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Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums    2017. gada 25. maijs   Nr.

Maijā
un

jūnijā  

Mākslinieka Ivara Aizkalna 
gleznu izstāde
Ieriķu bibliotēkā  

Svētdien,

28.
maijā  

Pludmales volejbola čempionāta 
“Amatas kauss 2017” 2. posms
Nītaurē no plkst. 10.00 līdz 12.00

Pirmdien,
29.
maijā  

Bezmaksas redzes pārbaude
Drabešu tautas namā no plkst. 15.00 līdz 17.00

Trešdien,
31.
maijā  

Svētki visai ģimenei 
“Sajūti Taureņu vasaru 2017”
Nītaurē no plkst. 12.00 līdz 15.00

Piektdien,
2.

jūnijā

 
 

Baznīcu nakts 2017
Skujenes ev. luteriskajā baznīcā no plkst. 18.00

Dabas un mūzikas pārgājiens 
 “Klausies Gaujā”
Elkas kalnā, Skujenes pagastā plkst. 21.00

Sestdien,
3.

jūnijā

 

Zinģu lustes ar “Mūžīgo unisonu” un 
brāļiem Ziemeļiem. Iesildīs Nītaures tautas koris.
Atpūtas kompleksā “Laimes ligzda”, no plkst. 19.00
Ieejas maksa: sākot no 10 EUR
Dalība pasākumā ļaus nopelnīt papildus 20 punktus 
spēlē “Āraišu leģendas”

Sadancošanās koncerts “Lidojums dejā”
Skujenes estrādē plkst. 19.00
Plkst. 22.00 zaļumballe ar grupu “Tilts”. Ieeja brīva

Svētdien,
11.
jūnijā   

Pludmales volejbola čempionāta 
“Amatas kauss 2017” 3. posms
Līvos no plkst. 10.00 līdz 12.00

Otrdien,
13.
jūnijā   

Lekcija par veselīgu uzturu*
Amatas kultūras centrā Ģikšos plkst. 10.00

Trešdien,
14.
jūnijā   

“Vēsture mūsu tuvumā”. 1941. gada 14. jūnija 
deportāciju atceres brīdis
Pie Svētakmens un Melānijas Vanagas muzejā plkst.17.00

Ceturtdien,
15.
jūnijā   

Lekcija “Cukura diabēts un 
kardioloģija” *
Nītaures Dienas aprūpes centrā plkst. 9.00

Sestdien,
17.
jūnijā

  

“ZAĻĀ BRĪVDIENA” Brīvdabas ārstniecības 
un ēdamo augu seminārs
Āraišu arheoloģiskajā parkā plkst. 11.00
Dalība pasākumā ļaus nopelnīt papildus 20 punktus 
spēlē “Āraišu leģendas”

Svētdien,
18.
jūnijā   

Jaunatklāšanas pasākums
“Gaujas sākuma meklējumos” *
Elkas kalnā, Skujenes pagastā plkst. 12.00

Pludmales volejbola čempionāta 
“Amatas kauss 2017” 4. posms
Nītaurē no plkst. 10.00 līdz 12.00

Amatierteātra “TAKA’’ pirmizrāde 
A. Banka “Kredīts’’
Amatas kultūras centrā plkst. 17.00 

Ceturtdien,
29.
jūnijā   

“Jauno māmiņu un bēbīšu skola” *
Skujenes tautas namā plkst. 10.00

PASĀKUMU KALENDĀRS
Pilns pasākumu kalendārs pieejams 

www.amatasnovads.lv

Lai atzīmētu pašvaldības in
formatīvā izdevuma “Amatas 
Avīze” 100. numura iznākšanu, 
kopā ar Līvu, Amatas, Skujenes, 
Nītaures un Zaubes bibliotekā
rēm atskatīsimies pagātnē.

Izdevuma “Amatas Avīze” 
aizsākumi meklējumi katrā no 
Amatas novada pagas  tiem, kur 
pirms novada izveidošanas ir 
iznākušas savas avīzes ar rak
stiem par katram pagastam no
zīmīgiem notikumiem, vēsturi 
un iedzīvotājiem noderīgu in
formāciju.

Gadu gaitā ir mainījies ne 
tikai “Amatas Avīzes” saturs 
un informācijas pasniegšanas 
veids, bet arī vizuālais izskats – 
2009. ga dā avīzes izmērs mainās 
no A4 formāta uz pašreizējo – 
A3 formātu.

Pārlapojot gan pagastu, gan 
Amatas novada avīzi,  uzmanību 
piesaista piedā vāto tēmu dažā
dība: pašvaldības domes sēdēs 
izskatītie jautājumi, informā
cija lauksaimniekiem un mežu 
īpašniekiem, sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas jautājumi, ce
ļojumu apraksti, intervijas ar ie
dzīvotājiem, skolu ziņas un kul
tūras iestāžu aktivitātes, raksti 
par novadniekiem un novadu, 
sociālie jautājumi, sportiskie 
sasniegumi, sludinā jumi, apsvei
kumi, līdzjūtības u.c.

Drabešu pagastā pirmais in
formatīvais biļetens “Drabešu 
Vēstis” iznāca 1999.  gada jūni
jā. Šajā numurā bija apkopota 
informācija par pagasta skolām, 
sporta dienas nolikums, atgā
dinājums par drošību ūdenstil
pnēs, sociālā dienesta informā
cija un komunālās nodaļas ziņas.  
Turpmākajos numuros bija in
formācija iedzīvotājiem dažādās 

jomās, izraksti no pagasta pado
mes sēžu protokoliem, skolu ak
tualitātēm, sludinājumi.

1999. gada septembra numu
rā ir infor mācija par Drabešu un 
Amatas pagasta deputātu, dar
binieku, uzņēmēju tikšanos ar 
pašvaldību lietu ministra palīgu 
teritoriālās reformas jautājumos 
Pīlēģa  kungu, kurš informē, ka 
no 1998. gada šajos pagastos 
strādā darba grupa, kas izpēta 
situāciju un dos ieteikumus par 
Amatas un Drabešu pagasta ap
vienošanu.  1999. gada decem
bra numurā Drabešu pagasta 
padomes priekšsēdētājs sveic ie
dzīvotājus svētkos un atgādina, 
ka 2000. gadā strādāsim kopā ar 
Amatas pagasta iedzīvotājiem, 
veidojot kopīgu infrastruktūru.

2000.  gada maijā iznāk pē
dējais numurs “Drabešu Vēstis”,  
bet jau oktobrī tiek izdotas pir
mās ”Amatas Vēstis” ar jau Ama
tas novada domes sēdē pieņem
tajiem lēmumiem.

Amatas pagastā 1997.  gada 
maijā iedzīvotājiem tiek piedā
vāts pirmais Amatas pagasta 
padomes informatīvais izde
vums “Amatas Pagasta Vēstis”. 
Līdz 2000. gada augustam tajā 
tiek apkopota informācija par 
pagasta padomes lēmumiem, 
saimniecisko darbību, kultū ras 
jautājumiem, skolu ziņas, publi
cē īres parādnieku sarakstus u.c. 
Izdevumā Nr. 3 ievietots atgādi
nājums tiem, kuri nav saņēmuši 
Latvijas Republikas pilsoņa pasi, 
ka 1.  septembrī beidzas PSRS 
pases derīguma termiņš.

1997. gada novembra numurā 
ievietoti aptaujas “Interesantā
kie cilvēki un notikumi Amatas 
pagastā 1997.  gadā”  rezultāti. 
Daudzi nosauktie cilvēki jopro

jām aktīvi darbojas mūsu nova
dā un ir pieminēti aptaujā “Ama
tas novada lepnums 2016 ”.

Ģikšu bibliotēkā ir saglabā
jies pirmais informatīvais bi
ļetens “Amatas Vēstis”, kas tika 
izdots 1988. gada decembrī, vēl 
saimniecības “Amata” laikā. Tas 
bija pārmaiņu laiks, 1989. gada 
janvāra izdevumā tika ievietots 
V. Plūdoņa dzejolis “Tev mūžam 
dzīvot, Latvija”, informācija par 
mājlopu skaitu saimniecībās, 
augkopības un lopkopības pro
dukcijas ražošanas rādītāji, uz
skaitīti darba kavētāji.

Nītaures pagastā pirmo in
formatīvo izdevumu iedzīvotāji 
saņēma 1994. gada decembrī. 
Pirmās avīzītes  tika rakstītas ar 
rakstāmmašīnu, vēlāk pievieno
jot attēlus un pavairojot kopē
jot. Sākumā izdevums bija viena 
A4 formāta lapa, ko izdeva reizi 
mēnesī, piedāvājot iedzīvotā
jiem informāciju par pagasta pa
domes sēdes lēmumiem, jubilā
riem, bija pašu nītauriešu raksti, 
kas šad tad izraisīja viedokļu 
konfliktus. Atbildīgās par izde
vuma tapšanu bija biblio tekāre 
Maira Prikule, kultūras nama 
vadītāja Laimrota Jaunzeme, so
ciālā darbiniece Ingūna Vāvere. 

Ir bijuši arī dažādi kuriozi. 
Piemēram, tiek sveikts jaundzi
mušais puisītis, izvēloties latvie
šu tautas dziesmu  par pūriņu: 
“..puisīts biju, ne meitiņa, man 
pūriņa nevajag..”. Atskanēja aiz
vainotās mammas zvans, ka ci
tās pašvaldībās gada pirmajiem 
bērniņiem dod dāvanas, bet 
mums... 

Tomēr ik mēnesi avīzīte tika 
gaidīta nītauriešu mājās. 

Turpinājums 2. lpp.

“Amatas Avīzei” jau 100. numurs!

Gaidot Latvijas simtgadi, vēlamies kopā ar 
jums, cienījamie iedzīvotāji, paveikt vēl vienu 
lielisku darbu  – proti, izveidot skaistu grāmatu 
par Amatas novadu. Lai šo ieceri realizētu, mums 
nepieciešama jūsu līdzdalība. Noderēs gan atmiņu 
stāsti, gan fotogrāfijas, seni dokumeti, vēstules u.c. 
materiāli. 

Grāmatu esam iecerējuši ar bagātīgu vizuālo ma
teriālu, domājam to kārtot secīgi – pa pagastiem. 
Katrā pagastā plānojam aprakstīt tādas tēmas kā 
kultūrvēsturisko mantojumu, spilgtas personības, 
izglītību, saimniecisko dzīvi un ekonomisko aktivi
tāti, kā arī iespaidīgus dabas objektus. 

Visu informāciju apkopo mūsu pagastu bibliote
kāres, tāpēc, ja jums ir stāsti, fotogrāfijas, informā

cija, ar kuru jūs būtu gatavi dalīties, lūdzu, sazi
nieties ar viņām:
•	 Skujenes	bibliotēkā	–	Vija Indriksone	
 (sermuksi@inbox.lv, 64107405),
•	 Ģikšu	bibliotēkā	–	Dace	Lāce	
 (giksu.biblioteka@and.lv, 29139327),
•	 Ieriķu	bibliotēkā	–	Ilze Eglīte	
 (ierikubiblioteka@amatasnovads.lv, 29341013),
•	 Līvu	bibliotēkā	–	Lidija Rutkovska	
 (livi.lidija@inbox.lv, 64100848),
•	 Nītaures	bibliotēkā	–	Maira Prikule	
 (nitaureb@inbox.lv, 26767947),
•	 Zaubes	bibliotēkā	–	Tamāra	Miķelsone

Amatas novada grāmata Latvijas simtgadei 
un mums pašiem

* Pasākumi tiek īstenoti projekta 
nr. 9.2.4.2/16/I/007 ietvaros.
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AMATAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS
AUTOTRANSPORTA PIEDĀVĀJUMS VĒLĒTĀJIEM

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀS 2017. GADA 3. JŪNIJĀ

MARŠRUTS Nr. 1 NO IERIĶIEM LAIKS LAIKS

IERIĶI	–	GALDNIECĪBA 9.00 14.00

BILLE 9.30 14.30

DRABEŠU	IECIRKNIS	(	Nr.	368) 10.00 15.00

MARŠRUTS Nr. 2 LAIKS

SPĀRE 10.30

ĢIKŠU	IECIRKNIS	(Nr.	369) 10.45

REINAS 11.00

Iecirkņu darba laiks paš
valdību vēlēšanu dienā ir no 
plkst. 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas 
pirms vēlēšanām dažas stundas 
dienā varēs nobalsot iepriekš:

31. maijā no plkst. 17.00 līdz 
20.00;

1.  jūnijā no plkst. 9.00 līdz 
12.00;

2.  jūnijā no plkst. 10.00 līdz 
16.00.

Vēlētāji, kuri veselības stā
vokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, 
no 29. maija varēs pieteikt bal
sošanu savā atraša nās vietā. Šo 
iespēju var izman tot, ja vēlētājs 
vēlēšanu dienā atradīsies sava 
iecirkņa teritorijā.

Amatas novada teritorijā 
darbosies 6 vēlēšanu iecirkņi:

367.	 LĪVU	 BIBLIOTĒKĀ	
(Zvārtas iela 6, Līvi, Drabešu 
pag., Amatas nov.),

2017. gada 3. jūnijā notiks 
vietējo pašvaldību vēlēšanas

368.	 AMATAS	 NOVADA	
DOMĒ	 (“Ausmas”,	 Drabešu	
pag., Amatas nov.),

369. AMATAS PAGASTA 
PĀRVALDĒ	 (Egļu	 iela	 1,	 Ģikši,	
Amatas pag., Amatas nov.),

378.	 NĪTAURES	 PAGAS
TA	 PĀRVALDĒ	 (“Pagas		ta	 ēka”,	
Nītau re, Nītaures pag., Amatas 
nov.),

383.	 SKUJENES	 TAUTAS	
NAMĀ (Sporta iela 1, Skujene, 
Skujenes pag., Amatas nov.),

390.	 ZAUBES	 PAMAT
SKOLĀ	 (“Bērzaines”,	 Zaube,	
Zaubes pag., Amatas nov.).

Ierodoties uz vēlēšanām, lī
dzi jāņem personu apliecinošs 
dokuments (pase vai personas 
aplie cība   – ID karte), lūdzam 
neaizmirst mājās arī brilles.

Amatas novada
Vēlēšanu komisija

Arī 2017. gada vasarā Ama
tas novada pašvaldība, turpinot 
iesākto tradīciju, piedāvā Ama
tas novada administratīvajā te
ritorijā deklarētajiem skolēniem 
vecumā no 13 līdz 18 gadiem 
piedalīties vasaras praksē.

Tās pasākumi tiks organi
zēti vasaras brīvlaikā – jūnijā, 
jūlijā un augustā. Skolēni tiks 
iesaistīti novada teritorijas lab
iekārtošanas darbos, veicot 
savām spējām un vecumam 
atbilstošus palīgdarbus pašval
dības iestādēs un uzņēmumos, 
saņemot par to atlīdzību valstī 
noteiktās minimālās stundas 
tarifa likmes apmērā par fak
tiski nostrādātajām stundām. 
Katrs skolēns noteiktu zināšanu 

un prasmju apguvē strādās ne 
vairāk kā 4 stundas dienā (20 
stundas nedēļā) un ne vairāk 
kā divas nedēļas  vienas vasaras 
laikā.

Tā būs iespēja skolēniem 
praktiski sagatavoties konkurēt
spējai darba tirgū, apgūt tam 
nepieciešamās pamatprasmes 
un iemaņas. Skolēnu vasaras 
prakses uzdevumi – sniegt 
sko lē niem izpratni par profe
sijām un nepieciešamo zināša
nu līmeni tajās, darba saturu, 
pienā kumiem un atbildību, 
perspektīvu, kā arī profesionāļu 
uzrau dzībā iespēju gūt pirmo 
praktisko pieredzi un lietderīgi 
pavadīt vasaras brīvlaiku.

Iepriekšējos gadus pieredze 

bijusi pozitīva, pašvaldība saņē
musi pateicības vārdus gan no 
uzņēmējiem, gan skolēniem, 
gan vecākiem par šāda pasāku
ma organizēšanas lietderību, tā
dēļ šovasar praksē nodrošināta 
iespēja piedalīties vairāk skolē
niem.

Potenciālie darba devē
ji  līdz 12. jūnijam  aicināti ie
sniegt pašvaldībā rakstisku 
iesniegumu, sniedzot infor
māciju, cik skolēniem nodro
šinās darba vietas jūnijā, jūli jā 
un augustā. Iesniegumu iespē
jams nosūtīt elektroniski uz
epastu amatasdome@and.lv 
vai personīgi Amatas novada 
paš valdībā.

 Laikā no šī gada 24. maija 
līdz	 24.	 jūnijam	 Baltijas	 valstu	
un Polijas teritorijā norisināsies 
ikgadējās starptautiskās militā
rās mācības “Saber Sirike 2017”.

No 11. līdz 15. jūnijam mā
cību aktīvajā fāzē batal jona lī
meņa vienības ar bruņu tehniku 
pārvietosies arī ārpus Ādažu 
poligona, veicot mācību uzde
vumus iepriekš saskaņotās juri
diskām un privātām personām 
piederošās teritorijās Amatas, 
Garkalnes,	Mālpils,	Ogres,	 Ro
pažu un Salaspils novadā.

Iedzīvotāji tiek aicināti neuz
traukties, redzot karavīru pār
vietošanos pa ceļiem, mežiem 
un pļavām, tehnikas un cita 

Aicinām Amatas novada uzņēmējus pieteikt 
prakšu vietas!

Turpinājums no 1. lpp.

Skujenes pagastā pirmais 
pagasta padomes informatīvais 
izdevums “Skujenes Avīze “ tika 
izdots 1996. gada  21. decembrī.  
Šī avīze veidota Ziemassvētku 
noskaņā, 1. lappusē Skujenes 
pagasta padomes apsveikums 
svētkos. Interesanta informā
cija Kaspara Dimitera rakstā 
“Bētleme	 Kosas	 ezera	 krastā”	
un Skujenes pagasta bibliotēkas 
vadītājas	Ritas	Cedriņas	aicinā
jums iedzīvotājiem iesaistīties 
novadpētniecības darbā.

Interesanti fakti pirmā 
izdevuma īsziņās:
•	Skujenes	 pagastā	 ir	 četras	

pasta nodaļas, kas apkalpo 
320 ģimenes (2017. gadā pasta 
nodaļu nav);
•	Iedzīvotāju	skaits	1996. ga

dā 1098 (2017.  gadā 837 iedzī
vo tāji);
•	Dzimuši	9	bērni,	miruši	18	

pagasta iedzīvotāji.
Par izglītības iestāžu reorga

nizāciju Skujenes pagastā tika 

spriests arī 1997.  gadā, kad 14. 
janvārī tika parakstīti doku 
men ti par Skujenes pamatsko
las nodo šanu Kaives pagasta 
pakļau tībā.

Pēdējā “Skujenes Avīze” 
(Nr.  144) iz dota 2009.  gada 
28.  maijā, tajā apkopota infor
mācija	 par	 Eiropas	 Parlamenta	
un pašvaldību vēlēšanām.

Zaubes pagasta padomes in
formatīvais ikmēneša izdevums 
“Zaubes Vēstis” iznāca no 1995. 
gada maija līdz 2009. gada jūni
jam. Pirmā numura saturu veido 
informācija par nepieciešama
jiem dokumentiem, lai saņem
tu īpašumā zemi, SIA “Nora” 
piedāvātajiem pakalpojumiem 
(frēzēšana, aršana, kultivēša
na	u.c.),	par	valsts	piešķirtajām	
subsīdijām govkopībā.

“Zaubes Vēstīs” atrodami 
arī intere santi fakti par izglī
tību – 1995.  gada novembra 
numurā tiek stāstīts par to, ka 
1995./1996. m. g. skolu apmeklē 
150 audzēkņi. Darbību atsācis 
Cēsu	 pilsētas	 vakara	 vidussko

las Zaubes konsultpunkts. To
brīd skolā mācās 15 audzēkņi 
no 9. līdz 12. klasei. 1999./2000. 
m.  g. plānots, ka Zaubes skolā 
mācīsies 173 skolēni, strādā 17 
skolotāji.

2000.  gada februāra numurā 
stāstīts par 50 minūšu garu do
kumentālo filmu “Mazs pagasts 
Vidzemē”, kur iemūžināti mirkļi 
no Zaubes dzīves 2 dienu garu
mā 1999. gada vasarā.

2004. gada jūnijā sakarā ar 
projektu izdot grāmatu par 
Zaubes pagastu tiek publicēts 
aicinājums iedzīvotājiem ie
sniegt materiālus, fotogrāfijas, 
lūgums palī dzēt ar dažāda veida 
informāciju par pagastu. 

2009. gada jūnija numurā 
rakstīts: Šīs ir pēdējās “Zaubes 
Vēstis”, nepieciešamo informā
ciju turpmāk varēsim saņemt 
Ama tas novada interneta mā
jaslapā www.amatasdome.lv vai 
pagasta pārvaldē.

 Informāciju apkopoja 
Vija Indriksone, Skujenes 

pagasta bibliotēkas vadītāja

veida aprīkojuma izvēršanu un 
pozīciju ieņemšanu.

Mācību laikā tiks pielietota 
mācību munīcija un imitācijas 
līdzekļi, kā arī notiks kaujas imi
tācija saskanā ar scenāriju. Mā
cību munīcija rada troksni, bet 
neapdraud cilvēku vese lību un 
dzīvību. Tomēr vēršam uzma
nību, ka arī mācību munīciju, ja 
tāda tiek atrasta zemē, nedrīkst 
aiztikt. Pēc mācību noslēguma 
teritorijas tiks sakoptas.

Nacionālie bruņotie spē
ki atvainojas par sagādātajām 
neērtībām un lūdz ar izpratni 
izturēties pret iespējamajiem 
satiksmes kustības īslaicīgiem 
apgrūtinājumiem, kas var ras

ties sakarā ar pastiprinātu mi
litārās tehnikas pārvietošanos 
pa autoceļiem, jo uz vietējas 
no zīmes ceļiem var īslaicīgi iz
vietot  kontrolpunktus un pār
vietojamos	 šķēršļus..	Šie	 šķēršļi	
nepiesārņo vidi un nebojā infra
struktūru.

Militārās tehnikas kolonnas 
uz autoceļiem pavadīs Nacionā
lo bruņoto spēku Nodrošināju
ma pavēlniecības Pārvietošanas 
koordinācijas centrs sadarbībā 
ar Militāro policiju. Tuvojoties 
militārās tehnikas kolonnai, au
tovadītāji tiek aicināti ievērot 
ceļu satiksmes noteikumus un 
netraucēt kolonnu kustību, pie
mēram, mēģinot to apdzīt.

Jūnijā Amatas novadā un citviet notiks 
militārās mācības

PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

“AMATAS AVĪZEI” JAU 100. NUMURS!
Pienācis pavasaris  – laiks, 

kad biežāk spīd saule, kad kai
miņš kaimiņu satiek rušināmies 
pa dārzu, kad pilsētnieki biežāk 
atbrauc uz savām lauku mā
jām… Gribas smaidīt un domāt 
labas domas! Domāsim labas 
domas viens par otru un novēr
tēsim līdzcilvēku labos darbus! 

Līdz 1. augustam, aizpildot 
konkursa anketu, ikvienam no
vada iedzīvotājam ir iespēja pie
teikt konkursam novad nieku, 
cilvēku grupu, uzņē mumu vai 
zemnieku saimniecību, kas,
jūsuprāt, ir pelnījusi iegūt “Ama
tas novada lepnums 2017” titulu 
kādā no šīm nominācijām:
•	 “Sakoptākā	 Amatas	 novada	

privātmāja”;
•	 “Skaistākā	 Amatas	 novada	

vien sēta”; 
•	 “Saliedētākā	 daudzdzīvokļu	

māja Ama tas novadā”;
•	 “Pagasta	“labais	gariņš””;
•	 “Labākais	 darba	 devējs	

Amatas novadā” (iestāde, 
uzņēmums,	NVO);

Amatas novada 
lepnums 2017

•	 “Raženākā	 Amatas	 novada	
zem nieku saim niecība/ziv
saimniecība”;

•	 “Iedzīvotājiem	 draudzīgākā	
Ama tas novada tirgotava vai 
kafejnīca”;

•	 “Interesantākais	 jaunais	
tūrisma piedāvājums Amatas 
novadā”;

•	 “Aktīvākais	 Amatas	 novada	
pil sētnieks laukos”; 

•	 “Radošākais	novadnieks”
Anketas meklējiet bibliotē

kās, veikalos un kultūras namos, 
kā arī elektroniskā formātā 
mājaslapā www. amatasno
vads.lv. Konkursa elektroniskā  
balso šanas anketa atrodama: 
https://goo.gl/RReldc

Gavenā balva katrā 
nominācijā	–	200	EUR.	

http://www.amatasdome.lv
http://www.amatasnovads.lv
http://www.amatasnovads.lv
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Zemkopības ministrija 
(ZM) aicina lauku uzņēmējus, 
jaunos zemniekus, kā arī ģi
menes laukos pieteikties lauk
saimnieku vidū iecienītajam 
konkursam “Sējējs 2017”. 

Izvirzīt pretendentus kon
kursam aicinātas ne tikai paš
valdības, lauksaimnieku un 
pārtikas ražotāju nevalstiskās 
organizācijas, bet arī lauku at
tīstības konsultanti. Atgādinām, 
ka konkursa dalībniekus šo
gad vērtēs astoņās nominācijās 
un tiks pasniegta arī balva par 
mūža ieguldījumu lauksaimnie
cībā.

Dalībnieki konkursā “Sējējs 
2017” tiks vērtēti nominācijās 
“Gada lauku saimniecība”, kurā 
vērtēs augkopības, piena un 
gaļas ražošanas saimniecības, 
“Gada uzņēmums pārtikas ra
žošanā”, “Ģimene lauku sētā”, 
“Jaunais veiksmīgais zemnieks”, 
“Bioloģiskā	 lauku	 saimniecība”,	
kā	 arī	 “Gada	 LEADER	projekts	
vietējā rīcības grupā”. 

Pieteikumi dalībai šajās no
minācijās jāiesniedz SIA „Lat
vijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” konsultāciju 
birojos vai Lauku atbalsta die
nesta (LAD) reģionālajās lauk

saimniecības pārvaldēs, vai 
LAD	Centrālajā	aparātā	Klientu	
apkalpošanas daļā, Rīgā, Repub
likas laukumā 2 līdz 2017. gada 
1. jūnijam.

Tāpat šogad dalībniekus vēr
tēs arī nominācijās “Rītdienas 
sējējs – mazpulks” un “Zinātne 
praksē, inovācijas”. Nominācijā 
“Rītdienas sējējs – mazpulks” 
pieteikumi jāiesniedz biedrībā 
“Latvijas	Mazpulki”	 Rīgā,	 Ezer
malas ielā 282, LV1014 līdz 
2017. gada 9. jūnijam, savukārt 
nominācijā “Zinātne praksē, 
inovācijas” – Latvijas Lauksaim
niecības un meža zinātņu akadē

Aicina pieteikties konkursam “Sējējs 2017”
LAUKSAIMNIEKIEM

mijā (LLMZA) Rīgā, Akadēmi
jas laukumā 1, 204. kabinetā līdz 
2017. gada 30. jūnijam.

Jau vienpadsmito gadu tiks 
pasniegta balva par mūža iegul
dījumu lauksaimniecībā. Preten
dentus šai balvai var izvirzīt ZM 
un tās padotībā esošās iestādes, 
lauksaimnieku un pārtikas ražo
tāju nevalstiskās organizācijas 
un LLMZA. Lai pieteiktu pre
tendentus balvai par mūža ie
guldījumu lauksaimniecībā, ZM 
Preses un sabiedrisko attiecību 
nodaļā Rīgā, Republikas lauku
mā 2, 23. stāvā 2302. kabinetā 
jāiesniedz rakstisks pieteikums 

(brīvā formā) līdz 2017. gada 
1. augustam.

Katrā konkursa grupā noteiks 
vienu laureātu, kurš saņems 
Gada balvu “Sējējs” (bronzas 
statuja), diplomu un naudas 
balvu, kā arī veicināšanas balvu. 
Konkursa dalībniekus godinās 
konkursa noslēguma pasākumā 
2017. gada rudenī.

Iepazīties ar konkursa noli
kumu, vērtēšanas kritērijiem, 
pieteikuma veidlapām un citu 
ar konkursu saistīto informāciju 
var konkursa tīmekļa vietnē 
www.sejejs.lv.

KULTŪRA

Noslēgusies porcelāna trauku izstāde Nītaurē
Vēlos pateikt lielu paldies 

visiem, kas atbalstīja, un visiem, 
kas apmeklēja Latvijā ražotu 
porcelāna trauku izstādi, kuru 
par	 godu	 Baltā	 galdauta	 svēt
kiem šī gada 4.  maijā radīja 
Nītaures kultūras nams un 
Amatas novada Mūzikas un 
mākslas skola. 

Izstādē bija apskatāmi trauki 
no	dažādiem	laikiem.	Bija	trauki	
ar atzīmēm no Kuzņecova 
porcelāna un fajansa fabrikas, 
no Rīgas keramikas fabrikas, 
Rīgas porcelāna un fajansa rūp
nīcas un Rīgas porcelāna rūp
nīcas.	 Bija	 trauki	 no	 Jakoba	
Kārļa Jesena porcelāna fabrikas, 
Rīgas porcelāna fabrikas un  SIA 

Rudītei Tauniņai, Hildai Puga
cevičai,	 Marijai	 Heislerei
Celmai,	 Ausmai	 Vizulei,	 Inesei	
Varekojai,	Egijai	Varekojai,	Put
niņu	 ģimenei,	 Uldim	 Bei	ti	ņam	
(Maigones	 Beitiņas	 trauki),	
Intai	 Plavokai,	 Pēterim	 Blatem,	
Mairai Prikulei, Inesei Vare ko jai, 
biedrībai “Nītaureņi”, “Krīgaļu” 
saimniekiem, Nītaures pagasta 
pašvaldībai un Laimai, Pēterim, 
Valdim, Guntim un citiem ano
nīmajiem izstādes dalīb niekiem. 

Izstāde izvērtās bagātīga, 
krāšņa un atmiņās paliekoša! 

Larisa Šteine,
Nītaures kultūras nams

Vēlos dalīties iespaidos par 
Muzeju nakts noskaņās Nītaurē 
notikušo Latvijas adītāju autori
tātes,	mūsu	novadnieces	Baibas	
Balodes	un	viņas,	ja	tā	var	sacīt,	
skolnieču	 radīto	 tērpu	demons
trējumiem. Skatītāji bijām maz, 
bet laikam jau tur pulcējās tikai 
tie, kuri patiesi vēlējās redzēt 
tērpu adīšanas augstāko pilo-
tāžu.	 Siltais	 vakars,	 Baibas	 ne
daudz nogurusī balss, kad viņa 
klusi komentēja darbus, viesa 
rimtu, mierīgu noskaņu.

Kā	saka	Baiba,	tērpu	vislabāk	
izdodas noadīt tad, ja labi pazīst 
tā valkātāju. Arī viņas audzēk
nes, dažādu profesiju sievietes, 
piekrīt, ka tērps vislabāk izdo
das, kad ir sākotnēji noteikts tā 
sižets, bet tad jau var ļaut vaļu 
fantāzijai un tēlu interpretācijai. 
Tas skan visai dīvaini – tērps un 
tā	sižets!	Bet,	kā	izrādījās,	tērpos	
pavisam reāli ir ieadītas veselas 
gleznas, stāsti, pārdzīvojumi, 
sapņi	un	filosofija.	Baiba	uzsver,	
ka mums vajadzētu dzīvot gaišo 
un spožo krāsu gammā, lai gan 
skaisti var būt arī tumšie toņi – 
vakara krēslas, meža biezokņa 
drūmuma, jūras tumši draudošā 
un tās noskaņas, ko ienes dzīves 

skumjie	brīži.	Un	tad	nāk	tērpu	
demonstrētājas un demonstrētā
ji! Tehnika, kādā tērpi darināti, ir 
pašas	 Baibas,	 gadu	 gaitā	 izstrā
dāta un attīstīta. Pie katra tērpa 
ir strādāts ilgi un rūpīgi. Piemē
ram, kādas „saules griezuma” 
kleitas pamatā ir vairāki tūkstoši 
valdziņu.	Arī	pati	Baiba	ir	tērpu
sies svārkos, ko viņa raksturo kā 
ziedu strūklaku. Viņa smejas, ka 
pēc kādas tērpu demonstrēša
nas saņēmusi tik daudz ziedu, 
ko nevarējusi rokās noturēt. Tad 
nu lielo daļu no ziediem viņa 
saspraudusi svārkos un gājusi 
kā	milzīga	 ziedu	 buķete.	 Cilvē
ki atskatījušies, brīnījušies, bet 
Baiba	 jutusies	 laimīga.	 Tomēr	
atgriežamies pie Muzeju nakts 
tērpiem!	Brīnumains	tajos	ir	viss	
– krāsas, ieloces, ielaidumi, da
žādās tehnikas, tērpu kritums, 
izvēlētie materiāli un stāsts, kas 
iestrādāts tērpā! Pirms dažiem 
gadiem	 Baibas	 rokās	 nonāku
šas gleznas, kuras palika pāri, 
veidojot	kādu	 izstādi,	un	Baibai	
tās radīja vēlēšanos šīs gleznas 
atveidot tērpos. Tad nu mēs ska
tījām kleitas kā viļņojošas jūras 
ar baltām putām viļņu galos, va
kara daudzkrāsaino un paskum

Tērpu maģija Nītaurē

ražoti porcelāna trauki. Tie tika 
izvietoti uz gald autiem, kas 
izšūti Nītaurē un bijuši Nītaures 
ģimeņu īpašumā. 

Izstāde tika papildināta ar 
Marikas	 Bu	sotesUzuliņas	 un	
Daces	Eipu	res	sagādātām	vēstu
riskām izkārtnēm. 

Paldies par atsaucību izstādes 
veidošanā: ŠteinuVildiņu ģi
me	nei,	 Marikai	 BusoteiUzu
liņai,	 Vijai	 Bērziņai,	 Dacei	 Vil
diņai,	 Bīriņu	 ģimenei,	 Ilonai	
Andrēvičai,	 Airai	 Mel	lēnai,	
Dacei	 Eipurei,	 Vinetai	 Pēter
sonei,	 Vingrai	 Bērtiņai,	 Zanei	
Bitmetai,	 Smaidai	 Paulei,	
Margitai Mazkalniņai, Žannai 
Priedītei,	 Vizbulītei	 Blīgznai,	

jo	noskaņu	ar	brīnišķīgiem	sārti	
violetiem	toņiem	un	šķita	–	sa
klausījām	 putnu	 čalas	 jautrās,	
ziediem rotātās kleitās. Gleznas 
un pašu redzētās ainavas ar ko
kiem, ūdeņiem, padebešiem bija 
gluži virtuozi ieadītas tērpos. 
Mums garām slīdēja greznas 
vizuļojošas vakarkleitas, gluži 
pikantas, vieglas, draiskas kleiti
ņas, kas apbūra ar saviem krāsu 
salikumiem no it kā kliedzošām 
līdz	 pat	 maigi	 mēļām.	 Bija	 ku
plas, ar ielocēm un adītu ziedu 
pārbagātībā slīgstošas kleitas, 
kā arī piegriezuma ziņā vienkār
šas, bet tehnikas un krāsu ziņā 
apbrīnojamas	 kleitas.	 Bezgala	
jauki bija tas, ka par šo, tiešām 
sarežģīto mākslas darbu dari
nāšanu,	 kā	 Baiba,	 tā	 arī	 pašas	
meitenes stāstīja ar tādu vieglu
mu, it kā lasītu ziedus pļavā. De
monstrētājas	 un	Baiba	 atbildēja	
uz sanākušo jautājumiem. Katra 
kleita bija „kronis visam”. Tāpat 
kā	 „kronis	 visam”	 bija	 Baibas	
adītie džemperi dēlam un maz
dēliem. Katrā bija ieadīta viņu 
mīlestība uz dzimtajām mājām 
„Sērbiņiem”, uz zemi, putniem, 
ūdeņiem un visuma plašumiem. 
Adījumos caur dažādām tehni

kām saskatījām dienu un nakti, 
debesu spīdekļus, Latvijas lie
pu un ozolu diženumu, kā arī 
laukus no putna lidojuma. Tur 
netrūka nedz zivju ūdenī, nedz 
putnu gaisā, nedz zvēru pēdu 
visdažādāko krāsu meža zem
sedzē.	 Vecmāmiņa	 Baiba	 šajos	
džemperos bija ieadījusi savus 
vislabākos novēlējumus saviem 
mīļajiem: dēlam kopt un nezau
dēt mīlestību un zināšanas uz 
dabu, bet mazdēliem gan lidot 
kā putniem, gan nezaudēt vēlē
šanos izzināt kosmosa noslēpu

mus.
Klusais stāstījums ir beidzies, 

bet tērpu maģija saglabājas un 
nezūd. Tā nekad nezudīs ar savu 
dvēselisko vienkāršību un radī
šanas prieku.

Bezgala	liels	paldies	Baibai	un	
viņas meitenēm par šo skaistu
ma mirkli, kad tālu aizskatuvē 
palika meklējumi, ne jau vieglais 
darbs, finansiālās un personīgās 
problēmas. Pāri visam bija saule 
un mīlestība!      

Nītauriete Dace Eipure

“Jesena porcelāns”. Izstā dē varēja 
apskatīt arī J. M.  Trofimova 
(Rīgā) firmas fajansu un por

celānu. Apskatāma bija arī 
krūze no Piebalgas Porcelāna 
fabri kas, kā arī citi Latvijā 

http://www.sejejs.lv/
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DARBA LAIKS VASARAS PERIODĀ 

 AMATAS PAMATSKOLA 

Ieriķos - jūnijā, jūlijā, augustā 

Ģikšos - jūnijā (līdz 22.06. diennakts režīmā), augustā 

DRABEŠU SĀKUMSKOLA  

jūnijā, augustā 

NĪTAURES VIDUSSKOLA 

jūnijā, augustā 

SKUJENES PAMATSKOLA 

jūnijā, augustā 

ZAUBES PAMATSKOLA 

jūnijā, augustā 

Amatas novada ģimeņu ērtībām arī vasaras periodā būs pieejams pirmsskolas 
izglītības pakalpojums. Aptaujājot vecākus un apkopojot izteiktās vēlmes, kā arī 
racionāli plānojot izglītības iestāžu budžetu, nolemts, ka 2017. gada vasarā visas 
iestādes būs atvērtas jūnijā un augustā. Jūlijā darbosies tikai Amatas pamatsko
las	pirmsskolas	grupa	Ieriķu	ēkā.

Lai jauka, darbīga un saulaina vasara gan maziem, gan lieliem!

Bērnudārzu darba laiks vasarā

Projektā “Nītaures likteņstāsti” šobrīd 
notiek	 aizvien	 aktīvāks	 darbs.	 Esam	
nolēmuši, ka projekta pirmās kārtas 
noslēguma pasākums notiks 29.  jūlijā no 
rīta līdz vakaram ar dažādām norisēm 
Nītaures kultūras namā. Laipni aicinām 
ieplānot šo dienu gan kapusvētkiem, gan 
projekta aktivitātēm! 

Maijā un jūnijā “Nītaureņi” dodas 
ciemos uz visām Nītaures un Nītaures 
pagasta mājām! Top Nītaures māju stāsts. 
Pie daudziem jau esam bijuši, vēlamies 
teikt lielu paldies par viesmīlību un 
atsaucību.	 Tikšanās	 mērķis	 ir	 uzzināt	
mājas vēsturi, kādu mājas stāstu, 
iemūžināt māju un saimniekus vēstures 
arhīvam un aprunāties par citiem 
notikumiem Nītaurē šodien un senāk. 
Esam	 pateicīgi	 visiem,	 kas	 jau	 gaida	
ciemos, ir atraduši vecās mājasgrāmatas 
un dažādus materiālus, esam pateicīgi par 

zvaniem	un	 vēstulēm.	 Esam	 apņēmušies	
aizbraukt pie visiem ciemos! 

Šobrīd top “Nītaureņu” spēļu stāsts. 
Mūsu spēļu un rotaļu kolekcijas izstāde 
plašākai publikai tiks izrādīta 31. maijā – 
svētkos visai ģimenei “Sajūti Taureņu 
vasaru 2017”. Aicinām visus, kuriem 
mājās grāmatplauktos ir kāda sena vai ne 
tik sena spēļu un rotaļu grāmata, atnest to 
izstādei vai uzdāvināt to “Nītaureņiem”  
kolekcijas papildināšanai. Mēs neļausim 
tai noputēt, bet atbildīgi izmantosim 
aktivitātēs. Izstāde top projekta “Nītau
reņu	 spēles”	 ietvaros,	 ko	 atbalsta	 Borisa	
un Ināras Teterevu fonds. 

Ja vēlies ziedot savu brīvprātīgo darbu 
projektā, sazinies ar mums! Darbu ir 
daudz!	Un	ir	interesanti!	

Projekts “Nītaures likteņstāsti” ir 
viena no Latvijas valsts simtgades svinību 
norisēm. #LV100 #NītauresLikteņstāsti

Amatas novada pašvaldība
izsludina konkursu  uz

Drabešu Jaunās pamatskolas direktora amatu 
(vakance sākot no 01.09.2017.)

Ja esat gatavs(a) izaicinājumiem, lai veidotu  Amatas novadā jaunu izglītības 
iestādi, kura dorbosies, balstoties uz humānās un tautas pedagoģijas idejām, lai 
bērni pirmsskolas un skolas laikā apgūtu ne tikai vispārējo izglītību, bet arī kļūtu par 
tādām personībām, kuri apzinās savus talantus un spējas, apzinās vidi, kultūru, no 
kuras nāk, kā arī savus uzskatus veido, balstoties uz cilvēciskajām pamatvērtībām, 
nāciet mūsu komandā!

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:
•	 uz	pretendentu	nav	attiecināmi	Izglītības	likumā	un	Bērnu	tiesību	aizsardzības	

likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
•	 augstākā	 pedagoģiskā	 izglītība,	 atbilstoša	 profesionālā	 kvalifikācija	 un	

normatīvajos dokumentos noteiktā profesionālā pilnveide;
•	 valsts	valodas	zināšanas	augstākajā	līmenī;
•	 praktiskā	 darba	 pieredze	 izglītības	 jomā	 vismaz	 3	 (trīs)	 gadus	 pēdējo	 10	

(desmit) gadu laikā;
•	 vadības	 pieredze:	 augstākā	 līmeņa	 (iestādes)	 vai	 vidējā	 līmeņa	

(struktūrvienības) vadītājs (cilvēkresursu vadīšana, budžeta plānošanas un izpildes 
kontrole, projektu sagatavošanas un ieviešanas vadīšana);
•	 svešvalodu	 (angļu/krievu/vācu)	 pārzināšana	 profesionālajai	 darbībai	

nepieciešamajā līmenī;
•	 labas	 komunikācijas,	 sadarbības,	 valodas	 un	 publiskās	 runas	 prasmes,	

psiholoģiskā noturība stresa situācijās;
•	 prasmes	 darbā	 ar	 datoru	 un	 izglītības	 iestādes	 darbības	 organizēšanai	

izveidotajām datu bāzēm;
•	 pieredze	projektu	vadībā;
•	 B	kategorijas	autovadītāja	apliecība	(vēlams)

Amata pienākumi:
izglītības iestādes vadīšana, nodrošinot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo 

aktu ievērošanu izglītības iestādes darbības organizēšanā, izglītības programmu 
īstenošanā, intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālā izmantošanā.

Pieteikumus iesniegt Amatas novada pašvaldībā līdz 2017. gada 13. jūnijam.
Konkursa nolikums pieejams Amatas novada pašvaldībā un novada mājas lapā: 

www.amatasnovads.lv

Aprīļa beigās Rīgā norisinājās Latvijas 
Valsts izglītības satura centra rīkotā ikga
dējā tradicionālās muzicēšanas konkursa 
„Klaberjakte 2017” konkursa fināls, kurā 
savas prasmes muzicēt demonstrēja bērni 
un jaunieši no visas Latvijas. Kopumā kon
kursa finālā piedalījās 24 individuālie muzi
kanti un 27 folkloras kopas un kapelas, kuri 
iespēju startēt finālā bija nopelnījuši, veik
smīgi sevi parādot reģionālajos konkursos.

Šajā konkursā piedalījās arī mūsu novada 
puisis – Namejs Kalniņš no Amatas novada 
Drabešu muižas Amatu mājas kokļu studi
jas, parādot savas prasmes kokles spēlē.

Dalībnieku sniegumu vērtēja kompeten
ta žūrijas komisija, sabiedrībā pazīstami un 
atzīti tradicionālās mūzikas eksperti, pie
mēram – koklētāja Laima Jansone un kok
lētājs Ansis Jansons.

Namejam veicās labi, tika izcīnīts 2. pa
kāpes diploms, kā arī īpaša atzinība un 

DRABEŠU MUIŽAS AMATU 
MĀJAS KOKLĒTĀJS 
GŪST LABUS PANĀKUMS 
“KLABERJAKTE 2017”

simpātiju balva no Laimas Jansones. Kon
kursam Nameju sagatavoja Amatu mājas 
kokles spēles skolotājs Tālis Karslons. 

JAUNIEŠI UN IZGLĪTĪBA

Top Nītaures stāsti! 
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Eiropas	 Savienības	 program
mas	 „ERASMUS+:	 Jaunat
ne darbībā” 3. pamat darbības 
„Strukturētais dialogs: jauniešu 
un jaunatnes politikas veidotā
ju tikšanās” projektā “Jaunatnes 
politikas stratēģijas izstrāde” 
Nr.20161LV02KA347001061 
ietvaros,  laikā no janvāra līdz 
maijam notikušas jauniešu un 
darbā ar jaunatni iesaistīto spe
ciālistu tikšanās visos astoņos 
sadarbības novados  – Amatas, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pār
gaujas,	 Cēsu,	 Priekuļu,	 Raunas	
un Vecpiebalgas novadā.  

Tikšanās reizēs jaunieši tika 
iepazīstināti ar projekta būtību, 
sasniedzamajiem	 mērķiem	 un	
veicamajiem uzdevumiem, pro
jekta ieviešanas gaitu. Viņiem 
tika sniegts ieskats par vispā
rējiem rādītājiem darbam ar 
jaunatni pašvaldībā, kā arī pre
zentēts kopsavilkums par katra 
konkrētā novada jaunatnes dar
binieku, jaunatnes lietu speciā
listu, lēmumu pieņēmēju, izglītī
bas, sociālās, kultūras un sporta 
jomu speciālistu, biedrību un 
organizāciju pārstāvju viedokli 
par stiprajām un uzlabojamajām 
jomām darbā ar jaunatni pašval
dībā. 

Semināra laikā jaunieši, dar

bo joties grupās, izvērtēja paš
reizējo sistēmu darbā ar jaunatni 
savā novadā, definēja problēmas, 
kopīgi meklēja ceļus, izvirzot 
mērķus	un	veicamās	 rīcības,	ko	
iekļaut jaunatnes politikas plā
nošanas dokumentā, kas nākot
nē kļūs par pamatu darbam ar 
jaunatni pašvaldībā. Līdztekus 
jaunieši apguva gan sociālās, gan 
sadarbības, gan publiskas uz
stāšanās prasmes, kā arī ieguva 
jaunus draugus un domubied
rus.	Un	noteikti	–	pieredzi,	kura	
noderēs dzīvē ne reizi vien.

Semināra mode ratori atzina, 
ka tikšanās laikā darbs kopā 
ar jauniešiem bijis lietderīgs, 
izzinot tieši viņu vajadzības, jo 
ne vienmēr pieaugušo redzējums 
sakrīt ar pašu jauniešu viedokli,  
kas ir būtisks priekšnosacījums 
kvalitatīvai jaunatnes politikas 
stratēģijas izstrādei – lai tā tiktu 

Pavasaris sev līdzi nes ne ti
kai vēl mānīgi siltos, bet tik pa
tīkamos saules starus, pirmos 
sniegpulkstenīšus, bet arī svēt
kus. Vieni no tiem – Starptau
tiskā Teātra diena. Tāpēc mēs, 
Amatas pamatskolas pirms
skolas grupas Ģikšos, martu 
un aprīli pasludinājām par te
ātra mēnešiem, lai kopā gan ar 
darbi niekiem, gan audzēkņiem 
un viņu vecākiem teātra izrādēs 
izspēlētu, izdziedātu, izdejotu 
dažādas lomas.

Spēlējot teātri, mēs ne tikai 
mācāmies runāt, uzstāties, rea
lizēt savu fantāziju, bet arī piln
veidot	saskarsmes	kultūru.	Bērni	
iepazīst viens otru (un arī sevi) 
no cita skatu punkta. Teātris ir 
cieši saistīts arī ar lasītprasmi. 
Noskatoties teātra izrādi, rodas 
interese iepazīt jaunus literāros 
darbus, it īpaši ar jau iepazīta
jiem teātra varoņiem. Tie, kuri 
lasīt vēl neprot, klausās mūziku 
no izrādēm un dzied līdzi.

Pirmie savu spēlētprieku rā
dīja darbinieki ar savu teatrālo 
uzvedumu „Saulstariņš naktī”. 
Katram bija iespēja radoši iz
pausties gan krāsainas lomas tē
lojumā, gan košu tērpu izveidē. 
Šis priekšnesums mazos ska
tītājus pārsteidza ar dažādiem 
gaismas un skaņas efektiem. Tas 
mums izdevās lieliski, visi bijām 
gandarīti par paveikto!

Nākamie uzstājās paši ma
zākie	 –	 “Cālēnu”	 grupas	 bērni	
ar	 izrādi	 “Ežuka	katliņš”.	Mazie	
aktieri piedzīvoja brīnu mainās 
pārvērtības, katrs varēja iejus
ties kāda meža dzīvnieka lomā. 
Kopīgi dziedājām, de jojām, vin
grojām un “uzvā rījām” gardu 
kompotiņu. Visa priekšnesuma 
garumā bija jūtama ļoti jauka 
un mīļa atmosfēra, kuru veici
nāja atsau cīgie skatītāji.

Savu iestudējumu “Kur likt 
sniegu” demonstrēja “Lācēnu” 
grupas bērni, kuri savu aktier
mākslas pieredzi ieguvuši jau 

iepriekšējos gados, tāpēc viņi 
ļoti labi iztika bez pieaugušo 
palīdzības. Šajā uzvedumā bērni 
iejutās dažādu meža dzīvnieku, 
kukainīšu lomās, kuri mums 
daudz ko iemācīja. Visi meža 
iemītnieki sakopa piegružoto 
meža pļaviņu, lai visapkārt ir 
tīrība un jaunai zalītei būtu kur 
augt. Paldies visiem bērniem 
par darbu, kas nesa prieku un 
labas, neaizmirstamas emocijas.

Mūsu teātra mēnešus noslē
dza  izrāde “Ābolu maiss”. Ar 
šo uzvedumu mūs patīkami 
pārsteidza bērnu vecāki un viņu 
lielie brāļi un māsas. Patiess 
prieks par atraktivitāti, izdomu 
un drosmi iejusties kādā lomā. 
Mazajiem skatītājiem bija ļoti 
svarīgi redzēt, ka arī tētis, 
mamma, brālis, māsa ir gatavi 
izspēlēt skaistu, labi pazīstamu 
multfilmu. Liels paldies, jūs 
mūs aizkustinājāt līdz asarām!

Izspēlēto teātru dziesmas, 
dzejoļus un skaitāmpantus mēs 
vēl ilgi dzirdēsim skanot! Liels 
paldies visiem, kuri piedalījās, 
skatījās un līdzi juta ikvienai 
teātra izrādei!

Lai mums vienmēr labi un 
kvalitatīvi pavadīts brīvais laiks 
kopā ar bērniem! Jo kas gan 
var būt vērtīgāks par neviltotu 
laimīga bērna smaidu?!

Raksta autore Dace Enzeliņa
Foto: Dace Lāce

2016./17.  mācību gads 
mūsu skolas saimei bija ražīgs, 
piedaloties mācību priekšmetu 
olimpiādēs. Apvienoto  novadu 9 
mācību priekšmetu  olimpiādēs 
piedalījušies 14 skolēni.

1. vietu latviešu valodas olim
piādē 8.–9. klašu grupā ieguva 
Luīze	 Vita	 Bortiņa,	 (skolotāja	
Sandra Pudāne); vēstures olim
piādē	–	Luīze	Vita	Bortiņa	(sko
lotāja Jana Stūrīte); mājturības 
un tehnoloģijas olimpiādē 8.–
9. klašu grupā – Kristiāns Doršs, 
skolotājs (Sandris Pavārs).

2.  vietu angļu valodā ieguva 
Rūdolfs Turauskis (skolotāja 
Raisa Lāce).

Luīze ieguva tiesības startēt 
8.–9.  klašu latviešu valodas 
valsts 43. olimpiādē, kurā ieguva 
godpilno	 3.  vietu.	 Olimpiādē	
pie dalījās 98 skolēni no visiem 
Latvijas reģioniem. Visa mūsu 
skolas saime juta līdzi. Skolotāja 
Sandra kopā ar Luīzi devās 
uz Rīgu, kur tika sumināti 
olimpiāžu uzvarētāji.

Paldies skolēniem un skolo
tājiem par rezultatīvu kopdar
bu, vecākiem par atsaucību un 
atbalstu.

Mūsu skolas komanda – Līna 
Legzdiņa,	 Luīze	 Vita	 Bortiņa,	
Mārtiņš	 Ervīns	 Brants	 un	 Ar
mands Maksimovs – piedalījās 
Priekuļu tehnikuma rīkotajā 
karjeras pasākumā “Naudas 
koks” un ieguva rezul tatīvāko 
snie gumu profesijā “Lauku īpa
šuma apsaimniekotājs”.

Lai padziļinātu savas zinā
šanas, rīkojām mācību priekš
metu pasākumus: valodu dienas, 
mākslas nedēļu, dabaszinību ne
dēļu.

Dabaszinību nedēļā pie 
mums	 viesojās	 Baldones	 obser
vatorijas lektori, kas ne tikai 
stās tīja par visumu, rādīja ekspe
ri mentus, bet demonstrēja 
arī	 dažādus	 fizikas	 un	 ķīmijas	
eksperimentus. Interesantas lie
tas uzzināja ne tikai skolēni, bet 
arī skolotāji.

A. Legzdiņa,
metodiskā darba vadītāja

Spāres internātpamatsko
las audzēkņi Deniss Filipovs un 
Juris Kuplis, kuri skolā apgūst 
remontstrādnieka profesiju, 
kopā ar skolotāju M. Zvied
ri pie dalījās Latvijas izglītības 
iestāžu audzēkņu profesionālās 
meistarības konkursā “Apdares 
darbi”. Viņi strādāja patstāvīgi, 
līmējot tapetes un atbildēja uz 
teorētiskiem jautājumiem. Puiši 
ieguva 1. vietu speciālo pamat
skolu grupā. Vēl Juris Kuplis un 
Vitauts	Ērmanis	piedalījās	Zaļe
nieku komerciālajā un amatnie
cības vidusskolā konkursā “Krā
sošanas un dekoratīvās apdares 
darbi”, iegūstot 2. vietu piecu 
skolu konkurencē.

Aktīvi piedalāmies Latvijas 
Speciālās	Olimpiādes	(SO)	pasā
kumos. No 13. līdz 25. martam 
mūsu skolēni Deniss Filipovs, 
Gita	 Šopa,	 Evita	 Freimane	 pie
dalījās	SO	Pasaules	ziemas	spē
lēs Austrijā, kur startēja 2700 
atlēti no 107 valstīm. Slēpošanas 
sacensībās	Evita	izcīnīja	1. vietu	
1 km un 3. vietu 2,5 km distancē, 
Gita – 4. vietu gan 2,5 km, gan 
4 km distancē. Abas meitenes ie
guva 2. vietu stafetes slēpojumā. 
Denisam 2. vieta 7,5 km slēpo
jumā un 4. vieta 5 km distancē 
un kopā ar komandas biedriem 
uzvarēja stafetes slēpojumā. 

Piedalījāmies arī Amatas no
vada Sniega dienas slēpo šanas 
sacensībās Priekuļu novada bi
atlona trasē, uzvarot kopvērtē
jumā. Katrs skolēns atbrauca ar 
savu medaļu.

16 izglītojamie un 3 skolo
tāji  –	 M.  Rukmane,	 B.  Erliha,	
M.  Zviedris – “100 labie darbi 
Latvijai” poligonā Daibē iestādī
ja 150 eglītes. Izvietojām dabas 
takā 10 pašgatavotus būrīšus, 

kopā ar dziedniecisko augu spe
ciālistu ārstu A.  Tereško devā
mies takā, kur viņš pastāstīja par 
egles izmantošanu tās augšanas 
laikā,	 vērojām,	 kā	 šķiro	 atkritu
mus.

Visa gada garumā pie mums 
viesojās Septītās dienas adven
tistu	 Cēsu	 draudze	 “Sadrau
dzība”, kura ar spēles palīdzību 
mācīja aizdomāties par savu ve
selību, par ūdens vērtību, ēdot, 
dzerot, kā arī par citām svarīgām 
lietām – drau dzību, uzticēšanos 
un sava brīvā laika pavadīšanu.

Notika projektu nedēļa, kuras 
tēma bija “Ābeļdārzs”. Skolas te
ritorijā ir 60–70 gadus vecs ābeļ
dārzs, kurš gaida darbīgas rokas, 
kas palīdzētu tam atjau noties. 
Izglītojamie strādāja vairākās jo
mās: māksla, valodas, matemā
tika, dabaszinības un mājturība. 
Projektu nedēļas laikā augļu ko
kiem  tika izzāģēti vecie zari un 
dārzā saaugušie krūmi.

Esam	 piedalījušies	 konkur
sos, ko rīko citas speciālās sko
las: daiļrunāšanā, mājturībā, 
vizuālajā mākslā u.c. Rīkojām 
dabas zinību olimpiādi, kurā 
piedalījās skolēni no Krimuldas, 
Sveķu,	Mores,	 Raiskuma,	Dzēr
benes un Jaunpiebalgas skolām.

Māksliniecisko izpausmju 
pie sātinātā pasākumā atsveici
nāsimies uz vasaras atpūtas lai
ku.

Plašāku ieskatu par mūsu 
aktivitātēm variet apskatīt mūsu 
mājas lapā sparesskola.lv

Izvēlieties mūsu skolu! Nāciet 
macīties!

Novēlam visiem interesantu 
un spēkus atjaunojošu vasaru!

Spāres internātpamatskolas
direktores vietniece  

audzināšanas jomā Baiba Erliha

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde Zaubes pamatskolā

Intereses un darbīgums

JAUNIEŠI UN IZGLĪTĪBA

Mēs spēlējam teātri

veidota, respektējot dažādus 
skatu punktus. 

Turpmākajā projekta gaitā 
tiks veikta pusaudžu un jauniešu  
anketēšana, kas kalpos par 
pamatu plānošanas dokumenta 
izstrādei, lai tas tiešām būtu 
jēgpilns un pētījumā balstīts. 

Nākamā projekta aktivitāte – 
jau 1. jūnijā astoņu sadarbības 
novadu jaunieši tiksies forumā, 
lai prezentētu sistēmu darbā ar 
jaunatni savā novadā, runātu 
par nākotnes redzējumu, kā arī 
iepazītu citu novadu jauniešu 
izvirzītās prioritātes darbam ar 
jauniešiem, kas būtu iekļaujamas 
jaunatnes politikas stratēģijā.

Stratēģijas izstrāde ilgs divus 
gadus – līdz 2018. gada septem
brim. Visas projekta aktivitātes 
finansētas	no	Eiropas	Savienības	
līdzekļiem.  

Informācija par projektu pie
ejama sadarbības novadu mā
jaslapās un vietnē Facebook – 
www.facebook.com/8novadivar.

Šī publikācija atspoguļo vie
nīgi	autora	uzskatus	un	Eiropas	
Komisijai nevar uzlikt atbildību 
par tajā ietvertās informācijas 
jebkuru iespējamo izlietojumu.

Diāna Briede,
projekta vadītāja

http://www.facebook.com/8novadivar
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No 24. līdz 28. aprīlim Nī
taures	 vidusskolas	 ERASMUS+	
projekta	 “EUtopia”	 komanda	
uzņēma ciemiņus no pārējām 
projekta dalībvalstīm – Spāni
jas, Turcijas, Itālijas, Polijas un 
Grieķijas	 –	 skolēnus	 un	 skolo
tājus, lai kopīgi aizvadītu šī pro
jekta pēdējo vizīti, kas tika veltī
ta veselīgam dzīvesveidam.

Darbi un gatavošanās cie
miņu uzņemšanai iesākās jau 
vairākus mēnešus pirms šīs 
vizītes. Tā kā mūsu skolas tēma 
bija ‘’’Veselīgs dzīvesveids’’, 
tad katras valsts uzdevums 
bija sagatavot prezentāciju un 
arī nelielu video par veselīgu 
dzīvesveidu, lai iepazīstinātu 
ar aktuālajām problēmām savā 
valstī, bet vissvarīgākais, lai 
pastāstītu citiem, kā izvairīties 
no šīm problēmām. 

Skolēniem bija arī jāsa
gatavo	 otrs	 video	 “Cīņa	 pret	
priekšlaicīgu skolas pamešanu”, 
kas bija šī projekta Turcijas 
izvirzītā tēma. Nītaures vidus
skolas projekta komanda 
bija izplānojusi dažādas gan 
izglītojošas, gan izklaidējošas 
aktivitātes, pasākumus un grupu 
darbus. Arī skolēnu ģimenes 
īpaši gatavojās šai nedēļai, jo 
tieši viņi uzņēma lielu daļu 
atbraukušo skolēnu, pieņemot 
viņus par saviem ģimenes 

locekļiem
Pirmdienas rītā projekta ko

manda bija sagatavojusi teatrālu 
uzvedumu “Skola manā pilī’’, kā 
arī prezentāciju, lai iepa zīstinātu 
atbraucējus ar Nītaures vidus
skolas vēsturi un tradīcijām, 
bet pēc tam visi tika aicināti uz 
koncertu, kurā uzstājās Nītaures 
vidusskolas un Amatas novada 
Mūzikas un mākslas skolas au
dzēkņi.	 Īpašu	 sajūsmu	 izraisīja	
mūsu skolas deju kolektīvi, tau
tastērpi un, protams, latviešu 
dziesmas. Pēc koncerta skolēni 
iesaistījās grupu darbos, kas bija 
veltīti projekta tēmai.

Otrdiena	 iesākās	 ar	 izvei
doto prezentāciju un video 
skatīšanos. Tam sekoja kārtējie 
grupu darbi, kur skolēni rādīja 
savas prasmes un ieguva jaunas 
zināšanas. Pēc  kopīgi paēstām 
pusdienām visi devās ekskursijā 
uz Turaidas pili, kur iepazina 
Latvijas vēsturi un vēl vairāk, 
piedaloties īpašā orientēšanās 
spēlē, sadraudzējās viens ar otru. 
Vakarā Nītaures vidusskolas 
skolēnu pašpārvalde organizēja 
aktivitātes viesu skolēniem, kurā 
latviešu skolēni pastāstīja saviem 
draugiem mistiskos stāstus par 
spokošanos Nītaures muižā 
tagadējā vidusskolā..

Trešdien projekta dalībnieki 
devās uz Rīgu, lai iepazītos ar 

Projekts EUtopia Nītaures vidusskolā
JAUNIEŠI UN IZGLĪTĪBA

Vecrīgu un Rīgas baznīcām, 
apmeklētu	Latvijas	Etnogrāfisko	
brīvdabas muzeju, kur iepazina 
seno latviešu dzīvi, Latvijas 
Nacionālo mākslas muzeju, kurā 
bija iespējams apskatīt latviešu 
mākslinieku radītos mākslas 
darbus. Projekta dalībnieki 
ieturēja kopīgas pusdienas 
LIDO	atpūtas	centrā	un	baudīja	
latvisko interjera dizainu. 

Ceturtdienā	 –	 projekta	
noslēguma dienā – skolēni 
rādīja savus sagatavotos video 
par priekšlaicīgi skolu pame
tušajiem un domāja, kā risināt 
šo problēmu. Pēc tam kopīgi 
apmeklējām Safari parku Morē, 
kur gids pastāstīja par briežiem, 

un projekta dalībnieki paši varēja 
barot dzīvniekus. Pusdienās 
viesojāmies bioloģiskajā saim
niecībā “Lejas Suces” Nītaurē. 
Tur skolēni un skolotāji varēja 
redzēt trušus, vistas, pīles un 
citus dzīvniekus, kurus audzē 
šajā saimniecībā, varēja redzēt, 
kā siltumnīcās aug dažādu 
dārzeņu stādi, un noslēgumā 
ieturēt kopīgas pusdienas – uz 
ugunskura vārītu zupu, “Lejas 
Suču”	 saimnieku	 kūpinātās	 vis
tas un sieru, kā arī nogaršot 
bērzu sulas. 

Vēlāk visi devās uz atvadu 
vakaru, kurā projekta dalībnieki 
saņēma sertifikātus par dalību 
projektā	 “EUtopia”,	 projekta	

krekliņus un “Laimas” zef īrus. 
Pēc svinīgās daļas noslēguma 
projekta dalībnieki varēja no
baudīt dažādus latviešu ēdienus, 
kurus bija sagatavojušas Nītau
res vidusskolas pavārītes, skolē
nu vecāki un paši skolēni. 
Stun dām ilgi turpinājās dejas, 
spēles un kopīga dziedāšana. 
Citu	 valstu	 skolēni	 un	 skolotāji	
pat iemācījās dejot latviešu 
tautas dejas. Visi kopā atkal un 
atkal atkārtojām dejas Sirtaki, 
Makarena	 un	 Cūkas	 driķos.	
Vakara gaisotne bija īpaši 
emocionāla. 

Piektdienas rītā visi projekta 
dalībnieki satikās pie Nītaures 
vidusskolas, lai atvadītos no 
saviem 2 gadu garumā iepa
zītajiem draugiem. Tādēļ, ka 
šī bija projekta pēdējā vizīte, 
atvadas neiztika bez skumjām 
asarām gan skolēnu, gan 
skolotāju	 acīs.	 Bet	 mēs	 esam	
pārliecināti, ka mūsu ārvalstu 
draugiem vēl ilgi atmiņā 
paliks Latvijas, īpaši Nītaures 
pasakainā daba, pēkšņais sniegs, 
mūsu kultūra, vēsture un, 
protams, mēs paši – draudzīgie, 
atvērtie, dziedošie skolēni un 
skolotāji!

Projekta EUtopia dalībnieks 
Krists Lemešonoks, 9. klase

Šogad Amatas novadā bija 
plašs starptautiskās Muzeju 
nakts pasākumu piedāvājums. 
Muzeju naktī laika ratu iegrieza 
un durvis vēra Āraišos, Skujenē 
un Nītaurē. Paldies apmeklētā
jiem un dalībniekiem!

Skujenē Muzeju nakts pasā
kums norisinājās pirmo reizi, 
tam par iemeslu bija Lailas un 
Guntara Zeiļu veidotais “Krā
mu un senlietu muzejs”, kas šajā 
naktī vēra durvis apmeklētājiem. 
Sadarbībā ar Amatas novada 
pašvaldību, pirmo reizi šeit no
tika arī eksperimentālās mūzi
kas un mākslas festivāls “Krāmi 
skan vērtīgi”, ko nākotnē plānots 
ieviest kā ikgadēju pasākumu. 
Pasākuma organizēšanā pieda
lījās arī Vidzemes augstskolas 
studenti. 

Viens no galvenajiem festivāla 
māksliniekiem bija perkusionists 
Nils	 Īle.	 Mākslinieks	 jau	 pirms	
festivāla viesojās Amatas novada 
Skujenes pamatskolā, kur Ama
tas novada skolēnus iepazīsti
nāja ar dažādu tautu mūzikas 
instrumentiem, mācīja izpratni 
par ritma veidošanu un iesaistīja 
kopīgu instrumentu pagatavoša
nā. Pirms festivāla arī Drabešu 
“Amatu mājas” meistars Andris 
Roze veidoja instrumentus no 

muzeja priekš metiem, piemē
ram, “bļodilīnu” un “slēpīnu”. 
Festivāla	 naktī	 Nils	 Īle	 kopā	 ar	
ieinteresētajiem Skujenes bēr
niem instrumentus iemēģināja 
uz skatuves kopīgā skaņdarbā. 
Festivāla laikā muzeja ekspozīci
ja izgaismojās dažādas gaismās 
radot maģisku noskaņu un tika 
papildināta ar interesantiem stu
dentugidu stāstījumiem. 

Savukārt ēkas otrā pusē uz  
profesionālās skatuves visa va
kara garumā līdz pat pusdiviem 
naktī mainījās fantastiski mūzi
ķi  –	 koklētāji	Peter Stephan un 
Andris Džiguns, dvēseles dzie
sminieki Reinis Jaunais, Mikus 
Straume, Anita Zambare, maģis
kā	 stabulniece,	 dzejniece	 Elīna	
Līce, Aleksandrs Meijers ar paš
gatavotiem tautas instrumen
tiem,	varenās	balss	īpašnieks	Ul
dis Kākulis, blūza leģenda Jānis 
Vanadziņš ar Silvestru Sīli un 
Nils	Īle	ar	grupu	“Kanisaifa”.	

Vidzemes augskolas studenti 
bija sarūpējuši aizraujošas ra
došās darbnīcas bērniem, ska
nošograbošo trasīti kā arī atse
višķus	 festivāla	 priekš	nesumus.		
Festivāla viesus sagaidīja dizai
nera	 Egila	 Medņa	 no	 muzeja	
sadzīves priekšmetiem veidotais 
vides objekts “Svešais”. Festi

vāls pulcēja ap 300 cilvēku, no 
kuriem liela daļa bija Skujenes 
viesi.

Nītaurē Muzeju nakts pasā
kumi jau notiek vairākus gadus. 
Šogad Muzeju nakts ietvaros 
Nītaures kultūras namā notika 
izstāde “...no aitas līdz tērpam”. 
Izstāde tapa ciešā sadarbībā ar 
nītaurieti	 Daci	 Eipuri.	 Izstādes	
apmeklētājiem bija iespēja satikt 
“gandrīz īstu” aitu kūtī, kas bija 
izveidota turpat kultūras nama 
priekštelpā, bija iespēja redzēt 
vilnas cirpšanas procesu, iemē
ģināt dzirkles, aptaustīt nemaz
gātu un mazgātu vilnu, iepazīt 
vilnas	 kārsšanas	 un	 ķemmēša
nas procesu, iemēģināt vērpja
mo ratiņu un divu veidu tītavas. 
Izstādē bija iespēja redzēt jau ga
tavas	vilnas	segas,	zeķes,	vestes,	
cimdus, kā arī filcētus apģērbus, 
cepures un filcētus mākslas dar
bus. Varēja iepazīties ar dažā
diem vilnas apstrādes veidiem, 
piemēram, tapošanu, tamborē
šanu, adīšanu, pīšanu un filcē
šanu. Varēja iepazīties ar ticē
jumiem un tautas dziesmām par 
izstādes tematiku. Katrs izstādes 
apmeklētājs bija aicināts uzpīt 
saules pīni, no kurām nākotnē – 
uz Latvijas valsts simtgadi – taps 
skaists dekors. 

Biedrība	“Nītaureņi”	projekta	
“Nītaures likteņstāsti” ietvaros 
bija apkopojusi Nītaurē radītus 
dzejoļus un aicināja interesentus 
radīt savu dzejoļus vai rindiņu 
kopīgiem dzejoļiem par Nītauri. 
Muzeju naktī abās Nītaures baz
nīcās Amatas novada Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi un 
pedagogi sniedza koncertus, kas 
iepriecināja ikvienu klausītāju. 

Muzeju nakts noslēdzās 
ar	 studijas	 “Baiba”	 tērpu	 de
monstrē jumiem. Izstāde lielu at
saucību guva vēl pirmdien, kad 
to apmeklēja skolēni. 

Āraišos Muzeju nakts notiek 
jau trešo gadu un pulcē ar katru 
gadu arvien vairāk apmeklētāju, 
šogad te ciemojās 800 apmek
lētāju. Āraišos pasā kumu prog
ramma bija ļoti plaša. 

Muzeju nakti ieskandināja 
Drabešu muižas Amatu mājas 
koklētāji, kas uzstājās Āraišu 
evenģēļiski luteriskajā baznīcā.

 Amatu mājā notika tikšanās 
ar arheologu Andri Tomušūnu 
un vēsturnieci Aksildu Petre
vicu, bet vēlāk šeit pulcējās Vi
dzemes stāstnieki. Pie muižas 
ikviens pasākuma apmeklētājs 
varēja uzsākt vai turpināt dalību 
spēlē “Āraišu leģendas”, veicot 

vietējo āraišnieku izstrādātu uz
devumu, nopelnīt papildpunk
tus. 

Āraišu arheoloģiskajā parkā 
pasākuma programma bija ļoti 
plaša – vienā vakarā bija iespēja 
iziet cauri gadsimtiem – Mei
tu salā tika kausēta bronza, bija 
iespējams apskatīt senos rīkus, 
cept koka maizi un uzzināt 
vēsturiskas patiesības kopā ar 
“Latvijas	 arheoklubu”.	 Ezerpilī	
tika darbinātas sajūtas –tauste, 
smarža, dzirde, garša un nojaus
ma	kopā	ar	zāļu	sievu	Līgu	Eglī
ti, kā arī uzzināt lidojošo ezeru 
teikas. Šajā naktī viduslaiku 
pilsdrupās dzīvību ienesa aktī
vās atpūtas un vēstures piedzī
vojumu organizācija “ARAISIS”, 
kur mazi un lieli varēja nodoties 
viduslaicīgām aktivitātēm, pie
mērīt bruņas un paņemt rokās 
zobenu un citus viduslaicīgus 
ieročus,	 kā	 arī	 šos	 momentus	
piefiksēt, nokļūstot “laika mašī
nā”. Kopējā atmosfēra parkā bija 
maģiska, sadegtās “maldugunis” 
tā vien vilināja nākt un baudīt 
vēstures sajūtu.

Informāciju sagatavoja:
Eva Staltmane, 

Larisa Šteina, 
Indra Paseka

KULTŪRA

Muzeju nakts norises Amatas novadā
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Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Avīze”       “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, tālr. 64127935, epasts: amatasavize@amatasnovads.lv
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 5. jūnijam, sūtot uz epastu amatasavize@amatasnovads.lv.                 Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.

“Baznīcu	 nakts	 2017”	 šogad	 nori	sināsies	 piektdien,	 2.	 jūnija	
vakarā no 18.00 līdz pusnaktij. 

“Baznīcu	nakts”	ideja	līdz	Latvijai	atnāca	no	Austrijas,	Latvijā	
“Baznīcu	nakts”notikums	aizsākās	2014. gadā.

Šogad	 savu	 dalību	 «Baznīcu	 nakts»	 notikumam	 pieteikušas	
vairāk nekā 180 baznīcas, kuru zvanu balsis pārskanēs visu 
Latviju. Kultūras notikuma vienojošā tēma būs “Ģimene” un 
Latvijas valsts ceļā uz simtgadi.

Dalību	 kultūras	 notikumā	 “Baznīcu	 nakts	 2017”	 pieteica	 arī	
Skujenes draudze un aicina ikvienu interesentu apmeklēt šajā 
vakarā Skujenes luterāņu baznīcu un iekļauties pasākuma norisē.

Skujenes luterāņu baznīca kopš 2015.  gada ir iekļauta Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes 
arhitektūras piemineklis.

Rakstos pirmoreiz draudze  minēta 1444. gadā. 1668.  gadā 
uzcelta jauna koka baznīca, bet 1780.  gadā – mūra baznīca. 
Draudze ar  uzcelto baznīcas torni nav bijusi mierā, tādēļ 
1901.  gadā būvuzņēmējs Menģelis uzcēlis baznīcai lielu piebūvi 
un jaunu torni. Draudze pati gādājusi par materiāliem, akmeņi 
pievesti no saimniecībām. 1903. gadā baznīca iegūst ērģeles un 
tās skaitījušās toreiz labākās lauku draudzēs. Altāra vietā baznīcai 
ir krucifiks, ko darinājis nezināms mākslinieks 1772. gadā. Pirmā 
pasaules kara laikā zvans ticis aizvests uz Krieviju un tā arī vairs 
neatgriezās savā vecajā vietā. Vēlāk draudze iegādājās jaunu zvanu.

Mājaslapā www.baznicunakts.lv  var iegūt plašāku informāciju 
par šo pasākumu un iepazīties ar tā interaktīvo karti.

Ienāc baznīcā citādi un iepazīsti kultūras un garīgās vērtības!
Informāciju sagatavoja

Valda Miķelsone

Atklāj baznīcu no jauna!

Pirms vairākiem gadiem ik katrā pagastā 
skanēja bērnu smiekli un vecāku acīs raisās 
prieka	 asaras,	 kad	 tika	 svinēti	 “Bērnības	
svētki”.

Bērnības	 svētki	 ir	 svētki	 ģimenei.	 Tie	
ir svētki bērnam, kad bērniņš ar mīļumu 
un sirsnību tiek apdziedāts, izšū pots, 
apdāvināts, aprūpēts un iepriecināts. Tie ir 
svētki bērnam, kad bērniņš ar mīļumu un 
sirsnību tiek apdziedāts, izšū pots, apdavināts, 
aprūpēts un iepriecināts. Tie ir svētki, kad 
bērns izraugās kūmas (krust vecākus). Tie ir 
svētki, kad kūmas dod solījumu gādāt par 
savu krustbērnu.

Lai šo tradīciju atjaunotu, aicinām ģimenes 
pieteikt bēr nus vecumā līdz 9 gadiem. Svētki 
varētu notikt šīs vasaras nogalē Skujenē 
(ņemot vērā atsaucību un vēlmes).

Pieteikšanās līdz 16. jūnijam, zvanot 
Skujenes kultūras pasā kumu vadītājai Solvitai 
Skrastiņai pa tālruni 29466367

Atjaunosim 
lielisku 
tradīciju – 
Bērnības svētkus

SVEICAM
NOVADĀ 
DZIMUŠOS
UN VIŅU VECĀKUS!

Drabešu pagasts
Alberts	EigitsKupčs

Zaubes pagasts
Teo Hermanis Šmits

Amatas pagastā
Anna	Briede	

(14.08.1926.–14.05.2017.)
Rita	Ērika	Grinberga

(01.09.1930.11.05.2017.)
Skujenes pagastā

Anna Rezgale
(22.01.1939.–17.05.2017.)

Nītaures pagastā
Ženija Ausma Priedniece
(28.05.1939.–14.05.2017.)

Amatas novadā mūžībā aizgājuši

•	 17.50	–	Baznīcas	zvana	skaņas	(vienoti	visā	Latvijā)
•	 18.00	–	Cēsu	baptistu	draudzes	zvanu	ansambļa	koncerts													

(vad. Tabita Marhela)
•	 19.00 – Radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem 

“Radīsim prieku sev un citiem!”
•	 20.00 – Filma bērniem “Grāmatu Grāmata”
•	 20.30 – Koncerts “Dievs ir Mīlestī ba” – draudzes 

ansamblis (vad. Daiga Šveide), Lelde Grīnberga 
(ģitāra, balss), Patrīcija Pļešakova (flauta).

•	 21.00 – Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs…” (vienota visā 
Latvijā), koncerta “Dievs ir Mīlestība” turpinājums

•	 21.30	–	Lasījumi	“Atver	Bībeli!”	–	vada	mācītāja	v.i	
evaņģēlists Juris Jeršovs

•	 22.00 – Meditācijas “Ienāc manā sirdī!”, vada mācītāja 
v.i  evaņģēlists Juris Jeršovs

•	 22.30 – “Dod, Dieviņi, kalnā kāpt(i)!” – tautasdziesmas 
ugunskura	un	sveču	gaismā	Dievam	un	Latvijai

•	 23.00 – Lūgšanas
•	 No 18.00 – 23.00 iespējams aplūkot foto izstādi “Skujenes 

draudze laiku lokos” un Skujenes pamatskolas 
skolēnu zīmējumus “Skujenes dievnams”

Aktivitāšu starplaikos iespējama baz nī cas apskate (ērģeles, 
uzkāpšana zvanu tornī)

Sīkāka informācija par notikumu, zvanot uz nr. 26471215
 

Amatas pagastā
Gatis Freivalds – 75 gadi,
Biruta	Ķipēna	–	75	gadi,
Jānis Gulāns – 82 gadi, 
Uldis	Upmanis	–	87	gadi

Drabešu pagastā:
Florentīne Tūce – 95 gadi,
Helēna	Oša	–	89	gadi,
Ārija Rudzīte – 88 gadi,
Nadežda Zavadska – 88 gadi,
Aivars Goris – 86 gadi,
Ruta Skaidrīte Kraukle – 83 gadi,
Agrepina Aļeksejeva – 82 gadi,
Valentīna Vincjuna – 82 gadi,
Mikolas Vincjunas – 81 gads,
Harijs	Eglītis	–	81	gads,
Ruta Mežraupe – 80 gadi,
Inta	Ozola	–	80	gadi

Nītaures pagastā:
Gablika Ausma  – 83 gadi
Kaminska Valija – 86 gadi
Rimša Ausma – 82 gadi
Stūrīte Rasma– 80 gadi

Skujene pagastā:
Austra	Elvīra	Liepiņa	–	94	gadi,
Inta Melle – 82 gadi,
Antons Mežals – 82 gadi,
Lauma Immere – 80 gadi,
Ausma Sproģe – 75 gadi

Zaubes pagastā:
Pēteris Mūrnieks – 92 gadi,
Biruta	Markaine	–	82	gadi,
Jānis	Briedis	–	75	gadi

  Sveicam
  jubilārus!

Atjaunojot 20. gs. 70. gadu tradīciju – 
koncerts Gaujas brau cošā laivā vasaras 
piektdienu saulrietos, šajā vasarā 
laikā no 2.  jūnija līdz 11.  augustam 
arī piektdienu vakaros un saulrietā  
notiks klusuma pārgājieni ar Gaujas 
klausīšanos visas Gaujas tecējumā 
īpašās dabas un kultūrvēstures vietās. 

Klusuma un Gaujas klau sītājus 
sagaidīs īpaši klusuma gidi un aizvedīs 
līdz akustiskām un ainaviskām vietām 
Gaujas krastos, kur būs iespējams klau
sīties Gaujas tecē juma un akustisku 
instru menta  saspēli.

Pirmais projekta pasākums notiks 
2. jūnijā plkst. 21.00 Amatas novadā, 
Elkas kalnā, kur kopā ar klusuma 
gidiem dosimies nelielā pār gājienā uz 
Gaujas sākumu. Pāgā jiena noslēgumā 

dalībnieki varēs baudīt dabas un 
mūzikas	 saspēli	 Nila	 Īles	 un	 grupas	
“Kanisaifa” izpildījumā. 

Klusuma un Gaujas klausī šanās 
pārgājieni notiks arī citviet:

9. jūnijā Vecpiebalgas novadā;
16. jūnijā Gulbenes novadā;
30. jūnijā Gulbenes novadā;
7. jūlijā Apes novadā;
14. jūlijā Līgatnes novadā;
21. jūlijā Siguldas novadā;
28. jūlijā	Inčukalna	novadā;
4. augustā Ādažos;
11. augustā	Carnikavā.
Projektu	 realizē	biedrība	 “Ozollīči”,	

Amatas, Vecpiebalgas, Gulbenes, 
Apes,	 Līgatnes,	 Inču	kalna,	 Ādažu	 un	
Carnikavas	 novada	 pašvaldības	 un	
Dabas aizsardzības pārvalde.

•	 4.	jūnijā	pl.	12.00  Vasarsvētku dievkalpojums.
Plkst 13.30 pie baznīcas tiks izrādīts 
“Burbuļu šovs”. Lielie ziepju burbuļi lieliem 
burbuļu priekiem! Tiek aicināti mazie un 
lielie bērni... Ieeja par ziedojumiem.

•	 11.	jūnijā	pl.	12.00 dievkalpojums 
ar Svēto vakarēdienu.

•	 14.	jūnijā	plkst	12.00	piemiņas brīdis
pie Zaubes piemiņas akmens, atceroties
1941. gada baisās deportācijas.

•	 25.	jūnijā	pl.	12.00 dievkalpojums 
ar Svēto vakarēdienu.

Zaubes ev. lut. baznīcā

Informācija atrodama 
mājas lapā

www.zaubesbaznica.lv

Kultūras notikuma 
“Baznīcu nakts 2017”
programma
Piektdien, 2. jūnijā no 18.00 līdz pusnaktij
Skujenes luterāņu baznīcā

Elkas kalnā notiks pirmais 
projekta “Klausies Gauju” klusuma 
pārgājiens un dabas koncerts

http://www.zaubesbaznica.lv
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