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31.
marts –
2.

aprīlīs    

Satiec savu meistaru Amatu mājā
Drabešu muižas Amatu mājā 
no 31. marta plkst.18.00 
līdz 2. aprīļa plkst. 17.00

Sestdien,
1.

aprīlī   

Improvizācijas teātris  
Nītaures kultūras namā plkst. 16.00

Sestdien,
1.

aprīlī
  

Popiela Skujenē
Skujenes kultūras namā plkst. 18.00

Trešdien,

12.
aprīlī   

Tikšanās ar zāļu sievu Līgu Eglīti 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā plkst. 18.00

Sestdien,

15.
aprīlī   

Gatavošanās Lieldienām
Āraišu arheoloģiskajā parkā  plkst. 12.00

Svētdien,
16.
aprīlī   

Lieldienu lustes Skujenē
Skujenes tautas namā  plkst. 11.00

Svētdien,
16.
aprīlī   

Lieldienu lustes Nītaurē
Paaudžu parkā plkst. 11.00 

Pirmdien,
17.
aprīlī   

Konkurss “Amatas novada Cālis 2017’’
Ģikšos, Amatas kultūras centrā plkst. 11.00 

Amatas novada pašvaldība izsludina 
akciju “Brūk ceļi, brūk dzīves!”

Amatas novada pašvaldība 
ir vairākkārt informējusi iedzī-
votājus par pašvaldības rīcībām 
saistībā ar ceļu katastrofālo teh-
nisko stāvokli, diemžēl atbildīgo 
dienestu (LR Satiksmes ministri-
ja, VAS “Latvijas valsts ceļi” un 
VAS “Latvijas autoceļu uzturē-
tājs”) informēšana par bīstama-
jām situācijām nav vainagojusies 
panākumiem. Šī iemesla dēļ ai-
cinām Amatas novada iedzīvo-
tājus iesaistīties Amatas nova-
da pašvaldības veidotajā akcijā 
“BRŪK CEĻI, BRŪK DZĪVES!”, 
kuras galvenais mērķis ir runāt 
par to, kas notiek uz mūsu lauku 
ceļiem, stāstīt par to sociālajos 
tīklos, aktīvi atzīmēt bīstamās 
vietas satiksmes un navigācijas 
lietotnē WAZE, kā arī informēt 
VAS “Latvijas Valsts ceļi” un 
Amatas novada pašvaldību.

Ceļu kritiskais stāvoklis vis-
tiešākā veidā ietekmē cilvēku 
dzīves visos Latvijas laukos, un 
Amatas novads nav izņēmums. 
Katastrofālie ceļi ne vien apgrū-
tina lauku attīstību kopumā, bet 
vistiešākajā veidā ietekmē iedzī-
votāju dzīves kvalitāti, drošību 
un ierobežo iespējas nodrošināt 
pamatvajadzības, būtiskākās no 
tām ir skolēnu pārvadāšana un 

neatliekamās medicīniskās palī-
dzības sniegšana.

Lūk, dažu iedzīvotāju pārdo-
mas par ceļu stāvokli Amatas 
novadā.

Sešu lauku veikalu īpašniece 
Baiba Jukņēviča (Skujenes pag.): 

“Man tikko viens piegādātājs 
zvanīja un pateica: “Ceļš bei-
dzies. Es tālāk nebraukšu”. Līdz 
ar to izskatās, ka Skujenē mēs 
varam palikt bez maizes, piena 
produktiem un gaļas. Vietējiem 
cilvēkiem jau šie ceļi nav pārstei-
gums – daudzi pērk produktus 
mēnesim. Daži joko, ka gaida, 
kad tiks atvērts tiešais avioreiss 
Rīga–Skujene, jo pa ceļiem pār-
vietoties nav iespējams.”

Amatas novada iedzīvotājs 
Dainis Kalns (Amatas pagasts): 

“Ir vieni, kuri ceļus būvē un 
otri, kas saucas “Latvijas auto-
ceļu uzturētāji”, bet tie faktiski 
ir “Latvijas autoceļu bojātāji”. 
Veids, kā viņi apsaimnieko ce-
ļus, ir pilnīgi neprofesionāls, jo 
ar greideru tiek nostumta grants 
no ceļa virsas uz malām, tiek iz-
veidotas apmales un ūdens ne var 
notecēt. Ceļu būves speciālisti, 
piemēram, biedrības “Latvijas 
Ceļu būvētājs” valdes priekš sēdē -
tājs Andris Bērziņš ir publiski 

Amatas novada deju kolektīvi un kori skatēs uzrāda labus rezultātus

stāstījis, ka grants ar visu zālīti 
no malām ir jāstumj uz ceļa vidu, 
lai tas veidotos augstāks. Mūsu 
ceļi no gada uz gadu tiek tikai 
bojāti. Tā faktiski ir publiskas 
mantas izšķērdēšana, un šie dar-
boņi būtu jāsauc pie atbildības!“

Ja arī tev ir, ko teikt, lūdzu, 
sūti savu viedokli uz e-pastu 
bezbedrem@amatasnovads.lv.

Informē pagastu pārvaldes 
par problēm ām uz ceļiem:
•	 Drabešu	un	Amatas	pagasts	– 
     Modris Veitners, t. 28657259,
•	 Skujenes pagasts – 
     Egons Veidemanis, t. 25622275, 
•	 Nītaures	pagasts	–	
     Pēteris Grugulis, t. 28673906;
•	 Zaubes	pagasts	–	
     Valda Veisenkofa, t. 29170544.

Amatas novada pašvaldība 
vēlas apkopot informāciju par 
novada ceļiem, kas ir kritiskā stā-
voklī. Tieši šobrīd – pavasarī  – 
problemātiskās vietas re dza  mas 
vislabāk. Amatas novada paš -
valdība meklēs veidus, kā risināt 
situāciju gan ar saviem līdzek-
ļiem, gan tiem, kas jāpieprasa at-
tiecīgajām organizācijām.

Cīnīsimies kopā par 
pienācīgiem lauku ceļiem arī 
Amatas novadā!

Gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku deju lieluzvedumam „Māras zeme”, 
no 3.  marta līdz 12.  maijam visā Latvijā notiek lieluz-
veduma repertuāra apguves skates, kurās tiks noteikts 
koprepertuāra apguves līmenis tā sagata vošanas pirma-
jā posmā, kā arī deju lielkoncerta “Vēl simts gadu dejai” 
potenciālie dalībnieki.

18. martā Vecpiebalgā notika Cēsu apriņķa deju ko-
lektīvu skate. Žūrija ar kolektīvu sniegumu bija apmieri-
nāta, uzsverot, ka sniegums bija augstā līmenī:

Amatas novada Skujenes pagasta tautas nama vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs “Skujene” (kolektīva vadītāja 
Solvita Krastiņa) saņēma 37,7 punktus (II līmenis),

Amatas novada Amatas pagasta kultūras centra vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs “Amata” (kolektīva vadītāja 
Lilita Ventere) saņēma 41,7 punktus (I līmenis).

Amatas pagasta kultūras centra vidējās paaudzes deju 
kolektīva “Amata” vadītāja Lilita Ventere: “

Amatas novada dejotāji jūtas apņēmības pilni turpi-
nāt darbu, krāt pieredzi un meistarību, piepildot savu 
sapni par lielajiem svētkiem! Tiekamies koncertos!”

25. martā Vidzemes koncertzālē Cēsīs notika arī Cēsu 
apriņķa koru skate.Koru skates ir būtisks sagatavošanās 
posms valsts nozīmes koru nozares 2017. gada pasāku-
miem – Dziesmu un deju svētku noslēguma koncer-
ta modelēšanas koncertiem Talsos 27. maijā, Jēkabpilī 
10. jūnijā, Dikļos 1. jūlijā un Rīgā pie Brīvības pieminekļa 
21. jūlijā, kā arī Latvijas Senioru koru svētkiem Siguldā 
18. jūnijā. Tradicionāli skatēs tiek apzināts arī Dziesmu 
un XVI Deju svētku koru dalībnieku kvalitatīvais un 

kvantitatīvais sastāvs.
Zaubes jauktais koris (diriģente Solveiga Vītoliņa) 

sacenšoties jaukto koru B grupā saņēma 38,22 punktus 
(II līmenis), bet Amatas novada vīru koris “Cēsis”  
(diriģente Marika Slotina-Brante) saņēma 36 punktus  
(II	līmenis).	No	I	līmeņa	diploma	abus	korus	šķīra	vien	
daži punkti.

Amatas novada Skujenes vidējās paaudzes deju kolektīvs Zaubes jauktais koris
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PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

Prioritārā kārtība, kādā turpmāk  bezdarbnieki tiks iesaistīti 
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Amatas novadā.

Amatas	 novada	 pašvaldības	 Saistošie	 notiekumi	 Nr.  6	
“Prioritārā kārtība bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu 
sabiedrisko darbu veikšanā Amatas novadā”, kas tika pieņemti 
domes sēdē 2017. gada 23. martā, nosaka prioritāro kārtību 
bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu 
veikšanā Amatas novadā.

Bezdarbnieki, kas reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz 
sešus mēnešus, algo tajos pagaidu sabiedriskajos darbos tiek 
iesaistīti šādā prioritārā kārtībā:

•	 bezdarbnieki,	 kas	 atzīti	 par	 trūcīgām	mājsaim	niecī
bām ar nepilngadīgiem bērniem.

•	bezdarbnieki	no	mājsaimniecībām,	kurās	ir	divi	Nodar
binātības valsts aģentūrā reģistrēti bezdarbnieka statusu 
ieguvušie.

•	 pārējie	 bezdarbnieki	 rindas	 kārtībā	 atbilstoši	 Nodar
binātības valsts aģentūras iesniegtajiem bezdarbnieku 
sarakstiem.

Ja bezdarbnieks bez attaisnojuma atsakās no iesaistīšanās 
algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, viņš tiek ierindots 
iesaistāmo rindas beigās un viņam tiek samazināts garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa pabalsts atbilstoši viņa daļai 
mājsaimniecības aprēķinā.

Arī 2017. gada vasarā Amatas 
novada pašvaldība, turpinot tradī-
ciju, piedāvā Amatas novada admi-
nistratīvajā teritorijā deklarētajiem 
skolēniem vecumā no 13 – 18 ga-
diem piedalīties vasaras prakses 
pasākumos.

Vasaras prakses pasākumi tiks 
organizēti vasaras brīvlaikā – jū-
nijā, jūlijā un augustā. Skolēni tiks 
iesaistīti novada teritorijas labie-
kārtošanas darbos, veicot savām 
spējām un vecumam atbilstīgus 
palīgdarbus pašvaldības iestādēs 
un uzņēmumos, saņemot par to at-
līdzību valstī noteiktās minimālās 
stundas tarifa likmes apmērā par 
faktiski nostrādātajām stundām. 
Katrs skolēns noteiktu zināšanu un 
prasmju apguvē strādās ne vairāk 
kā 4 stundas dienā 20 stundas ne-
dēļā, un ne vairāk kā divas nedēļas  
vienas vasaras laikā.

Kā ikkatru gadu arī šogad Amatas novada pašvaldība 
izsludina projektu konkursu, kura ietvaros nevalstiskās 
organizācijas	 (NVO)	 var	 saņemt	 pašvaldības	 atbalstu	
dažādu aktivitāšu veikšanai.

Izvērtējot šī konkursa iepriekšējo gadu aktivitātes un 
saņemtās atskaites, pašvaldība ir guvusi pārliecību, ka 
šāds konkurss ir nepieciešams arī turpmāk. Daudzām 
organizācijām šī ir iespēja ne tikai īstenot aktivitātes, bet 
arī praktiski mācīties projektu īstenošanu.

Projekta mērķis: veicināt iedzīvotāju aktivitāti un 
līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu 
dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī atbalstīt sabiedriski 
nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu 
Amatas novadā.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 
2017. gada 3. līdz 18. aprīlim.

Atgādinām būtiskas lietas, kas jāatceras, gatavojot 
projektu pieteikumu šim konkursam:

•	 pašvaldības	atbalsts	ir	90%	apmērā	no	kopējām	pro
jekta	 izmaksām,	 iesniedzējam	 ir	 jānodrošina	 10%	 līdzfi
nansē jums;

•	 projektus	var	iesniegt	NVO	(biedrības,	nodibinājumi 	
un reliģiskās organizācijas);

•	 projektā	pieprasītā	līdzfinansējuma	apmērs	nedrīkst	
būt lielāks par EUR 500,00.

Projekta informācija būs pieejama Amatas novada 
pašvaldības mājaslapā www.amatasnovads.lv. 

Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 29152186 vai 
rakstot uz e-pastu lelde.burdaja@amatasnovads.lv,

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un 
saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 25.01.2013. apstiprināto Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidoša-
nas instrukciju tiek izsludināta Amatas novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās darbam 
pašvaldības vēlēšanās, kas notiks  2017. gada 3. jūnijā. 

Amatas novadā darbosies seši vēlēšanu iecirkņi:
Iecirkņa 
numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese

367. LĪVU	BIBLIOTĒKA Zvārtas iela 6, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov.
368. AMATAS	NOVADA	DOME “Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov.
369. AMATAS PAGASTA PĀRVALDE Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Amatas nov.
378. NĪTAURES	PAGASTA	PĀRVALDE “Pagasta	ēka”,	Nītaure,	Nītaures	pag.,	Amatas	nov.
383. TAUTAS	NAMS Sporta iela 1, Skujene, Skujenes pag., Amatas nov.
390. ZAUBES	PAMATSKOLA “Bērzaines”, Zaube, Zaubes pag., Amatas nov.

Tā būs iespēja skolēniem prak-
tiski sagatavoties konkurētspējai 
darba tirgū, apgūt tam nepiecie-
šamās pamatprasmes un iemaņas. 
Skolēnu vasaras prakses uzdevu-
mi – sniegt skolēniem izpratni 
par profesijām un nepieciešamo 
zināšanu līmeni tajās, darba sa-
turu, pienākumiem un atbildību, 
perspektīvu, kā arī profesionā-
ļu uzraudzībā iespēju gūt pirmo 
praktisko pieredzi un lietderīgi pa-
vadīt vasaras brīvlaiku.

SKOLĒNU	 PIETEIKŠANĀS	
praksei notiks no 1. līdz 29. aprīlim, 
aizpildot pieteikuma anketu un 
kopā ar ārsta izziņu (par veselības 
stāvokļa atbilstību vasaras prakses 
veikšanai) iesniedzot to Amatas 
novada pašvaldībā vai novada iz-
glītības iestādē. Pieteikuma anketa 
un noteikumi par ,,Kārtību, kādā 
organizējama skolēnu prakse vasa-
rā Amatas novadā” pieejami Ama-
tas novada pašvaldības mājaslapā 
www.amatasnovads.lv, kā arī pa-
gastu pārvaldēs un novada izglītī-
bas iestādēs.

Pašvaldības izveidotā komisi-
ja līdz 20. maijam pieteikumu ie-
sniegšanas secībā noteiks skolēnu 
vasaras prakses vietu, par to indi-
viduāli informējot katru prakses 
dalībnieku.

Iepriekšējo gadu pieredze biju-
si pozitīva, pašvaldība saņēmusi 
pateicības vārdus gan no uzņēmē-
jiem, gan skolēniem, gan vecākiem 
par šāda pasākuma organizēšanas 
lietderību, tādēļ šovasar praksē 
nodrošināta iespēja piedalīties lie-
lākam skaitam skolēnu.

Arī	 POTENCIĀLIE	 DARBA	
DEVĒJI	 līdz	 29.	 aprīlim	 aicinā-
ti iesniegt pašvaldībā rakstisku 
iesniegumu ar informāciju, cik 
skolēniem nodrošinās darba vietas 
jūnijā, jūlijā un augustā. Iesniegu-
mu iespē jams nosūtīt elektroniski 
uz e-pastu amatasdome@and.lv 
vai personīgi Amatas novada paš-
valdībā.

Priecāsimies sadarboties, lai 
Amatas novads kļūtu par izcilu 
vietu dzīvošanai, strādāšanai un 
uzņēmējdarbības attīstīšanai!

Skolēni aicināti pieteikties vasaras praksei, 
darba devēji – pieteikt prakšu vietas

Amatas novada 
pašvaldība 
izsludina NVO 
projektu konkursu 
“Sabiedrība ar dvēseli”

AMATAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS PAZIŅOJUMS
PAR AMATAS NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅU KOMISIJAS 
LOCEKĻU KANDIDĀTU PIETEIKŠANU DARBAM 
PAŠVALDĪBAS VĒLĒŠANĀS

Prioritārā kārtība 
bezdarbnieku iesaistīšanai 
algoto pagaidu 
sabiedrisko darbu 
veikšanā Amatas novadā

Katra vēlēšanu iecirkņa darbī-
bas nodrošināšanai nepieciešami 
septiņi komisijas locekļi. 

Tiesības izvirzīt un pieteikt 
savus pārstāvjus iecirkņa komisijā 
ir:

1. reģistrētajām partijām vai 
reģistrētu partiju apvienībām,

2. vēlētāju grupai, ko veido ne 
mazāk kā desmit vēlētāji,

3. Amatas novada vēlēšanu ko-
misijas locekļiem. 

Katra partija vai partiju apvie-
nība, vēlētāju grupa vai novada 
vēlēšanu komisijas loceklis katrā 
iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt 
ne vairāk kā septiņus kandidātus. 

Ja kandidātu izvirza partija vai 
partiju apvienība, pieteikumam 
pievienojams arī izraksts no tās 
vadības institūcijas lēmuma. Ja 
no  vadā partija vai to apvienība 
izvirza vairākus kandidātus, tā 

no attiecīgā lēmuma var iesniegt 
vienu izrakstu, kurā norādīti visi 
izvirzītie kandidāti.  

Ja kandidātu izvirza vēlētāju 
gru pa, pieteikums jāparaksta kat-
ram vēlētājam, norādot savu vār-
du, uzvārdu, personas kodu un 
dzīves vietas adresi.

Par iecirkņa komisijas locekli 
var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1. kurš prot latviešu valodu,
2. kuram ir vismaz vispārējā 

vidējā izglītība,
3. kurš vēlēšanās nav pieteikts 

par deputāta kandidātu vai nav 
kandidātu saraksta iesniedzējs,

4. kurš nav Eiropas Parlamenta, 
Saeimas, Amatas novada domes 
deputāts,

5. kurš nav citas vēlēšanu ko-
misijas loceklis vai citas iecirkņa 
komisijas loceklis. 

Pieteikums katram kandidātam 

sagatavojams uz speciālas veid-
lapas. Pieteikuma veidlapas var sa-
ņemt Amatas novada domē un vi-
sās pagastu pārvaldēs. Pieteikuma 
veidlapa pieejama arī elektroniski 
CVK	mājaslapā,	sadaļā	Normatīvie	
dokumenti – Veidlapas.

Pieteikums ir jāaizpilda pil nībā 
un personīgi jāiesniedz Amatas 
novada pašvaldībā vai pagastu pār-
valdēs līdz 2017. gada 11. aprīlim, 
pēc tam aizpildītie iesniegumi tiks 
nogādāti Amatas novada vēlēšanu 
komisijai.

Tālr. informācijai: 28341588 
(Amatas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Ināra Rutkovska); 
      64127937, 26133952 (sekretāre 
Maija Žīgure.)

Amatas novada vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja 

Ināra Rutkovska 

http://www.amatasnovads.lv
http://www.amatasnovads.lv
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IZGLĪTĪBA UN JAUNIEŠI

Februāra  nogalē Rīgas Rīnūžu 
vidusskolā aizvadīts Ekoskolu 15 
gadu jubilejas Ziemas forums, 
kurā piedalījās 300 dalībnieku 
no 98 izglītības iestādēm. Trīs 
dienu garumā foruma dalībnieki 
apguva zināšanas un prasmes, 
kas ļaus arī turpmāk īstenot un 
popularizēt dabai draudzīgu 
dzīvesveidu.

Amatas pamatskolu foru mā 
pārstāvēja skolotāja Aija Pundu-
re un 8. klases skolnieces Santa 
Eglīte un Viktorija Vildiņa. At-
zīstam, ka forums ir intere santa 
un aizraujoša iespēja draudzē-
ties, mācīties, sadarboties. Vis-
lielāko iespaidu uz meitenēm 
atstāja Modes darbnīca, kura 
atklāja, kādu ietekmi uz vidi at-
stāj drēbju ražošana, un lekcija 
par ekspedīciju uz Grenlandes 
ledājiem. Skolotāja visatzinīgāk 
vērtē  skolas vides novērtējuma 
praktiskās nodarbības, iespē-
ju gan pašai dalīties pieredzē,  
gan gūt iedvesmu no citu skolu 
pieredzes.	 No	 forumā	 dzirdētā	
un redzētā savā skolā jau esam 
pamatskolēnus un skolotājus  
iepazīstinājušas ar lietu otrās 

dzīves iespējām, pastāstot, kā 
tetrapaka var pārtpt saimniecībā 
noderīgā lietā,  parādījušas, kā 
vecus plakātus un presi izman-
tot dāvanu iesaiņošanai. Vides 
domnīcas skolēni izmēģinājuši  
citu, ātrāku, pieeju skolas vides 
novērtējumam. Atzīstam, ka vis-
svarīgākais Ekoskolu program-
mā kopumā ir tas, ka zaļās idejas 
iedvesmo, ka daudzviet Latvijā 
ir domubiedri, ka darbošanās 
programmā pārliecina, veido 
izpratni un paradumus dzīvot 
videi draudzīgi.

Ekoskolu Ziemas forums 
tika rīkots jau ceturto gadu, tā 
mērķis bija dot jauniešiem un 
pedagogiem iespēju sav starpēji 
iepazīties, kā arī iedziļināties 
programmas tēmās un videi 
draudzīga dzīves veida labās 
prakses piemēros. To nodrošinā-
ja plaša izglītojošā programma, 
kurā foruma dalībnieki sabiedrī-
bā pazīstamu speciālistu vadībā 
piedalījās lekcijās un darbnīcās, 
kurās apguva zināšanas un ie-
maņas, kas vajadzīgas dabu sau-
dzējoša dzīvesveida piekopšanai. 
Foruma pirmā diena tika veltīta 

iepazīšanās un saliedēšanās ak-
tivitātēm, kā arī pieredzes ap-
maiņai pedagogu starpā un dis-
kusijām par vides aktualitātēm. 
Otrajā	dienā	jaunieši	un	pedago-
gi piedalījās daudzveidīgās no-
darbībās un prasmju darbnīcās, 
izzinot dabas aizsardzības un vi-
des izglītības jaunumus un mā-
coties paši radīt videi draudzīgu 
pārtiku, apģērbu, aksesuārus, hi-
giēnas preces un pat pasākumus. 
Savukārt trešajā foruma dienā 
daba lutināja ar izciliem laikaps-
tākļiem, un dalībnieki varēja do-
ties sniegotā pārgājienā. 

Ekoskolu jubilejas Ziemas 
forumu ar savu dalību un uzrunu 
pagodināja Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, kurš atzina, 
ka Ekoskolu programma ir 
pierādījusi savu ilgtspēju un 
nozīmīgo lomu vides izglītībā 
Latvijā un veicina atbildīgas sa-
biedrības veidošanos. Foruma 
atklāšanā tā dalībniekus uz-
ru nāja arī Rīgas domes Izglī-
tības, kultūras un sporta de-
par tamenta pārstāvis Ivars 
Bala movskis, kurš lepojās ar 
Eko skolu skaita pieaugumu Rīgā. 

No	šī	gada	13. marta	nepilnu	
nedēļu Amatas novada viesu 
namā “Bille” norisinājās bied-
rības “Es redzu-Baltija” orga-
nizēta pavasara nometne “Citāda 
Rīga citādā Latvijā”, lai veicinātu 
neredzīgu jauniešu integrāciju 
sabiedrībā. Tās laikā 25 bērni 
un pusaudži, to skaitā pieci ar 
īpašām vajadzībām,  no visas 
Lat vijas piedalījās nodarbībās, 
lek cijās, izglītojošās spēlēs un 
baudīja ekskursijas pa apkārtnes 
skaistākajām vietām.

7. martā Mores pamatskolas 
pirmsskolas grupiņa viesojās 
Zaubes pamatskolā, kur Vita-
mīniņš mūs uzaicināja piedalī-
ties kopējā veselības dienā.

Pie zāles durvīm mūs ņiprs 
un draudzīgs sagaidīja pats 
Vitamīniņš. Kopīgi ar viņu 
noskaidrojām, ka vajag sportot, 
ēst augļus un dārzeņus, lietot 
vitamīnus un iet svaigā gaisā, lai 
cilvēks būtu vesels.

Kopā ar Zaubes skolas pirms-
skolas	grupiņu	un	Nītaures	bēr-
nudārza “Taurīte” bērniem jauk-
tās komandās veicām dažādas 
sportiskās stafetes, kā “ķirbju 
velšanu pagrabā”, “zaķis lec kā-

Nometne bērniem ar īpašām 
vajadzībām “Billē” 

Pateicoties Amatas novada 
pašvaldības un sabiedriskās or-
ganizācijas	 “BlueOrange	 Cha-
rity” atbalstam, kā arī piere dzes 
izglītības organizācijai “Piedzī-
vojumu Gars”, piecās dienās jau-
nieši iepazina neredzīgu cilvēku 
ikdienas dzīves nianses un apgu-
va līderības pamatus. Izzinošās 
tēmas bija par norisēm cilvēkā – 
bailēm, gaidām, iekšējo spēku, 
atbildību, meditāciju, sadarbī-
bu,	 kā	 arī	 varēja	 attīstīt	 fiziskās	
spējas pārgājienos, orientējoties 

dabā, apgūstot dejas un kungfu 
cīņu pamatus.

Aivija Bārda, biedrības “Es re-
dzu-Baltija” pārstāve atzīst: “Ti-
kai kopā mēs varam būt laimīgi 
un veidot veselīgu sabiedrību. 
Viens šāds īpašo vajadzību bērns 
maina attieksmi ikvienam – pie-
augušajiem, bērniem, jaunie-
šiem. Tāpat kā ķīmijā elemen-
tiem, arī cilvēkiem sastopoties 
notiek mijiedarbība. Bērni un 
jaunieši reaģē, sastopoties ar ci-
tādo, nereti pat sākumā mēģinot 
“aizbēgt”, bet tad atgriežoties un 
izprotot jauno ar pavisam citu 
motivāciju. Līdz ar to atvērts 
ir jautājums, kurš kuram beigu 
beigās visvairāk palīdz.”

“Vissvarīgākais ir nometnes 
rezultāts. Bērni ar īpašām vaja-
dzībām, kuri pasauli uztver tikai 
ar tausti un dzirdi, nedēļas laikā 
ir piedzīvojuši ļoti daudz jaunu 
pozitīvu emociju. 

Savukārt pārējie nometnes 
jaunieši ir kļuvuši jūtīgāki un 
sirdsredzīgāki. Viņi nekad vairs 
nepaies vienaldzīgi garām tam, 
kuram vajadzīga palīdzība. 
Un viņi noteikti to iemācīs 
vēl vismaz pieciem saviem 
draugiem,” atzīmē nometnes 
galvenā atbalstītāja – labdarības 
fonda	 “BlueOrange	 Charity”	
valdes locekle Ingrīda Šmite.

Dienas noslēgumā dalībniekiem 
koncertēja populārā jauniešu 
grupa “Carnival Youth”.

Ekoskolu Ziemas forums var 
lepoties, ka īsteno dabas aiz-
sardzību ne tikai vārdos, bet arī 
darbos, jo ir līdz šim lielākais 
pasākums, kas dalīb niekiem 
nodrošina iespēju saņemt piln-
vērtīgu veģetāru un vegānisku 
ēdināšanu. Tāpat tika nodroši-
nāti dabai draudzīgi higiēnas lī-
dzekļi un netika izmantoti vien-
reiz lietojamie trauki, tā vietā 
aicinot dalībniekus uz forumu 
ierasties, līdzi ņemot pašiem sa-
vas krūzītes un ūdens pudeles, 
turklāt jaunieši un pedagogi ne 
tikai šķiroja atkritumus, bet arī 
centās pēc iespējas samazināt to 
rašanos. 

Ekoskolu programma ir 
viens no visaptverošākajiem un 
efektīvākajiem vides izglītības 
modeļiem pasaulē, kas savas 
darbības Latvijā 15 gadu laikā 
ir ieguvis ievērojamu popu-
laritāti  – šobrīd tajā darbojas 
jau vairāk nekā 200 izglītības 
iestādes – ne tikai skolas, bet arī 
pirmsskolas un augstskolas. Visā 

pasaulē Ekoskolu programmai 
ir vismaz 49 000 dalībskolu 
64 valstīs, kuras visas tiecas 
īstenot ambiciozu mērķi – 
iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz 
rīcību orientētā un sociāli atbil-
dīgā vides izglītības procesā, 
lai nodrošinātu, ka jaunieši ir 
spējīgi radīt pasaulē pozi tīvas 
pārmaiņas, kas veicina ilgt-
spējīgu attīstību.

Ekoskolu programmu Latvijā 
īsteno Vides izglītības fonds, kas 
nodrošina visu Starptautiskā Vi-
des izglītības fonda (Foundation 
for Environmental Education – 
FEE International) programmu 
darbību un attīstīšanu. Vides 
izglītības fonda darbību Latvijā 
atbalsta Latvijas Vides aizsar-
dzības fonds. Ekoskolu Ziemas 
forums notika ar Rīgas domes 
izglītības, kultūras un sporta de-
partamenta	finansiālu	atbalstu.

Skolotāja A. Pundure 

Rakstā izmantoti foruma 
relīzes un skolas dalībnieču 

personīgo pie rakstu materiāli

Ekoskolu 15 gadu jubilejas ziemas forums iedvesmo 
videi draudzīgam dzīvesveidam

Veselības diena kopā 
ar Vitamīniņu Zaubes 
pamatskolā

postos”, “nezāļu ravētājs”, līdām 
caur “kurmīša alu”, “vācām ražu”, 
“izdzenājām kaitēkļus”, “lasījām 
ābolus”. Diena pagāja jautri un 
draudzīgi.	Noslēgumā	katra	ko-
manda	 saņēma	 sertifikātu	 par	
piedalīšanos veselības dienā ko-
pā ar Vitamīniņu. Tikām cienāti 
ar augļiem un dārzeņiem, lai uz-
krātu spēku turpmākam laikam.

Sakām paldies Zaubes sko-
las kolektīvam par jauki no-
organizēto pasākumu un gūta-
jām pozitīvajām emocijām.

Mores pamatskolas 
pirmsskolas grupas vārdā –

audzinātāja Baiba Vītola
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KULTŪRA

Ceturtās “Paaudžu spēles” Nītaurē 
izspēlētas
Inese Skrapce,
pasākuma idejas autore, vadītāja

Sieviešu	 dienas	 priekšnojautās	 Nītaures	
kultūras namā jau ceturto gadu pēc kārtas 
pulcējās trīs paaudžu nītaurieši un viņu viesi, 
lai savā starpā atkal mērotos spēkiem dažā-
dos lustīgos pārbaudījumos. Šogad startējām 
ar devīzi “Kā gribētu par pogu blūzē kļūt..”, jo 
galvenajā lomā bija pogas un podziņas.

Paaudžu rindas bija ļoti kupli pārstāvētas, 
līdz ar to sacensība arī izvērtās īpaši azartiska 
un jautra. Sacentāmies gan pogu piešūšanā, 
gan vaļā pogāšanā, gan izjukušas dziesmas par 
pogām secīgi sapogāt un izdziedāt, gan pogas 
ar irbu līšiem smuki pārcilāt, gan dažādus in-
teresantus faktus par pogām uzzināt. Atrak-
tīva izvērtās sacensība, kurā nācās saprasties, 
nedzirdot komandas biedru – izrādījās, ka tas 
nav tik vienkārši, toties vērotājiem bija īpaši 
jautri.	 Neiztrūkstošs	 bija	 arī	 konkurss	 virtu-
ves	 lietās	–	 šoreiz	 konditorejā.	No	 sagādāta-
jiem produktiem bija jāpagatavo ābolmaize ar 
dzērveņu vai upeņu podziņām. Mūsu šefpavā-
ri ar saviem palīgiem bija uzdevumu augstu-
mos un kūkas sanāca ne tikai skaistas, bet arī 
patiesi gardas. Sen zināms ir fakts, ka ar rado-
šo lidojumu visām nītauriešu paaudzēm viss ir 
kārtībā,	tāpēc	arī	šoreiz	fināla	iznāciens	katrai	
komandai bija pārdomāts, krāšņs un radošs. 

Šogad uzvaras laurus pārlie cinoši plūca 
vidējā paaudze, bet arī pārējie bija uzdevumu 
augstumos, vienīgi šur tur varbūt pietrūka 
mazliet veiksmes. Bet pats galvenais šajā visā 
tomēr ir kopības sajūta, spēja sadarboties 
vienota mērķa vārdā un lieliski pavadīt laiku. 
Un es ceru, ka visiem, kas šajā vakarā bija 
atnākuši, tas izdevās ar uzviju!

Esmu patiesi gandarīta, ka mana reiz 
izlolotā ideja ir ne tikai iedzīvojusies, bet arī 
kļuvusi	 par	 novērtētu	 tradīciju	 Nītaurē,	 un	
ar katru gadu dalībnieku rindas papildinās 
ar aizvien jaunām un jaunām sejām. Tāpat 
esmu pateicīga gan komandai, bez kuras tiešas 
līdzdalības to visu realizēt nebūtu iespējams, 
gan atbalstītājiem, kuru palīdzība ir zelta vērta. 
Tā kā PALDIES nekad nevar būt par daudz, tad 
atļaušos arī šeit kādu rindiņu aizpildīt ar tiem 
labajiem, kas palīdz piedzīvot lieliskas lietas 
tepat	 –	 Nītaurē:	 Amatas	 novada	 pašvaldībai	
par	iespēju	radīt	un	realizēt,	Nītaures	kultūras	
nama vadītājai Larisai par entuziasmu un tra-
kāko	ideju	realizāciju,	Nītaureņiem	un	Mārti
ņam Štei nam personīgi par materiālo bāzi un 
pasākuma iemūžināšanu bildēs, “Lejas Sucēm” 
un Sanitai Lemiesei personīgi par ekopro-
duktiem mūsu gardajām kūkām. Paldies arī 
tiem, kas tīrīja, grieza, līmēja, skaņoja, vērtēja!

Nu	ko,	tiksimies	atkal	nākam	gad	–	jubilejas	
Paaudžu spēlēs?

Amatas novadā mūžībā 
aizgājuši

Nītaures	 kultūras	 nams,	 gatavojoties	 šī	 gada	 Baltā	 galdauta	 svētkiem	
4.  maijā, aicina atsaukties visus, kuru īpašumā ir Latvijā ražoti porcelāna 
trauki no Rīgas porcelāna fabrikas, kā arī citi trauku ražojumi. Lai tos parādītu 
izstādē un sagatavotu par tiem informāciju, lūdzam šos traukus  nogādāt uz 
Nītaures	kultūras	namu	līdz	20. aprīlim.

Izstāde Nītaures kultūras namā būs skatāma no 27.  aprīļa līdz 
20. maijam, pēc tās visi trauki tiks atdoti to īpašniekiem. 

Plašāku informāciju par izstādi un trauku nodošanu var saņemt, sazinoties:
•	 ar	Amatas	novada	Mūzi	kas	un	mākslas	skolas	direkto	ri	Mariku	pa	tālr.	

27749775; 
•	 ar	Nītaures	kultūras	nama	pasākumu	vadītāju	Larisu	pa	tālr.	26389396. 
Izstādi	rīko	Nītaures	kultūras	nams	sadarbībā ar	Amatas	novada	Mūzikas	

un mākslas skolu. 

Nītaurē top Latvijā ražotu 
porcelāna trauku izstāde

Sestdienā pirms Lieldienu svētdienas, 
15. aprīlī, Āraišu arheoloģiskajā parkā no-
tiks gatavošanās Lieldienām un pirmais pa-
sākums jaunajā sezonā “ Lieldienām būt!” 

Šogad Āraišu arheoloģiskajā parkā papil-
dus neiztrūkstošām Lieldienu izdarībām visai 
ģimenei būs iespēja iepazīt ezerpils salas un 
krasta gabāto seno latgaļu mantojumu, šodie-
nas Āraišu apkārtnes iedzīvotāju zināšanas 
un prasmes, un 20. gadsimta sākumā šai pusē 
iegūto folkloras bagātību. Pasākumu organizē 
Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar Ama-
tas	 folkloras	 kopu	 “Ore”,	 Cēsu	 Vēstures	 un	
mākslas muzeju, Latvijas folkloras krātu ves di-
gitālo arhīvu garamantas.lv, latviešu tradī cijas 
iedvesmoto apģērba zīmolu “Mayra”.

Pasākuma dalībniekiem būs iespēja dzir-
dēt un iemācīties Lieldienu dziesmas, krāsot 
olas savu svētku krājumam lielajā katlā, iet 
tradicionālās rotaļās un citās izdarībās. Īpaši 
bērnu priekam parka teritorijā būs paslēptas 
dažāda materiāla, garšas un pielietojuma olas. 

To	iegū	šanai	tiks	rīkotas	Olu	medības	un	veik-
lākais iegūs balvu visai ģimenei. Lai ikviens 
spētu savus svētkus padarīt saturīgākus,  zi-
nāšanās par Lieldienu izdarībām latviešu tra-
dicionālajā kultūrā  dalīsies Latviešu folkloras 
krātuves pārstāve Elvīra Žvarte. Tam papildus 
viņa iepazīstinās sanākušos ar digitālo arhīvu 
garamantas.lv un parādīs, kā tajā izzināt savas 
apkārtnes tradīcijas. Parka teritorijā tiks izmē-
ģināta mazāk zināma Lieldienu tradīcija - ap-
ģērba vēdināšana. Sava skapja saturu vēdinā-
ties būs izlikuši pasākuma saimnieki – Āraišu 
arheoloģiskais parks – un tuvākie kaimiņi vēs-
tures glabāšanā – Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs. Vēdināmie apģērbi veidos savdabīgu 
izstādi, kurā būs redzamas seno latgaļu apģēr-
ba rekonstrukcijas, Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja	krājumā	esošie	etnogrāfiskie	 tērpi	no	
Amatas novada teritorijas un Cēsu apkārtnes 
šatiera deķi. Vēdināšanu papildinās apģērbu 
zīmola “Mayra” tērpi, kuri turpina nest latvie-
šu rakstus un tautas tērpu elementus mūsdie-
nās.

Dalīties ar savām zināšanām par olu krā-
sošanas paņēmieniem un izlikt vēdināšanai 
savas dzim tas skaistākos tērpus tiek aicināts 
ikviens. Papildu infor mācija – ezerpils@
amatasnovads.lv vai 25665528 un 28002237!

Pasākums notiks Āraišu arheoloģiskā parka 
teritorijā, Drabešu pagastā, Amatas novadā. 

Ieeja parkā pieaugušajiem 2  EUR, studen-
tiem, pensionāriem, skolēniem 1 EUR, ģime-
nes biļete 4 EUR, bērniem līdz 7 gadu vecu-
mam – bez maksas. 

Vairāk informācijas meklējiet  internetā 
www.amatasnovads.lv un www.facebook.com/
Araisu Ezerpils/.  

Āraišu arheoloģiskais parks aicina 
gatavoties Lieldienām kopā

9. aprīlī pl. 12.00  dievkalpojums ar svēto vakarēdienu
13. aprīlī pl. 12.00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums  
                  ar svēto vakarēdienu
14. aprīlī pl. 12.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
16. aprīlī pl. 12.00 Lieldienu dievkalpojums
23. aprīlī pl. 12.00 dievkalpojums ar svēto vakarēdienu

Zaubes ev. lut. baznīcā

4. maijā pl. 12.00   Valsts svētku koncertu sniegs
kontrtenors Sergejs Jēgers un  ērģelniece Diāna Jaunzeme-Portnaja. 
Ieeja par ziedojumiem.

Lieldienu dievkalpojumi 

Amatas pagastā
Inta Bērziņa 

(22.10.1940.–06.03.2017.)
Drabešu pagastā

Ilze Mudrīte Jirgensone 
(19.06.1932.–26.02.2017.)

Pēteris	Ontužāns	
(30.06.1930.–16.03.2017.)

Skujenes pagastā
Valdis Belinskis 

(30.10.1958.–24.02.2017.)
Millija Celma 

(07.11.1930.–17.03.2017.)
Nītaures pagastā

Aina Jēkabsone 
(17.02.1930.–19.02.2017.)

Nikolajs	Frolovs	
(16.10.1951.–27.02.2017.)

SVEICAM  NOVADĀ 
DZIMUŠOS

                    UN VIŅU 
VECĀKUS!

Amatas pagastā
Daniels Zaduņenko

Drabešu pagastā
Raimonds Dedumets

Skujenes pagastā
Everita Smiltniece
Ervīns Vasiļevskis

Nītaures pagastā
Andis Kaspars Kursītis

Zaubes pagastā
Keita Salmiņa

Amatas pagastā:
Aldis Rudzītis – 70 gadi,
Rasma Laimdota Šāvēja – 80 gadi,
Dzidra Rasma Biksīte – 81 gads

Drabešu pagastā:
Imants Bernards Blaus – 91 gads;
Ludmila Krasnopjorova – 89 gadi,
Modris Jagers – 87 gadi,
Edgars Augusts – 85 gadi,
Ilga Bērziņa – 85 gadi,
Imants Grava – 84 gadi,
Irina Hrustaļeva – 84 gadi,
Velta Ārija Grundule – 83 gadi,
Fetinija Matvejeva – 83 gadi,
Dzintra Astrīda Menģele – 83 gadi,
Rita Ūdre – 82 gadi,
Ilga Lilija Auziņa – 81 gads,
Anatolijs Jolkins – 81 gads,
Modris Kalvāns – 80 gadi

Nītaures pagastā:
Ida Emsiņa – 90 gadi

Skujenes pagastā:
Ella Lielupe – 89 gadi,
Ilga Māra Biksīte – 83 gadi,
Astrīda Lāce – 83 gadi,
Austra Censone – 81 gads

Zaubes pagastā:
Irēna Bērziņa – 84 gadi,
Brigita Siliņa – 81 gads,
Ārija Mežgaile – 80 gadi,
Ojārs	Bīriņš	–	70	gadi,
Vasilijs Dubjuks – 70 gadi

Sveicam aprīļa 
jubilārus!
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