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Elita Eglīte,
Amatas novada domes
priekšsēdētāja

Ir dzirdēts teiciens “bez pa-
gātnes nav nākotnes”. Piekrītot 
domai, kas pausta šajā apgalvo-
jumā, Amatas novada pašvaldī-
ba sadarbībā ar Cēsu Vēstures 
un mākslas muzeju ir veikusi 
ēkas “Ausmas” vēstures izpēti. 
Ir sagatavota gan ekspozīcija, 
gan stāsts par to, ko esam uz-
zinājuši.

Atskatoties uz laiku, kad 
radusies ideja par šīs ēkas ne-
pieciešamību un būvniecību, 
jāsecina, ka 19. gadsimta beigu 
posms Latvijas vēsturē ir no-
tikumiem pārpilns – latviešu 
tautā attīstās kultūras un poli-
tiskā apziņa, veidojas mūsdie-
nu latviešu valodas, kultūras 
un nacionālā identitāte. Tik-
mēr cars Nikolajs I apstiprina 
Vidzemes zemnieku agrāro 
likumu un briest zemnieku 
nemieri, tomēr ekonomiskās 
neatkarības palielināšanās un 

urbanizācija ir nenovēršama. 
Arī tagadējā Amatas novada 
apkārtnē tautsaimniecība attīs-
tās, notiek dzelzceļa un jaunu 
pilsētu būvniecība, un arī šeit 
aktivizējas latviešu sabiedriskā 

UZZINI PAGASTMĀJAS “AUSMAS” STĀSTU!

doma, mūsu pusē tiek celtas 
skolas. 

Pagastmājas “Ausmas” kon-
tekstā vēsturē ierakstīts 1872.
gads, kad toreizējā Drabežu (jā, 
ar „ž”) valde lemj par pagasta 

valdes nama būvniecību un uz-
sāk to.

Šāda nepieciešamība pēc 
vienotas vietējās pārvaldes 
skaidrojama ar to, ka ap šo 
laiku muižkungs vairs nebija 

Visu 
vasaru

Skujenietes Marijas Doršas adīto cimdu izstāde
Par godu Latvijas simtgadei ir uzadīti 66 cimdu pāri, līdz 18. novembrim 
tiks uzadīti 100 pāri cimdu.
Krāmu un seno lietu muzejā Skujenē.
Iepriekš pieteikties, zvanot 26262495

16.
jūnijā

Zaļā brīvdiena Āraišos. Latvijas goda aplis
Āraišu arheoloģiskajā parkā no plkst. 12.00.  Biļešu cenas 2 – 7 EUR

20.
 jūnijā

Uzzini pagastmājas stāstu
Pašvaldības ēkas “Ausmas” vēstures atklāšana  un Jāņu ielīgošana 
Amatas novada pašvaldības ēkā “Ausmas” plkst. 17.00  

Līdz 22. 
jūnijam

Skujenes pamatskolas skolēnu darbu izstāde
Skujenes bibliotēkā, tās darba laikā

23. 
jūnijā

Jāņu nakts zaļumballe
Visu laiku labākie zaļumballes ritmi Dj Ando pārziņā
Nītaures estrādē plkst. 22.00.   Ieeja: 3 EUR vienam, 5 EUR pārim

27. 
jūnijā

Filma “Baltu ciltis”
Ieriķu bibliotēkā plkst. 18.30, biļetes cena 2 EUR

29.
 jūnijā

Pēterdienas sviesta vakars 
Programmā: sviesta kulšana, sviesta rīki, degustēšana. Sviesta krēmi  
kosmētikā. Vada Inese Roze un Ingrīda Jasinska. 
Dalības maksa 7 EUR. Vairāk informācijas pa tālruni 29199870. 
Drabešu muižas Amatu mājā plkst. 18.00

14. 
jūlijā

Zaubes savvaļas kulinārais festivāls
Zaubē no 13.00 līdz rītausmai
Ieeja: bezmaksas zona, maksas zonā – 5 EUR (ieskaitot balli); skolēniem – 
2 EUR; pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas; balle – 3 EUR.
Vairāk par pasākumu lasiet 11. lappusē!

vienīgais zemju īpašnieks, bet 
zemi brīvi iegādāties varēja arī 
pārējie iedzīvotāji. Ēka uzbūvē-
ta, kā plānots  – Pleskavas liel-
ceļa malā, un, ja vien pagastam, 
apriņķim vai novadam ir bijusi 
pārvalde, tad tā vienmēr un arī 
šodien atrodas tieši „Ausmās”. 
Šogad ēkai aprit 145 gadi.

Šis ir ļoti īss ieskats tajā, ko 
esam atklājuši par “Ausmām” – 
vairāk uzzināt un redzēt aici-
nām 20.  jūnijā pulksten 17.00, 
kad visas ēkas durvis būs at-
vērtas apmeklētājiem. Aktu 
zālē būs skatāma izstāde un ie-
spēja tieši no Cēsu Vēstures un 
mākslas muzeja darbiniekiem 
dzirdēt stāstu par ēkas vēsturi, 
iespēja padalīties savos stāstos. 
Piedāvāsim izstaigāt arī tās tel-
pas, kas ikdienā nav atvērtas ne 
darbiniekiem, ne apmeklētā-
jiem. Pasākumu krāšņāku vei-
dosim, visi kopā sadziedoties 
un ielīgojot tuvojošos Jāņu die-
nu kopā ar kori “Wenden” un 
Nītaures Tautas kori. Lai prieks 
satikties un kopā būt!

Sabīne Mieze,
tūrisma attīstības un sabiedrisko 
attiecību speciāliste 

Kā jau iepriekš ziņots, līdz 30. jūnijam 
Amatas novada pašvaldība aicina novēr-
tēt tos novadniekus, kuri ar savu rīcību 
sekmē Amatas novada attīstību un veido 
patīkamu dzīves telpu un vidi mums ap-
kārt.

Savu izvēlēto kandidātu vai vairākus 
var ieteikt gan elektroniski aizpildot anke-
tu šajā adresē: http://ejuz.lv/lepnums2018, 
gan aizpildot un iesniedzot anketu uz vie-
tas tālāk uzskaitītajās iestādēs.

Pretendentu apsekošanu un izvērtēša-
nu Amatas novada paš valdības izveidota 
komisija veiks laika posmā no 1. jūlija līdz 
1.  oktobrim, iepriekš vienojoties ar pre-
tendentu par vizītes laiku.

Rezultātu izziņošana un apbalvošana 
notiks laikā no 1. līdz 30. novembrim.

Uzvarētāji katrā nominācijā tiek apbal-
voti ar 200 EUR naudas balvu.

Atbilstoši konkursa „Amatas no-
vada lepnums 2018” nolikumam, 
kandidātu ieteikšanas anketas izvie-
totas šādās vietās:
    Drabešu pagastā:
Amatas novada pašvaldībā,
pārtikas veikalā “Priedes” Ieriķos,
Ieriķu bibliotēkā,
kafejnīcā “Pie dzirnakmeņa”,
Līvu bibliotēkā,
pārtikas veikalā “Kārļi”,
pārtikas veikalā “Edgars” Amatā;
    Amatas pagastā:
Amatas pagasta  pārvaldē;
veikalā “Ģikši”,
Ģikšu bibliotēkā;
    Nītaures pagasā:
Nītaures pagasta pārvaldē,
pārtikas veikalā “Vesko”,
pārtikas veikalā “Pīlēns”,
Nītaures bibliotēkā;
    Skujenes pagastā:
Skujenes pagasta pārvaldē,
Skujenes veikalā,
Skujenes bibliotēkā;
    Zaubes pagastā:
Zaubes pagasta pārvaldē,
Zaubes bibliotēkā,
pārtikas veikalā “Skorpions”, 
Olitas Elmeres ģimenes ārsta praksē. 

Piesaki savu kandidātu Amatas 
novada lepnumam 2018 !

Zaubes savvaļas kulinārajā 
festivālā šogad īpaši košas

dabas garšas.
Lasi vairāk 11. lappusē!
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Domes sēdē 23. maijā
Domes sēdē 23. maijā tika izskatīti 

šādi jautājumi:
•	 par	Amatas	novada	Jaunatnes	poli-

tikas stratēģijas 2019.–2023. gadam no-
došanu publiskajai apspriešanai;

•	 par	 Amatas	 novada	 domes	 saisto-
šo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Amatas 
novada domes 24.01.2018. saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Amatas novada paš-
valdības budžets 2018. gadam”” apstipri-
nāšanu;

•	 par	 Amatas	 novada	 pašvaldības	
2017. gada pārskata apstiprināšanu.

•	 par	 Amatas	 novada	 pašvaldības	
konsolidētā 2017. gada pārskata apstipri-
nāšanu;

•	 par	 Amatas	 novada	 Drabešu	 sā-
kumskolas 2017. gada pārskata apstipri-
nāšanu;

•	 par	Amatas	novada	Drabešu	inter-
nātpamatskolas 2017. gada pārskata ap-
stiprināšanu;

•	 par	Amatas	novada	Drabešu	Jaunās	
pamatskolas 2017. gada pārskata apstip-
rināšanu;

•	 par	Amatas	novada	Amatas	pamat-
skolas 2017. gada pārskata apstiprināša-
nu;

•	 par	 Amatas	 novada	 Skujenes	 pa-
matskolas 2017. gada pārskata apstipri-
nāšanu;

•	 par	Amatas	novada	Zaubes	pamat-
skolas 2017. gada pārskata apstiprināša-
nu;

•	 par	 Amatas	 novada	 Spāres	 inter-
nātpamatskolas 2017. gada pārskata ap-

stiprināšanu;
•	 par	Amatas	novada	Nītaures	vidus-

skolas 2017. gada pārskata apstiprināša-
nu;

•	 par	 Amatas	 novada	 mūzikas	 un	
mākslas skolas 2017. gada pārskata ap-
stiprināšanu;

•	 par	dzīvojamo	telpu	īres	maksas	un	
apsaimniekošanas aprēķināšanas kārtī-
bu Amatas novada pašvaldības īpašumā, 
valdījumā, kā arī pārvaldīšanā esošajām 
dzīvojamām mājām, dzīvokļiem un tel-
pām;

•	 par	konkursa	„Amatas	novada	lep-
nums 2018” nolikuma apstiprināšanu;

•	 par	Cēsu	sadarbības	teritorijas	civi-
lās aizsardzības komisijas  nolikuma ap-
stiprināšanu;

•	 par	 deklarēto	 dzīvesvietu	 anulēša-
nu;

•	 par	Amatas	pagasta	nekustamā	īpa-
šuma [..] sadalīšanu un nosaukuma  ap-
stiprināšanu;

•	 par	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	
īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma  
apstiprināšanu;

•	 par	 dzīvokļu	 adrešu	maiņu	 Skuje-
nes pagasta “Mācītājmuiža”;

•	 par	 Skujenes	 pagasta	 jauna	
ēku-būvju nekustamā īpašuma izveido-
šanu, nosaukuma,  adreses apstiprināša-
nu un galvenā lietošanas mērķa noteikša-
nu.

Nākamā kārtējā domes sēde 20. jūnijā 
pulksten 15.30.

Par latvāņu ierobežošanas pasākumiem

APSTIPRINĀTI ar Amatas novada domes 2018. gada 25. aprīļa lēmumu  (sēdes 
protokols Nr. 6, 2.§).

Izdoti saskaņā ar likuma “Par Pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, 
41. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 
pirmās daļas 10. punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 “Par 
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15. punktu.

1. Izdarīt Amatas novada pašvaldības 2010. gada 20. jan vāra saistošajos notei-
kumos Nr. 3 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu” šādus grozīju-
mus:

1.1. saistošo noteikumu 4.6. punktu izteikt šādā redakcijā:

Saistošie noteikumi Nr. 3
Grozījumi Amatas novada pašvaldības 
2010. gada 20. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 3 “Par pašvaldības nodevu 
par būvatļaujas saņemšanu”

Nr. 
p.k. Nodeva Fiziskai 

personai EUR
Juridiskai 

personai EUR
1. Būvatļaujas saņemšana 10,00 15,00
2. Būvatļaujas pārreģistrēšana 10,00 15,00
3. Būvatļaujas termiņa pārskatīšana:

•	ja	nav	nokavēts	termiņš
•	ja	nokavēts	termiņš:
    līdz 6 (sešiem) mēnešiem
    līdz 1(vienam) gadam
    vairāk par 1(vienu) gadu

10,00

15,00
30,00
45,00

15,00

30,00
60,00
90,00

4. Izziņas izsniegšana 15,00 15,00
5. Kopijas izsniegšana:

	•		būvatļaujas
	•	akta	par	ēku	un	būvju	pieņemšanu	
ekspluatācijā

10,00
10,00

15,00
15,00

Amatas novada domes priekšsēdētāja E. Eglīte

 Sosnovska latvānis, bīstamais 
invazīvais augs, Amatas novadā jau 
gadiem traucē iedzīvotājiem, jau gadiem 
ar to notiek cīņa, bet izskaust Latvijas 
dabā neiederīgo ienācēju nav izdevies.

Ministru kabineta izdotajos latvāņu 
izplatības ierobežošanas noteikumos 
iekļautas četras ierobežošanas metodes. 
Mehāniskā metode paredz:

•	 latvāņa	 ziedu	 čemuru	 nogriešanu	
(svarīgi, lai sēklas nepaspēj izplatīties, 
kā arī augs nepaspēj atkārtoti uzziedēt 
un saražot sēklas, būtiski ievērot darba 
drošību!);

•	centrālo	rozešu	izduršanu	(izdur	ar	
lāpstu 5–10 cm dziļumā, nodrošina, lai 
augs nespēj atjaunoties, atkārtoti apseko 
teritoriju un veic pasākumu);

•	mulčēšanu	(uzklāj	melnu	polietilēna	
plēvi, ko nostiprina ar akmeņiem pret 
dzīvnieku vai vēja bojājumiem, apakšā 
esošie augi, saules uzkarsēti, iznīkst);

•	nopļaušanu	(ar	rokas	instrumentiem	
vai tehniku);

•	 augsnes	apstrādi	 (viens	no	visefek-
tīvākajiem ierobežošanas paņēmieniem. 
Veicot to atbilstoši, latvāni var būtiski 
ierobežot 3–4 gadu laikā). 

Ķīmiskā metode paredz auga iznīci-
nāšanu, izmantojot augu aiz sardzības 
līdzekļu reģistrā iekļautos līdzekļus (gli-
fosātu saturošos preparātus, pārbaudīto 
augu aizsardzības līdzekļu kombinācijas 
ar Accurate 200 WG un Nuance 75 WG 
vai Zypar, sargājot ar lietojumu nesaistī-
tos augus. 

Savukārt bioloģiskā metode paredz 
latvāņu iznīcināšanu, teritoriju noga-
not  – dzīvnieki noēd augu virszemes 
daļas. 

Vēl ieteicama ir kombinētā metode, 
kas ietver latvāņu iznīcināšanas pasāku-
mu kopumu, miksējot dažādus ierobe-
žošanas paņēmienus.

Pašvaldība cīņā ar latvāņiem izman-
to ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus. 
Ir individuāli cīnītāji, kuri apkarošanas 
darbus veic ar visiem iespējamajiem lī-
dzekļiem – gan mehāniski, gan ar ķīmis-
kiem līdzekļiem  Ir sūdzību rakstītāji. Ir 
vienaldzīgi garāmgājēji.

Izvēloties apkarošanas metodi, jāņem 
vērā invadētās platības lielums, audzes 
blīvums, tās vecums un attīstības sta-
dija, apvidus šķēršļotība, zemes izman-
tošanas veids, augsnes īpatnības. Tāpat 
jāpārliecinās, vai teritorijai nav noteikts 
vides aizsardzības ierobežojums.

Latvāņi ir bagāti ar fotodinamiski 
aktīvām vielām, kas, nonākot uz ādas, 
ultravioleto staru iedarbībā izraisa ādas 
niezi, pietūkumus, čūlas un pat smagus 
apdegumus. Pat atrodoties šī auga tu-
vumā un ieelpojot tā ziedputekšņus, var 
notikt elpošanas ceļu saindēšanās. Pati 
pieskaršanās augam nav sāpīga un uz-
reiz neizraisa apdegumu, bet sekas ne-
iet secen nevienam augu aptaustījušam 
cilvēkam.

Veicot latvāņu apkarošanas pasāku-
mus, ir jāatceras par darba drošību, ci-
tādi sekas var būt nepatīkamas un var 
pat nākties meklēt mediķu palīdzību. 
Latvāņu izplatības ierobežošanas pasā-
kumus var veikt tikai pilngadīgas perso-
nas. Pirms uzsākt cīņu ar indīgo augu, ir 
jāparūpējas par individuālajiem darba 
aizsardzības līdzekļiem: šķidrumu ne-
caurlaidīgu apģērbu, gumijas zābakiem, 
gumijas aizsargcimdiem, neaizsvīstošu 
sejas masku un aizsargbrillēm. Svarīgi 

arī nodrošināties, lai kāds latvāņa ga-
bals neiekrīt zābakā, bikses liekot pāri 
zābakiem, kā arī, pievēršot uzmanību 
aizsargtērpa novilkšanas laikā, lai nesa-
skartos ar latvāņu sulu, kas trāpījusies 
uz aizsargtērpa. Pēc darbu beigšanas visi 
aizsardzības līdzekļi ir jānomazgā, lai uz 
ķermeņa nenokļūtu latvāņu sula.

Ja nu tomēr ķermenis ir nonācis sa-
skarē ar latvāņu sulu, ir svarīgi laikus 
rīkoties. Cietušajam ir jāizvairās no tie-
šiem saules stariem un apgaismojuma, 
kas veicina audu bojājumus. Ķermeņa 
daļas, kuras skārusi latvāņu sula, neka-
vējoties jāmazgā ar ūdeni un ziepēm 15 
minūtes. Savukārt, ja latvāņa sula nonā-
kusi acīs vai uz mutes gļotādas, tā neka-
vējoties jāskalo ar tīru ūdeni. Cietušajam 
arī jāatbrīvojas no apģērba, kuru skārusi 
latvāņu sula. Protams, nepieciešamības 
gadījumā jāvēršas pēc palīdzības pie me-
diķiem.

Augu aizsardzības likums paredz, ka 
Latvijā aizliegts audzēt Sosnovska latvā-
ni. Tā ir vienīgā šobrīd oficiāli noteiktā 
invazīvā augu suga. Zemes īpašnieka vai 
valdītāja pienākums ir šo augu sugu iz-
nīcināt, ja tā izplatījusies zemē, kas atro-
das viņa īpašumā vai valdījumā. Turklāt 
svarīgi - zemes īpašniekam vai valdītā-
jam latvāņi jāapkaro ne tikai lauksaim-
nieciskās ražošanas teritorijās, bet arī 
mežmalās, ceļmalās. Respektīvi - jebku-
rā zemes vienībā.

Padošanās latvānim nozīmē tā izpla-
tīšanos arvien plašākā teritorijā, un tā 
jau ir administratīvi sodāma darbība, 
proti, latvāņu ierobežošanas pasākumu 
neveikšana. Protams, cīņa ar šo augu ir 
smags darbs vairāku gadu garumā, bet 
tomēr paveicams. 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksu par invazīvo augu 
sugu izplatības ierobežošanas pasākumu 
neveikšanu tiek izteikts brīdinājums vai 
uzlikts naudas sods fiziskajām perso-
nām no 100 līdz 350 EUR, bet juridiska-
jām personām – no 280 līdz 1400 EUR. 
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie 
izdarīti atkārtoti gada laikā pēc admi-
nistratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām no 350 līdz 
700 EUR, bet juridiskajām personām – 
no 570 līdz 2900 EUR.

Informāciju par latvāņu ierobežoša-
nas efektīvākajām metodēm var saņemt 
pie lauku attīstības speciālistes Ineses 
Meņģeles (tālr. 26408061) vai arī Valsts 
augu aizsardzības dienesta mājaslapā 
www.vaad.gov.lv > Informācija sabiedrī-
bai > Par Latviju bez latvāņiem.
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Saistošie noteikumi  (projekts)
“Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Amatas novadā”

2018.  gada 25  .aprīļa Amatas nova-
da dome lēma publiskai apspriešanai 
nodot saistošo noteikumu “Kapsē-
tu uzturēšanas un apsaimniekošanas 
noteikumi Amatas novadā” projektu. 
Publiskās apspriešanas gala termiņš ir 
2018. gada 1. decembris.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval-
dībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu 
21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. 
panta trešo daļu.

I Vispārīgie noteikumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – 

Noteikumi) nosaka Amatas novada kap-
sētu kapavietu piešķiršanas, kopšanas un 
uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtī-
bu, kapliču izmantošanas kārtību, kapsē-
tu apsaimniekotāja vai kapsētas pārziņa 
tiesības un pienākumus.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. kapsēta – īpaša teritorija, kas ierā-

dīta mirušo apbedīšanai un tās teritorijā 
esošās būves;

2.2. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā 
mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas 
kapavietas;

2.3. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, 
kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās;

2.4. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mi-
rušo apbedīšana nenotiek;

2.5. kapavieta – noteikta izmēra zemes 
iecirknis kapsētā, kas ierādīts (paredzēts) 
viena vai vairāku mirušo apbedīšanai un 
šīs teritorijas labiekārtošanai:

2.5.1.  kopiņas izveidošanai;
2.5.2.  apzaļumošanai;
2.5.3.  soliņa novietošanai;
2.5.4.  kapa aprīkojuma uzstādīšanai;
2.6. ģimenes kapa vieta – noteikta iz-

mēra zemes iecirknis kapsētā, kurā bla-
kus izmantotai kapa vietai atrodas rezer-
vētas kapa vietas apbedītā tuviniekiem;

2.7. kapavietas nomnieks – fiziska per-
sona, kurai Noteikumos noteiktā kārtībā 
ierādīts zemes iecirknis kapsētā kapavie-
tas (ģimenes kapavietas) izveidošanai un 
kopšanai;

2.8. kapavietas rezervētājs – fiziska 
persona, kurai Noteikumos noteiktā kār-
tībā piešķirta vieta kapavietai;

2.9. bez piederīgo mirušais – miris cil-
vēks, kuram nav laulātā, radinieku vai 
citu personu, kuras varētu organizēt mi-
rušā apbedīšanu;

2.10.  neuzraudzīta kapavieta – kapa-
vieta, kas vismaz piecus gadus pēc kārtas 
atzīta par nekoptu;

2.11.  virs apbedījums – apbedījums, 
kas Noteikumos noteiktajā kārtībā tiek 
veikts virs jau esošā apbedījuma;

2.12.  kapliča – ēka kapsētas teritorijā, 
kas paredzēta mirušo novietošanai līdz 
apbedīšanai un bēru ceremonijai;

2.13. apsaimniekotājs – Amatas nova-
da pašvaldība;

2.14. apbedīto reģistrs – kapsētā ap-
glabāto personu uzskaites dokumentācija, 
kas sastāv no mirušo reģistrācijas grāma-
tas, apbedījumu vietu shēmas un kartotē-
kas.

3. Kapsētu statusu nosaka un pēc 
nepieciešamības maina Amatas novada 
pašvaldības dome. Amatas novada admi-
nistratīvajā teritorijā ir atvērtas sekojošas 
kapsētas:

3.1. Drabešu pagastā:
3.1.1 Āraišu jaunie kapi;
3.1.2 Āraišu vecie kapi;
3.1.3  Vanagu kapi.

3.2. Skujenes pagastā:

3.2.1.  Cieļu kapi;
3.2.2.  Kosas kapi;
3.2.3.  Krustkalnu kapi;

 3.2.4.  Skujenes kapi.
3.3. Nītaures pagastā:
 3.3.1.  Luterāņu kapi;
 3.3.2.  Pareizticīgo kapi.
3.4. Zaubes pagastā:
 3.4.1.   Āžkalna kapi;
 3.4.2.  Sila kapi;
 3.4.3.  Vidus kapi.
4. Amatas novadā kapu apsaimnieko-

šana ir teritoriālās pārvaldes pienākums.
5. Maksa par kapu izmantošanu tiek 

noteikta saskaņā ar Amatas novada domes 
lēmumu.

II Kapsētu darba laiks
6. Kapsētas atvērtas apmeklētājiem 

bez laika ierobežojumiem.
7. Apbedīšanas pieteikuma noformē-

šanu veic apsaimniekotājs vai kapsētas 
pārzinis.

8. Apbedīšana var tikt veikta otrdie-
nās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās 
un sestdienās no plkst.12:00 līdz 17:00.

9. Valsts svētkos, pirmdienās, svētdie-
nās, mirušo atceres dienās kapsētas apbe-
dīšanai ir slēgtas.

10. Izņēmuma gadījumos, saskaņojot ar 
apsaimniekotāju vai kapsētas pārzini, ap-
bedīšanai var noteikt citu laiku.

11. Kapsētās tiek noteiktas šādas miru-
šo atceres dienas – Kapu svētki, Svecīšu 
vakars, Mirušo piemiņas diena.

12. Mirušo piemiņas dienā un citās ofi-
ciālās mirušo atceres dienās kapsētas dar-
ba režīmu nosaka apsaimniekotājs.

13. Apbedīšanas un bēru ceremonijas 
norises laiks saskaņojams ar apsaimnieko-
tāju vai kapsētas pārzini.

III Kapsētu iekšējās kārtības noteiku-
mi

14. Kapsētu apmeklētājiem neatkarīgi 
no apmeklējuma mērķa kapsētās jāizturas 
godbijīgi, nepieļaujot kapsētas videi kai-
tīgas un traucējošas darbības, jāievēro šie 
noteikumi, kā arī citi kapsētas apsaimnie-
kotāja vai kapsētas pārziņa norādījumi.

15. Kapsētas apmeklētājiem kapsētas 
teritorijā jāpārvietojas pa tam paredzē-
tiem ceļiem un celiņiem. Piekļuve pie 
kapavietas ir pieļaujama no tam paredzēto 
celiņu puses.

16. Kapsētas apmeklētājiem aizliegts: 
16.1. ievest kapsētas teritorijā mājdzīv-

niekus, apglabāt mirušos mājdzīvniekus;
16.2. pārvietoties ar slēpēm, velosipē-

diem, mopēdiem, skrituļslidām, motocik-
liem u.tml.;

16.3. braukt ar automašīnu, citu teh-
niku, izņemot gadījumus, kad ir saņem-
ta kapsētas apsaimniekotāja vai kapsētas 
pārziņa atļauja;

16.4. sēdēt un kāpt uz kapa vietām;
16.5. veikt jebkāda veida tirdzniecību;
16.6. ņemt smiltis un zemi kapsētu un 

to aizsargjoslu teritorijās;
16.7. stādīt vai nozāģēt kokus apbedī-

šanai ierādītajās vietās bez kapsētas īpaš-
nieka vai kapsētas pārziņa atļaujas;

16.8. patvaļīgi mainīt kapsētas pārziņa 
ierādītās  kapavietas teritorijas, robežas;

16.9. veidojot ģimenes kapavietu, aiz-
ņemt kapavietai piegulošo celiņu;

16.10. kapavietu teritorijas redzamās 
vietās ierīkot plastmasas pudeļu, citu trau-
ku, maisu un kapu kopšanas inventāra gla-
bātuves;

16.11. sniegt apbedīšanas, labiekārtoša-
nas un amatnieku pakalpojumus bez sa-

skaņošanas ar kapsētas apsaimniekotāju 
vai kapsētas pārzini.

IV Kapsētas apsaimniekotāja pienā-
kumi

17. Apsaimniekotājs nodrošina:
17.1.  kapsētu ēku, iekšējo ceļu un ce-

liņu koplietošanas laukumu, sētu, solu, 
ūdens ņemšanas vietas, ārpus kapavietām 
esošo apstādījumu un koku kopšanu, in-
formācijas stendu uzstādīšanu, teritorijas 
labiekārtošanu, atkritumu apsaimniekoša-
nu;

17.2.  kapavietas beztermiņa nomas 
līgumu reģistrāciju, kurš noslēgts starp 
kapsētas apsaimniekotāju un kapa vietas 
nomnieku;

17.3.  kapsētu paplašināšanu un jaunu 
kapsētu ierīkošanu saskaņā ar noteiktā 
kārtībā apstiprinātajiem projektiem;

17.4.  kapsētu sektoru, rindu un kapa-
vietu nospraušanu dabā;

17.5.  kapsētu topogrāfisko un kapavie-
tu vēsturisko inventarizāciju;

17.6.  kapsētas apsekošanu ne retāk kā 
reizi gadā, neuzturēto kapavietu aktu sa-
stādīšanu, norādījuma zīmju izlikšanu;

17.7.  veic bez piederīgo apbedīto 
kapavietu uzturēšanu;

17.8.  apbedīšanas un apbedījumu vie-
tu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas 
pieejamības nodrošināšanu. Apbedīšanas 
un apbedījumu vietu uzskaites pamatdo-
kumentos – mirušo reģistrācijas grāmatā 
un apbedījumu vietu kartotēkā, izdara ie-
rakstus par katru kapsētā notikušu apbe-
dīšanu;

17.9. sanitāro normu un noteikumu ie-
vērošanu;

17.10. kapsētas teritorijā redzamā vietā 
izvieto informāciju par kapsētas apsaim-
niekotāja vai kapsētas pārziņa kontaktin-
formāciju (adresi, tālruņa numuru);

17.11. pirms termiņa izbeigt noslēgtos 
kapavietas nomas līgumus, ja netiek pildīti 
noslēgtā nomas līguma nosacījumi, spēkā 
esošie normatīvie akti un šie saistošie no-
teikumi.

V Kapavietas piešķiršanas kārtība
18. Pašvaldības kapsētās apbedī:
18.1.  mirušās personas, kuru pēdējā 

dzīvesvieta ir bijusi deklarēta Amatas no-
vada teritorijā;

18.2.  ģimenes kapavietā jau apbedītās 
personas tuviniekus (vecvecāki, vecāki, 
bērni, mazbērni, brāļi, māsas, dzīves-
biedrs, laulātais, ārpus ģimenes aprūpes 
esošās personas un viņu likumiskie pār-
stāvji) neatkarīgi no tā, kur bija deklarēta 
viņu pēdējā dzīvesvieta.

19. Citu personu apbedīšana jaunās 
kapavietās pieļaujama, pamatojoties uz 
mirušā piederīgā motivēta iesnieguma un 
uz kapsētas apsaimniekotāja piekrišanas 
pamata.

20. Kapavietas iepriekš var rezervēt pēc 
ieinteresētās personas rakstiska iesniegu-
ma, ievērojot šo noteikumu nosacījumus.

21. Ar kapavietas rezervēšanas brīdi 
kapavietas rezervētājam rodas tiesības tikt 
apglabātam rezervētajā kapa vietā, vai arī 
tajā apglabāt savus piederīgos, ja pastāv 
noteikumu 13. punktā minētie apstākļi.

22. Kapavieta tiek piešķirta un ierādīta, 
pamatojoties uz kapavietas nomas līgumu, 
kas tiek noslēgts starp personu un apsaim-
niekotāju vai kapsētas pārzini. Kapavietas 
līgumi tiek reģistrēti un glabāti pie attiecī-
gā apsaimniekotāja vai kapsētas pārziņa.

23. Kapavietas beztermiņa nomas līgu-
mu var noslēgt, pamatojoties uz personas 

rakstveida iesniegumu par kapavietas pie-
šķiršanu un ierādīšanu, samaksājot vien-
reizēju kapavietas nomas maksu saskaņā 
ar Amatas novada domes apstiprināto 
cenrādi.

24. Ikgadējo nomas maksu aizvieto ar 
kapavietas nomnieka pienākumu kopt 
kapavietu un tai piegulošo celiņu atbilstoši 
šiem Noteikumiem.

25. Kapavietas nomas līguma saistības 
var pārņemt apbedīto personu mantinieki 
vai kapavietas nomnieka pilnvarotā perso-
na.

26. Kapavietas nomniekam ir tiesības 
tikt apglabātam viņa nomātajā vai dzimtas 
kapavietā, kā arī apbedīt savus piederīgos.

27. Kapavietas nomas līgums tiek iz-
beigts, ja:

27.1. kapavietas nomnieks atsakās no 
kapavietas nomas un izbeidz nomas līgu-
mu;

27.2. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar 
pārapbedīšanu;

27.3. nepiesakās neviens kapavietas 
nomnieka pienākumu pārņēmējs;

27.4. kapavieta uzskatāma par neuz-
raudzītu saskaņā ar šo noteikumu 54. pun-
ktu;

27.5. kapavietas nomnieks nekopj 
kapavietu.

28. Pārņemt esošo ģimenes kapavietu 
nomnieki var, noslēdzot kapavietas nomas 
līgumu, nemaksājot Amatas novada do-
mes noteikto vienreizējo nomas maksu.

VI Apbedīšanas kārtība
29. Lai veiktu mirušās personas apbe-

dīšanu, tuviniekiem apsaimniekotājam vai 
kapsētas pārzinim jāuzrāda:

29.1.  kapavietas nomas līgums;
29.2. dzimtsarakstu nodaļas izdota 

miršanas apliecība;
29.3.  mirušajam, kas kremēts – urnas 

pavadvēstule;
29.4.  personu apliecinošs dokuments.
30. Pirms apbedījuma vietas ierādīšanas 

apsaimniekotājam vai kapsētas pārzinim 
jāuzrāda dokuments, kas apliecina veikto 
maksājumu par apbedījamo kapavietā.

31. Apbedīšanu organizē mirušā pie-
derīgo izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu 
sniedzējs.

32. Kapu apsaimniekotājs vai kapsētas 
pārzinis ierāda kapavietu un nosaka ap-
bedīšanas laiku, atbilstoši šo noteikumu 
minētajam kapsētu darba režīmam, iespē-
jami izņēmumi neparedzētu apstākļu dēļ.

33. Katrs mirušais tiek apbedīts atseviš-
ķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam 
par 2 m, platumam – 1 m, dziļumam – 1,6 
m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, iz-
mēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa 
dziļumu.

34. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 m 
dziļumā. Attālumam starp kapu kopiņām 
to garajās malās jābūt 1 m, īsajās malās – 
0,5 m. Urna ar mirušā pelniem var tikt ap-
glabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā 
vai jaunā kapavietā. Ir pieļaujama vienlai-
cīgi vairāku urnu apglabāšana vienā kapa-
vietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

35. Virs apbedījumu ģimenes kapavietā 
var veikt, ja ir pagājuši 20 gadi no mirušā 
apbedīšanas brīža. Izdarot virs apbedīju-
mus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam 
par 1,2 m līdz zārka vākam.

36. Kaps nedrīkst atrasties tuvāk par 
1 m no koka un 0,3 m no kapa pieminekļa.

37. Ierādāmo kapavietu izmēri:
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Kapavieta Platums 
(m)

Garums 
(m)

Lau-
kums 
(m2)

Kapavietas zārkiem un urnām
Vienvietīga 1,75 3,00 5,25

Divvietīga 2,50 3,00 7,50

Trīsvietīga 3,00 3,00 9,00

Četrvietīga 4,00 3,00 12,00

Piecvietīga 5,00 3,00 15,00

38. Mirstīgās atliekas var 
pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc 
apbedīšanas brīža, saņemot ap-
saimniekotāja vai kapsētas pārzi-
ņa un attiecīgo valsts institūciju 
atļauju.

39. Mirstīgo atlieku ekshumā-
ciju var veikt normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, saskaņojot to 
ar apsaimniekotāju vai kapsētas 
pārzini.

40. Mirstīgo atlieku pārvieto-
šana kapos atļauta speciāli šā-
dam mērķim paredzētos zārkos 
vai urnā. Mirušā apbedīšana bez 
zārka ir pieļaujama īpašos gadī-
jumos, respektējot tautas un re-
liģiskās tradīcijas.

VII Kapliču izmantošana
41. Kapsētās, kurās ir kapli-

čas, tās tiek izmantotas mirušo 
novietošanai līdz apbedīšanas 
brīdim un ir atvērtas apmeklētā-
jiem tikai bēru ceremonijas laikā. 
Pārējā laikā kapličas ir slēgtas.

42. Atvadu ceremonijas il-
gums kapličā nedrīkst pārsniegt 
laiku, ko, savstarpēji vienojoties 
ar mirušā piederīgajiem, notei-
cis apsaimniekotājs vai kapsētas 
pārzinis.

VIII Bez piederīgo mirušo 
apbedīšana

43. Bez piederīgo mirušo 
kapavietu labiekārtošanu un 
kopšanu nodrošina apsaimnie-
kotājs vai kapsētas pārzinis.

44. Bez piederīgo personu 
apbedīšanu par Amatas novada 
pašvaldības līdzekļiem veic tikai 
tad, ja mirušā pēdējā deklarē-
tā dzīvesvieta ir bijusi Amatas 
novada teritorijā un par miru-
šās personas apbedīšanu netiek 
piešķirts Valsts sociālo pabalstu 
likumā noteiktais Apbedīšanas 
pabalsts.

45. Ja pēc bez piederīgā mi-
rušā apbedīšanas ir pieteikušies 
piederīgie, kuri vēlas mirušo 
pārapbedīt vai arī, neveicot pāra-
pbedīšanu, labiekārtot un kopt 
šo kapavietu, vai jebkura cita 
persona, kura vēlas labiekārtot 
un kopt šo kapavietu, viņiem ir 
pienākums:

45.1. samaksāt noteiktu vien-
reizēju maksu par kapavietu, 
saskaņā ar apstiprināto maksas 
pakalpojuma cenrādi;

45.2. noslēgt kapavietas uztu-
rēšanas līgumu. 

IX Kapavietas kopšana un 
uzturēšana

46. Kapavietas nomnieka pie-
nākums ir viena gada laikā pēc 
apbedījuma izdarīšanas labiekār-
tot kapavietu.

47. Krūmi, kuri norobežo 
kapavietu, nedrīkst būt augstāki 
par 0,80 m. Tos nedrīkst stādīt 
aiz kapavietas robežām.

48. Kapavietas apmales, kas 
norobežo ierādīto kapavietu, ne-

drīkst pārsniegt 20 cm augstumu 
un atrasties ārpus kapavietas uz-
mērītajām robežām.

49. Kapavietas nožogošanai 
aizliegts izmantot materiālus – 
šīferi, skārdu, plastmasas izstrā-
dājumus un citus nepiemērotus 
materiālus.

50. Kapsētās atļauts uzstādīt 
pieminekļus un kapakmeņus ti-
kai no dabīgā materiāla.

51. Restaurēt vai izvest no 
kapsētas pieminekļus vai to ele-
mentus drīkst tikai ar apsaimnie-
kotāja vai kapsētas pārziņa raks-
tisku atļauju.

52. Piemiņas vietas izveidoša-
nas rezultātā aizliegts sašaurināt 
celiņus starp kapavietu rindām.

53. Izveidojot celiņus kapsē-
tas iekšienē, kapsētas apsaim-
niekotājs vai kapsētas pārzinis ir 
tiesīgs uzdot kapavietas nomnie-
kam atbrīvot sakarā ar piemiņas 
vietas izveidošanu aizņemto celi-
ņam paredzēto daļu.

54. Kapavietas nomniekam 
jānodrošina kapavietas regulāra 
kopšana – lapu novākšana, ra-
vēšana, stādījumu kopšana un 
laistīšana, pieminekļu un citu ar-
hitektonisko formu uzturēšana.

55. Kapavietu kopšanas atkri-
tumi jānovieto tam paredzētās 
vietās. Atkritumi jāšķiro:

55.1.  konteineros – mazga-
barīta neorganiskie atkritumi 
(stikls, plastmasa, metāls, māks-
līgie ziedi u.tml.);

55.2.  kaudzēs – bioloģiskie 
atkritumi (ziedi, vainagi, zāle, la-
pas u.tml.).

Aizliegts veidot atkritumu 
kaudzes kapsētā tam neparedzē-

Saistošie noteikumi  (projekts)
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Pielikums Amatas novada 
pašvaldības 2018. gada ___. 
_______ saistošajiem noteiku-
miem Nr.  __ “Kapsētu uztu-
rēšanas un apsaimniekošanas 
noteikumi Amatas novadā”

Brīdinājuma zīmes paraugs

tās vietās.
56. Rezervētās kapavietas uz-

turēšanas kārtībā pienākums ir 
kapavietas rezervētājam.

57. Tiesības uz rezervēto 
kapavietu izbeidzas, ja:

57.1.  kapavietas rezervētājs 
atsakās no kapa vietas rezervēša-
nas;

57.2.  kapavieta netiek ap-
kopta vairāk kā piecus gadus.

58. Ja tiesības uz rezervēto 
kapavietu ir izbeigušās, kapsē-
tas apsaimniekotājs vai kapsētas 
pārzinis ir tiesīgs izlemt jautāju-
mu par kapa vietas rezervēšanas 
tiesību piešķiršanu citai perso-
nai.

X Neuzraudzīta kapavieta
59. Reizi gadā apsaimniekotājs 

vai kapsētas pārzinis apseko ne-
koptās kapu vietas, par ko tiek 
sastādīts akts.

60. Kapavieta, kas netiek kop-
ta piecus gadus pēc kārtas, tiek 
atzīta par neuzraudzītu.

61. Ja tiek konstatēts, ka kapa-
vieta netiek kopta, apsaimnieko-
tājs vai kapsētas pārzinis par to 
brīdina kapavietas nomnieku vai 
kapavietas rezervētāju, marķējot 
kapavietu ar brīdinājuma zīmi. 

62. Ja akts par neuzraudzītu 
kapavietu tiek sastādīts piecus 
gadus pēc kārtas, tad apsaim-
niekotājs vai kapsētas pārzinis 
pārtrauc kapavietas nomas līgu-
mu un kapa kopiņu nolīdzina, 30 
dienas iepriekš par to brīdinot 
kapavietas nomnieku.

63. Virs apbedījumus neuz-
raudzītās kapavietās atļauts veikt 
20 gadus pēc pēdējā apbedījuma.

EJ UZ SOCIĀLO 
DIENESTU!

Paku izdales vietas

SAŅEM PAKAS!
Uzrādi izziņu un

Pašvaldības sociālais dienests

SAŅEM IZZIŅU!
Pievērs uzmanību izziņas izdošanas termiņam un 
atzīmei par atbilstību Fonda atbalsta saņemšanas 

nosacījumiem, ja esi maznodrošinātā persona (ģimene)!

SAŅEM IZZIŅU!
Pievērs uzmanību izziņas 

izdošanas termiņam!

Trūcīga persona Maznodrošināta persona
Ģimene (persona), kurai pašvaldības 
sociālais dienests noteicis trūcīgā 
statusu un tās vidējie ienākumi 

katram ģimenes loceklim mēnesī 
pēdējo triju mēnešu laikā 

nepārsniedz 128,06 euro*

Ģimene (persona), kurai pašvaldības 
sociālais dienests noteicis 

maznodrošinātā statusu un tās 
vidējie ienākumi katram ģimenes 

loceklim mēnesī nepārsniedz 
188,00 euro*

* Sīkāk par trūcīgas personas statusa 
piešķiršanas nosacījumiem var uzzināt 

pašvaldības sociālajā dienestā

* Sīkāk par maznodrošinātas personas 
statusa piešķiršanas nosacījumiem var uzzināt 

pašvaldības sociālajā dienestā

* Sīkāk par personas krīzes situācijā statusa 
piešķiršanas nosacījumiem var uzzināt 

pašvaldības sociālajā dienestā

Izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusu var tikt izsniegta uz 3 vai 

6 mēnešiem vai citu termiņu, ko nosaka pašvaldība!

Ģimene (persona) katastrofas vai citu 
no tās neatkarīgu apstākļu dēļ pati 
saviem spēkiem nespēj nodrošināt 

savas pamatvajadzības un tai ir 
nepieciešama psihosociāla vai 

materiāla palīdzība*

Izziņa par personas krīzes situācijā 
statusu būs derīga tikai 3 mēnešus 

no tās izsniegšanas brīža!

Persona krīzes situācijā

Ceļš līdz ES atbalsta pakām:
KAS UN KĀ?

EJ UZ SOCIĀLO 
DIENESTU!

XI Atbildība par noteikumu 
pārkāpšanu

64. Noteikumu izpildi kontro-
lē apsaimniekotājs vai kapsētas 
pārzinis.

65. Par šo noteikumu pār-
kāpšanu izsaka brīdinājumu vai 
piemēro naudas sodu saskaņā ar 
Administratīvo pārkāpuma ko-
deksu.

XII Noslēguma jautājumi
66. Saistošie noteikumi stājas 

spēkā nākošajā dienā pēc to pub-
licēšanas informatīvajā izdevu-
mā “Amatas Vēstis”.

Naula Dannenberga,
Sabiedrisko attiecību speciāliste projektā 
“Vidzeme iekļauj”

19.  jūnijā plkst. 18.00 Vidzemes Plānoša-
nas reģions organizē otro sarunu vakaru po-
tenciālajiem audžuvecākiem, adoptētājiem, 
aizbildņiem un viesģimenēm. Tas šoreiz no-
risināsies Alūksnē, viesnīcas “Benevilla” telpās, 
Brūža ielā 8.

Arvien trūkst audžuģimeņu, īpaši tādu, kuras 
spētu uzņemt vairākus bērnus no vienas ģime-
nes, kā arī bērnus ar īpašām vajadzībām. Neska-
toties uz to, ka iepriekšējā gada izskaņā Latvijas 
iedzīvotāju sirdis sašūpoja labdarības maratons 
“Dod pieci” un tā izskaņā tika saziedota vērienī-
ga naudas summa, tomēr bērnunamos dzīvojo-
šu bērnu skaits būtiski nemazinās.

Ir saprotams, ka mazāk mūsu dzīvi ietekmē 
ziedojums, kura dēļ atsakāmies no kāda sev ie-
spējama labuma, bet neizmērojami lielāka ie-
tekme ir bērna uzņemšanai ģimenē. 

Jau pieņemamāk sabiedrībā ir runāt par bēr-
nunamiem un to ietekmi uz bērna attīstību. Arī 
pašas audžuģimenes un aizbildņi ir sākuši runāt 
manāmi vairāk un atklāti par to, kāda ir ikdiena 
ar bērnu, kurš ir cietis un ticis šķirts no savas ģi-
menes vai piedzīvojis zaudējumu un kļuvis par 
bāreni.

Sērdienītis – tā latviešu tautasdziesmās 
sauc bērnu, kurš ir zaudējis vecākus. Sēru-die-

nu-bērns. Skarbi. Un pat tad, ja šobrīd esošos 
bērnus no Latvijas bērnunamiem mēs ievietotu 
ģimenēs, viņu vietā nāks citi. Cilvēki diemžēl 
mirst un garīgi salūst, nespējot parūpēties par 
saviem bērniem. Un mēs neviens nevaram būt 
pilnīgi droši, ka tas nekad neskars mūs. Ļoti ie-
spējams, kāda dzīves sagrauta mamma pirms 
desmit gadiem apgalvoja, ka darīs visu savu bēr-
nu labā, bet apstākļu sakritības rezultātā viņa to 
vairs nespēj. 

Kas atsver atdoto laiku, enerģiju un sirmos 
matus audžumammu dzīvēs? Vai tie ir laimīga 
bērna smiekli, iespējams, apziņa, ka bērna dzī-
vei dota iespēja, nevis nolemtība?

Vidzemes Plānošanas reģions, projektā “Vid-
zeme iekļauj” rīkos sarunu vakarus neformālā 
atmosfērā ikvienam interesentam, kurš kādreiz 
ir domājis par bērnu bērnunamā.  

Uz sarunām aicināsim jau esošas audžuģime-
nes, aizbildņus un adoptētājus, kuri dalīsies ar 
savu pieredzi. Runāsim arī par viesģimenes sta-
tusu, kurš ir labs sākums vai iespēja tad, ja ikdie-
nas solis neļauj uzņemt bērnu pavisam, tomēr 
var sniegt lielu ieguldījumu bērna izaugsmē. Pie 
kafijas tases ikvienam būs iespēja uzdot jautā-
jumus, kā arī tos iesniegt iepriekš, rakstot uz 
naula.dannenberga@vidzeme.lv, lai sarunu lai-
kā neaizmirstas.

Informācijai par sarunu vakaru iespējams se-
kot Facebook lapās “Vidzeme iekļauj” un  “Vid-
zemes Plānošanas reģions”. 

Sarunu vakars potenciālajām audžuģimenēm

mailto:naula.dannenberga@vidzeme.lv
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Mārtiņš Šteins, 
“Latvijas Jaunatnes padomes”, 
biedrības “Nītaureņi” un 
Latvijas valsts simtgades 
Jauniešu rīcības komitejas 
aktīvists un brīvprātīgais

Latvijā līdzdalības jomā bie-
ži esam aktīvāki “ugunsgrēku 
dzēšanas” brīžos, kad steidzami 
jārīkojas, nevis esam aktīvi ik 
dienu. Taču regulāra un aktīva 
sabiedrības, tostarp jauniešu, 
līdzdalība sabiedriskajos un pil-
soniskajos procesos šogad ir īpa-
ši būtiska Latvijas attīstībai. 

Aplūkojot vairākus iepriek-
šējos gados veiktos pētījumus*, 
secinājumi nav Latvijai pozitīvi. 

1.  Latvijas jauniešu politiskā 
aktivitāte ir zema.

2.  Pilsoniskā aktivitāte ir ne-
daudz labāka, bet tāpat zema. 
Iesaistīšanās nevalstiskajās orga-
nizācijās (NVO) un brīvprātīgā 
darba veikšanā nav populāras 
regulāri veiktas darbības, vairāk 
vienreizēja dalība.

3.  Skolēnu pilsoniskās kom-
petences līmenis Latvijā ir ze-
mākais starp Baltijas valstīm.

4.  Bērniem, tāpat kā vairu-
mam pieaugušo Latvijā, nav 
skaidra priekšstata, kas ir līdz-
dalība un kā tā izpaužas praksē.

5.  Politiskas diskusijas ģime-
nēs un draugu vidū Latvijā no-

tiek reti vai nenotiek vispār.

Tuvojoties jaunajai Latvi-
jas simtgadei, ļoti gribētos, lai 
šī situācija mainītos uz labu, 
un, iespējams, tieši Latvijas 
100.  jubilejas gads varētu būt 
labs sākums pārmaiņām.

Pamatojoties uz šiem seci-
nājumiem, piedāvāju vismaz 
27 līdzdalības iespējas, kas 
šogad ir pieejamas Latvijā. Tev 
atliek tikai rīkoties!

1. Kļūsti par brīvprātīgo vai-
rāk par vienu reizi! Ar šo es uz-
runāju kā jauniešus, tā pieau-
gušos. Piesakies par brīvprātīgo 
kādā muzejā, bibliotēkā, skolā 
vai slimnīcā.

2. Uzmeklē kādu nevalstisko 
organizāciju un piedāvā savu 
brīvo laiku tās mērķu sasnieg-
šanai. Piemēram, palīdzi ar pa-
domiem biedrībai “Latvijas Jau-
natnes padome” atrast labākās 
metodes, kā uzrunāt jauniešus 
piedalīties šī gada Saeimas vē-
lēšanās. Vēl lielāks atbalsts būs 
praktiskais ieguldījums šo meto-
žu izmantošanā.

3. Šī gada 11. augustā daudz 
kur Latvijā, tostarp Madonas 
novadā – Latvijas jauniešu gal-
vaspilsētā 2018 –, notiks Vislat-
vijas zaļumballe un 12.  augustā 
jauniešu dienas svinības. Šī ir vēl 
viena iespēja būt par brīvprātīgo!

4. Ieplāno jēgpilni nosvinēt 
savā ģimenē, radu pulkā vai pa-
gastā Latvijas simto dzimšanas 
dienu. Lai 18. novembris ir īpaša 
diena tev un Latvijai!

5. Izmanto savas pilsoņa tie-
sības un šī gada 6. oktobrī aizej 
nobalsot Saeimas vēlēšanās. Iz-
dari izvēli, svītro un ievelc plu-
siņus, kaut iemet urnā tukšu ap-
loksni, bet nepaliec vienaldzīgs.

6. Noorganizē pirmsvēlēšanu 
debates savā pilsētā vai ciemā vai 
pirmsvēlēšanu diskusiju savā ģi-
menē. Izvērtē partiju program-
mas kopā ar domubiedriem.

7. Atsakies no plastmasas 
maisiņiem un izmanto auduma 
vai daudzreiz lietojamos mai-
siņus. Uzšuj savu maisiņu no 
neizmantotām drēbēm vai au-
dumiem.

8. Dodoties dabā, paņem lī-
dzi maisu atkritumu savākšanai. 
Latvija šobrīd ir tikai 37.  vietā 
pasaules zaļāko valstu sarakstā.

9. Iesaisties brīvprātīgo līdz-
gaitnieku programmā Valsts 
probācijas dienestā.

10. Apgūsti iemaņas un izved 
pastaigā patversmes dzīvniekus. 
Paaugstini savu atbildības līmeni 
un izvērtē iespējas pieņemt savā 
ģimenē suni vai kaķi no patvers-
mes.

11. Saceri dzejoli Latvijai un 
deklamē to kādā svētku notiku-

mā.
12. Noorganizē kādu notiku-

mu kādā Latvijas bērnunamā vai 
krīzes centrā.

13. Labiekārto soliņu vai at-
jauno kādu norādi. Iespējams, 
ir vietas, kur nepieciešams izlikt 
informācijas zīmi «Savus atkri-
tumus ņem līdzi!». Uztaisi un 
izliec to!

14. Izveido grāmatu maiņas 
punktu.

15. Skaidro! Izzini Latvijas 
vēsturi un palīdzi izstāstīt būtis-
ko par simt gadiem Latvijā gan 
savējiem, gan tūristiem.

16. Uzraksti ierosinājumu 
vēstuli pašvaldībai vai valsts ies-
tādei par nepieciešamību ieviest 
kādu notikumu ikdienas sabied-
riskajā dzīvē vai kādas vietas 
sakārtošanas nepieciešamību. 
Iespējams, vari palīdzēt priekšli-
kumus ieviest dzīvē.

17. Atsakies no anonīmiem 
komentāriem un izsaki viedokli 
ar savu vārdu un uzvārdu.

18. Nodibini jauniešu NVO 
kāda mērķa realizēšanai vai 
kļūsti par biedru jau kādā esošā 
organizācijā. Iepazīsti vairāk kā-
das jaunatnes NVO darbību.

19. Pasaki paldies kādam vai 
kādai organizācijai par kādu labi 
paveiktu darbu!

20. Radi jaunu līdzdalības for-
mu un pastāsti par to.

21. Padalies ar saviem profe-

sionālajiem padomiem, idejām 
un stiprini kādas NVO kapaci-
tāti.

22. Izvērtē savas iespējas un 
noziedo daļu no savām finansēm 
kādai NVO, kādam labdarības 
projektam vai programmai, vai 
kam citam ar nozīmīgu mērķi.

23. Latvijā lielu daļu sadzīves 
atkritumu norok. Tas nav labi. 
Tāpēc mums jāiesaistās sadzīves 
atkritumu samazināšanā. Neradi 
atkritumus un sāc tos šķirot ak-
tīvāk.

24. Uzcep torti un aizej cie-
mos pie kaimiņiem, lai parunātu 
par Latvijas valsts nākamo simt-
gadi!

25. Piesakies par brīvprātīgu 
palīgu Latvijas valsts simtgades 
Jauniešu rīcības komitejā jeb 
«LV100 Svētku rotā» un kopī-
giem spēkiem rotāsim Latviju 
šodien un rīt!

26. Neļauj Saeimai apstādi-
nāt izglītības reformu, uzraksti 
atbalsta vēstuli vai viedokli par 
reformu.  

27. Kļūsti par brīvprātīgo 
skautu un gaidu vadītāju! 

Noteikti, ka ir vēl kāda līdzda-
lības iespēja! Padalies ar to!
* Avoti: «Jaunatnes politikas 
analītiskais pārskats, IZM, 2017», 
«Bērnu līdzdalības novērtējums. 
Latvijas nacionālais ziņojums, 
LBLT, 2017», «Jauniešu politiskā 
līdzdalība Latvijā, LJP, 2015».

Līdzdalības iespējas ikvienam labākas Latvijas veidošanā

Mārtiņš Šteins, 
aktīvs novada jaunietis no 
biedrības “Nītaureņi”

Atsaucoties uz rakstu “Līdz-
dalības iespējas ikvienam la-
bākas Latvijas veidošanā”, kā 
28.  līdzdalības iespēju Amatas 
novadā piedāvāju jau šodien 
iesaistīties sabiedriskajā ap-
spriešanā, komentējot “Ama-
tas novada jaunatnes politikas 
stratēģijas” melnraksta versiju, 
kas pieejama Amatas novada 
pašvaldības mājaslapā. Šis doku-
ments paredz to, kā turpmāka-
jos gados plānots attīstīt darbu 
ar jaunatni Amatas novadā, un 
šis ceļš nebūs viegls, tāpēc ir īpa-
ši svarīga visu pušu iesaiste, lai 
gala rezultāts būtu kvalitatīvāks. 

Es ļoti aici nu jauniešus, darbā 
ar jaunatni iesaistītos un citus 
interesentus aktīvi iesaistīties 
un ieteikumus vai komentā-
rus iesniegt elektroniski, raks-
tot uz e-pastu: dianabriede@
gmail.com līdz 22.  jūnijam. 
Minētā dokumenta izstrādē ak-
tīvi iesaistījusies arī novada jau-
natnes organizācija – biedrība 
“Nītaureņi”.

Ar atbildību par nākotni!

Māra Skrinda,
Drabešu Jaunās pamatskolas 
direktores vietniece 
audzināšanas jomā

Amatas novada Drabešu Jau-
nās pamatskolas saime ir aizva-
dījusi pirmo mācību gadu jaunās 
skolas vēsturē. Izveidojot jaunu 
kolektīvu un sākot jaunu dzīvi 
Drabešu Jaunajā pamatskolā, 
mums visiem bija satraukums 
par savu sapņu, ieceru, ideju rea-
lizāciju, taču nepilna gada laikā 
mēs esam sasnieguši daudzus 
mērķus, esam noticējuši saviem 
spēkiem un skolas nākotnei un 
kļuvuši vienoti un stipri kā ko-
manda. Esam izveidojuši skolu, 
kurā mācās domāt, radīt, elpot 
vienā ritmā. Skolu, kurā lielie ie-
dvesmo mazos un mazie iedves-
mo lielos, akcentējot dzīves sva-
rīgākās vērtības, pieņemot katru 
no mūsu skolēniem un skolas 
darbiniekiem kā īpašu, vērtīgu 
personību. Skolu, kura ir kļuvusi 
par mūsu visu otrajām mājām - 
vietu, kurā kopā pavadām daudz 
laika, radot iespējas attīstīties 
katram no mums – bērniem, 
vecākiem, skolotājiem, skolas 
darbiniekiem, ikvienam vietējās 
kopienas pārstāvim. Tas viss ne-
būtu iespējams bez Amatas no-
vada pašvaldības atbalsta – esam 
ļoti pateicīgi par skolai doto ie-
spēju.

Šajā mācību gadā kopā esam 
piedzīvojuši daudz – esam pie-

Noslēdzies Drabešu Jaunās pamatskolas 
pirmais mācību gads

Devītie Pēdējā zvana dienā pie jūras kopā ar skolas administrācijas 
pārstāvjiem

dalījušies dažādās aktivitātēs, 
pasākumos, kuru organizēša-
nā veiksmīgi iesaistījās skolēnu 
līdz pārvalde. Taču mūsu vislie-
lākais izaicinājums bija skolas 
akreditācijas process, kura ietva-
ros Izglītības kvalitātes valsts 
dienests (IKVD) vērtē izglītības 
iestādes un izglītības program-
mu  īstenošanas kvalitāti. Liels ir 
mūsu gandarījums par paveikto 
un par Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta atzinību, ieteikumiem 
un, protams, piešķirto akredi-
tāciju, kas ļaus mūsu pirmajiem 
absolventiem saņemt valsts atzī-
tus izglītības dokumentus.

Jāakcentē, ka skolas adminis-
trācija ir saņēmusi IKVD uzslavu 
skolvadības jomā kā visstraujāk 
augošā un profesionāli mūsdie-
nīgā organizācija, kā arī saņem-

ta dienesta rekomendācija labās 
prakses piemēra popularizēša-
nā.

Mūsu pirmo mācību gadu 
noslēdzām neformālā atmosfē-
rā– 9. klases skolēni Pēdējā zva-
na dienā devās izbraucienā uz 
jūru, lai uz brīdi pirms eksāme-
nu sesijas aizmirstu ikdienas rū-
pes un raizes, savukārt maija pē-
dējā dienā mūsu skolēni kopīgā 
piknikā skolas pagalmā kavējās 
atmiņu stāstos par šajā mācību 
gadā piedzīvoto, saņēma diplo-
mus, liecības un pateicības par 
mācību gadā paveikto, un stās-
tīja par savām turpmākajām vēl-
mēm, iecerēm vasaras brīvlaikā.

Drabešu Jaunās pamatskolas 
komanda novēl ikvienam skaistu 
un krāsainu vasaru!

mailto:dianabriede@gmail.com
mailto:dianabriede@gmail.com
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Indars Upīts,
Amatas pamatskolas direktors

Jau pavasim drīz skolas zālē izska-
nēs izlaiduma vēlējumi Amatas pa-
matskolas absolventiem, un šobrīd 
sakām, ka mācību gads ir veiksmīgi 
noslēdzies, 9. klases izglītojamie veik-
smīgi ir nokārtojuši eksāmenus un kal-
dina nākotnes plānus turpmākajiem 
izaicinājumiem.

Sākumskolas klašu izglītojamie sevi 
pilnveidoja  skolas organizētajā dienas 
nometnē un  plāno vasaras aktivitātes 
ar ģimeni. Dienas nometnes organiza-
tore skolotāja Sanita Bērziņa.

Šobrīd par aizvadīto mācību gadu 
ir laba padarīta darba sajūta, jo mā-
cību gads Amatas pamatskolā ir bijis 
pieredzes bagāts un radošu notikumu 
piepildīts: ar atbildīgu   attieksmi  un 
labām sekmēm mācību darbā, ārpus-
stundu un draudzības pasākumiem. 

Jau 17. sezonu Aijas Pundures va-
dībā turpinām dalību Ekoskolu pro-
grammā, un dalījāmies savā pieredzē 
ar tuvāk un tālāk esošām kaimiņu no-
vadu skolām.

Priecājamies par maziem un lieliem 
panākumiem, par uzvarām un godal-
gotām vietām olimpiādēs, konkursos 
un sporta sacensībās. Īpašs prieks un 
lepnums par Viktorijas Vildiņas bron-
zas godalgu valsts olimpiādē vēsturē, 
tas ir sasniegums ne tikai skolas, bet 
arī novada kontekstā.  

Šajā mācību gadā bijām spēruši 
jaunu izaicinājuma soli, īstenojot sko-
lēnu mācību uzņēmu (SMU) prog-
rammu. Skolēniem no 5. līdz 9. klasei 
tika dota iespēja attīstīt uzņēmēja 
spējas no idejas līdz biznesam. Dalī-
ba SMU programmā skolēniem deva 
iespēju praktisi darboties, apgūt sava 
uzņēmuma izveides un vadīšanas 
prasmes, radīt produktus un piedāvāt 
tos saviem potenciālajiem klientiem. 
Mācību uzņēmuma koordinējošo 
lomu bija uzņēmusies vietniece mācī-
bu darbā Ginta Zariņa-Raiskuma.

Maija pēdējā diena skolā bija īpa ša, 

ZIŅAS NO AMATAS PAMATSKOLAS

Foto: Aija Pundure

Valda Miķelsone,
direktora vietniece audzināšanas jomā

Mācību gads Skujenes pamatskolā  izskanēja 
31. maijā ar koncertu “Visi gaida vasariņu”, kurā kopā 
ar skolas kolektīvu bija gan vecāki, gan vecvecāki. 
Ar savu klātbūtni pagodināja Amatas novada domes 
priekšsēdētāja Elita Eglīte. Koncerta izskaņā  skolēni 
saņēma pateicības un atzinības par labu un aktīvu 
mācību darbu, dalību un panākumiem dažādos kon-
kursos un olimpiādēs. Par aktivitāti skolas dzīvē pa-
teicības saņēma arī skolēnu vecāki.

Balva par 
mācību 
sasniegumiem 
2. semestrī
(vērtējumi 
mācību 
priekšmetos no 
6 un augstāk)  

Jēkabs Šķerbergs – 1. kl.
Dārta Brunzāte un 
Dans Baumanis – 2. kl.
Guntis Felkers – 3. kl.
Eva Medne, Katrīna Liepiņa 
un Gustavs Jevstigņejevs – 4. kl.
Valērija Stivriņa – 7. kl. 
Elīna Līva Pozņakova – 8. kl.
Sendija Kolotiļina un 
Mārcis Bērziņš – 9. kl.

Naudas 
prēmija par 
gada vidējo 
vērtējumu 
mācību darbā, 
iekļaujot 
uzvedības un 
attieksmju 
vērtējumu

Jēkabs Šķerbergs – 1. kl.
Dārta Brunzāte (vid. atzīme 7.50), 
Dans Baumanis (7.0) – 2. kl. 
Guntis Felkers (7.33)– 3. kl. 
Eva Medne (7.89) un 
Katrīna Liepiņa (7.44) – 4. kl. 
Linda Bormane (7.82)– 5. kl.
Anna Zīle Lukstiņa (7.21) – 6. kl.
Adele Lazdiņa (7.0) – 7. kl. 
Elīna Līva Pozņakova (8.0)– 8. kl. 
Sendija Kolotiļina (7.56) – 9. kl.

Ziņas no Skujenes 
pamatskolas

jo atzinības un pateicības par labiem 
un teicamiem mācību rezultātiem 
saņēma 49 izglītojamie. Baudījām 
kopā būšanu un lielo, gardo skolas 
torti!

Paldies katram izglītojamajam, 
kurš spēja, uzdrīkstējās un uzvarēja! 
Paldies katram pedagogam, kurš sa-
gatavoja, pārliecināja un līdzpārdzī-
voja! Paldies ģimenēm par atbalstu 
un līdzdarbošanos! 

MĒS ESAM LEPNI PAR KATRA 
IEGULDĪJUMU!

Kopā mums izdodas!
Saules un prieka piepildītu vasaru!

Betija Vildiņa,
7. klases skolniece

21.  maijā Eiropas Sociālā fonda projektā 
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un pro-
fesionālās izglītības iestādēs’’ Nītaures vidusskolas 6. un 
7. klases  skolēni devās mācību ekskursijā uz zemnieku 
saimniecību “Āboliņkalns” Taurenē. 

Ekskursija bija patiesi aizraujoša, bagāta ar  pozitī-
vām  emocijām un svaigu gaisu. Jau pašā sākumā iepa-
zināmies ar mūsu gidi – SIA ‘’Āboliņkalns” līdzīpašnieci 
Inesi Āboliņu. Fantastiska sieviete, kuras stāstos varēja 
just prieku un gandarījumu par paveikto savā saimnie-
cībā. 

Ekskursijas laikā uzzinājām par lauku uzņēmuma ra-

šanos, attīstību un darbību šodien. Saimniecība speciali-
zējas gaļas lopu audzēšanā, tā ir bioloģiska saimniecība. 

Bijām ganībās un redzējām ganāmpulku, milzīgajā 
siena  šķūnī izveicīgākie un drosmīgākie uzkāpa pa siena 
ruļļiem līdz pašiem griestiem.

Lauksaimniecības tehnikas  remontu darbnīcā redzē-
jām un centāmies pazīt dažādas lauksaimniecības mašī-
nas, aparātus, uzzinājām par to pielietojumu. 

Bijām gotiņu dzemdību zālē,  apskatījām ļoti dārgu un 
“gudru” aparātu, kurš paziņo par teliņa nākšanu pasaulē.

Redzējām, kā ar traktoru apstrādā ziemas ganības. 
Saimniece mūs iepazīstināja ar Mārtiņu, kurš vadīja 

traktoru. Viņš mums pastāstīja par mācībām Priekuļu 
tehnikumā, kur apguvis lauku apsaimniekošanu, iegu-
vis arī traktora vadīšanas tiesības. Mārtiņš pastāstīja, ka 

Iepazīstam uzņēmējdarbību laukos
prakses laikā viņš nokļuvis “Āboliņkalnā” un pēc tehni-
kuma beigšanas ar lielāko prieku uzsācis te darba gaitas.  

Sarunā ar saimnieci mēs uzzinājām, ka veiksmīgai 
saimniecības darbībai ir nepieciešamas menedžera, 
ekonomista, grāmatveža, veterinārārsta, mehanizatora, 
agronoma, zootehniķa profesijas vai vismaz dažādos 
kursos šajās jomās iegūtas zināšanas. 

Inese Āboliņa parādīja mums prezentāciju par savu 
uzņēmumu un uzsvēra, ka vajag sapņot, riskēt, uzņem-
ties atbildību, daudz un pamatīgi strādāt.

Ekskursijas noslēgumā katra klase izveidoja savu lau-
ku uzņēmumu un saņēma balviņas par aktivitāti. 

Tad palīdzējām saimniecei pagatavot auksto zupu, 
kuru apēdām gardām mutēm.

Ekskursija bija ļoti interesanta, izzinoša un jautra.
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Elita Zvaigzne,
projekta BDW koordinatore 
Nītaures vidusskolā 

No 14. līdz 18. maijam Ama-
tas novada Nītaures vidusskolā 
notika pirmā skolēnu starp-
tautiskā vizīte Erasmus+ KA2 
projekta Breaking Down Walls 
(BDW) ietvaros.

Svētdienas vakarā pie 
mums ieradās 10 skolotāji 
un 15 skolēni (12–16 g.v.) no 
Portugāles, Itālijas, Vācijas, 
Turcijas un tālās Reinjonas 
salas, kas ir Francijas kolonija 
Indijas okeānā. Viesu skolēni 
sirsnīgi tika uzņemti mūsu 
skolēnu ģimenēs, bet skolotāji 
izbaudīja viesmīlīgo viesu 
nama “Nītaures Dzirnavas” 
atmosfēru.

Darbu sadale tika organizēta 
Pirmajā skolotāju starptautis-
kajā vizītē Lisabonā, Portugālē 
šā gada janvārī. Jau projekta 
nosaukums “Nojaucot sienas” 
pierāda, ka multikulturālā sa-
darbībā ir iespējams pārvarēt 
šķēršļus starp visām valstīm, 
neatkarīgi no attāluma, vecu-
ma, ādas krāsas vai reliģijas. 
Mūsu projektā ir iesaistījušies 
bērni no bērnudārza vecuma 
līdz pat vidusskolas skolēniem. 
Portugāles vizītes laikā iepa-
zināmies ar mūsu projekta ta-
lismanu – zilo putnu Brolliju, 
kurš uz muguras nes visu pro-
jekta valstu karodziņus. Tas sa-
vus ceļojumus no valsts uz val-
sti atspoguļos skolēnu veidotās 
videofilmiņās.

Pirmdienas rītā savu darbu 
sākām ar skolas prezentāciju 
un teatrālo uzvedumu “Mana 
skola pilī”, kurā grāfs V.  Fer-
mors (Krists Lemešonoks) ar 
savu sievu Doroteju (Dana Je-
zarovska) iepazīstināja viesus 
ar Nītaures vidusskolas – senās 
muižas – vēsturi. Uzvedumā 
piedalījās mūsu vidusskolas 
visraksturīgākais personāžs  – 
tīne Dinija Radiviloviča, sīkās 
skolniecītes – Marta un Dārta 
Priedītes un tautiskā deju ko-
lektīva “Šurumburums” dejo-
tāji Kate Dilendorfa un Ralfs 
Līkums. Pēc tam skolēni ar 
prezentācijas “Kā izdzīvot Lat-
vijā” palīdzību viesiem iemā-
cīja nepieciešamākos vārdus 
un teicienus latviešu valodā. 
Vēlāk viesus priecējām ar kon-
certu Nītaures kultūras namā, 
kur mūsu vidusskolas skolēni, 
bērnudārza un mūzikas skolas 
audzēkņi skandināja dziesmas 
un izdancoja tautiskās dejas. 
Pēcpusdienā skolēni izspēlēja 
dažādas iepazīšanās spēles un 
organizēja orientēšanās aktivi-
tāti “Iepazīsim Nītauri”.

Otrdien skolotāji apmeklēja 
Nītaures bērnudārzu, lai ma-
zajiem audzēkņiem nolasītu 
leģendu no projektā izveidotās 
stāstu grāmatas. Bērnudārza 
bērni viesus sagaidīja ar dzies-
miņām un vecākās grupiņas 

Breaking Down Walls (Nojaucot sienas) Nītaures vidusskolā

bērni droši dziedāja angļu va-
lodā un nekautrējās viesiem 
angliski pajautāt vārdu un 
pieklājības frāzi – kā jūtaties. 
Turpinājumā arī skolā sākum-
skolas skolēniem lasījām leģen-
das gan latviešu valodā, gan arī 
citātus pārējo valstu valodās, 
lai skolēni dzirdētu šo valstu 
valodu skanējumu. Paralēli tika 
demonstrēta izveidotā stāstu 
grāmata digitālā formātā. Die-
nas pirmās daļas noslēgumā 
portugāļu skolotāja novadīja 
kopīgi izveidoto Scratch spēli, 
kurā katras valsts skolēns bija 
ierunājis informāciju par savu 
valsti gan dzimtajā, gan angļu 
valodā. Pēcpusdienā devāmies 
ekskursijā uz Turaidu, kur vie-

si apmeklēja Turaidas Rozes 
kapu, kas bija aprakstīts mūsu 
valsts leģendā par Turaidas 
Rozi. Skolēni izspēlēja orientē-
šanās spēli Turaidā un Dainu 
kalnā, bet skolotāji gida pava-
dībā baudīja Turaidas pils un 
Dainu kalna gaisotni un pirmo 
reizi klausījās lakstīgalu treļļus, 
ko daži  pazina pēc Šekspīra lu-
gas “Romeo un Džuljeta”. Atceļā 
no Turaidas vērojām zvēriņus, 
staigājot pa Līgatnes dabas ta-
kām. Vakarā skolēni Nītaures 
vidusskolā organizēja draudzī-
bas vakaru, kopīgi ejot rotaļās 
un spēlējot dažādas spēles.

Trešdienas darbs sākās ar 
turku skolotāju vadīto multi-
kulturālo digitālo Kahoot spēli, Atvadu vakarā pie skolas

Projekta skolotāji viesojas bērnudārzā “Taurīte”.

Stāstu grāmata visās projekta valstu valodās tiek lasīta arī skolā.

kurai dalībnieki svarīgāko in-
formāciju par savu valsti bija 
apkopojuši Etwinning projekta 
mājaslapā. Šāda spēle tika iz-
veidota arī kā galda spēle. Katra 
valsts tai gatavoja savas detaļas: 
spēles galdu, kārtis, jautājumu 
lapas, metamos kauliņus, eja-
mos kauliņus un spēles notei-
kumus. Pēc spēles skatījāmies 
izveidotās filmiņas par mūsu 
projekta talismana Brollija ce-
ļojumu pa Izniku Turcijā un 
Barreiro Portugālē. Tagad mūsu 
komandai būs jāveido Brollija 
ceļojums pa Latviju, Nītauri. 
Pēcpusdienā viesus vedām uz 
Drabešu amatu māju un Krū-
miņu Maizes māju, kur visi 
kopā iejaucām mīklu pīrāgiem, 
mīcījām, raudzējām, cepām un 
baudījām tos. Vēlāk iepazinām 
viduslaiku Cēsis, un vakarā 
skolotājus savās mājās uzņēma 
pats Cēsu pilskungs Āre, lai se-
nās mūzikas pavadībā cienātu 
ar latviešu virtuves tradicionā-

liem ēdieniem.
Ceturtdienā skolēni strā-

dāja grupās, veidojot Biteable
prezentācijas par redzēto Nīt-
aurē, Turaidā, Līgatnē un Cēsīs, 
pēc tam arī prezentēja savus 
video un uzzīmētos plakātus. 
Vēlāk apmeklējām Mores brie-
žu dārzu, kur tuvumā varējām 
aplūkot briežus, stirnas, paba-
rot tos ar graudiem un noglāstīt 
to samtainos radziņus. Un tad 
jau atvadu vakars. To mums ie-
skandināja folkloras kopa “Ore”, 
kas mūs visus iesaistīja rotaļās 
un dančos. Vēlāk, pēc svinīgās 
sertifikātu saņemšanas brīža, 
turpinājām atvadīties, izdejot 
visu valstu populārākās dejas, 
dziedot un baudot latviešu na-
cionālos ēdienus.

Piektdienas rītā viesus pa-
vadījām uz Rīgu, kur apmeklē-
jām Brīvdabas muzeju, Mākslas 
muzeju, Vecrīgu, kā arī pusdie-
nojām atpūtas centrā “Lido”. 
Vakarpusē šķiršanās bija īpa-
ši emocionāla, jo šajās piecās 
dienās paspējām ļoti sadrau-
dzēties. Mazās franču meite-
nītes sirsnīgi raudāja, jo viņām 
šī bija neaprakstāma pieredze 
un iespēja tikt ārpus savas tā-
lās Reinjonas salas. Prieks un 
gandarījums bija dzirdēt daudz 
jo daudz pateicības vārdu par 
viesmīlīgo uzņemšanu, sirsnī-
giem skolotājiem un skolēniem, 
brīnišķīgo Latvijas dabu un lai-
ka apstākļiem, kas mūs lutinā-
ja katru dienu, garšīgo latviešu 
virtuvi, skaistiem tautastēr-
piem, lustīgām dejām un lielis-
ki noorganizēto darbu. Varam 
teikt, ka projekta uzdevumi 
Latvijā tika izpildīti simtpro-
centīgi. Tagad mūsu uzdevums 
ir gatavoties otrajai skolēnu 
vizītei, kas notiks septembrī 
Vācijā, Hilcburghausenā. Esam 
lepni, ka savu skolu, novadu un 
valsti parādījām godam.
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Inese Roze, 
Amatu mājas vadītāja

Maija vidū Drabešu muižas Amatu māju ap-
meklēja Latvijas Nacionālā kultūras centra ko-
misija – Tautas lietišķās mākslas eksperte Linda 
Rubena, LU Latvijas vēstures institūta Etnolo-
ģijas nodaļas vadītāja un Latvijas Etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja Krājuma nodaļas vadītāja Dai-
na Kraukle, lai izvēlētos amatnieku darbus XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku 
tautas lietišķās mākslas izstādei. No visiem ama-
tu pulciņu dalībnieku darbiem tika atlasīti 11  – 
Eināra Dumpja, Evijas Lakotko un Ineses Rozes 
keramika, Andra Rozes kokles un Rudītes Platās 
austais brunču audums.

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētku tautas lietišķās mākslas izstāde notiks no 
29. jūnija līdz 26. augustam Rīgas mākslas telpā. 

Izstādes koncepcijas autori iecerējuši parādīt 
būtiskos latviešu tautas lietišķās mākslas aspek-
tus, vienlaicīgi arī atrādot tās daudzveidību un 
ģeogrāfisko izplatību.

Ekspozīcija tiks veidota, iekļaujot vairākas tē-
mas: tautas lietišķajā mākslā ietvertās zināšanas, 
tās daudzveidība, tautas lietišķā māksla kā parā-
dība, kas aptver visu Latviju, un šīs mākslas pā-
rindividuālais raksturs. 

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētku tautas lietišķās mākslas izstādē Rīgā,  

Foto: Inese Roze

Ziņas apkopoja 
Ilze Eglīte,
Ieriķu bibliotekāre 

Amatas novada  bibliotē-
kās  pirmais pusgads aizvadīts 
darbīgi un aktīvi. Gada sākumā 
noslēdzās Bērnu un jauniešu 
žūrijas 2017 aktīvais  darbs, kas 
bija aizsācies jau iepriekšējā 
vasarā. Mazie lasītāji aizpildīja 
vēl pēdējās anketas par izlasī-
tajām grāmatām  un saņēma 
balviņas – aprocītes ar logo “es 
mīlu grāmatiņu”. Visas biblio-
tekāres apmeklējām seminārus 
gan Cēsu Centrālajā bibliotēkā, 
gan Pieaugušo izglītības centrā, 
gan papildinājām savas pras-
mes datorzinībās. Dace Lāce un 
Ilze Eglīte piedalījās konferencē 
“Literatūras zināšanas mūsdie-
nīgam bibliotekāram” Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā.

Bibliotēkas aktīvi iesaistās 
Veselības projekta īstenošanā 
Amatas novadā.  Ieriķu un Līvu 
bibliotēkās notika 2 nodarbī-
bas. Pirmā bija “Veselīgs uzturs 
un ekonomiska iepirkšanās” ar 
teorētisko daļu un praktisko 
darbošanos. Praktiskajā daļā 
mācījāmies gatavot veselīgus 
našķus. Savukārt maijā pasnie-
dzēja Iveta Aunīte vadīja no-
darbību “Kā vairot optimismu 
un praktizēt pozitīvo domā-
šanu”.  Divas stundas pagāja 
nemanot, un Līvu bibliotēkas 
apmeklētāju teiciens “Kad vēl 

te būs kaut kas tik jauks!” ir 
vislabākais nodarbības vērtē-
jums. Arī Nītaures bibliotēkas 
apmeklētājām patika psiholo-
ģes vadītā nodarbība. Savukārt 
Ieriķu bibliotēkā aprīlī un maijā 
dāmas aktīvi vingroja un rūpē-
jās par fizisko veselību.

Līvu bibliotēka. Šogad tajā 
jau viesojušies divi amatierte-
ātri. Kaives amatierteātra “Aka” 
izpildījumā redzējām izrādi 
“Liepāja – Rīga, Rīga – Liepāja”. 
Savukārt Skujenes teātris pie-
dāvāja humoristisku uzvedumu 
“Kāzas!”. Martā bibliotēka pie-
dāvāja noskatīties divas latviešu 
filmas – “Nameja gredzens” un 
“Paradīze ‘89”.  

4. maijā iedzīvotāji tika aici-
nāti uz Baltā galdauta svētkiem. 
Šogad to tēma bija – Vērtības. 
No visa plašā vērtību loka mēs 
izvēlējāmies tautas daiļradi, 
dabu un dzimtaskoka sagla-
bāšanu. Par dzimtas vēstures 
sa glabāšanu pieredzē dalījās 
Andris Jansons. Drabešu mui-
žas muzikanti dziedāja un 
spēlēja folklorista Voldemāra 
Stelberga Drabešu apkārtnē 
un Amatas novadā savāktās 
ziņģes un dziesmas. Acis prie-
cēja vietējo autoru dabas skatu 
fotogrāfiju izstāde “Vai spēsim 
to saglabāt?”. Apmeklētāju ne-
bija daudz, toties visi bija iein-
teresēti, iesaistījās sarunās par 
dzimtas vēstures veidošanu, 
tautas dziesmām, vēsturisko 

Amatas novada bibliotēku ziņas
ēku un dabas objektu saglabā-
šanu.

Nītaures bibliotēka. Ga da 
sākums bijis darbīgs un notiku-
miem bagāts arī Nītaures bib-
liotēkā.  Interesenti vēl varēja 
baudīt ceļojošās izstādes „Lielas 
zivis, mazas zivis” un „Amatas 
novadā kādreiz un tagad”. Ir bi-
juši 2 neklātienes ceļojumi uz 
Ameriku un Tenerifi. Pašus ma-
zākos priecēja tikšanās  ar bēr-
nu grāmatu autori Zani Zustu. 
Grāmatas varone ir pūcīte Uci-
puci,  tāpēc pasākumā bija ska-
tāma arī vietējās  kolekcionāres 
Daces Eipures dažādu pūču iz-
stāde. Nītaures bibliotēka kļu-
vusi bagātāka par vienu vērtīgu 
ārstes, psihoterapeites Guntas 
Ancānes  grāmatu  „Vecākiem. 
Par sevi un bērniem: atziņas un 
ieteikumi, lai bērns augtu vesels 
un laimīgs”. To varēja iegūt pa-
sākumā Nacionālajā bibliotēkā. 
Autore teica, ka grāmatas vēr-
tība nav nosakāma, to saņemt 
varēs tikai kā dāvanu.

Ģikšu bibliotēka. Šogad  
tajā bija apskatāmas vairākas 
izstādes: Daces Lāces dabas fo-
togrāfiju izstāde “Latvijas upes. 
Daugava”,  “Ebru – māksla uz 
ūdens virsmas”,  Artura Grotes 
fotogrāfiju izstāde, grāmatu 
jaunieguvumu izstāde “Māks-
la. Mūzika. Teātris. Literatūra”. 
Pašreiz iekārtota izstāde no 
Līvu bibliotēkas “Andra Janso-
na un Daces Lāces Amatas no-

Larisa Šteine,
Nītaures kultūras nama 
pasākumu vadītāja

Nītaurē aizvadīts jau piek-
tais bērnu un jauniešu festi-
vāls “Taureņu vasara 2018”. 
Par tradīciju kļuvušais festivāls 
“TAUREŅU VASARA” šogad 
notika ar vēl nebijušu vērienu. 
Kā jau ierasts, festivāls notika 
visas dienas garumā ap un iekš 
Nītaures kultūras nama. 

Festivāla aktivitāšu piedā-
vājums bija ļoti plašs – tradi-
cionālais konkurss ar punktu 
vākšanu un balvām, radošās 
darbnīcas, mākslinieciskas iz-
paušanās, kulinārijas meistar-
klase, sportiskas aktivitātes, 
izglītošanās, izziņas un meklē-
šanas pārbaudījumi, spēles un 
rotaļas, piepūšamās atrakcijas, 
daudz skaistas un lustīgas mū-
zikas, diskotēka un priecīgas 
emocijas par iespēju kopā būt 
visai ģimenei pašiem savā festi-
vālā Nītaurē!

Šis festivāls jau ierasti īpa-
ši iepriecināja skolu jaunatni, 
jo tas bija kā noslēgums skolas 
mācību gadam un ļāva lustīgi 
ieskandināt vasaras brīvlaika 
sākšanos. 

Iespējams, šī gada festivāls 
paliks atmiņās ar piesātināto 
muzikālo programmu, kas bija 
ar patiešām lieliskiem viesiem – 
uzstājās Siguldas YAMAHA 
mūzikas skolas ģitāras klases 
audzēkņi, pirmā Latvijas dzie-
došo talantu šova “X Faktors” 
uzvarētājs ARTURS GRUZ-
DIŅŠ, kurš muzicēja kopā ar 
savu grupu “REFLEKSIJA”. Kad 

pie sitamajiem instrumentiem 
stājās BRĀĻI GRĪNBERGI, kuri 
pavisam nesen ar panākumiem 
starptautiskā konkursā bija at-
griezušies no Izraēlas, Nītaures 
kultūras nama zālē kļuva pavi-
sam karsti. Muzikālo priekšne-
sumu daļu noslēdza deju grupa 
DIVERSE STYLES CREW, kas 
ar priekšnesumiem un meis-
tarklasi iesildīja mūs visus DIS-
KOTĒKAI, kuru īpaši mums 
šajā festivāla vakarā gatavoja Dj 
DWEEN.

Ir patiess prieks, ka Nītaurē 
spējam turpināt svinēt vasa-
ras brīvlaika sākšanos paši ar 
savu bērnu un jauniešu mini-
festivālu, kas pieejams visiem 
bez maksas, un par to mums 
sirsnīgi jāpateicas, par festivāla 
atbalstīšanu, Amatas novada 
pašvaldībai!

Paldies visiem festivāla da-
lībniekiem par piedalīšanos! 
Esmu ļoti pateicīga visiem 
māksliniekiem un viņu rado-
šajām komandām. Milzīgu pal-
dies vēlos teikt visiem brīvprā-
tīgajiem palīgiem, bez kuriem 
šādu notikumu organizēšana 
nebūtu iespējama. Paldies par 
tradicionālo atbalstu biedrībai 
“Nītaureņi”. Paldies par kon-
kursa galvenās balvas nodroši-
nāšanu “Annas Hotel - Design 
Hotel SPA”. Paldies visiem, kas 
atsaucās,  palīdzēja un piedalī-
jās.

Lai koša vasara visiem nītau-
riešiem un Nītaures visiem! 

Tiekamies jau drīz – Līgo 
ballē Nītaures estrādē 23. jūni-
jā! Sīkāka informācija Nītaures 
kultūras nama Facebook lapā. 

Vērienīgi ieskandināta 
vasara Nītaurē

vada dabas fotogrāfijas”. Aprīlī 
Ģikšos viesojās Viesturs Trops 
ar lekciju “Mūsu senču sabied-
rības pamatprincipi labklājīgai 
un drošai dzīvošanai”. Vasarā 
Ģikšu bibliotekāre plāno ie-
saistīt bērnus krāsaino smilšu 
zīmējumu veidošanā uz asfalta, 
kā arī organizēs pārgājienu pa 
Amatas upi.

Ieriķu bibliotēka. Martā un 
aprīlī bibliotēkā bija apskatā-
ma Maijas Brašmanes mākslas 
darbu izstāde starp gleznu un  
fotogrāfiju “Gaismas spēles”. 
Aprīlī notika sirsnīga tikšanās 
ar mākslinieci un iepazīšanās 
ar viņas autortehniku. Šogad 
Ieriķos notika arī vairāki kino-
seansi. 4.  maijā Baltā galdauta 
svētkos klausījāmies muzikā-
lus priekšnesumus un pēc tam 
sirsnīgā atmosfērā runājām 
par dzimtaskokiem un dzimtas 
vērtību saglabāšanu. Vēl tagad 
ir apskatāma fotoizstāde “Ie-
riķi toreiz un tagad”, kur senās 

fotogrāfijās redzamos skatus 
var salīdzināt ar šodienas foto. 
Jūnija sākumā  Ieriķos viesojās 
Nītaures lauku teātris ar izrādi 
‘’Nopietni kā anekdotē”.

Vasarā novada bibliotēkās 
jau varēs iepazīties ar “Bērnu un 
jauniešu žūrijas 2018” grāma-
tām. Laipni aicināti piedalīties 
ne tikai bērni, bet arī pieaugu-
šie. Šobrīd bibliotēkās piepra-
sītas ir Daces Judinas grāma-
tas, Lūsindas Railijas “Septiņu 
māsu” grāmatu sērija, Jū Nesbē 
kriminālromāni, Māras Zālītes 
‘’Paradīzes putni”, biogrāfiskie 
romāni u.c. Dodoties atvaļinā-
jumā vai vienkārši baudot vasa-
ru, neaizmirstiet paņemt līdzi  
kādu jauku grāmatu vakariem. 
Starp dārza darbiem un pasā-
kumu apmeklēšanu noderēs 
arī atpūtas brīdis ar grāmatu 
rokās. Bibliotēkās piedāvājums 
ir plašs, katrs atradīs sev piemē-
rotu lasāmvielu. Vēlam visiem 
jauku vasaras turpinājumu.

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku tautas lietišķās mākslas 
izstādei izvēlēti arī Drabešu muižas 
Amatu mājā tapuši darbi

izstāžu zālē “Rīgas mākslas telpa” Kungu ielā 3, 
piedalās arī Zaubes tautas lietišķās mākslas pul-
ciņš  “Trejdeviņi” ar vadītājas Sandras Slavišenas- 
Doršas tambrēto lina galdautu (2,30 m x 2,70 m )
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Vizbulīte Blīgzna,
Nītaures vidusskolas skolotāja, 
8. klases audzinātāja

22.  maijā Nītaures vidussko-
las 8. klases skolēni ESF projektā 
Nr.  8.3.5.0/16I/001 „Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionā-
lās izglītības iestādēs” devās eks-
kursijā “Dabas objekta karjeras 
stāsts” uz Ķemeru Nacionālo par-
ku. Pārgājiena laikā pa Ķemeru 

Pārgājiens Ķemeru tīreļa takās

Ēriks Bauers, 
sporta metodiķis

Karsta nedēļas nogale valdīja 
26. maijā Līgatnes novada sporta cen-
trā, kur tika aizvadīts 1. posms “Fat 
Pipe novadu kauss florbolā 3 pret 3”. 
Arī šogad tas notiek, sadarbojoties 
Amatas, Līgatnes, Raunas un Cēsu 
novada pašvaldībām. 

“MIX līgā” 14 komandu konku-
rencē par uzvarētājiem kļuva “Kaži-
mējie” Dāvis Zēmelis, Matīss Celms, 
Markuss Eduards Pazāns, kuri finālā 
pēcspēles metienos 3:2 pārspēja pēr-
nās sezonas čempionus “Kūmiņš” Pē-
teris Trekše, Emīls Grīnbergs, Raivis 
Balodis, Jorens Malkavs. Savukārt 
bronzas godalgas izcīnīja komanda 
“Aufiderzein” Reinis Rudzītis, Roberts 
Zande, Daniels Anis, kuri ar rezultātu 
3:1 apspēlēja Līgatnes komandu “FK 
Jaunais” (Mārcis Malkausis, Gvido 
Grēns, Mārtiņš Zicmanis). Koman-
das saņēma dzērienu balvas no mūsu 

draugiem “Livonia Cēsis”, “Cēsu Alus” 
un dāvanu kartes no “Studio Pizza”.

Savukārt “Junioru līgā” 6 komandu 
konkurencē nepārspēti palika jaunieši 
no komandas “Kāda starpība” – Mar-
kuss Enijs Aļļēns, Jēkabs Berkolts, Dā-
vis Dauksts, Rūdolfs Rutkovskis, kuri 
ar minimālu pārsvaru – 2:1 – apspēlē-
ja Zaubes juniorus “Cel iekšā” (Edžus 
Mellēns, Sandijs Maksimovs, Kristi-
ans Suharevs). Trešo vietu ieguva “SK 
Pārgaujas Juniori” (Roberts Gūtma-
nis, Roberts Šūmanis, Rinalds Ruža).

Turnīra gaitā tika noteikti labākie 
spēlētāji jeb MVP. MIX līgā šo godu 
izpelnījās Dāvis Zēmelis, kurš izcili 
realizēja visus pēcspēles metienus fi-
nālspēlē, bet junioru grupā par labāko 
atzina Jēkabu Berkoltu.

Nākamais posms tiks izspēlēts 
16.  jūnijā Raunā, 3. posms norisinā-
sies Cēsīs 22. jūlijā, bet lielais fināls – 
25. augustā Amatas novada sporta un 
atpūtas svētkos Līvos. 

Florbola vasaras čempionāts 
3 pret 3 ir klāt

Ēriks Bauers,
sporta metodiķis

Ar aizraujošām cīņām iesācies plud-
males volejbola čempionāts “Amatas 
kauss 2018”. Šogad čempionāta galvenais 
jaunums – komandām ir iespēja startēt 
“Sporta līgā”, kurā piedalās pieredzējušā-
kie spēlētāji, un “Atpūtas grupa”, kur sevi 
var pierādīt jebkurš amatieris vai plud-
males volejbola spēles entuziasts. Sporta 
līgas dalībnieki cīnās ne tikai par posmu 
balvām, bet arī par čempionāta kopvērtē-
juma punktiem un ceļojošo kausu.

“Sporta līgā” par 1. posma uzvarē-
tājiem 14 komandu konkurencē kļuva 
“Janka, Janka rulli tin” (Janis Ontuzans / 
Andris Osis), kuri aizraujošā fināla mačā 
ar 21:18 pārspēja “Gateri” (Vilnis Tinuss 
/ Artis Dricka). Savukārt 3. vietu izcīnīja 
pērnās sezonas čempioni “SK Fon” (Jānis 
Rukmanis / Valters Šķēle), kuri tika galā ar 

“Vietējo” (Patrika Pinkas / Aigara Kalni-
ņa) pretestību un svinēja uzvaru ar 21:15. 
Visus pusfinālistus apbalvoja ar dzērienu 
balvām no mūsu draugiem “Livonia Cē-
sis” un “Cēsu Alus”, bet pirmās trīs vietas 
saņēma dāvanu kartes no “Studio Pizza”.

“Atpūtas grupā” startēja 9 komandas, 
kurā valdīja ne mazāka intriga, un par uz-
varētājiem kļuva komanda “The Process” 
(Audris Mihailovs / Pēteris Trekše), finā-
lā 21:13 pārliecinoši pārspējot komandu 
«Quattro» (Jānis Ābelīte / Mārtiņš Lā-
cis). Savukārt trešo vietu ieguva komanda 
“MJ” (Martins Holsts / Jānis Cekuls), kuri 
šoreiz neļāva kāpt uz goda pjedestāla mei-
teņu duetam “Meitenes Zeltenes” (Elīza 
Astra Vectirāne / Laura Slišāne), uzvarot 
setu ar 21:14. Arī “Atpūtas grupas” pusfi-
nālisti saņēma dzērienu balvas no “Livo-
nia Cēsis” un “Cēsu Alus”. “Studio Pizza” 
dāvanu karti saņēma grupas uzvarētāji 
«The Process».

Sācies Amatas kauss pludmales 
volejbolā 2018

Tīna Pētersone,
YFU Latvija programmu koordinatore

Vidusskolēnu apmaiņas organizācija YFU 
(Youth For Understanding) Latvija aicina aicina 
pieteikties viesģimenes apmaiņas skolēniem no 
Vācijas, Šveices un Igaunijas, kuri Latvijā ieradī-
sies vasaras beigās. Viņi turpmāko apmaiņas lai-
ku aizvadīs, dzīvojot viesģimenēs un apmeklējot 
vietējo skolu, lai iepazītu mūsu zemes kultūru 
un valodu. 

“Šobrīd meklējam kopumā 10 ģimenes, ku-
ras būtu gatavas savā vidū uzņemt 15–17 gadus 
vecus skolēnus no Vācijas, Šveices vai Igauni-
jas,” stāsta YFU Latvija direktors Valdis Salaks. 
“Viesģimenes nozīme apmaiņas skolēna dzīvē ir 
patiešām liela - tā ir iespēja ne tikai gūt starptau-
tisku pieredzi, iepazīt apmaiņas skolēna dzimtās 
zemes kultūru, bet arī uzlabot svešvalodu zi-
nāšanas, saskarsmes prasmes un paplašināt re-
dzesloku gan bērniem, gan viņu vecākiem.”

Viesģimenes uzdevums ir palīdzēt jaunietim 
iepazīt mūsu valsti, apgūt latviešu valodu, kā arī 
atbalstīt ikdienā. “Skolēnus iespējams uzņemt 

Apmaiņas skolēna uzņemšana – 
starptautiska pieredze tepat Latvijā!

uz vienu mēnesi, semestri vai mācību gadu – at-
karībā no ģimenes vēlmēm un iespējām,” norāda 
Valdis Salaks, kurš arī pats savulaik devies ap-
maiņas gadā uz ASV. 

 “Uzņemt viesskolēnu aicināta ikviena ģime-
ne neatkarīgi no tās atrašanās vietas. Nereti ap-
maiņas gads jauniešiem, kas apmetušies ārpus 
lielajām pilsētām, izvēršas vēl piesātinātāks, jo 
mazākās pilsētās un ciemos jaunieši aktīvāk ie-
saistās dažādos ārpusskolas pulciņos un labāk 
iejūtas klases kolektīvā, kā arī daudz straujāk ap-
gūst latviešu valodu,” norāda Valdis Salaks. 

Kopš organizācijas pastāvēšanas brīža Latvi-
jā apmaiņas skolēnus ir uzņēmušas vairāk nekā 
300 viesģimenes. Apmaiņas skolēniem nav ne-
pieciešami īpaši apstākļi, istabu jaunietis var da-
līt ar viesbrāli vai viesmāsu, galvenais - draudzī-
ga attieksme un gultasvieta. Bez ēdienreizēm, 
kuras apmaiņas skolēns ietur kopā ar viesģime-
ni, ikdienas tēriņus sedz apmaiņas skolēna īstā 
ģimene. 

Lai kļūtu par viesģimeni, aicinām sazināties 
ar YFU Latvija – zvanot  27706596 vai rakstot 
info@yfu.lv. Plašāka informācija: www.yfu.lv.

tīreļa takām skolēni iepazinās ar 
purva augiem un dzīvniekiem, 
augstā purva veidošanos. Gide 
iepazīstināja skolēnus ar profesi-
jām, kas nepieciešamas,  strādājot   
dabas aizsardzības jomā. Skolēni 
uzzināja, ka šīs profesijas saistītas 
ne tikai ar bioloģiju, dabas aizsar-
dzību, ģeogrāfiju, bet arī ar celt-
niecību, ainavu arhitektūru, gidu 
un vēl daudzām citām profesijām. 

mailto:info@yfu.lv
http://www.yfu.lv
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Ēriks Bauers,
sporta metodiķis

19. maijā norisinājās tradi-
cionālais nūjošanas pārgājiens 
Āraišos, kurš pulcēja piecdes-
mit nūjotājus no visas Latvijas. 
Vistālāk braukušais dalībnieks 
uz Āraišiem bija ieradies pat no 
Ventspils puses. 

Šogad dalībniekiem nūjoša-
nas pārgājienā tika piedāvātas 
trīs garuma distances. Īsākajā 
distancē (7,5 km) “Atpūtas ap-
lis” varēja piedalīties nūjošanas 
iesācēji un “Āraišu Leģendas” 
spēles dalībnieki. Maršruts 
veda cauri skaistākajiem Āraišu 
apkārtnes objektiem (Ezerpils, 
Āraišu vējdzirnavas, Baznīca, 
Karātavu kalns, Zviedru priede, 
Āža krogs u.c.). 

Nūjotāji vasaru sagaida Āraišos
Vidējā distance (12 km) “Ve-

selības aplis” deva iespēju da-
lībniekiem pirms skaisto Āraišu 
vietu apmeklēšanas pārbaudīt 
spēkus Jungas gravas līkločos.

Garākā distance šogad bija 
16 km “Izturības pārgājiens”, 
kurā dalībnieki pārbaudīja savu 
izturību, dodoties cauri Jungas 
gravai, gar skaisto viesu namu 

Sanda Salmiņa,
Amatas novada pašvaldības
Āraišu arheoloģiskā parka
muzejpedagoģe

Laikā no 7. Līdz 10. jūnijam 
Āraišu arheoloģiskajā parkā 
notika zinātniskas un vēsturi 
izzinošas aktivitātes. Paralēli 
viduslaiku pils arheoloģiskajai 
izpētei notika eksperimentālās 
arheoloģijas seminārs.

Arheoloģiskie izrakumi no-
tika Dr.  hist. Artūra Tomsona 
vadībā. Četras dienas Āraišu 
viduslaiku pils teritorijā izraku-
mos darbojās Latvijas mākslas 
akadēmijas studenti, kas veica 
praktisko darbu kursā „Arheo-
loģijas teorija un prakse”. Tika 
izpētīts 20  m2 laukums vidus-
laiku pils priekšpils teritorijā. 
Izrakumu laukumā tika atrastas 
viduslaikiem raksturīgas senlie-
tas – arbaleta bultas gals, dzelzs 
apkalums, kaltas dzelzs naglas, 
keramikas fragmenti un pārtikā 
lietoto dzīvnieku kauli, iegūti 
dažādi paraugi. Iegūto materiā-
lu vēl apkopos un analizēs pēt-
nieki, un tas papildinās šobrīd 
zināmo par Āraišu viduslaiku 
pili un tās priekšpils izmanto-
šanu. 

Nedēļas nogalē Meitu salā 
notika arī eksperimentālās ar-
heoloģijas seminārs. Tā mēr-
ķis bija Meitu salas brīvdabas 
ekspozīcijas papildināšana ar 
divām krāsnīm un tās pasargā-
jošām koka nojumēm. Blakus 
bronzas laikmeta mājoklim 
tika izbūvēts bronzas laikme-
ta pavards ar māla apmali. Tā 
iedvesmas avots ir Brikuļu ap-
metne Ideņos, kurā atklāti vai-
rāki pavardi un konstatēts, ka 
tajos gatavoja gan pārtiku, gan 
vajadzības gadījumā kausēja 
bronzu. Savukārt blakus vēlā 
dzelzs laikmeta namam izbūvē-

“Laimes ligzda”, tālāk gar “Sesī-
ļu ponijiem” uz eglēm ieskauto 
viesu namu “Eglaines”, noslē-
dzot savu nelielo ceļojumu pie 
Ainavu kraujas, kur dalībniekus 

sagaidīja transports atpakaļce-
ļam uz Āraišu ezerpili.

Finišā visi dalībnieki varēja 
baudīt gardo lauku zupu un da-
līties ar sajūtām par piedzīvoto.

ta dzelzs ieguves krāsns. Šobrīd 
zināms, ka tādas izmantotas 
laika posmā no 2. līdz 13. gad-
simtam. Semināra noslēgumā 
Artūrs Tomsons kopā ar „Lat-
vijas arheoklubu” demonstrēja 
bronzas kausēšanu improvizē-
tā akmens pavardā. Kad abas 
krāsnis būs izžuvušas, notiks 
abu krāšņu izmēģināšana, taču 
turpmāk tās jau lieliski papildi-
na dažādu laikmetu brīvdabas 
ekspozīciju Meitu salā. 

Eksperimentālās arheolo-
ģijas semināru vadīja viens no 
aktīvākajiem eksperimentālās 
arheoloģijas attīstītājiem Lat-
vijā Artūrs Tomsons.  Darbus 
veica amatnieki Einārs Dumpis, 
Andris Roze, biedrības „Lat-
vijas arheoklubs” pārstāvji un 
citi vēstures entuziasti. Darbu 
veikšanu bez Amatas novada 
pašvaldības finansiāli atbalstīja 
arī Valsts Kultūrkapitāla fonds. 

Izrakumi un eksperimentālās arheoloģijas seminārs 
Āraišu arheoloģiskajā parkā

Gan arheoloģisko izpēti, gan 
vēstures izzināšanu ar arheolo-
ģiska eksperimenta palīdzību 
Āraišu arheoloģiskais parks cer 

vā veidā un dod vērtīgas atziņas 
ne vien pētniekiem, bet ir inte-
resanta un dzīva arī apmeklētā-
jiem. 

turpināt arī nākamajos gados 
un nostiprināt to kā nozīmīgu 
parka darbības virzienu. Šādā 
veidā vēsture tiek izzināta dzī-

Latvijas Mākslas akadēmijas studenti izrakumu laukumā

Eksperimentālās arheoloģijas semināra dalībnieki strādā pie metālu kausējamo krāšņu izveides
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Sabīne Mieze,
tūrisma attīstības 
un sabiedrisko attiecību speciāliste

14. jūlijā Zaubes savvaļas kulinārais fes-
tivāls jau trešo reizi aicina ikvienu izbaudīt 
KOŠO DABAS GARŠU visā tās krāšņumā. 
Tas būs īsts garšu un sajūtu piedzīvojums 
ikvienam – no košas gadatirgus atmosfēras 
līdz izsmalcinātām vakariņām zem Zaubes 
ozoliem. Dažādās festivāla zonās katrs spēs 
atrast tieši sev visbaudāmāko – garšu, aina-
vu, mūziku vai sajūtu.

GARŠU EKSPERTU PARKS – maksas 
zona, kurā būs iespēja baudīt, bet ar mēru, 
un uzzināt daudz jauna par veselīgo un da-
bisko, bet interesantā un aizraujošā veidā. 
Šeit savu produkciju nogaršot piedāvās 
rūpīgi izvēlēti gardumlietu ražotāji, savu-
kārt dietologs Andris Brēmanis stāstīs par 
sezonālo dabas velšu pielietojumu veselīgā 
uzturā un kopā ar apmeklētājiem arī paga-
tavos kādu veselīgu ēdienu. Kas gan būtu 
festivāls bez radošajām darbnīcām! Mēs, 
protams, nevaram sacensties ar dabu tās 
izdomā, krāsu, formu un garšu daudzvei-
dībā, bet, pārdomāti un mērķtiecīgi izman-
tojot dabas resursus, varam uzplaukt košāk 
un tajā pašā laikā kļūt harmoniskāki gan ar 
sevi, gan dabu. Radošo darbnīcu ietvaros 
būs iespējams krāšņoties ar pašu radītām 
dabas materiālu rotām; aizsapņoties, ka-
mēr rokas gremdējas pirmatnējās sajūtās, 
mīcot mālus; sapņus noķert sapņu ķērāju 
darbnīcā un izveidot mandalu unikālā vei-
dā – ar “Lauku tējām”. Festivāla apmeklētāji 
iepriekš piesakoties, varēs izgatavot savas 
bungas kopā ar Nilu un Maiju Īlēm. Garšu 
ekspertu parkā norisināsies arī profesio-
nālu pavāru sacensības ar dalībniekiem no 
dažādām valstīm, un to laikā būs iespēja 
novērtēt profesionāļu varēšanu savvaļas 
produktu izmantošanā.  Neiztrūkstošs būs 

arī tautā iemīļotais konkurss “Labākā lauku 
torte”. Dabas harmonijas, skaņu un gaismu 
pilna būs arī festivāla koncertu daļa – gan 
pašiem mazākajiem gardēžiem ar Edgara 
Raginska trio «Baltie vilki», kas uzstāsies 
ar tematisku programmu: “Meža dziesmas”, 
gan pieaugušajiem ar Nila Īles grupu «Ka-
nisaifa» īpašās noskaņās veidotu program-
mu no jaunā albuma “Aizturēt vēju”.

GARŠU TIRGUS atvērts visiem bez ie-
ejas maksas un īpaši patiks gadatirgu at-
mosfēras cienītājiem. Šeit tiksies garšīgu 
un skaistu lietu tirgotāji un dažādi, festivāla 
tematikai atbilstoši, ēdināšanas uzņēmumi. 
Pašdarbnieki un viesmākslinieki skatītājus 
un klausītājus priecēs ar muzikāliem, te-
atrāliem un deju priekšnesumiem. Arī šajā 
zonā padomāts par aktivitātēm bērniem. 
Kamēr pavāri turpat netālu mēģinās sas-
niegt savas izdomas augstāko latiņu, šeit 
jautrā un atbalstošā noskaņā visi kopā atra-
dīsim ātrāko kartupeļu mizotāju un rīvētāju 
un mazsālīto gurķīšu konkursā ar nogaršo-
šanas metodi izvēlēsimies košākās receptes 
autoru un īstenotāju. 

PIEDZĪVOJUMU GARŠA – teritorija 
aktīvākajiem festivāla apmeklētājiem – loka 
šaušana, Rupuču laivas, SUP’i, lielāki un 
mazāki četrkājainie cilvēku draugi – poniji 
izjādēm un zirgu rati izbraucieniem, kā arī 
citas izklaides ar brīvības sajūtu un adrena-
līna devu, ko sniedz dabas baudīšana.

GARŠĪGĀ MIERA KRASTS – piknika 
zona pie Lejasezera, kas iekārtota mierīgas 
atpūtas un iegādāto lauku labumu baudīša-
nai.

Festivālu vadīs improvizācijas talants, 
dažādu TV projektu un pasākumu vadītājs 
Mārtiņš Kozlovskis. Plašāk zināms kā Koz-
mens.

LEJASEZERA GARŠAS SVĒTKI – 
deviņkārtu mielasts zem Zaubes dižākā 
ozola, iegādājoties biļetes iepriekšpārdo-

Mazsālīto gurķīšu konkurss tiem, 
kuri laicīgi gatavojušies

Ja Tev ir sava recepte visgardākajiem, krauk-
šķīgākajiem un, protams, košākajiem mazsālīta-
jiem gurķīšiem, tad šis konkurss ir tieši Tev! Pil-
nīgi noteikti un pat obligāti Tev, ja Tava recepte 
paredz izmantot šovasar ievāktos vietējos gar-
šaugus. Lai piedalītos konkursā, Tev gurķīši jāie-
sāla tā, lai vispiemērotākais laiks to nogaršošanai 
būtu tieši festivāla dienā un turp jānogādā trīs lit-
ru burkā. Esi gatavs savu recepti atklāt konkursa 
žūrijai un  degustētājiem – festivāla Garšu tirgus 
zonas apmeklētājiem.

Visi konkursa dalībnieki saņems pārsteiguma 
balvas, bet īpaši godalgoti tiks pieci, visaugstā-
kajiem garšu, krāsu un noformējuma kritērijiem 
atbilstošāko gurķīšu sālītāji.

Kartupeļu mizošanas un 
rīvēšanas sacensības ikvienam

Sapulcini komandu vai nāc viens un mēs 
noskaidrosim, cik ātrā laikā noteikts skaits 
cilvēku var nomizot un sarīvēt vienu kilo-
gramu kartupeļu. Sacensības notiks Garšu 
tirgus zonā un dalība tajās ir bez maksas un 
bez iepriekšējas sagatavošanās. No sarīvē-
tajiem kartupeļiem turpat tiks ceptas kar-
tupeļu pankūkas, kuras nogaršot varēs visi 
festivāla apmeklētāji, bet šo sacensību dalīb-
niekiem būs iespēja izdarīt to pirmajiem un 
bez rindas. 

Katras sacensību kārtas uzvarētāji dāvanā 
saņems asākās un ātrākās rīves “Bjorn”, bet 
nākamo trīs vietu ieguvēji – virtuvē noderī-
gu aprīkojumu. 

Aicinām brīvprātīgos 
kļūt par daļu no festivāla 
organizatoru komandas 

Festivāla plānošanas un prog-
rammas sastādīšanas posms noslē-
dzies, taču lielākie darbi vēl priekšā. 
Festivāla veiksmīgai norisei veicam 
regulāru saziņu ar dalībniekiem, te-
ritorijas sagatavošanu, nepiecieša-
mo materiālu pasūtīšanu un sagādi, 
festivāla popularizēšanas pasāku-
mus un vēl daudz ko citu. Festivāla 
īstenotāju komanda priecātos savā 
pulkā redzēt entuziastiski noskaņo-
tus brīvprātīgos festivāla sagatavo-
šanas darbiem un tā norises laikā. 
Pieteikties iespējams, rakstot uz 
e-pastu: turisms@amatasnovads.lv 
vai telefoniski: 28681083.

Zaubes savvaļas kulinārais festivāls – košs un aizraujošs
Dabisku un veselīgu garšu 
un lietu tirgotāji aicināti 

pieteikties festivāla 
“Zaļajam tirdziņam”

Festivāla ietvaros Zaubes cen-
trā no  12.00 līdz 17.00 darbosies 
„Zaļais tirdziņš”. Aicinām pieteik-
ties Amatas un kaimiņu novadu 
zemniekus, amatniekus, mājra-
žotājus ar pašu audzētu, darinātu 
un ražotu produkciju. Tirgoties 
gribētāji var pieteikt savu dalību 
līdz 6. jūlijam, rakstot uz e-pastu 
ieva.dreibante@gmail.com, tālru-
nis uzziņām 26850417.

šanā. Šeit   savu meistarību izcelt savvaļas 
garšu viskošākās nianses kopīgi demons-
trēs   rūpīgi veidota svētku komanda, kurā 
apvienojušies profesionāļi no visa Amatas 
novada. Neatkārtojama atmosfēra, gar-
di un pārsteidzoši ēdieni – tas radīts īpaši 
jums reizē kā kompliments un pateicība 
dabai par to, ko tā mums dod, un kā mēs to 
protam izmantot. Pavāru komandu veido 
gan tādi izcili meistari kā dizaina viesnīcas 
“ANNAS HOTEL” restorāna “Kannas” šef-
pavārs Dzintars Kristovskis, kas prestižajā 
gardēžu ceļvedī “White Guide” šogad ie-
guvis 2.vietu kā labākais restorāns Latvijā, 
gan vietējie mednieki, mājražotāji un citu 
Amatas novada restorānu pavāri. 

Vakariņu laikā garšas paspilgtinās izlo-
ze, kurā kāds laimīgais iegūs tiešām pār-
steidzošu pārsteigumu no “Jonathan Resto-
rāns», bet vēl kāds – atpūtu kopā ar ģimeni 
viesu namā “Laimes Ligzda”.

ZAĻUMBALLE LABAS MŪZIKAS 
GARDĒŽIEM ar ballēšanos līdz rīta gais-
mai kopā ar grupu “Sestā jūdze”!

Vairāk par festivālu: www.wildfoodfest.lv.
Biļetes jau pieejamas: www.bezrindas.lv 

un www.bilesuserviss.lv
GARŠU EKSPERTU PARKS: pieaugu-

šajiem 5.00 EUR, skolniekiem: 2.00 eiro, 
pirmsskolas vecuma bērniem – bez mak-
sas. Cenā iekļauta ieeja zaļumballē.

GARŠU TIRGUS: bez maksas;
LEJASEZERA GARŠAS SVĒTKI: biļe-

tes uz šo festivāla daļu iespējams iegādāties 
tikai iepriekš pārdošanā. Līdz 8.  jūlijam: 
50.00 EUR, vēlāk: 70.00 EUR. Cenā iekļauta 
ieeja festivāla maksas zonā un zaļumballē.

ZAĻUMBALLE LABAS MŪZIKAS 
GARDĒŽIEM: 3.00 EUR;

PIEDZĪVOJUMU GARŠA: uz vietas, at-
karībā no izvēlētā pakalpojuma;

GARŠĪGĀ MIERA KRASTS: bez mak-
sas.

Konkurss “Labākā lauku torte”
Ņemot vērā iepriekšējos gados iemantoto lielo popularitāti 

festivāla apmeklētāju vidū,  arī šoreiz aicinām Amatas novada un 
kaimiņu novadu toršu meistares sacensties par Labākās lauku tor-
tes autores godu. Šis konkurss norisināsies Garšu ekspertu parkā, 
dienas otrajā pusē.

Konkursa “Labākā lauku torte” mērķis ir popularizēt lauku toršu 
cepšanas prasmes, veicināt to nodošanu no paaudzes paaudzē, kā 
arī uzsvērt dabīgo produktu izmantošanas nozīmi toršu gatavoša-
nā. Viens no galvenajiem uzsvariem un vērtēšanas kritērijiem ir, lai 
tortes pagatavošanā būtu izmantoti dabīgi produkti –  lauku olas, 
lauku piena produkti, sezonas dabas veltes. Tāpat tiks vērtēta tor-
tes garša, noformējums, sastāvdaļu oriģinalitāte un receptes stāsts.

Pieteikties konkursam var ikviens arī tad, ja kūku cepšana ir ti-
kai aizraušanās. Lai pieteiktos, lūgums sūtīt e-pastu, kur pastāstat 
par sevi un savu kūku cepšanas pieredzi, konkursam pieteikto tor-
ti, minot no kurienes cēlusies tās recepte. Pieteikšanās līdz 2. jūli-
jam uz e-pastu: turisms@amatasnovads.lv .

mailto:turisms@amatasnovads.lv
mailto:ieva.dreibante@gmail.com
http://www.bezrindas.lv


www.amatasnovads.lv12

Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Vēstis”                   “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, tālr. 64127935, e-pasts: amatasavize@amatasnovads.lv
Tirāža 3000 eksemplāri.  Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par informācijas saturu, atbild autors. Izdevums maketēts SIA “Autos”, iespiests SIA “Latgales druka”.

Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.
Paldies visiem, kuri iesaistījās šī izdevuma tapšanā!

Amatas novadā mūžībā aizgājuši

18.
jūnijā

Nodarbība “Emociju ietekme uz veselību un veselības 
uzlabošana” 
Amatas novada kultūras centrā Ģikšos no plkst. 18.00  
līdz 20.00

19. 
jūnijā

Nodarbība “Veselīga uztura priekšrocības un tā 
ietekme uz sirds un asinsvadu veselību”  
Zaubē, Zaubes kultūras namā no plkst. 18.00 līdz 20.00

20. 
jūnijā

Veselības diena Nītaurē. Pasākuma tēma “Cukura 
diabēts un kardioloģija” 
Nītaures Dienas aprūpes centrā no plkst. 9.00 līdz 12.00

Nodarbība “Emociju ietekme uz veselību un veselības 
uzlabošana” 
Skujenes Tautas namā no plkst. 18.00 līdz 20.00

26. 
jūnijā

Nodarbība “Emociju ietekme uz veselību un veselības 
uzlabošana” 
Nītaures kultūras namā no plkst. 18.00 līdz 20.00

27. 
jūnijā

Nodarbība “Kā atgūt enerģiju un možu garu” 
Amatas novada kultūras centrā Ģikšos no plkst. 15.30  
līdz 17.30

Nodarbība “Veselīga uztura priekšrocības un tā 
ietekme uz sirds un asinsvadu veselību” 
Amatas novada kultūras centrā Ģikšos no plkst. 18.00  
līdz 20.00

3.
 jūlijā

Nodarbība “Kā atgūt enerģiju un možu garu” 
Nītaures kultūras namā no plkst. 15.30 līdz 17.30.

Nodarbība “Veselīga uztura priekšrocības un tā 
ietekme uz sirds un asinsvadu veselību” 
Nītaures kultūras namā no plkst. 18.00 līdz 20.00

9.
jūlijā

Nodarbība fiziska darba darītājiem 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā no plkst. 18.00 līdz 20.00

10.
jūlijā

Nodarbība fiziska darba darītājiem 
Amatas kultūras centrā Ģikšos no plkst. 18.00 līdz 20.00

11.
jūlijā

Nodarbība “Kā atgūt enerģiju un možu garu” 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā no plkst. 15.30 līdz 17.30

Nodarbība “Veselīga uztura priekšrocības un tā 
ietekme uz sirds un asinsvadu veselību” 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā  no plkst. 18.00 līdz 20.00

13.
jūlijā

Nodarbība fiziska darba darītājiem 
Zaubes kultūras namā no plkst. 18.00 līdz 20.00

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

*Pasākumi tiek īstenoti ESF projektā
nr. 9.2.4.2/16/I/007 un ir 
apmeklējami bez maksas.

PAZIŅOJUMS
Sākot ar 25. maiju visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, 

tai skaitā Latvijā, sāk piemērot Vispārīgo datu aizsardzības 
regulu, kas paredz stingrākas prasības attiecībā uz personas 
datu publicēšanu. Tādēļ “Amatas Vēstīs” vairs nepublicēsim 
jaundzimušo un jubilāru sarakstus.

Kapusvētki Skujenē
1. jūlijā

Kosas kapos plkst.13.00
Krustkalnu kapos plkst. 14.00

Drabešu pagastā
Gunārs Robulis 

(11.12.1933.–02.06.2018.)
Jānis Plūcis 

(16.05.1935.–05.06.2018.)
Laima Rone

(07.10.1942.-14.05.2018.)

Zaubes pagastā
Brigita Siliņa 

(28.04.1936.-21.04.2018.)
Fjodors Bogdja 

(02.03.1969.-12.05.2018.)
Rita Brice 

(26.05.1934.-15.05.2018.)

Kapusvētki Nītaurē 
28. jūlijā

Nītaures Luterāņu kapos   
  plkst. 14.00
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