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Novadu veido cilvēki, kas tajā dzīvo. 
Amatas novadā 2016. gada 1. janvāri bija 
deklarēti 5944 iedzīvotāji. Pagājušajā 
gadā piedzimuši 47 mazuļi, miruši 86 
iedzīvotāji, iedzīvotāju skaits sama
zinājies par 1,8%. Vidējais bezdarba 
līmenis ir 6%.

Amatas novadā dzīvo 2988 sievietes 
un 2956 vīrieši, bērnu skaits – 1012, 
vecāki par 50 gadiem ir 2155 iedzīvotāji, 
bezdarbnieki – 243, trūcīgās personas – 
399, personas ar invaliditāti – 434.

Pašvaldības uzdevumi ir noteikti  
likumā “Par pašvaldībām”, bet galvenie 
ir  – izglītība, sociālie jautājumi, komu
nālie pakalpojumi, ceļi, kultūra, sports, 
civilā aizsardzība. Nodrošinot visu šo 
funkciju izpildi, pašvaldība savu finanšu 
iespēju robežās veic dažādus darbus, 
piedāvā pasākumus kultūrā, tūrismā.

Šādos gada pārskatos neatspoguļojas 
ikdienas darbs – visu esošo ūdensvadu, 
kanalizācijas un apkures sistēmu, ceļu un 
teritorijas uzkop šanas darbi.

2016. gads bijis darbīgs, tādēļ vēlreiz 
atcerēsimies nozīmīgākos notikumus un 
paveiktos darbus dažādās pašvaldības 
darba jomās.

Saimnieciskā joma, infrastruktūras 
sakārtošana:

•	 gājēju	celiņa	izbūve	Ieriķu	ciematā	
(finansējums “Latvijas Valsts ceļi”, darbus 
veica “8 CBR”);

•	 iesākta	valsts	autoceļa	Augšlīgatne–	
Nītaure rekonstrukcija;

•	 atjaunots	 asfalta	 segums	 valsts	
autoceļa P20 atzaram caur Āraišiem;

•	 apkures	 sistēmas	 uzlabošana	 un	
a	p	kures	katlu	nomaiņa	veco	 ļaužu	mājā	
“Doles”, Skujenes pamatskolā, Drabešu 
muižas ēkā;

•	 nomainīts	 jumta	 segums	 Drabešu	
pagasta dzīvojamajai mājai “Vagari”, 
Nītaures pagasta ēkai “Niedras”;

•	 remontdarbi	 Zaubes	 pagastāa	
dzīvo jamajā ēkā “Ancīši”;

•	 Ģikšu	 ciema	 gājēju	 celiņa	 posma	
atjaunošana;

•	 bērnudārza	 telpu	 paplašināšana	
Skujenes pamatskolā;

•	 ceļu	 remontdarbi	 Drabešu	 un	
Amatas pagastā.

Kultūra, tūrisms un sports:
•	 Ieriķu	Sabiedriskā	centra	atklāšana	

un organizētie pasākumi;

•	 Lāčplēša	dienas	pasākumi	Ieriķos;
•	 Spēlfilmas	“Melānijas	hronika”	de

monstrēšana visos novada pagastos;
•	 dalība	 Latvijas	 IV	 vasaras	

olimpiādē;
•	 portāla	 esipats.lv	 dalība	 starp	tau

tiskā konkursā Japānā;
•	 konkurss	 un	 apbalvošanas	 cere

monija “Amatas novada lepnums 2016”;
•	 9.	starptautiskā	Ģikšu	danču	nakts;
•	 pirmais	Zaubes		savvaļas	kulinārais	

festivāls;
•	 “Baltā	 galdauta	 svētki”	 visos	

Amatas novada pagastos;
•	 Amatu	mājas	amatu	prasmju	darb

nīcas, kokļu darbnīca, 5 gadu jubilejas 
pasākums, dalība akcijās “Satiec savu 
meistaru”,	 “Muzeju	nakts”	un	 citi	 tradi
cionālie pasākumi;

•	 tūristu	 skaita	 pieaugums	 Amatas	
novada tūrisma objektos un tūrisma 
informācijas centrā;

•	 Gaujas	 sākuma	 atklāšanas	 pasā
kumi Elkas kalnā un tā apkārtnē (“Divu 
upju sākums”, “Bez Tabu ekspotīcija”);

•	 Āraišu	zīmola	izveide;
•	 Āraišu	 arheoloģiskā	 parka	 teri

torijas	 pārņemšana	 no	 VAS	 “Valsts	
nekus tamie īpa šumi”;

•	 “Rakstnieku	 pēcpusdiena”	 Spāres	
muižas Rakstnieku parkā;

•	 Sporta	svētki	Skujenē	un	Līvos;
•	 atbalsts	 valsts	 mēroga	 sporta	 sa

cen sībām rogainingā, orientēšanās 
sportā,	riteņbraukšanā;

•	 volejbola	laukuma	izveide	Nītaurē;
•	 “Amatas	 novada	 kauss	 volejbolā	

2016” Līvos;
•	 Pasaules	sniega	dienas	pasākumi.

Izglītība:
•	 skolu	 reorganizācija	 Skujenes	 pa

gastā;
•	 skolēnu	 vasaras	 darbā	 tika	 nodar

bināti 88 skolēni;
•	 organizētas	 3	 skolēnu	 vasaras	 no

metnes;
•	 izglītības	iestāžu	mācību	kvalitātes	

paaugsti nāšana un un interešu izglītības 
piedāvājuma pa plašināšana;

•	 pirmsskolas	 pedagogu	 algu	 pie
augums, pedagogu algu nodrošināšana;

•	 Drabešu	internātpamatskolas	darba	
nodro šinšāna pēc valsts finansējuma 
samazināšanas;

•	 atbalsts	sporta	klubam	“Ašais”,	kura	
sportisti uzrādījuši lieliskus rezultātus 
vieglatlētikā;

•	 jauniešu	darba	uzlabošana	projektā	
“Erasmus”.

Sabiedriskās aktivitātes:
•	 NVO	un	sporta	projektu	konkursos	

kopumā tika atblastītas 17 iedzīvotāju 
iniciatīvas;

•	 atbalsts	 pensionāru	 pensionāru	

Atskatoties uz pagājušo gadu, sagaidām jauno – 
ar jaunām iecerēm, uzdevumiem un mērķiem

bied rības “Dzīvesprieks” aktivitāšu 
nodro ši nāšanā;

•	 ekskursiju	 nodrošināšana	 pensi
onā    riem, jau nie šiem, pašdarbības kolek
tī viem;

•	 dalība	 sabiedriskajās	 organizācijās	
”Gaujas	 ilgspējīgas	 attīstības	 biedrība”,		
“Gaujas	 nacionālā	 parka	 tūrisma	
biedrība”,	 “Z(ii)NO”	 zinātnes	 centrs,	
“Vidzemes tū risma asociācija”;

•	 kopīgi	 7	 sadraudzības	 novadu	 pa
sākumi – sporta svētki Pārgaujas nova
dā, gada atpūtas pasākumi;

•	 starptautiskās	 sadarbības	 vei	ci		nā		
šana, kopējs projekts ar Lietu vas Repub
likas Alītas pilsētu un Polijas re publikas 
Suvalku	 pilsētu	 –	 pie	redzes	 ap	maiņas	
brauciens izglītības darbi niekiem.

•	 vienotā	 klientu	 apkalpošanas	
centra izveide un darbības nodrošināšana 
Nītau rē;

•	 Amatas	 novada	 informatīvā	 laik
raksta “Amatas Avīze” nodrošināšana 
visām	 novada	 mājsaimniecībām.	 Izde
vums iznāk 2 reizes mēnesī un tiek no
gādāts visās iedzīvotāju pastkastītēs;

•	 atbalsts	reliģiskajām	organizācijām	
novada kapsētu uzturēšanā, kapusvētku 
un svecīšu vakaru organizēšanā;

•	 dalība	 Norvēģijas	 finanšu	 instru
menta  projektā  “Lietpratīga parvaldība”, 
mārketinga	stratēģijas	izstrāde;

•	 NATO	karavīru	 talka	Spāres	mui
žas dabas takas iekārtošanā mežā un 
kopīgas sportiskas aktivitātes ar Spāres 
internātpamatskolas	audzēkņiem.

2016. gadā pašvaldība sagatvoja pie
teikumus vairākiem ES fondu projektiem. 
2017. un 2018. gadā plānota šo projektu 
realizācija. 2016. gads iezīmējās kā jaunu 
speciālistu piesaistes gads – tūrismā, 
kultūrā, sociālajā darbā, administrācijā. 
Katrs jaunais darbinieks nāk ar jaunām, 
interesantām idejām, kā popularizēt 
no vadu, kā arī paaugstināt mūsu iedzī
votāju dzīves kvalitāti.

2017. gads ir pašvaldību vēlēšanu gads, 
kad Amatas novada domes budžetu, 
kas tiks apstiprināts 25. janvārī, otrajā 
pusgadā jau izvērtēs un tālāk realizēs 
3. jūnijā ievēlētais domes sastāvs.

Svarīgākais, lai jau iesāktie lielie darbi 
un uzdevumi veiksmīgi risinātos tālāk.

Elita Eglīte,
 Amatas novada domes

priekšsēdētāja

Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte. 
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Aizvien straujāk top “Nītaures likteņstāsti” un 
sarosās projekta skrīveru komanda. Līdz vasarai esam 
ieplānojuši apkopot stāstus par Nītauri un teritoriju 
ap	 to,	 doties	 uz	 arhīviem,	 veidot	 intervijas	 un	 citus	
materiālus. Darbu ir gana daudz, līdz ar to aicinām 
komandā ikvienu interesentu. Janvārī tiks organizēta 
esošo un jauno skrīveru tikšanās, par to vairāk var 
uzzināt, zvanot uz tālr. 26590545 vai rakstot epastu: 
info@nitaureni.lv.	 Projekts	 “Nītaures	 likteņstāsti”	 ir	
viena no Latvijas valsts simtgades svinību norisēm, ko 
atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. 

Projekts “Nītaureņu spēles”, kuru atbalsta 
Borisa	 un	 Ināras	 Teterevu	 fonds,	 turpinās	 arī	 šajā	
gadā.	 Iegādātās	 un	 pašu	 gatavotās	 spēles,	 rotaļu	
literatūra kopumā veido jau vairāk nekā 100 vienību 
lielu kolekciju, kas vēl tiks papildināta. Turpmākajos 
mēnešos esam ieplānojuši organizēt ne tikai spēļu 
pēcpusdienas,	 bet	 mini	 galda	 spēļu	 čempionātus.	

Pirmdiena:  8.00–12.30; 13.00–17.00
Otrdiena:			 8.00–12.30; 13.00–17.00
Trešdiena:  8.00–12.30; 13.00–17.00
Ceturtdiena:  8.00–12.30; 13.00–17.00
Piektdiena:   8.00–14.00

Kontaktinformācija:
Amatas novada pašvaldība
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV4101
Tālr. 64127935, epasts: amatasdome@amatasnovads.lv
Amatas pagasta pārvalde
Egļu	iela	1,	Ģikši,	Amatas	pagasts,	Amatas	novads,	LV4141
Tālr. 64129388, epasts: giksi@amatasnovads.lv
Skujenes pagasta pārvalde
“Gaismas”,	Skujenes	pagasts,	Amatas	novads,	LV4143
Tālr: 64125811, epasts: skujene@amatasnovads.lv
Nītaures pagasta pārvalde
“Pagasta ēka”, Nītaures pagasts, Amatas novads, LV4112
Tālr. 64116024, epasts: nitaure@amatasnovads.lv
Zaubes pagasta pārvalde
“Pagasta ēka”, Nītaures pagasts, Amatas novads, LV4112
Tālr. 64116024, epasts: nitaure@amatasnovads.lv

Amatas novada pašvaldības
un tās struktūru darba laiks: Ziemassvētku	 vecītis	 un	 draugi	 arī	 aizvadīto	 svētku	

laikā aktīvi rosījās ne tikai Nītaurē un novadā, bet 
daudz kur Latvijā. 

Lai gan esam noslēguši Amatas novada pašvaldības 
atbalstīto projektu “Vesels ir aktīvs”, tā vadmotīvs 
joprojām	būs	“Nītaureņu”	darbu	n	e	atņemama	iezīme.	
Jau drīzumā gatavojamies sākt Nītaures hokeja 
laukuma 3.  sezonu. Laukuma sa gatavošana un 
ledus liešana jau sākusies un ceram, ka jau drīzumā 
varēsim	dot	startu	ikvakara	hokeja	spēlēšanai.	Šogad	
plānojam organizēt arī nopietnākus turnīrus. Arī šajā 
sezonā aicinām visus, kuri vēlas, ar nelielu ziedojumu 
atbalstīt laukuma uzturēšanas un labiekārtošanas 
darbus. Šogad arī meklēsim iespējas atjaunot nolietoto 
inventāru. 

Lai mums izdevusies šī sezona!
“Nītaureņu” komanda

Sākas “Nītaureņu” 7. darbošanās gads

No šī gada 1. janvāra 
makšķe		rēšanas,	 vēžošanas	
un zem  ūdens medību kartes 
pārdod Latvijas Lauku kon
sultāciju un izglītības centrs 
(LLKC),	 pārņemot	 šo	 funk
ciju no līdzšinējā izplatītā
ja	 –	 SIA	 “Leards”.	 To	 paredz	
valdības apstiprinātie grozīju
mi notei kumos “Ūdens tilpju 
un rūpnie ciskās zvejas tiesī
bu nomu un zvejas tiesību 
izmanto šanas kārtība”.

LLKC	 ir	 ZM	 pārraudzībā	
esoša publiska iestāde, kas 
veic pārvaldes uzdevumu 
karšu izpla  tīšanā, kas nozīmē 
šādus uzdevumus: karšu 
uzskaite, nodo šana izplatīša
nai dažādām izpla tīšanas 
vietām un realizācijā iegūto 
līdzekļu daļas ieskai tīšana 
valsts	 pamatbudžetā	 Zivju	

fonda dotācijas veidošanai.
Pildot šo uzdevumu, 

LLKC atradīsies funkci o nālā 
ZM	 pārraudzībā.	 Deleģēju
ma līgumā tiks noteikts, ka 
LLKC būs pie nākums visā 
Latvijas teritorijā nodro šināt 
karšu izpla tīšanu un realizēto 
vai nerealizēto karšu uz skaiti, 
iegūto lī dzekļu pār ska  tīšanu 
valsts pamatbudžetā (70%  no 
kopējiem	 ieņēmumiem),	 kā	
arī būs pienākums izveidot 
un uz turēt attiecīgu inter neta 
vietni ar iespēju iegādāties 
minētās kartes arī elektroni
ski.

Kā	 ziņots,	 makšķe	rēša
nas karte tiek izsniegta uz 
gadu (cena 14,23 EUR) vai 
arī uz trim mēnešiem (cena 
7,11 EUR).

Makšķerēšanas kartes varēs 
iegādāties LLKC

19.  decembrī	 veco	 ļaužu	 mājā	 „Doles”	 svi	nējām	 Zie	massvētkus.	
Ciemos pie mums at brauca novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte un 
Sociālā	dienesta	vadītāja	Vaira	Zauere.	Ar	 lieliem	dāvanu	maisiem	ieradās	
Amatas pagasta pen sionāru biedrības “Dzī ves prieks” meitenes. Sveica arī 
Ģikšu	bibliotekāre	un	aicināja	uz	aktīvu	grāmatu	 lasīšanu	un	paldies	teica	
aktīvākajiem lasītājiem.  Skaistu koncertu dāvāja Amatas pamatskolas 1. 
un 2. klases bērni. Paldies skolotājām par atsaucību. Arī skolas saime bija 
sarūpējusi	dāvaniņas,	tajās	bija	garšīgi	ievārījumi,	sulas	un	veselīga	tēja.	Katru	
gadu	ar	paciņām	mūs	 iepriecina	degvielas	 tirgotājs	AS	 “ViršiA”.	Lielākais	
paldies	muzeja	vadītājai	Ingrīdai,	kura	vienmēr	uzklausa,	atbalsta	un	saprot	
katra iemītnieka vēlmes. Paldies par palīdzību arī pasākuma organizēšanā. 

Sarunas pēc tam turpi
nājās pie tējas un kafijas 
galda un sarūpētā cienasta. 

Katrs pateikts labs vārds 
padara mūsu dzīvi skaistāku, 
labāku. 

Labestības, mīlestības 
pilnu 2017. gadu! 

Veco ļaužu mājas 
“Doles2” iemītnieku 

vārdā – Rūta Bērtulsone  

Ziemassvētki “Dolēs”

NODERĪGA INFORMĀCIJA IZGLĪTĪBA UN JAUNIEŠI

23. decembrī Zaubes kultū ras 
namā 47 pirms sko las vecuma bērni 
kopā ar vecākiem svinēja Ziemas
svētkus, sniedza priekš ne sumus, gāja 
rotaļās un satika Ziemassvētku rūķi. 

Skaisti dekorētajā zālē valdīja īsta 
svētku	 atmosfēra.	 Zaubes	 pa	mat	skolas	
pirmsskolas	audzēkņu	sniegumā	klausī
jāmies dziesmas, dze jo līšus un kopā ar 
atraktīvajām skolo tājām iesaistī jāmies 
rotaļās. Paldies skolotājām Lilitai un Ja
nai,	paldies	egles	lomas	izpildītājai	Līnai	Legzdiņai.	Neviltots	prieks	bērnu	actiņas	radās,	ier
augot	Ziemassvētku	rūķi	ar	dāvanu	maisu.	Bet	kas	par	izbrīnu	bija,	kad	dāvanu	maiss	izrādījās	
tukšs!	Nu,	ko	–	visi	meklējām,	kur	bērniem	domā	tās	dāvanas	paslēpušās.	Izrādījās	–	šogad	
dāvanu	ir	īpaši	daudz	–	divi	maisi	kamaniņās	jau	atvesti,	zem	eglītes	dāvanas	jau	saliktas!	

Paldies Amatas novada pašvaldībai par kon fekšu tūtēm, paldies katoļu draudzei par pārstei
guma dāvanām, paldies misijai “Pakāpieni“ par mīkstajām rotaļlietām. 

Bērnu	prieks	turpinājās	rotaļās	ar	rūķi,	bet	māmiņas	un	audzinātājas	apmainījās	ar	Ziemas	
svēku	dāvaniņām.	Bērnu	dārza	audzi	nā	tāju	izdoma	priecēja	māmiņas –	viņas	dāvanā	saņēma	
skaisti	noformētu	bērna	fotogrāfiju	un	rociņas	rūķīti.

Lai izdomas bagāts un sirdssilts 2017. gads! 
Sandra SlavišenaDorša,	Zaubes	kultūras	nama	vadītāja

Ziemassvētku rūķis Zaubē
KULTŪRA SENIORI

Pirms	Ziemassvētkiem	Zaubes	pamatskolas	saime	
sāka gatavoties svētkiem. Tika izgatavoti un izsūtīti 
ielūgumi	Zaubes	pagastā	deklarētajiem	senioriem.	

Radošajās darbnīcās gatavojām rotājumus telpām, 
svētku	 eglei,	 cepām	 piparkūkas	 un	 pīrādziņus,	 ko	
likt svētku galdā. Aktīvākās dalībnieces radošajās 
darbnīcās bija 3. klases skolnieces Nora Upmane, 
Simona Anna un Lelde Evelīna Bernavas.

16.	 decembrī	 Zaubes	 pamatskola	 pulcēja	 vai	rāku	
paaudžu	 Zaubes	 pagasta	 iedzīvotājus	 uz	 Ziemas
svētku	 pasākumu	 “Ceļojums	 uz	 Ziemassvētku	
zvaigzni”. Pensionāre Aira, daloties savos iespaidos, 
atklāja,	ka	Zaubē	šādi	starppaaudžu	svētki	tiek	svinēti	
4.	 gadu,	 un	 tiem	 ir	 īpaša	 ģimeniskuma	 sajūta.	 Aira	
pauda	 patiesu	 prieku	 par	 brīnišķīgo	 koncertu	 un	
skolas	bērnu	sasniegumiem,	par	Ziemassvētku	balli	ar	
“īstiem” muzikantiem, par bagātīgi klātajiem galdiem 
un	dāvanām,	ko	sarūpēja	labie	“rūķīši”.	Zaubes	senioru	
vārdā	 viņa	 saka	 paldies	 par	 gaišajiem	 un	 jautrajiem	
svētkiem	un	saņemto	mīļumu.

Vai zināt, bez kā svētki nesanāk? Bez mazām, 
burvīgām lietām neparko nesanāk lieli svētki!

Tu iededz sveci tumsā. Vienkārši tāpat – tā ir 
pieņemts,	 tā	 visi	 šajā	 laikā	 dara.	 Svece	 deg,	 un	 tu	
pēkšņi	 jūti,	 ka	 tas	 nav	 vienkārši	 tāpat.	 Tava	 svece	
rāda	ceļu.	Tā	rāda,	ka	tu	esi	gatavs	uzņemt,	pieņemt,	
palīdzēt.	Gatavs	dalīties	ar	to	gaismu,	kas	ir	tevī	šajā	
laikā. Svētku dalībnieku vārdā vēlamies pateikt paldies 
visiem ziedotājiem, kuri palīdzēja  uzburt svētkus 
Zaubes	 pagasta	 ļaudīm:	 G.	 Brantam,	 O.	 Lazdānam,	
I. Zvaigznem,	A.	Meidropam,	K. Stumpam,	J. Dālderam,	
E.	Bernavai,	D.	Mellēnam,	N.	Knētam,	J. Dubrovkam,	
N.	Zeimulam,	I. Dzelmem,	B. Stepanovai,	O.	Elmerei,	
A.	Zvaigznem,	E. Geisteram,	K.	Ozoliņam,	K.	Ābelem,	
A.	Zumentam,	D.	Legzdiņam,	J.	Griģuško,	I.	Štraubei,	
J.	Kalniņai,	E. Eglītei,	V.	Lācim.

 Paldies visai skolas saimei, vecāku padomei un 
Zaubes	pagasta	pārvaldei	 par	 atbalstu	 starppaaudžu	
Ziemassvētku	pasākuma	organizēšanā!		

Jana Stūrīte

Visiem	 ir	 zināms,	 ka	 Ziemassvētki	 ir	 brīnumu	
laiks.	Mazie	zaubēnieši	vēlējās	būt	čakli	Ziemassvētku	
vecīša palīgi un kopā ar saviem vecākiem radīja svētku 
brīnumu Amatas novada vientuļajiem cilvēkiem. 
Darbīga	 un	 radoša	 bija	 pirmssvētku	 nedēļa	 Zaubes	
pamatskolas pirmsskolas grupās. Tika zīmēts, griezts, 
līmēts, locīts, rakstīts, izšūts, lai izveidotu svētku 

Ziemassvētki Zaubē no paaudzes uz paaudzi

apsveikumus!
Darbojoties vecāku un pedagogu vadībā, 

bērni	 piedalījās	 sveču	 liešanā,	 sveču	 gatavošanā	
no vaska, piparkūku cepšanā, ziepju gatavošanā! 
Kopā	 ar	 bērniem	 strādāja	 K.	 Freiborne,	 Z.	 Stumpe,	
S.  Krūzkopa, A. ČumalkovsČumakovs, T. Utlova, 
D. Meidropa,	L.	Veide.	

Jana Stūrīte

Čaklo rūķu darbi

mailto:nitaure@amatasnovads.lv
mailto:nitaure@amatasnovads.lv
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Intervija 
ar biedrības “Sirds ceļš”

valdes locekli Intu Blūmu 

Pastāsti, lūdzu, par lab da rības 
akciju – kā radās ideja, kā tas notika, 
kas ziedoja?

Tā kā viens no biedrības darbības 
pamatmērķiem	 ir	 labdarība	 un	 dažādas	
sociālās aktivitātes, tad, plānojot gada 
nogales pasākumus, vairākus no tiem 
papildinājām ar iespē jām ziedot un 
ziedojām paši – kā privātpersonas un kā 
biedrība. Katrs biedrības biedrs atbild 
par savu nišu, nozari un katram bija 
arī “sava’’ lab  darības akcija konkrētam 
periodam. Šī bija Kristas Šeļegovskas  – 
mūsu retrītu centra vadī tājas, bērnu 
nometņu	 orga	ni	zatores	 –	 ideja,	 ener
ģija	 un	 faktiskā	 organizēšana.	 Tā	 kā	
pašlaik liela daļa mūsu darbības ir 
pārvietota uz Sērmūkšiem, tad likās 
loģiski,	 likumsakarīgi	 un	 pareizi	 dot	
savu atbalstu un pienesumu novadam, 
kurā atrodamies. Tāpēc vērsāmies tieši 
pie Amatas novada sociālā dienesta, lai 
noskaidrotu, kādas lietas un kam tās ir 
patiešām	nepieciešamas.	Anita	Volkoviča	
palīdzēja,	 apzinot	 daudzbērnu	 ģimenes	
un informējot mūs par nepieciešamo, 
lai šī palīdzība būtu noderīga. Sadarbība 
un komunikācija ar sociālo dienestu 
sanāca sirsnīga un produktīva. Paldies 
par iesaistīšanos un palīdzību saziedoto 
mantu sadalē un nogādāšanā!

Cilvēki, kurus uzrunājām labda rības 
akcijai	un	kuri	ziedoja,	bija	Ziemassvētku	
bēr nu pasākuma vecāki. Šajā pasā kumā 
piedalījās	 43	 bērni	 un	 viņu	 vecāki.	 Pēc	
sociālā dienesta iedotā saraksta gādājām 
mantas:	gultasveļu,	higiēnas	preces,	 lie
tas mājai un remontiem, velosipēdus, 
grā matas, apavus. Kāds ziedoja sev vairs 
nevajadzīgās lietas, bet daudzi nopirka 
arī jaunas. Sa nāca pilns minibuss. 
Cerams, ka izdevās izkrāsot svētkus 
mūsu	novada	ģimenēm!

Kas notiek “Vidzemes retrītu 
centrā”? 

Esam priecīgi, ka samērā ātri esam 
spējuši pārvietot lielu daļu savas 
darbības, kas līdz šim notika daudzviet 
Latvijā, uz Sērmūkšiem. Tas lielā mērā 
noticis, pateicoties mūsu cilvēkiem, kas 
ir gatavi braukt pie mums arī no Liepājas 
un Daugavpils, lai kur mēs būtu.

Sērmūkšos notiek liela daļa no 
pasākumiem, kurus rīko mūsu biedrī
bas biedri. Šī domubiedru grupa dara 

savu sirdslietu, kas to aizrauj, un iet 
pašizaugsmes ceļu. Šogad tikai iesākām, 
iešūpojāmies	 ar	 daļu	 no	 manām	 (Intas	
Blūmas) nodarbībām, ko jau daudzus 
gadus rīkoju dažādas Latvijas malās, 
un Kristas un Kristapa rīkotajām 
bērnu nometnēm. Paspējām nokārtot 
visas daudzās forma litātes, kas šo 
nometņu	 rīkoša	nai	 ir	 nepieciešamas,	
un no organzējām veselas trīs (ieskaitot 
Ziemassvētku	eglīti	 vairāk	nekā	40	bēr
niem). Telpas un blakus esošā sporta 
zāle ir kā radītas šādiem pasākumiem, 
tādēļ esam ļoti priecīgi, ka bērniem ir 
šāda iespēja aktīvās nodarbībās pavadīt 
laiku laukos, pilnveidojot sevi un kaut uz 
dažām dienām “atslēdzoties no ierīcēm’’.

Bez bērnu nometnēm pie mums 
notiek dažādi ar garīgo izaugsmi saistīti 
semināri, lekcijas un nodarbības – apzi
nātības prakses, klusēšanas retrīti, 
meditācijas, kas nav pie saistīti pie kādas 
konkrētas	 reliģijas	 vai	 garīgā	 virziena.	
Tie domāti visiem, kam interesē satikt 
domubiedrus, pastrādāt ar sevi, atslēgt 
ikdienā tik traucējošo prātu, sajust savu 
sirds balsi. Liela vieta mūsu dzīvē un 
sirdīs ir mūzikai, tādēļ katru mēnesi 
rīkojam kādu sadziedāšanās vakaru 
sveču	 gaismā.	 Tie	 notiek	 siltā	 un	

draudzīgā	 noskaņā	 kopā	 ar	 mūziķiem,	
kas gadu gaitā jau ir kļuvuši par draugiem 
un domubiedriem. Pie mums jau ir 
viesojušies Valdis Atāls, Kārlis Kazāks, 
Jānis Kurševs. Janvārī sadziedāsim spēka 
dziesmas	ar	Vītolu	ģimeni,	 februārī	būs	
mantru vakars, bet martā pie mums 
viesosies	Ineta	Rudzīte	ar	romancēm	un	
šansoniem. Priecājamies par katru tuvo 
un tālo, kas uz šiem vakariem atnāk. Līdz 
šim tie ir bijuši par ziedojumu, un ceram, 
ka tas tā arī varēs palikt.

Pie jums notiek arī bērnu nometnes. 
Kas tās vada un kāda ir to tematika?

Bērnu nometnes vada Kris taps un 
Krista Šeļegovski, kam bērni un viss, kas 
ar to saistīts, ir sirdslieta, aizraušanās un 
aicinājums.	Viņi	paši	vēl	ir	jauni	–	24	un	
21 gadu veci, bet Kristaps jau no 14 gadu 
vecuma sāka vadīt kapoeiras (Capoeira) 
nodarbības bērniem, bet Krista 16 gadu 
vecumā	 sāka	darboties	 ar	 viņiem	manu	
lielo pasākumu ietvaros. Kristaps studē 
Sporta	 pedagoģijas	 akadēmijas	 pēdējā	
kursā,	 ir	 sporta	 skolotājs	 Brīvajā	Māras	
skolā jau ceturto gadu, pasniedz sportu 
un	 vada	 pulciņus	 vēl	 virknē	 mācību	
iestāžu, ir fitnesa treneris MyFitnesā un 
ir	 kapoeiras	 pasniedzējs.	 Viņa	 atraktīvā	
pieeja un mīlestība pret bērniem liek 
tiem vienkārši pielipt un braukt atkal 
un	atkal.	Meitenes	ir	sajūsmā	par	to,	ka	
Kris taps bez neiedomājamiem akrobātis
kiem trikiem prot arī pīt visādas bizītes 
meitenēm! 

Krista jau vidusskolas pē dējās klasēs 
zināja, ka bērniem ir vajadzīgs kas vairāk 
nekā teorē tiskās zināšanas, ka bērniem 
pietrūkst sarunu un uzmanības, ka 
bēr	niem	 patīk	 sarunas	 par	 eņģeļiem,	
me	ditācijas	 un	 joga.	 Viņi	 abi	 jau	 tad	
sapņoja	 par	 savu	 studiju	 un	 dažādām	
nodarbībām bērniem, tādēļ paralēli 
mācībām 12.  klasē Krista sāka studēt 
Latvijas	 Universitātes	 Indijas	 studiju	
un kultūras centrā, lai kļūtu par jogas 
pasniedzēju.	 Vēlāk	 viņa	 turpināja	 mā

Sērmūkšu “Vidzemes retrīta centrs” ar labdarības akciju 
iekrāso 2016. gada nogali

cības	 Latvijas	 Sporta	 pedagoģijas	 aka	
dēmijā, lai iegūtu trenera sertifikātu 
un varētu pasniegt arī dažādus fitnesa 
veidus. Pašlaik Krista ārpus bērnu no
metņu	 organizēšanas	 vada	 gaisa	 jogas,	
batutu fitnesa, TRX nodar bības gan 
pieaugušajiem, gan bērniem. Tāpat abi 
arī ved domu biedru grupas ceļojumos uz 
kalniem. Vairāk informācijas par Kristu 
un	 Kristapu	 ir	 šeit:	 http://kkstudija.
blogspot.com

Mūsu	 bērnu	 nometnes	 ir	 pasākumi,	
kas paralēli fiziskajām aktivitātēm, 
pārgājieniem, spēlēm lielu vērību pievērš 
bērnu dvēselītēm, māca ieklausīties sevī, 
dabā,	sadzirdēt	un	pieņemt	citus,	sajust	
savu	iekšējo	balstiņu,	saprast	un	pieņemt	
sevi	citā	kvalitātē.	Mūsu	nometnes	ir	ļoti	
apmeklētas bez jebkādas reklāmas, un tie 
bērni, kas ir bijuši, vienmēr gaida nākamo 
reizi.  Uz nometnēm gan pagastam, gan 
novadam	 piedāvājām	 četras	 bezmaksas	
vietas bērniem. Novads šo iespēju arī 
izmantoja.

Šo praksi arī turpināsim. Aktīvās 
nedēļas nogales bērniem plānojam reizi  
mēnesī vai divos.

Varbūt ir kaut kādas vajadzības, 
ieceres, kuru realizācijā varētu 
palīdzēt vietējie cilvēki? 

Esam patiesi priecīgi un pateicīgi 
tiem   vietējiem ļaudīm, kuri ir nākuši 
pretī, atbalstījuši ar padomu un labu 
vārdu. Lai arī vietējos iedzīvotājus pa
gaidām maz pazīstam, tiem, ar ko 
sanāk ikdienā komunicēt, vēlamies no 
sirds pateikties. Paldies mūsu labajiem 
rūķīšiem,	 kas	 rūpējās	 par	 siltumu	
centrā,–	 Jevgēņijam	 un	 Guntim,	 mana	
personīga	pateicība	 Ivetai	Vilciņai,	kura	
lieliski izpalīdzējusi kontaktu un padomu 
veidā,	 Amatas	 novada	 brīnišķīgajām	
dāmām – Elitai Eglītei, Evai Staltmanei 
un	Anitai	Volkovičai.

Ļoti vēlētos sakārtot apkārtni 
pavasarī, rīkojot talkas ar kopēju zupas 
vārīšanu uz ugunskura un dziedāšanu. 
Brīnišķīgi	 būtu,	 ja	 ar	 pašvaldības	 at
balstu varētu iekārtot peldvietu bēr
niem un vietējiem iedzīvotājiem un 
izveidot pārgājienu maršrutus. Būtu 
jauki iepazīties ar kādu novadpētnieku, 
kas pastāstītu par nozīmīgākajām un 
interesantākajām vietām. Jau tagad uz 
mūsu pasākumiem brauc cilvēki no 
visas Latvijas un priecājās par Sērmūkšu 
dabu, muižas parku, senajiem kokiem 
un apkārtnes mežiem. Katrs no mums 
sūta	 labas	 domas,	 lai	 šis	 brīnišķīgais	
mūsu tēvzemes stūrītis turpinātu dzī
vot, turpinātu attīstīties, neraugoties uz 
krīzēm	un	pārmaiņu	 vējiem.	 Jo	 viss	 jau	
ir atkarīgs no mums pašiem. No katra. 
Ja mēs domāsim labas un gaišas domas, 
ticēsim sev un nākotnei, ja sūkstī šanās 
un negāciju vietā meklēsim citus risinā
jumus un reāli darīsim, nevar neizdoties. 
To es arī novēlu visiem jaunā gada sāku
mā: atstāt skumjas, dusmas un bēdas 
aizgājušajam gadam, ielaist savā sirdī 
mieru un Dieva svētību, paļāvību, ka 
vien	mēr	 visos	 laikos	 pārmaiņas,	 lai	
cik tās ir bijušas grūtas, ir veicinājušas 
progresu, attīstību un cilvēces augšupeju. 
Gan	iekšēji,	gan	ārēji.	Novēlu,	lai	top	un	
realizējas visas labās domas un ieceres!

Interviju	sagatavoja Eva Staltmane

2016. gadā bijušājā Jauniešu centrā Sērmūkšos savu darbību sāka 
biedrības “Sirds ceļš” centrs “Vidzemes retrītu centrs”. 

Biedrība “Sirds balss” darbo jas jau vairākus gadus un tās galvenie darbības 
virzieni ir ne formālā pieaugušo izglītība – dažādi pašattīstības kursi, nodarbības, 
radošie un muzi kālie projekti, meditācijas kā dziedināšanas un sevis sakār tošanas 
veida praktizēšana un popularizēšana, ceļojumi uz spē ka vietām un bērnu no
metnes. 

Pērnā gada nogalē “Vidzemes retrītu centrs” sadarbībā ar Amatas novada 
pašvaldības sociālo dienestu realizēja apjo mīgu labdarbības akciju novadā. Sociālā 
dienesta	 pārstāve	 Anita	 Volkoviča	 stāsta:	 “Visu	 vecāku	 un	 viņu	 bērnu	 vārdā	
sakām vissirsnīgāko paldies par sniegto praktisko palīdzību! Saziedotās mantas 
tika izdalītas lielākoties Amatas novada pašvaldības daudzbērnu un nepilnajām 
ģimenēm.	Ziedojumu	saņēma	tie	cilvēki,	kas	vecuma,	inva	liditātes	vai	grūtu	dzīves	
ap stākļu dēļ palikuši vieni – vientuļie pensionāri, “Vējsaules” veco ļaužu mājas 
iedzīvotāji”. 

https://mail.cesis.lv/owa/redir.aspx?C=iZEvVJuDMa2oOUOaeVsN8LsmNFW0kCSIl3lTkU6KiwKg5RuJ3TLUCA..&URL=http%3A%2F%2Fkkstudija.blogspot.com
https://mail.cesis.lv/owa/redir.aspx?C=iZEvVJuDMa2oOUOaeVsN8LsmNFW0kCSIl3lTkU6KiwKg5RuJ3TLUCA..&URL=http%3A%2F%2Fkkstudija.blogspot.com
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PASĀKUMU KALENDĀRS
14.	janvārī	•	Amatas	kultūras	centrā	Ģikšos	•	plkst.	20.00

10. starptautiskā Ģikšu danču nakts

14.	janvārī	•	Skujenes	Tautas	namā	•	plkst.17.00
Skujenes	pagasta	bērnu	teātra	studija	“MĒS”	aicina	visus	

uz savu 5 gadu jubileju  
ar Alekseja Tolstoja lugu “Buratīno”	(režisore	Baiba	Jukņēviča)

21.	janvārī	•	Skujenes	Tautas	namā	•	plkst.	10.00	
zoles turnīrs

Līdzi	“groziņš”.	Pieteikšanās	un	sīkāka	informācija–		zvanot	uz	
tālr. 29180710 Robertam  Nagainim

Pasākumi Vidzemes retrīta centrā Sērmūkšos
21.	janvārī				plkst.	20.00		tautasdziesmu	sadziedāšana	ar	Vītolu	ģimeni
25.	februārī		plkst.19.30			mantru	vakars	ar	Ievu	Bērziņu
25.	martā						plkst.	19.30		romances	un	šansoni	ar	Inetu	Rudzīti	

4.	februārī	•	plkst.19.00	•	Amatas	kultūras	centrā	•	
“Sadancosim Amatā’’

Koncertā kopā ar vidējās paaudzes deju kolektīviem sadejos 
draugu	kolektīvi	no	daudziem	Latvijas	novadiem.	Ieeja	bez	maksas.

20.	janvārī	•	plkst.	17.00	•	Paaudžu	parkā	
Barikāžu aizstāvju stāstu vakars pie ugunskura

Zaubes	bibliotēkā	•		no	16.	līdz	21.	janvārim
Barikāžu atceres dienai veltīta izstāde 
“Barikāžu laiks – varoņu laiks”

Amatas pagastā:
Olga	Zariņa	–	84	gadi,
Guntiņa	Pakalniete	–	84	gadi,
Evalds Baumanis – 89 gadi
Drabešu pagastā:
Vera Suipe – 93 gadi,
Jadviga Bļase – 91 gadi,
Valentīna Jefimova – 89 gadi,
Rasma	Melbārde	–	89	gadi,
Aļģirts	Gunārs	Melbārdis	–	
           88 gadi,
Zigrīda	Kazaka	–	86	gadi,
Ilga	Rence	–	86	gadi,
Paulis Jansons – 85 gadi,
Austra Prokofjeva – 83 gadi,
Gunārs	Robulis	–	83	gadi,
Skaidrīte Tille – 83 gadi,
Broņislava	Priedeslaipa	–	
                     82 gadi,
Ausma Bedricka – 75 gadi, 
Anna Truce – 75 gadi

Sveicam 
decembra jubilārus!

Nītaures pagastā:
Aleksandrs	Ivanovs	–	80	gadi,
Ilga	Bērziņa	–	85	gadi,
Helmuts	Slaidiņš	–	86	gadi,
Jānis	Tauriņš	–	80	gadi,
Ruta Timma – 84 gadi,
Ārija	Zaķe	–	81	gads,
Andrejs Jakubovskis – 70 gadi,
Anna	Smiltiņa	–	75	gadi
Skujenes pagastā:
Guntis	Biksis	–	84	gadi
Zaubes pagastā:
Ilga		Medne	–	85	gadi,
Ārija Trofimova – 85 gadi,
Romualds Samsons – 84 gadi,
Ausma	Zariņa	–	82	gadi,
Elmārs		Bortiņš	–	81	gads,
Roberts	Maksiņš	–	81	gads,
Velta	Zeltīte	Mazpole	–	75	gadi,
Brigita Lūkina – 70 gadi

Amatas pagastā:
Genovefa	Bicāne	–	80	gadi,
Janīna	Puriņa	–	84	gadi
Drabešu pagastā:
Valija	Amalija	Martinsone	–	
  99 gadi,
Ausma Paulīne Ašmane – 
  91 gadi,
Biruta Buka – 90 gadi,
Oskars	Iltners	–	86	gadi,
Olga	Grava	–	85	gadi,
Viktors Stepanovs – 84 gadi,
Osvalds	Auziņš	–	84	gadi,
Maiga	Sirmā	–	82	gadi,
Jānis	Guntars	Bērziņš	–	81	gadi,
Anatolijs	Mihailovs	–	81	gadi,
Ēriks	Raimonds	Bikars	–	
  80 gadi,
Anna	Grunte	–	80	gadi,
Irēna	Miglāne	–	80	gadi,
Ilga	Bradovska	–	75	gadi,
Ivans	Bedrickis	–	75	gadi

Sveicam janvāra jubilārus!

Amatas novada pašvaldības informatīvias izdevums “Amatas Avīze”   “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, tālr. 64127935, epasts: amatasavize@and.lv
Iznāk	2	reizes	mēnesī,	tirāža	3000	eksemplāri.		Par	skaitļu	un	faktu	pareizību,	kā	arī	par	sludinājumu	tekstu,	atbild	autors.	Izdevums	maketēts	SIA	“Autos”,	iespiests	SIA	“Latgales	druka”.

Rakstus un sludinājumus iesniegt elektroniski līdz 22. janvārim,	sūtot	uz	epastu	amatasavize@and.lv.																	Informācijas	iesūtīšanas	noteikumi	pieejami		www.amatasnovads.lv.

Ielūgums
Projekta “Amatas novada lokālekonomikas un kultūrvides attīstības plāns: 
A2 autoceļa koncepcija”
Darba redakcijas prezentācija un moderēta diskusija 

Kur / Kad Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, 
   šī gada 17. janvārī no plkst. 15.00 līdz 17.00.
Kāpēc Lai interesentiem un pašvaldības darbiniekiem prezentētu projekta darba    
   stadijas rezultātus: definētās problēmas, pieejamos resursus, kā arī iespējamos   
   risinājumus. Lai kopīgi un diskusijas veidā iztirzātu nepieciešamos papildi nājumus un  
   uzklausītu interesentu viedokli. Lai nepalaistu garām būtisko. 
Kas  Prezentāciju vadīs un diskusiju moderēs projekta vadītājs, pilsētplānotājs Jānis Ķīnasts*.
Kā  •	 15.00	–	15.30	/	projekta	darba	stadijas	prezentācija;
	 	 	 •	 15.30	–	17.00	/	moderēta	diskusija.
Kuri   Uz tikšanos aicināti visi interesenti.

Par	savu	ierašanos	lūdzam	paziņot	līdz	13.01.17.,	rakstot	uz:	kinastsjanis@gmail.com
* Plašāka informācija: https://www.linkedin.com/profile/preview?vpa=pub&locale=en_US

No 2017. gada 14. janvāra 20.00 līdz 15. janvāra 
6.00	Amatas	novada	Ģikšu	kultūras	centrā	notiks	
10.	starptautiskā	Ģikšu	danču	nakts.

Šogad	 danču	 naktī	 spēlēs	 16	muzi
kantu grupas no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas,	 kopu	mā	 vismaz	 simts	
muzikanti. Arī šo  gad organi  zatori 
cer sapulcināt vairākus sim tus dan
cot gribētāju no Latvijas un citām 
valstīm.	 Pagājušajā	 gadā	 Danču	
naktī piedalījās apmēram 500 dan
cotāji un muzikanti.

Danču	naktī	visas	nakts	garumā	varēs	
izdejot gan jau popularitāti ieguvušās lat
viešu,	lietuviešu,	igauņu,	poļu,	balt	krievu,	ungāru,	
franču	un	citu	tautu	tradicionālās	dejas,	gan	arī	ie
mācīties jaunas, līdz šim nedejotas. 

Šogad pasākumā piedalās:  “Putni” (Lēdurga), 
“Ore”	 (Amatas	 novads),	 “Dandari”	 (Rīga),	 Rīgas	
Danču	 klubs,	 “Dziga”	 (Rēzekne),	 “Trejdeviņi	
Vilki” (Rīga) folkloras kopa “Knituva” (Lietuva), 
Viļņas	 danču	 klubs,	 Utenas	 kapela	 “Sietynis”,	
čet	ras	 muzikantu	 gru	pas	 no	 Igaunijas:	 Mooste 

Rahvamuusikakooli Pilliklubi,  Tartu tantsu  klubi, 
Kihnlased, Rahvamuusikaansambel Kungla. 

Īpašie	 viesi	 –	 Pēterburgas	 ermo		ņiku	
spēlmaņi,	 kas	 mu	zi	cē		šanas	 prasmes	

apguvuši	šo	ru	den	biedrības	“Skaņu
 māja” rīkotajos tau tas muzikantu 
kursos. 

Līdzi	 ņema	mais	 ne	pie	cie		ša	
mais mi  ni mums ir de jo  jamie apa
vi,	 ūdens,	 groziņš	 savam	 un	 citu	

vē  der prie kam. Arī šogad būs īpašā 
danču	tēja.	
Muzikantiem	ieeja	bez	mak	sas,	dan

cotājiem ieeja par ziedojumiem!
Pasākumu organizē tradicio nālās kul  tū ras ini

ciatīvu centrs „KasTe”. 
Pasākumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds 

un Amatas novada pašvaldība  
Papildu informācija par norisi un dalībniekiem: 

Inese Roze, 
Tradicionālās kultūras iniciatīvu centra 

„KasTe”	vadītāja,	Ģikšu	danču	nakts	organizatore	
Tālr.	29199870,	epasts:	tkic_kaste@inbox.lv

10. starptautiskā Ģikšu danču nakts

Šogad jau 10. reizi 
Tradicionālās kultūras 

iniciatīvu centrs „KasTe” 
aicina uz Starptautisko 

Ģikšu danču nakti.

Zaubes pagastā
Nauris Bogdanovs

SVEICAM  NOVADĀ DZIMUŠOS
UN VIŅU VECĀKUS!

“Amatas novada kauss 
hokejā 2017”

Nītaures hokeja laukumā 
21. janvārī plkst. 11.00 

Reģistrācija no plkst. 10.30 
Amatas novads un Nītaures 

hokeja komanda aicina uz āra 
hokeja turnīru! 

Esi aktīvs un piesaki savu 
komandu jau tagad.

Pieteikumu sūti uz epastu: 
sports.amata@gmail.com vai pa 
tālr. 28602877 norādot: komandas 
nosaukumu,	 sastāvu,	 pilsētu/cie
matu, kuru pārstāv, komandas 
pārstāvja kontaktus. 

Dalība turnīrā bez maksas. 
Spēles	 notiek	 ar	 atvieglināt	 ho

keja spēles noteikumiem bez spēka 
paņēmieniem.	

Spēles	 formāts:	 4+1	 (četri	 lauku
ma spēlētāji + vārtsargs) 

Komandā var pieteikt ne vairāk kā 
6 laukuma spēlētājus. 

Spēles laiks 8 min. 
Turnīra nolikumu un vairāk info 

meklē lapās: 
www.facebook.com/amataLV/		vai
www.facebook.com/nitaureni/	

?fref=ts	
Visiem turnīra dalībniekiem 

garda svētku zupa!

Drabešu pagastā
Olga	Ārija	Ramša

(5.01.1925.–11.12.2016.)
Vilnis Cegelis

(2.04.1966.–14.12.2016.)

Nītaures pagastā
Laimons Linards Andrups 
(24.02.1936.–14.11.2016.)

Rasma Kondrāte
(22.09.1927.–17.11.2016.)

Ārija Saulīte
(08.08.1927.–21.12.2016.)

Amatas novadā
mūžībā aizgājuši

Zaubes pagastā

Arnolds	Emsiņš
(26.08.1936.–10.12.2016.)

Velta Veisberga
(20.03.1936.–30.11.2016.)

Laimons	Strazdiņš
(3.06.1922.–27.11.2016.)

Uldis	Grinbergs
(12.07.1964.14.12.2016.) 

Ārija Trofimova
(19.12.1931.–27.12.2016.)

Ja nevēlaties, lai Amatas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Amatas Avīze” tiktu 
publicēts apsveikums jubilejā, informācija par jaundzimušo vai mūžībā aizgājušu radinieku, 
lūdzam informēt par to Amatas novada pašvaldības pagastu pārvaldes, kas sagatavo šo 
informāciju publicēšanai:
Drabešu pagastā – 64127935, amatasdome@and.lv;  Amatas pagastā – 64129388, giksi@and.lv; 
Skujenes pagastā – 64125811, skujene@and.lv;  Nītaures pagastā – 64165287, nitaure@and.lv; 
Zaubes pagastā – 64129042, zaube@and.lv

Nītaures pagastā:
Zinaida	Garnovska	–	81	gads,
Rita Pētersone – 82 gadi,
Zane	Bitmete	–	70	gadi,
Voldemārs Kopmanis – 70 gadi
Skujenes pagastā:
Anna Karpova – 80 gadi,
Alma Kazerovska – 88 gadi,
Elza Preimane – 96 gadi,
Nikolajs	Mosjagins	–	70	gadi
Zaubes pagastā:
Gaida	Lazdiņa	–	85	gadi,
Arnolds	Lazdiņš	–	85	gadi,
Tatjana Semjonova – 82 gadi,
Anna Sarkane – 81 gadi,
Banga	Bortiņa	–	80	gadi

GAIDĀMIE NOTIKUMI
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