm par iegūto titulu 
“Radošākais koris”. Prieks, ka visi kopā spējām ra
dīt interesantu priekšnesumu, ko parādīsim paš
darbnieku vakarā Nītaurē 3. aprīlī 18.00.

Ceturto reizi koru 
“karos”
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