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 PASĀKUMU KALENDĀRS

19.
jūnijs

Vasaras ielīgošana kopā ar folkloras kopu ,,Ore’’
Kurināsim ugunskuru, dziedāsim un iesim rotaļās. 
Omulīgam kopābūšanas priekam ņemiet līdzi cienastu!
Ģikši, Putnu dīķis, plkst. 19.00. Bezmaksas pasākums

21. 
jūnijs

Trijās brīvības zvaigznēs ierakstīts gadsimts
(Skat. afišu)  Drabešu pagasts, “Ausmas” plkst. 18.00

23. 
jūnijs

Dievkalpojums ar svēto vakarēdienu
Ieeja  par ziedojumiem baznīcas ērģeļu atjaunošanai
Zaubes ev. lut. baznīca, plkst. 12.00

Līdz 20.
jūnijam

Skujenes pamatskolas bērnu darbu izstāde 
Skujenes pagasta bibliotēkā

Līdz 21.
jūnijam

Drabešu muižas Amatu mājas dalībnieku sezonas 
noslēguma darbu izstāde Līvu bibliotēkā

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Jolanta Sausiņa,
nodaļas “Araišu arheoloģiskais parks” 
vadītāja

Kopienas teātra projektā “Latvijas stāsti. 
Šekspīrs satiek Blaumani” un Āraišu arheo-
loģiskā parka pasākumā “Teātra un mūzikas 
MĒNESS EZERS” ar Valsts kultūrkapitāla 
fonda, Latvijas Kultūras ministrijas, Latvijas 
Nacionālā Kultūras centra (LNKC), Vidze-
mes Plānošanas reģiona atbalstu Āraišu ar-
heoloģiskajā parkā notiks vizuālā teātra es-
tētikā balstīta staigājamā izrāde LETTI, kura 
savu pirmizrādi piedzīvos 26. jūlijā.

Āraišu arheoloģiskā parka teritorija pār-
taps par spēles platformu vairāk nekā simts 
izrādes dalībniekiem, tā kļūstot par vienu no 
dalībnieku skaitā apjomīgākajām izrādēm 
kopienas teātra projektā. Dalībnieki ir vietē-
jās kopienas cilvēki un apkārtnes iedzīvotāji, 
kuriem šī izrāde ir liels izaicinājums, tāpat 
neierasts notikums tas būs Āraišu arheolo-
ģiskā parka darbībā.

Kopš Latvijas valsts dibināšanas ir pagāju-
ši simts gadi, tāpēc aktuāls paliek jautājums – 
kā vēsture ir ietekmējusi mūsdienu cilvēku? 
Kā tas ir ietekmējis mūs un kā mēs spējam 
godināt pagātni, kas mūs ir laika gaitā vei-
dojusi? Kā vēstures nozīmi uztver mūsdienu 
jaunatne?

Izrāde LETTI vēstīs par mūsdienu cilvē-
ku, kurš meklē savas saknes, par cilvēku, kurš 
meklē sevi caur sen aizmirstiem mītiem, ko 
glabā mūsu tauta, mūsu pašu miesa, mūsu 
zeme. Izrādes galveno stāsta līniju veidos pie-
cu jauniešu piedzīvotais pilnmēness naktī, ko 

uzskata par enerģētiski spēcīgu un emocio-
nāli piesātinātu laiku.

Izrādes laikā skatītāji kopā ar jauniešiem 
piedzīvos sešu stāstu virkni, kas notiks da-
žādās Āraišu arheoloģiskā parka teritorijas 
vietās, un atgriezīs laikos, kad radās pirmās 
universālās izpratnes par pirmajām pasaules 
uztveres formām. Skatītāji paši kļūs par iz-
rādes sastāvdaļu un kļūs par tiešiem liecinie-
kiem dažādu laiktelpu šķietamiem satikšanās 
mirkļiem, kas liks atgādināt pašiem sev par 
dabas klātesamību un kopienas sajūtu, kas 
veidojusi un turpina veidot Latvijas cilvēku.

Režija – Beatrise Zaķe (apvienība PERFO-
rācija), scenogrāfija – Pamela Butāne (apvie-
nība PERFOrācija), Dramaturģija  – Sandija 
Santa, komponists – Jānis Strapcāns, kustību 
konsultants – Jānis Putniņš, gaismu māksli-
nieks –  Reinis Smiltenis (Those Guys Ligh-
ting), balss – aktrise Inga Apine. Piedalās – 
Āraišu arheoloģiskā parka jaunizveidotais 
kopienas teātris, Amatas novada un Cēsu 
pilsētas deju kolektīvi, kori, jaunsargi.

Izrāde nav ieteicama cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem.

Izrāde notiks Āraišu arheoloģiskā parka 
veidotajā pasākumā “Teātra un mūzikas MĒ-
NESS EZERS”. MĒNESS EZERS ideja attīs-
tīta, sadarbojoties ar Vidzemes Augstskolas 
studentiem. 

Izrādes veidošanu atbalsta fonds “INI-
TIUM”, Latvijas Kultūras ministrija, LNKC, 
Vidzemes Plānošanas reģions, AS “Latvijas 
Valsts meži”, Valsts Kultūrkapitāla fonds un 
Amatas novada pašvaldība!

IZAICINĀJUMS DALĪBNIEKIEM UN 
SKATĪTĀJIEM – KOPIENAS TEĀTRA 
IZRĀDE “LETTI” ĀRAIŠOS

 19. jūnijā pasākums “Svinam Brīvību! EST & LV” aktivitāšu parkā 
“Meža kaujas” nenotiek.  Pasākums norisinājās 2. jūnijā.

22. jūnijā, pieminot Cēsu kauju notikumus, Drabešu pagastā notiks 
ziedu nolikšana kritušo karavīru piemiņai:
•	plkst. 9.15 pie Cēsu (Zemessardzes) rotas pieminekļa Drabešu pagastā
 (Pleskavas šosejas malā A2/E77 79. km),
•	plkst. 9.25 Ieriķos,
•	plkst. 9.40 pie Līvu pagastmājas.

Ir pagājis atkal viens darbīgs un radošs mā-
cību gads. Mēs, Skujenes pamatskolas bērnu 
vecāki, vēlamies pateikt lielu paldies visiem, 
kuri šo mācību gadu bērniem ir palīdzējuši 
padarīt interesantāku, iespējām bagātāku!

Paldies Amatas novada domei un Eli-
tai Eglītei par rasto iespēju nogādāt mūsu 
bērnus pirmdienās un trešdienās uz mūzi-
kas skolu Dzērbenē. Ar šo skolu sadarbība 
mums ir jau daudzus gadus un mūsu skolas 
audzēkņi arī mūsu skolas pasākumos var pie-
skandināt zāli ar klavieru, flautas, saksofona, 
vijoles, čella un ģitāras skaņām. Šī ir iespēja 
mūsu bērniem apgūt lieliskas prasmes un 
esam ļoti pateicīgi, ka novads mums atvieglo 
iespēju bērniem nokļūt uz šīm nodarbībām. 
Paldies sakām par Amatas novada “Veselības 
projektu”, kura gaitā mūsu bērni pirmdienās 
visa mācību gada garumā varēja braukt un 
apmeklēt peldēšanas nodarbības Priekuļu 

PATEICĪBA
baseinā bez maksas!

Sakām paldies par Drabešu muižas Amatu 
mājā īstenoto projektu “Reiz dzīvoja Āraišos”. 
Mūsu bērniem bija iespēja piedalīties animā-
cijas filmiņas tapšanā, zīmējot, apgleznojot 
stiklu, aužot, veidojot, mācoties stāstīt un 
darinot kokles. Paldies Andai Lukstiņai, In-
grīdai Batņai, Mārtiņam Žēperam par mūsu 
bērnu vizināšanu uz Drabešiem, lai varētu 
piedalīties šajā projektā.

Paldies Amatas novada mūzikas un 
mākslas skolai par iespēju mūsu bērniem 
apgūt zīmēšanu, gleznošanu un veidošanu 
uz vietas Skujenes skolā. Paldies lieliskajai 
mākslas skolotājai Ingrīdai Batņai par inte-
resanto mācīšanu, mudināšanu piedalīties 
dažādos konkursos, par vadāšanu uz intere-
santiem pasākumiem!

Turpinājums 4. lpp.

Priecīgus Līgo 
un 

lustīgus Jāņus!
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22. maijā domes sēdē tika 
lemts par:

•	Amatas	novada	pašvaldības	
2018. gada pārskata apstiprinā-
šanu;

•	 Amatas	 novada	 Drabešu	
Jaunās pamatskolas 2018. gada 
pārskata apstiprināšanu;

•	Amatas	novada	Amatas	pa-
matskolas 2018. gada pārskata 
apstiprināšanu;

•	 Amatas	 novada	 Skujenes	
pamatskolas 2018. gada pārskata 
apstiprināšanu;

•	Amatas	novada	Zaubes	pa-
matskolas 2018. gada pārskata 
apstiprināšanu;

•	 Amatas	 novada	 Spāres	 in-
ternātpamatskolas 2018. gada 
pārskata apstiprināšanu;

•	 Amatas	 novada	 Nītaures	
vidusskolas 2018. gada pārskata 
apstiprināšanu;

•	Amatas	novada	mūzikas	un	
mākslas skolas 2018. gada pār-
skata apstiprināšanu;

•	Amatas	novada	pašvaldības	
konsolidētā 2018. gada pārskata 
apstiprināšanu;

•	maksas	par	nešķirotu	sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu 
pārskatīšanu;

•	Amatas	novada	pašvaldības	
saistošo noteikumu “Sabiedris-
ko ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu sniegšanas un lietošanas 
kārtība Amatas novadā” apstip-
rināšanu (nav apstiprināti);

•	Amatas	novada	pašvaldības	
saistošo noteikumu “Par decen-
tralizēto kanalizācijas pakalpo-
jumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Amatas novadā” apstip-
rināšanu (nav apstiprināti);

•	 studiju	programmu	speciā-
listu noteikšanu stipendiju pie-
šķiršanai 2019. gadā;

•	 dzīvojamo	 māju	 apsaim-
niekošanas maksas atlikuma 
nodošanu māju pilnvarotajam 
apsaimniekotājam SIA “CDzP”;

•	 pašvaldības	 iestādes	 “Ama-
tas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas un Raunas novadu 
bāriņtiesa” locekles Elitas Cīru-
les atbrīvošanu no bāriņtiesas 
locekļa pienākumu pildīšanas;

•	 Āraišu	 ezera	 apsaimnieko-
šanas plāna apstiprināšanu;

•	dalību	Latvijas-Igaunijas	In-
terreg projektā;

•	pašvaldības	nekustamā	īpa-
šuma „Meža Ausmas”, Drabešu 
pagasts, Amatas novads, atsavi-
nāšanas procesa pabeigšanu;

•	pašvaldības	nekustamā	īpa-
šuma “Zariņi”-8, Ieriķi, Drabešu 
pagasts, Amatas novads, atsavi-
nāšanas procesa pabeigšanu;

•	pašvaldības	nekustamā	īpa-
šuma “Jaunjūgas 2”-3, Amata, 
Drabešu pagasts, Amatas no-
vads, atsavināšanas procesa pa-
beigšanu;

•	pašvaldības	nekustamā	īpa-
šuma „Drabešu Muiža”-3, Dra-
beši, Drabešu pagasts, Amatas 

Amatas novada pašvaldī-
ba ir saņēmusi SIA “ZAAO” 
2019. gada 25. aprīļa vēstu-
li Nr.  1.25/82 “Par maksas par 
nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu pārskatīša-
nu” (turpmāk – Vēstule) un tai 
pievienoto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas aprē-
ķina projektu, kā arī informāciju 
par maksas par atkritumu ap-
saimniekošanu apmēru dažādās 
Latvijas pašvaldībās.

Vēstulē norādīts, ka šobrīd 
gan Latvijā, gan arī apkārtē-
jās valstīs ir vērojama tendence 
ievērojami pieaugt maksai par 
nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu. SIA “ZAAO” 
pēdējo gadu laikā ir veikusi bū-
tiskas investīcijas atkritumu 
dalītās vākšanas infrastruktūrā, 
ievērojami paplašinot šī pakal-
pojuma pieejamību atkritumu 
radītājiem, un plāno šo darbības 
virzienu pilnveidot arī nākotnē, 
nodrošinot atkritumu dalītās 
vākšanas infrastruktūras pieeja-
mību aizvien tuvāk atkritumu 
radītāju dzīvesvietai. 

2016. gada 4. novembrī starp 
Amatas novada pašvaldību un 
SIA „ZAAO“ tika noslēgts lī-
gums, kas paredz SIA “ZAAO” 
pienākumu sniegt atkritumu 
apsaimniekošanas (tai skaitā sa-
dzīves atkritumu savākšana (tai 
skaitā atkritumu vākšana, šķiro-
šana un sajaukšana, lai tos pārva-
dātu), uzglabāšana, pārkraušana 
un pārvadāšana) pakalpojumus 
Amatas novada (turpmāk – Paš-
valdība) administratīvajā terito-
rijā (turpmāk – Līgums). 

Līguma 4.2. punkts nosaka 

gadījumus, kad SIA “ZAAO” 
ir tiesīga vērsties Pašvaldībā ar 
ierosinājumu pārskatīt maksas 
par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu apmēru, konkrētajā 
gadījumā, pamatojoties uz turp-
māk norādītajiem apsvērumiem, 
SIA “ZAAO” ieskatā ir iestāju-
šies Līguma 4.2. punktā norā-
dītie priekšnoteikumi maksas 
pārskatīšanai, un SIA  “ZAAO” 
lūdz palielināt maksu par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu, 
palielinot pakalpojuma mak-
sas daļu par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām 
darbībām, ko veic pirms atkri-
tumu reģenerācijas un kas sa-
mazina apglabājamo atkritumu 
apjomu, uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, pārkrau-
šanas un šķirošanas infrastruk-
tūras objektu uzturēšanu. 

Norādīts, ka maksas par sa-
dzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu palielināšana turpmāk ļaus 
nodrošināt saprātīgu balansu 
starp pakalpojuma kvalitāti Zie-
meļvidzemes atkritumu apsaim-
niekošanas reģionā kopumā un 
maksas apmēru par šāda rak-
stura pakalpojumu. Laikā, kopš 
iepriekš tika noteikta atkritu-
mu apsaimniekošanas maksu 
veidojošā komponente, proti, 
2017. gada 20. decembra, ir bū-
tiski pieaugušas ar pakalpojumu 
sniegšanu saistītās izmaksas, 
piemēram, vidējās darba algas 
pieaugums, degvielas izmaksas 
pieaugums par 18%, autotrans-
porta servisa pakalpojumu iz-
maksu pieaugums par 8% un 
citas ar pakalpojuma sniegšanu 
saistītās izmaksas. SIA “ZAAO” 
ieskatā tieši tāpēc ir pamatota 
nepieciešamība palielināt pakal-
pojuma maksas daļu par sadzī-
ves atkritumu savākšanu, pārva-
dāšanu, pārkraušanu, šķirošanu 
un citām normatīvajos aktos 
noteiktajām darbībām, ko veic 
pirms atkritumu reģenerācijas 
un kas samazina apglabājamo 
atkritumu apjomu, uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, 
pārkraušanas un šķirošanas in-
frastruktūras objektu uzturēša-
nu.

Maksas palielināšanas nepie-
ciešamība arīdzan cieši saistīta 
ar SIA “ZAAO” finanšu rādītā-
ju saglabāšanu tādā līmenī, lai 
arī turpmāk nodrošinātu SIA 
“ZAAO” kredītspēju ar mērķi 
laikus atjaunot pamatlīdzekļus 
un nodrošinātu uzņēmuma at-
tīstības perspektīvas. 

Ievērojot minēto, SIA 
“ZAAO” iesniegusi maksas par 
nešķiroto sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu aprēķina pro-
jektu, palielinot pakalpojuma 
maksas daļu par sadzīves atkri-
tumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un ci-
tām normatīvajos aktos noteik-
tajām darbībām, ko veic pirms 
atkritumu reģenerācijas un kas 
samazina apglabājamo atkritu-
mu apjomu, uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, pārkrau-
šanas un šķirošanas infrastruk-
tūras objektu uzturēšanu, ievē-
rojot šīs izmaksu komponentes 
īpatsvaru līdzšinējā maksas ap-
mērā. 

Līdz ar to maksa par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu 
turpmāk, ievērojot norādīto, būs 
16,87 EUR par 1m3 atkritumu 
(bez PVN), ko veidos:

1) maksa par sadzīves atkri-
tumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un ci-
tām normatīvajos aktos noteik-
tajām darbībām, ko veic pirms 
atkritumu reģenerācijas un kas 
samazina apglabājamo atkritu-
mu apjomu, par uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, 
pārkraušanas un šķirošanas in-
frastruktūras objektu uzturēša-
nu atbilstoši līgumam, kuru no-
slēgusi pašvaldība un atkritumu 
apsaimniekotājs, kā arī izmaksas 
to sabiedrības izglītības pasāku-
mu finansēšanai, kuri vērsti uz 
atkritumu radītāju izglītošanu 
atkritumu apsaimniekošanas 
jomā, – 10,04 EUR apmērā par 
1m3, ko apstiprina Pašvaldība;

2) Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas apstipri-
nātais tarifs par sadzīves atkri-
tumu apglabāšanu atkritumu 
poligonā “Daibe” – 6,83 EUR 
apmērā par 1 m3, kas aprēķināts, 
tarifa apmēru attiecinot uz vie-
nu kubikmetru, piemērojot koe-
ficientu 0,13.

Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21. pantu, Atkri-
tumu apsaimniekošanas likuma 
39. pantu, Amatas novada paš-
valdības 2014. gada 19. februāra 
saistošo noteikumu Nr.  3 „At-
kritumu apsaimniekošanas no-
teikumi Amatas novadā” 11.3., 
47. un 48. punktu, SIA „ZAAO” 
2019. gada 25. aprīļa vēstulē 
Nr.  1.25/82 norādītajiem aps-
tākļiem un maksas par nešķirotu 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas aprēķinu, saskaņā ar 
2019. gada 14. maija Finanšu un 
attīstības, Izglītības, kultūras un 
sporta un Sociālo, veselības un 
ģimenes jautājumu apvienoto 
komiteju sēdes lēmumu, Amatas 
novada dome tarifu ir apstipri-
nājusi 2019. gada 22. maija sēdē 
un tas stāsies spēkā 2019. gada 
1. augustā.

Par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas 
pārskatīšanunovads atsavināšanas procesa 

pabeigšanu;
•	pašvaldības	nekustamā	īpa-

šuma “Ēka 80. km”, Drabešu pa-
gasts, Amatas novads, atsavinā-
šanas procesa pabeigšanu;

•	pašvaldības	nekustamā	īpa-
šuma “Katrīnkalns - objekts A 
un B”, Drabešu pagasts, Amatas 
novads, atsavināšanas procesa 
pabeigšanu;

•	pašvaldības	nekustamā	īpa-
šuma „Jaunkausuļi”, Zaubes pa-
gasts, Amatas novads, atsavinā-
šanas procesa pabeigšanu;

•	Drabešu	pagasta	nekustamo	
īpašumu [..] un [..] zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu [..], 
[..] sadalīšanu;

•	 Zaubes	 pagasta	 nekustamā	
īpašuma [..] zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu [..] sada-
līšanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projek-
ta „Dūmāji”, Skujenes pagastā, 
Amatas novadā, apstiprināšanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
„Ausmas”, Skujenes pagastā, 
Amatas novadā, apstiprināšanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
„Briežkalni”, Skujenes pagastā, 
Amatas novadā, apstiprināšanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
„Kalna Sveiļi”, Skujenes pagastā, 
Amatas novadā apstiprināšanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Drabešu pagasta 
nekustamā īpašuma [..] sadalī-
šanai;

•	zemes	ierīcības	projektu	[..],	
Skujenes pagastā, Amatas nova-
dā apstiprināšanu;

•	zemes	ierīcības	projekta	ap-
stiprināšanu Skujenes pagasta 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Skujiņas” sadalīšanai;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Drabešu pagasta 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Endzeliņi” sadalīšanai;

•	zemes	ierīcības	projekta	ap-
stiprināšanu Zaubes pagasta  ne-
kustamā īpašuma [..] sadalīšanai;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Drabešu pagasta 
nekustamā īpašuma [..] sadalī-
šanai;

•	 ciema	 statusa	 piešķiršanu	
ciemiem “Agra” un “Amatciems”.

•	 grozījumiem	 Amatas	 no-
vada domes 17.04.2019. sēdes 
Nr.  5 lēmumā “Par zemes ierī-
cības projekta apstiprināšanu 
Drabešu pagasta nekustamo īpa-
šumu [..], [..] un [..] sadalīšanai 
un robežu pārkārtošanai”;

•	 grozījumiem	 Amatas	 no-
vada domes 17.04.2019. sēdes 
Nr.  5 lēmumā “Par zemes ierī-
cības projekta apstiprināšanu 
Drabešu pagasta nekustamo īpa-
šumu „Amata”, “Vilki”, “Purvi 4” 
un “Ērgļu ceļš-Silnieki”  robežu 
pārkārtošanai”;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekus-
tamā īpašuma “Ieriķu stacija” 
adreses piešķiršanu ēkām ar ka-

dastra apzīmējumiem 424600-
70221001, 42460070248015 un 
42460070248017;

•	 zemes	 nomas	 līgumu	 ap-
stiprināšanu;

•	Drabešu	pagasta	nekustamo	
īpašumu [..] un [..] robežu pār-
kārtošanu un sadalīšanu;

•	Drabešu	pagasta	nekustamā	
īpašuma „Baznīcas Bērzi” sada-
līšanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Drabešu pagas-
ta nekustamā īpašuma „Amatas 
Dzirnavas” sadalīšanai;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
„Krīvi”, Skujenes pagastā, Ama-
tas novadā apstiprināšanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
„Vīnes”, Skujenes pagastā, Ama-
tas novadā apstiprināšanu;

•	 Amatas	 novada	 Spāres	 pa-
matskolas nolikuma apstiprinā-
šanu.

Nākamā domes sēde – 
19.06.2019. plkst. 15.30

Amatas novada 
pašvaldības domes sēdē
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Amatas novada dome ar 
20.02.2019. sēdes lēmumu pie-
ņēma saistošos noteikumus 
Nr.  2 „Amatas novada pašval-
dības stipendiju piešķiršanas 
kārtība” (protokols Nr. 2, 1.§). 
Šo saistošo noteikumu mērķis ir 
sekmēt Amatas novada studējo-
šās jaunatnes atgriešanos Ama-
tas novadā, tādējādi nodrošinot 
Amatas novada pašvaldību un 
citas iestādes un uzņēmumus 
ar augsti kvalificētiem speciālis-
tiem.

Izvērtējot nepieciešamību 
un pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 27. punktu, Amatas novada 
pašvaldības 2019. gada 20.  feb-
ruāra saistošo noteikumu Nr.  2 
“Amatas novada pašvaldības 
stipendiju piešķiršanas kārtība” 
3. punktu, saskaņā ar 2019. gada 

Par studiju programmu 
speciālistu noteikšanu 
stipendiju piešķiršanai 
2019. gadā

14. maija Finanšu un attīstības, 
Izglītības, kultūras un sporta un 
Sociālo, veselības un ģimenes 
jautājumu apvienoto komiteju 
sēdes lēmumu Amatas novada 
dome 2019. gada 22. maija sēdē 
ir apstiprinājusi 2019./2020. mā-
cību gada atbalstāmo studiju 
programmu specialitātes stipen-
dijas piešķiršanai:

•	 	 viena	 stipendija:	 sociālās	
palīdzības organizators (profesi-
jas kods 3412 03),

•	 viena	 stipendija:	 pirms-
skolas izglītības skolotājs (profe-
sijas kods 2342 01).

Stipendiju piešķiršanas kār-
tība noteikta 2019. gada 20. feb-
ruāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Amatas novada pašvaldī-
bas stipendiju piešķiršanas kār-
tība”.

Ingrīda Lāce,
M. Vanagas muzeja vadītāja

Apritējuši  78 gadi, kopš no-
tika viena no smagākajām mūsu 
tautas traģēdijām – pirmā iedzī-
votāju masveida deportācija. 

Liels pārdzīvojums, sāpes un 
neziņa gan palikušajiem, gan 
aizvestajiem.

Visas ģimenes aizvešana līdz 
iekraušanas stacijai notiek vienā 
pajūgā vai kravas mašīnā, un ti-
kai iekraušanas stacijā ģimenes 
galvu nošķir no ģimenes, ievie-
tojot speciāli paredzētajos vago-
nos. 

No mūsu tagadējā Amatas 
novada teritorijas 1941.  gada 
14. jūnijā izsūtīja vairāk nekā 80 
cilvēkus. Viņu vidū daudzus “ļoti 
bīstamus pretpadomju elemen-
tus” – vecus ļaudis  un bērnus. 

No Drabešu pagasta 1941. ga-
da 14. jūnijā izsūta Jansonu, Brū-
veļu, Zariņu, Rupneru, Bambu, 
Lāču, Ēveļu, Jēkabsonu, Vanagu 
ģimeni. No Kārļu pagasta Gert-
neru, Blauu, Evertu ģimeni. No 
Kosas pagasta Putniņu ģimeni. 
No Sērmūkšu pagasta – Baro-
nu, Ozolu ģimeni. No Skujenes 
pagasta – Ābelu, Medņu,Puriņu, 
Lazdiņu ģimeni, vēl  K. Kalniņu 
un A. Līcīti. No Ķēču pagasta – 
Gavariņu, Melkusu ģimeni, vēl  
K. Zosuli, A. Vārnu un K. Ozolu. 
No Nītaures pagasta – Kitenber-
gu ģimeni. No Zaubes pagasta – 

Māris Ķēniņš,
Nītaures vidusskolas direktors

Mācību process Nītaures 
vidusskolā ir  izzinošs un in-
teresants. Praktiskas nodarbī-
bas notiek gan skolā, gan ārpus 
skolas. Nākamajā mācību gadā 
skolā turpinās darboties trīs lie-
li Eiropas Savienības finansēti 
projekti: „Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīs-
tībai”, „Karjeras atbalsts  vispā-
rējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” un Erasmus+ projekts 
„Laužot sienas”. Šajos projektos 
tiek organizētas mācību ekskur-
sijas uz muzejiem un  citām sko-
las sadarbības iestādēm, kurās 
skolēni  vēro, izzina, darbojas 
paši,  tiekas ar  dažādu nozaru 
speciālistiem. Aizgājušajā mācī-
bu gadā notika 22 mācību eks-
kursijas, tai skaitā uz Cēsu Vēs-
tures un mākslas muzeju, Sveču 
darbnīcu, Mazo brīnumzemi, 
Cēsu koncertzāli, AHHAA cen-
tru Tartu pilsētā, sniedzot lielu 
ieguldījumu skolēncentrēta mā-
cību procesa organizēšanā un 
dzīvesprasmēs balstīta izglītības 
satura ieviešanā.

Kempinga, atpūtas vietas 
“Amatas upe” un aktivitāšu 
parka “Meža kaujas” saimnieki

Un mēs svinējām... – gan lat-
vieši, gan igauņi, gan vācieši, gan 
Amerikas latvieši (divi kungi 95 
gadu vecumā, kuri pirms gada 
atgriezušies dzimtenē, bet sa-
vulaik arī cīnījušies par tās brī-
vību), gan baltkrievi, gan somi! 
Ļoti dažādi ļaudis, bet visi pa-
teicīgi un priecīgi par mūsu Lat-
viju! Jo tautībai nav nozīmes, ja 
mīlam savu valsti!

Svētdien, 2. jūnijā, kad saule 
un siltums mūs vēl nelutinā-
ja,  Cēsu kauju simtgadei par 
godu notika sirsnīgi patriotisks 
pasākums pie Biržaku tilta (no 
māju nosaukuma, kur ir dzīvojis 
Cēsu Uzvaras pieminekļa autors 
Pauls Kundziņš). Galvenais vie-
sis – igauņu vēsturnieks Urmass 
Salo. Viņa vectētiņš bijis bruņu-
vilciena komandā tieši tad, kad 
1919. gada 5. jūnijā risinājās šie 
izšķirošie notikumi, kurus at-
cerējāmies. Pēc U.  Salo lekcijas 
Latvijas Strēlnieku apvienības 
Cēsu nodaļas vadītājs, atvaļināts 
pulkvežleitnants Ēvalds Krie-
viņš, kurš ir aizrautīgs vēstures 
noslēpumu atklājējs, stāstīja 
un rādīja par Cēsu kauju norisi 
militārajā ziņā. Īpašs prieks gan 
bērniem, gan pieaugušajiem 
bija iemēģināt veiksmi seno 

Jaunākā un vidējā vecuma  
skolēniem piedāvājam radoši un 
ar aizrautību darboties arī pēc 
stundām. Skolā darbojas tautas 
deju pulciņš, vokālais ansamblis, 
radošā studija, zinātnes pulciņš, 
sporta pulciņš, lasīšanas biedrī-
ba. Ar 1. septembri sāks darbu 
robotikas pulciņš, jo skola ir sa-
ņēmusi 10 jaunus ļoti kvalitatī-
vus robotu būvēšanas komplek-
tus. Tradicionāli ir vērienīgie 
skolas koncerti, kuros katram 
skolēnam – gan pirmklasnie-
kam, gan desmitās klases sko-
lēnam – ir iespēja parādīt savus 
talantus.

Vidusskolēniem piedāvājam 
iesaistīties daudzpusīgajā skolē-
nu līdzpārvaldes darbā – skolas 
pasākumu organizēšanā, sko-
las avīzes „Aleja” veidošanā un 
„Facebook” skolas mājaslapas 
uzturēšanā, skolas dzīves, tai 
skaitā mācību procesa attīstības 
veicināšanā.  Dzīves prasmes 
grāmatvedības jautājumos, liet-
vedībā, lietišķajā etiķetē un sava 
uzņēmuma vadībā vidusskolē-
niem palīdz attīstīt pašvaldības 
finansētais komercizglītības 
kurss „Esi līderis!”. Ar pašvaldī-

Volkovu un Tobes ģimeni.
Mūsu māju saimnieki lielākā 

daļa tiek nosūtīti uz Sverdlovskas 
apgabala Sevurallaga nomet-
nēm, bet sievietes, bērni un 
vecie cilvēki galvenokārt uz 
Kras nojarskas novada Biriļusu, 
Tjuh tjetas, Kanskas  rajonu. 

Neatgriezās neviens no mūs-
puses māju saimniekiem (ģime-
nes galvas). Lielākoties nāves cē-
lonis – nošaušana. Sibīrijā mirst 
arī daudzi vecie cilvēki un bērni.

No vairāk nekā 80 izsūtīta-
jiem amatiešiem Sibīrijā mira 41 
cilvēks. 

1941. gada 14. jūnija depor-
tācija notika lielā steigā, nedo-
mājot par to, kas ar izsūtītajiem 
notiks vēlāk, galvenais bija – pa-
domju varai “bīstamos elemen-
tus” aizvest no dzimtajām vie-
tām. 

Par 16 izsūtījumā (Krasnojar-
skas novada Tjuhtjetā) pavadīta-
jiem gadiem grāmatā “Veļupes 
krastā” raksta Melānija Vanaga. 
M.  Vanagas muzejs 2009. un 
2010.  gadā ierakstījis 18 Tjuh-
tjetas bērnu videointervijas. Šīs 
intervijas papildina grāmatā 
rakstīto. 

Muzejā arī ir intervija ar 
1941.  gadā izsūtīto Imantu 
Blauu. 

(Informācijas avots – grāma-
ta “Aizvestie – 1941. gada 14. jū-
nijs” Latvijas Valsts arhīvs, Rīga, 
2001., 804. lpp.) 

kara relikviju meklēšanā Vikto-
ra Bahmaņa prasmīgajā vadībā. 
Interesenti varēja aplūkot arī jau 
iegūtās trofejas – munīciju no 
Brīvības cīņu laikiem. Un, kad 
parādījās staltie puiši no militā-
rās vēstures rekonstrukciju klu-
biem četros dažādos formas tēr-
pos, ap viņiem sākās fotosesiju 
rosība, bet ne tikai – Aleksandrs 
Karo dalījās ar savām lieliskajām 
zināšanām par katru niansi viņa 
paša darinātajos tērpos. Tas bija 
patiešām interesanti! 

Uzzinājām tiešām daudz.
Ama tiešu ģimenes pat atzina, 
ka ir pārsteigums, cik īpaši no-
tikumi ir risinājušies tepat bla-
kus, un cik varam būt lepni par 
to. Pilnīga patiesība – jo vairāk 
pētīsim un interesēsimies, jo 
vairāk uzzināsim! Ikvienā vietā, 
katrā ģimenē atradīsies pārstei-
dzošs nezināmais un jaunieši 
kļūs Latviju mīlošāki, kas savu-
kārt būs milzu ieguldījums mūsu 
nākotnē! Vecāki un vecvecāki, 
stāstiet bērniem, meklējiet paši, 
un mūsu brīvībai būs vēl daudzi 
simti gadu! 

Skaists muzikāls piemērs bija 
Priekuļu novada vīru ansambļa 
“Neprāts” un akordeonistes In-
dras Kumsāres uzstāšanās. Ne-
prātīgi sirsnīgi skanēja gan sald-
sērīgās kareivju, gan visiem labi 
zināmās un sirdij tuvās “Latvijas 
laiku” dziesmas, kuras dziedā-

jām kopā ar vīriem. Arī izkus-
tēties tādā vēsā dienā jebkuram 
nāca par labu – sadalījāmies 
“karapulkos” un devāmies mežā 
“izcīnīt” Cēsu kaujas. Stīvēšanās 
ar vālēm uz baļķa, skrējiens pa 
trošu ceļu, ienaidnieka karoga 
sasišana – bija jautri jebkura ve-
cuma cīnītājam. Pēc izskriešanās 
“Meža kaujās” varen labi gāja pie 
dūšas “karavīru zupa”. Sildoties 
pie ugunskura un baudot brīniš-
ķīgo skatu uz tiltu un upi, vēl ilgi 
risinājās sarunas par pagātnes 
varonību, šodienas likstām un to 
risinājumiem. Un visjaukākais, 
ka, iespējams, pēc 100 gadiem 
līdzīgi tiks runāts, un tad mūsu 
laiks tiks slavēts kā labs un savā 
ziņā varonīgs, jo mēs zinām, kā 
izdzīvot arī šādos – globalizāci-
jas un vispasaules juku – laikos!   

Tā godinājām brīvību šajā 
dienā un darīsim to arī citās die-
nās – īpaši 22. jūnijā, kad  Cēsu 
Lejas kapos pie Augusta Jullas 
darinātā Cēsu kaujās kritušajiem 
varoņiem veltītā pieminekļa un, 
protams, pie Uzvaras monu-
menta noliksim baltus ziedus 
kā pateicību – baltajām, karā 
kautajām, tātad nemirušajām, – 
mūsu karavīru  dvēselēm!

Esiet laipni gaidīti gan svēt-
kos, gan ikdienā! Plašāka infor-
mācija: 26593677 (Ieva)

1941. gada 14. jūnijs– 
2019. gada 14. jūnijs

Svinam brīvību!

Nītaures vidusskolas saime aicina 
savā pulkā pirmklasniekus un 
10. klases skolēnus!

bas atbalstu vidusskolēniem ir 
iespēja iegūt arī B kategorijas 
autovadītāja apliecību. Skolotā-
jiem ir bagātīga pieredze skolē-
nu zinātnisko darbu vadīšanā. 
Katrs vidusskolēns mācību laikā 
izstrādā zinātniski pētniecis-
ko darbu par viņu interesējošu 
tēmu. Tas palīdz skolas absol-
ventiem turpmākajās izglītības 
gaitās veikt pētījumus, apkopot 
pētījumu rezultātus.

Skolēni tiek nodrošināti ar 
trīsreizēju ēdināšanu. Brīvpus-
dienas ir arī vidusskolēniem. 
Skolā darbojas pagarinātās die-
nas grupa jaunāko klašu skolē-
niem. 

Aizvadītais mācību gads Nī-
taures vidusskolas saimei paliks 
atmiņā ar ļoti labiem rezultātiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
– piecas 1. vietas, divas 2. vietas, 
trīs 3. vietas un piecas atzinī-
bas. Arī  9. un 12. klases topošo 
absolventu jau šobrīd  zināmie 
valsts pārbaudes darbu eksāme-
nu rezultāti  ir ļoti labi. 

Nākamais pirmklasniek un 
10. klases skolēn!  Pievienojies 
centīgu  un aktīvu skolēnu sai-
mei!
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Valda Miķelsone, 
Skujenes pamatskolas direktores vietniece 
audzināšanas jomā

30. maijā Skujenes pamatskolas 1.–8. 
klašu skolēni un skolotāji devās izzinošā 
mācību ekskursijā pa Vidzemes augstieni.

Rīta pusē dalījāmies divās grupās: 1.–
4. klases skolēni Rūdolfa Blaumaņa “Bra-
kos” izdzīvoja “Velniņu” darbus un ne dar-
bus, iejutās pasakas tēlos. Savukārt 5.–8. 
klašu skolēni brāļu Jurjānu “Meņģeļos” 
iepazina mūziķu dzīvi un darbu, dažādus 
pūšamos mūzikas instrumentus, mācījās 

tos noteikt un paši spēlēt, iepazina lauku 
sētu, kurā savulaik uzauga deviņi Jurjānu 
bērni. Abās Ērgļu puses senajās lauku sē-
tās skolēniem saistoši un interesanti aiz-
ritēja laiks. 

Tālāk mūsu ekskursija veda uz Gaiziņ-
kalnu – Latvijas augstāko vietu. Kalna ab-
solūtais augstums ir 311,94 m virs jūras 
līmeņa, relatīvais augstums – 61,6 m, tas 
stiepjas apmēram 1 km garumā un 650 m 
platumā. No kalna virsotnes vērojām 
gleznainās skatu panorāmas, baudījām 
sauli un vēju.

Gidu pavadībā iepazinām Kalsnavas 
arborētumu, kas ir viena no retajām vie-
tām Latvijā, kur var aplūkot vairāk nekā 
300  dažādu sugu un šķirņu skujukokus. 
Arborētumā gides mūs iepazīstināja ar 
atsevišķu sugu īpatņiem, tur priecājāmies 
par ziedošo ceriņu dārzu, krāšņo rodo-
dendru parku, paspēlējām paslēpes sku-
jeņu labirintā, bet peoniju kolekcijā jau  
ziedus raisīja cēlās un karaliskās peonijas.

Tā kā diena bija skaidra un saulai-
na, tad tiem, kuriem bija drosme uzkāpt 
25  m augstajā Krustkalnu skatu tornī, 
pavērās skats uz Krustkalnu rezervāta 
teritoriju. No tā drosmīgo acīm pavērās 
Madonas-Trepes vaļņa gravas nogāze, 
Dūku-Svētes ieplaka ar ezeriem, torņa 
“pakājē” saskatāmie ezeri – Mazais un 
Lielais Plencis. 

Mājupceļā, rezumējot maršrutu, seci-
nājām, ka ekskursijā tika aptverti visi mā-
cību priekšmeti no mūzikas un mākslas 
līdz sportam, neatstājot novārtā ne da-
baszinības, ne ģeogrāfiju, ne matemātiku, 
ne vēsturi, jo Gaiziņkalnā uzstādītais ak-
mens liecina, ka tur 1930. gadā viesojies 
trešais brīvās Latvijas prezidents Alberts 
Kviesis, pie Krustkalnu skatu torņa aug 
Kārļa Ulmaņa stādītais ozols, tika skaitī-
ti pakāpieni trepēm, kas ved Gaiziņkalna 
virsotnē, Vestienas ainavu apvidus deva 
iespēju vērot un izjust Latvijas īpašo da-
bisko krāšņumu.

Sindija Līkuma, 
Erasmus+ projekta BDW dalībniece

No 29. aprīļa līdz 3. maijam Nītaures 
vidusskolas skolēni Deivids Šulcs, Sana 
Brēmane, Diāna Medvedjeva, Sindija Lī-
kuma un skolotāji Elita Zvaigzne un Mā-
ris Ķēniņš projektā Erasmus+ „Breaking 
down walls” („Nojaucot sienas”) devās 
ceturtajā  īstermiņa apmaiņas vizītē uz 
Portugāles pilsētas Barreiro ASAS skolu.

Pirmajā projekta dienā visi tika iepa-
zīstināti ar skolu. Dziedot dziesmas, mūs 
draudzīgi sagaidīja sākumskolas skolēni. 
Iepazināmies ar nedēļas darba kārtību. 
Tika atrādītas arī katras valsts veidotās 
īsfilmas par projekta talismana Brolija ce-
ļojumiem pa šīm zemēm. Tika izspēlēta 
projektā izveidotā Scratch spēle. Mūs ie-
pazīstināja ar jauno Digital Cities aplikā-
ciju, kurā apkopota skolēnu vāktā infor-
mācija par katru dalībvalsti, un parādīja, 
kā ar to darboties. Skolēni, sadalījušies 
jauktās komandās, izpēlēja Kahoot spēli, 
un tieši latvieši bija tie, kuri vislabāk at-
minēja atbildes uz jautājumiem par dalīb-
valstīm. Skolēniem bija iespēja izspēlēt arī 
projekta laikā izveidoto kāršu spēli. 

Iveta Cinata, 
pirmsskolas grupas “Stārķīši” skolotāja

Mācību gada nogalē Skujenes pamat-
skolas pirmsskolas grupu āra aktivitāšu 
laukumā tika realizēta skolotājas Daigas 
Šveides ideja par Sajūtu taku. Ideju rea-
lizēja un Sajūtu takas iekārtošanā darbu 
ieguldīja pirmsskolēnu vecāki un krustve-
cāki. 

Pateicoties ģimenēm, tika sagādāti 
materiāli posmu izveidei, kā arī dažādi 
dabai draudzīgi materiāli Sajūtu takas 
posmiem: ēveļskaidas, priežu un egļu čie-
kuri, kastaņi, priežu mizu mulča. Takas 
pilnveidošana vēl turpināsies un tiks pa-
pildināta ar oļu, jūras smilšu, koka bum-
biņu, ripu un sūnu posmiem. Mazuļi jau 
tagad labprāt ar basām pēdām iziet taku 
un priecājas par sajūtām. 

Paldies vecākiem par ieguldīto laiku, 
darbu un finansējumu. Lai vairojas prieks 
un ir gandarījums gan maziem, gan lie-
liem!

Turpinājums  no 1. lpp.

Paldies projektam “Skolas soma” par 
bērniem sagādāto iespēju apmeklēt teātra 
izrādes, doties izzinošās ekskursijās.

Paldies direktorei Andai Lustiņai par 
īstenotajiem Erasmus+ projektiem, caur 
kuriem mūsu bērniem ir bijusi iespēja 
doties uz dažādām Eiropas valstīm, gūt 
iespaidus, mācīties un aktivizēt valodu, 
iegūt jaukus draugus!

Mācību ekskursija

Projekta “Nojaucot sienas” vizīte Portugālē

Otrajā dienā mēs viesojāmies EB 2/3 
pamatskolā, kur mūs ar dziesmām sagai-
dīja ļoti talantīgi skolēni. Šeit tika lasītas 
arī leģendas no projekta laikā izveidotās 
Pasaules leģendu grāmatas. Vēlāk mēs 
devāmies ekskursijā uz Portugāles gal-
vaspilsētu Lisabonu, kur apskatījām Že-
ronimas klosteri, kurā apglabāts slavenais 

jūras braucējs Vasko da Gama, pilsētas 
centru, kā arī pilsētas panorāmu no kuģīša 
Težu upē. Šajā ekskursijā iepazinām pilsē-
tas interesanto vēsturi.

Trešajā dienā skolēniem bija iespēja 
visu dienu pavadīt savās viesu ģimenēs 
un iepazīt tās tuvāk. Šajā ļoti saulainajā 
un karstajā dienā daļai bija iespēja doties 

pie Atlantijas okeāna un izbaudīt to pir-
mo reizi. Citi devās uz Cabo Espichel ragu 
un izbaudīja skatu uz okeānu no turienes. 
Bija iespēja apmeklēt arī Oceanario de 
Lisboa, kurā varēja redzēt lielas zivis un 
citus jūras iemītniekus milzīgos akvāri-
jos. Diena ģimenēs pagāja ļoti sirsnīgā 
gaisotnē.

Ceturtajā dienā projekta dalīb nieki 
devās uz Setubalas pilsētu. Devāmies iz-
braucienā ar mazu kuģīti, visi bija sajūs-
mā redzēt delf īnus ūdenī rokas stiepiena 
attālumā. Vakarā norisinājās lielās atva-
du vakariņas ar tradicionālākajiem por-
tugāļu ēdieniem. Portugāļu skolēni bija 
sagatavojuši arī īpašu teātra uzvedumu, 
iekļaujot dalībvalstu leģendas.

Pēdējā dienā no rīta skolēnu uzdevums 
bija papildināt daudzkultūru digitālo žur-
nālu ar iespaidiem par vizīti Portugālē –
Barreiro, Lisabonā, Setubalā. Un tad jau 
bija pienācis laiks atvadīties no savām 
jaukajām, sirsnīgajām viesģimenēm un 
jauniegūtajiem draugiem, lai dotos at-
pakaļ uz Latviju. Mājās atgriezāmies ar 
labām emocijām un saules stariem pie-
pildīti.

PATEICĪBA

Sajūtu taka 
Skujenes 
pamatskolā

Paldies Amatas novadam, Skujenes pa-
gasta pārvaldniecei Vitai Demešenkovai 
un Skujenes pārvaldes šoferītim Gunta-
ram Zeilem par atsaucību un bērnu vadā-
šanu visur, kur vien bijusi vajadzība.

Paldies visiem mūsu skolas skolotā-
jiem un darbiniekiem par ieguldīto darbu 
mūsu bērnu izglītošanā, par interesantu 
mācību gadu, par to, ka mūsu bērni ir 
drošībā un aprūpēti!

Paldies, paldies, paldies... Tā varam 

turpināt un turpināt! Mēs tiešām esam 
bezgala pateicīgi visiem, visiem, kas ir 
saistīti ar mūsu bērniem!

Gaidīsim atkal interesantiem notiku-
miem bagātu jauno mācību gadu!

Paldies!
Visu vecāku vārdā – 

Skujenes pamatskolas 
vecāku padomes pārstāvji

Latvijas komanda pie Težu upes. Fonā Zelta tilts un Jēzus Kristus statuja Lisabonā.
Foto: Elita Zvaigzne

Skolēni ieklausās muzeja gides stāstījumā un gatavi muzicēt
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Valda Miķelsone, 
direktores vietniece 
audzināšanas jomā

Mācību gadu noslēdzām 
kopā ar vecākiem 31. maijā ar 
liecību izsniegšanu, koncertu 
un apbalvojumu pasniegšanu. 
Skolēni sniedza koncertu un sa-
ņēma balvas par panākumiem 
mācībās, sportā un aktivitāti ār-
pusstundu darbā. 

Par centību mācībās balvā 
grāmatas saņēma Jēkabs Šķer-
bergs un Leo Edvards Baumanis 
(2. kl.), Dans Baumanis un Mar-
kuss Zaharovs (3.  kl.), Sindija 
Līga Brunzāte, Guntis Felkers, 
Marts Matīss Nagainis (4.  kl.), 
Eva Medne (5.  kl.), Linda Bor-
mane (6. kl.). 

Skolas ceļojošo balvu “Kāp-
nes” par izaugsmi mācībās (vi-
dējās atzīmes kāpums, salīdzi-
not ar iepriekšējo semestri +0,8 
balles) saņēma Samanta Karīna 
Bebriša no 8. klases.

Naudas prēmiju saskaņā ar 
“Kārtību, kādā tiek izteikta at-

zinība skolēniem par sasnie-
gumiem mācību gada laikā”, 
saņēma Jēkabs Šķerbergs, Leo 
Edvards Baumanis, Dans Bau-
manis, Dārta Brunzāte (3. kl.), 

Dina Ivanova 
un projekta komanda

Tā saucas “Nītaureņu” pro-
jekts, kura mērķis ir 2019. gadā 
uzsākt ieviest jauniešu ikdienā 
mobilā darba ar jaunatni me-
todes, tādējādi attīstot darba ar 
jaunatni sistēmu Amatas nova-
dā. 

Galvenās aktivitātes: jaunie-
šu attīstību veicinošu aktivitāšu 
organizēšana (personības izaug-
smes aktivitātes, līdzdarbošanās 
vietējās kopienas labā, āra vides 
aktivitātes), darbā ar jaunatni 
iesaistīto izglītošana un jaunu lī-
deru meklēšana. Aktivitātes no-
tiek no 2019. gada marta līdz šī 
gada septembra beigām. 

Mobilo darbu ar jaunatni at-
tīstām, balstoties uz mūsu pie-
redzē gūtajām atziņām, projekta 
noslēgumā plānojam apkopot 
priekšlikumus mobilā darba ar 
jaunatni sekmīgākai ieviešanai. 

Kā padarīt vasaru aizraujo-
šāku? 

Gan jau katram vasaras sāku-
mā radies jautājums - ko darīt 
vasarā, kādiem darbiem ļauties, 
lai ne vasara, bet arī nākotne 
būtu spožāka? Vasara ir īstais 
laiks, lai ļautos gan atpūtai, gan 
pievērstos lietām, kuras skolas 
laikā paslīd garām. Beidzot var 
pa īstam pievērsties savām inte-
resēm, draugiem, ģimenei un ci-
tām aktivitātēm. Taču ir arī vērts 
nedaudz iziet no savas komforta 
zonas un paplašināt pieredzi, ra-
dot un īstenojot idejas, kas var 
palīdzēt ne tikai sev, bet arī ci-
tiem!

Vēlamies ieskicēt virzienu, 

kurā vari padomāt par to, kā iz-
mantot savu vasaras brīvlaiku:

•	 vasaras	 nometni	 tu	 vari	
noorganizēt pats. Izdomā tēmu, 
kas interesē tevi un tavus drau-
gus, izdomājiet dienas plānu – 
diskusijas, radoša darbošanās, 
atpūta – un ļaujieties izzināt pa-
sauli kopā;

•	 kopīga	 sportošana	 var	 būt	
tava šīs vasaras iedvesma – skrie-
šana, peldēšana, riteņbraukšana, 
joga vai pat akrobātika (vismaz 
nostāšanās špagatā). Kopā var 
panākt labākus rezultātus – ie-
saisti draugus un atbalstiet cits 
citu uz foršiem rezultātiem;

•	 ieteikumi	 skolas	 dzīves	 un	
mācību uzlabošanai – vasaras 
sākumā, kad vēl nav aizmirsies 
skolas gads, sanāciet kopā ar kla-
sesbiedriem un skolasbiedriem, 
lai pārrunātu savu pagājušā gada 
pieredzi – kas jums patika, kas 
ne, ko vēlētos uzlabot un ko vē-
laties izdarīt nākamajā mācību 
gadā. Iesniedziet šīs idejas skolas 
vadībai un iestājieties par savām 
tiesībām uz kvalitatīvu izglītību;

•	 veido	 videoblogu	vai	 raks-
ti atziņas un novērojumus par 
notiekošo tavā dzīvesvietā. Bieži 
vēlamies skatīties tikai uz to, kas 
notiek citur, un aizmirstam, ka 
tepat blakus notiek daudz inte-
resanta;

•	 pārgājieni	 ir	 labs	 veids,	 kā	
iepazīt dabu, sakopot vai, tieši 
otrādi, novērst haotiskās domas, 
lai ļautos vienkāršam piedzīvo-
jumam dabā;

•	 izveido	kādu	vides	objektu,	
kas atgādinātu par tev svarīgo;

•	 jaunas	valodas	apguve;
•	 īstenots	 labdarības	 pro-

jekts;
•	 mūzikas	 instrumenta	 ap-

guve;
•	 piesakies	brīvprātīgajā	dar-

bā, piemēram, kādā slimnīcā, 
dzīvnieku patversmē vai organi-
zācijā, kuras darbību tu novērtē;

Kā „Nītaureņi” var palī-
dzēt?

Mēs vēlamies atbalstīt un ie-
drošināt jauniešus, kuri vēlas 
pilnveidoties un uzsākt kādu 

Iespējas Amatas novada jauniešiem

Mācību gada noslēgums Skujenes pamatskolā

Markuss Zaharovs, Sindija 
Līga Brunzāte, Guntis Felkers, 
Marts Matīss Nagainis, Gustavs 
Jevstigņejevs (5. kl.), Eva Med-
ne, Linda Bormane, Anna Zīle 

Lukstiņa (7. kl.).
Lielākā daļa skolēnu saņēma 

uzslavas par piedalīšanos ār-
pusskolas sporta pasākumos un 
sacensībās, mācību olimpiādēs. 

projektu vai konkrētu aktivitā-
ti. Esam gatavi palīdzēt tik, cik 
mūsu spēkos, – sniedzot mums 
pieejamos resursus un daloties 
pieredzē. Aicinām sazināties ar 
mums par jebkuru jūsu ideju, ko 
vēlaties īstenot. 

No savas puses varam pie-
davāt dažādus veidus, kā iesais-
tīties brīvprātīgajā darbā – visi 
laipni aicināti mums palīdzēt 
izzināt Nītauri – vasaras perio-
dā bieži brauksim pie cilvēkiem, 
intervēsim nītauriešus, ieska-
tīsimies Nītaures likteņstāstos. 
Tāpat apzināsim Nītaures diž-
vietas  – interesantas ainavas, 
kokus, gravas, pakalnus, ezerus 
un upes. Ja vēlies pievienoties 
šajās ekspotīcijās, kā tās sau-
ca Vinnijs Pūks, tad sazinies ar 
mums! Interesanti būs ne tikai 
Nītaures jauniešiem, bet arī ci-
tiem, kuriem interesē daba, vēs-
ture un sabiedrība. 

Vasarā „Nītaureņi” plāno iz-
sludināt ideju konkursu, kurā uz 
finansiālu stipendiju varēs pre-
tendēt idejas, kas veltītas vai nu 
personiskajai izaugsmei, vai ide-
jas, kuras īstenojot, ieguvēji būtu 
plašāka sabiedrība. Aicinām se-
kot līdzi informācijai.

„Nītaureņu” kolekcijā ir 
daudz un dažādas spēles, kuras 

vasaras brīvlaikā jaunieši ir laip-
ni aicināti draugu vai ģimenes 
lokā spēlēt, pirms tam iepriekš 
ar mums sazinoties par jums 
vēlamo laiku. Mūsu kolekcijā ir 
dažādas galda spēles – stratē-
ģiskas un izklaidējošas, zināmas 
un pavisam jaunas. Tāpat esam 
iegādājušies un izveidojuši āra 
spēles, kas veicina gan sacensī-
bu garu, gan raisa smieklus un 
jautrību.

„Nītaureņi” var palīdzēt ar in-
formāciju par dažādām Latvijas 
organizācijām un aktivitātēm, 
ko tās piedāvā. Tāpat varam in-
formēt un meklēt organizācijas, 
kas palīdz iesaistīties brīvprātī-
gajā darbā gan Latvijā, gan ārze-
mēs. Būsim ļoti priecīgi palīdzēt 
tev atrast jaunas iespējas!

Lai jums krāšņa vasara! Vēla-
mies novelēt starp ballītēm un 
ikdienas pienākumiem, atrast 
laiku, lai izdarītu ko vērtīgu un 
paliekošu sabiedrības labā!

Šis raksts tapis projekta «Ie-
spējas Amatas novada jaunie-
šiem» ietvaros. Projekts īstenots 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts prog-
rammas 2018. gadam valsts bu-
džeta finansējuma ietvaros.

Īpaši lepojamies ar tautas bum-
bas sacensību komandām, kuras 
pārveda mājās 3. un 1. vietas 
diplomus un medaļas no starp-
novadu skolu sacensībām, par 
Veronikas Vasilaki 2. vietu starp-
novadu pavasara krosā, Gintas 
Strazdas panākumiem starpno-
vadu vieglatlētikas sacensībās 
(3. vieta lodes grūšanā), Annas 
Lukstiņas un Samantas Rones 
panākumiem Dzērbenes balvas 
slēpošanas sacensībās (3.  vieta 
savās vecuma grupās), Lindas 
3.  vietu 6. klašu informātikas 
olimpiādē.  Gandarījums par 
1.–4. un 5.–9. kl. deju kolektīvu 
skates rezultātiem un 5.–9.  kla-
šu deju kolektīva piedalīšanos 
lieluzvedumā “sa DZIEDAM, sa 
DANCOJAM” Vidzemes kon-
certzālē “Cēsis”; par sešgadnie-
ces Ievas Bērziņas iegūto 2. vietu 
vokālistu konkursā “Cēsu Cālis 
2019”. 

Paldies sakām pašvaldībai par 
ieguldījumu un vecākiem par at-
balstu un sadarbību!

Nītaureņu aktivitāšu teltī šī gada 26. maijā. Foto no arhīva
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Jolanta Sausiņa, 
“Araišu arheoloģiskais parks” 
vadītāja

Noslēdzot pirmo pusgadu 
Āraišu arheoloģiskajā parkā, 
varam atskatīties uz paveikta-
jiem darbiem ar gandarījumu. 
Realizējot Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu „Kultūra, 
vēsture, arhitektūra Gaujas un 
laika lokos”, pašvaldība ir veikusi 
nozīmīgas investīcijas, lai sagla-
bātu, atjaunotu un arī paaugsti-
nātu Āraišu arheoloģiskā parka 
pieejamību sabiedrībai, radot 
jaunus, mūsdienīgus pakalpoju-
mus un sekmējot vietas poten-
ciāla pilnvērtīgu izmantošanu.

Viens no projekta darbiem 
ir tuvu nobeigumam – apmek-
lētāju centra ēkas būvniecības 
darbus plānots pabeigt jau jūni-
jā. Paralēli tiek strādāts pie ēkas 
satura piepildīšanas –  vēstures 
ekspozīcijas sagatavošanas un 
tūrisma informācijas punkta 
lab iekārtošanas. 

Ielūkojoties ekspozīcijas vei-
došanā, vēlamies uzsvērt, ka šī 
būs pirmā reize Āraišu arheo-
loģiskā parka vēsturē, kad oriģi-
nālie Āraišu ezerpils priekšmeti 
(vairāk nekā 80) no 9.–10.  gs. 
apbūves būs skatāmi vienkopus, 
speciāli veidotā pastāvīgā ekspo-
zīcijā. 

Āraišu arheoloģiskā parka vēsturisko materiālu otrā dzīve
Te būs iespēja iepazīties ar 

lielākās latviešu maztautas – 
seno latgaļu – dzīvesveidu, uz-
zināt par pasaules notikumiem 
tajā laikā, kā arī iepazīt arheo-
loga Dr. hist., Dr. hist. h.c. Jāņa 
Apala ceļu līdz ezerpils mājokļu 
rekonstrukcijai. Te būs apkopoti 
nozīmīgākie notikumi un fakti 
par Āraišu ezerpili. 

Veidojot ekspozīciju, tiek do-
māts par skolēnu programmām 
un piedāvājumiem ģimenēm ar 
bērniem. Tāpat ceram, ka vietē-
jai sabiedrībai arī būs interesanti 
atskatīties uz notikumiem, par 
kuriem pašiem ir vēl dzīvas at-
miņas.

Paralēli apmeklētāju cen-
tra izveides darbiem aktīvi tiek 
realizēti citi lielāki un mazā-
ki projekti. Viens no tādiem ir  
sadarbība ar Latvijas Mākslas 
akadēmijas topošajiem jaunās 
mākslas vēstures speciālistiem, 
kuri jau otro pavasari ir cītīgi 
pastrādājuši. 

Aprīļa beigās Āraišu arheo-
loģiskā muzejparka teritorijā 
esošajā valsts nozīmes arheo-
loģijas piemineklī Āraišu mūra 
pilī atsākās zinātniskas izpētes 
darbi, kas norisinājās arheologa 
dr. hist. Artūra Tomsona vadībā.

2019. gada aprīlī izpētītais 
3x5 m lielais laukums tika iemē-
rīts blakus 1980. gados Dr. hist., 

Dr. hist. h.c. Jāņa Apala vadībā 
pētītajam laukuma pilsdrupu 
iekšienē, to ZR daļā, tādējādi 
turpinot ievērojamā pētnieka ie-
sākto darbu.

Izpētes laikā vairāku metru 
platībā tika atsegts pagalma bru-
ģis, ko tika nolemts saglabāt.

Izrakumu gaitā tika iegūts ap-
stiprinājums agrākajām ziņām, 
ka pils iekšpagalmā, domājams, 
vietumis pastāvējušas vieglas 
konstrukcijas koka celtnes, par 
ko liecināja ievērojams dau-

dzums māla apmetuma ar koka 
šķiedras nospiedumu. 

Iegūtie atradumi ir nozīmīgi 
gan pils apdzīvotības datēju-
mam, par ko liecina 13.–14. gs. 
arbaleta iedzītņa bultas gals, 
13.–16. gs. bruņukrekla kniedē-
tais riņķītis, 14.–16. gs. sudraba 
feniņš, 13.–16. gs. ripas kera-
mikas un akmens masas trauku 
fragmenti. 

Izpētes laikā atrastie dzīvnie-
ku un zivju kauli ļaus precizēt zi-
ņas par pils iemītnieku diētu un 

saimniecību. Jau šobrīd skaidrs, 
ka pils iemītnieku pārtikā domi-
nējuši sīklopi un cūkas. 

Virs bruģa atrastā rotaslieta – 
14.–15. gs. bronzas zvārgulī-
tis – papildina mūsu izpratni arī 
par vietējo iedzīvotāju klātbūtni 
Āraišu pilī.

Sagatavošanā un vērtēšanā ir 
nodots pāris projektu, kas vērsti 
tieši uz vēsturisko materiālu iz-
pēti, lai veidotu ciešāku saikni ar 
zinātniekiem un apmeklētājiem. 

Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un 
sabiedrības informēšanas nodaļa

Ir sācies skolēnu brīvlaiks, 
tādēļ Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests (VUGD) aici-
na vecākus pārrunāt ar bērniem 
piecus jautājumus par drošību, 
lai vasara būtu piedzīvojumiem 
bagāta un tiktu aizvadīta bez lie-
kām rūpēm un raizēm.

Ik gadu vasarā notiek vairā-
ki nelaimes gadījumi. Aizvadītā 
gada statistika liecina, ka vasaras 
mēnešos atpūta pie ūdens traģis-
ki beidzās 51 cilvēkam, to skaitā 
arī diviem bērniem, kuri noslīka. 
Savukārt 55 cilvēki, tostarp arī 
vairāki bērni, apmaldījās mežā 
un pašu spēkiem nespēja  no tā 
izkļūt.

Kopumā 2018. gadā uguns-
grēkos gāja bojā 81 cilvēks, no 
kuriem trīs bija bērni, cieta 302 
cilvēki, no kuriem 23 bija bēr-
ni, bet izglābts tika 381 cilvēks, 
kuru skaitā 30 bija bērni.

Kā uzvesties, atpūšoties pie 
ūdens?

Peldēties ieteicams tikai ofi-
ciālajās peldvietās (par to lieci-

Anete Eglīte,
tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Leģendas vēsta, ka pirms tūk-
stoš gadiem mūsu senči saprata 
koku valodu, bēra kalnus un cēla 
pilis ezeros. Viena no senākajām 
ezerpilīm slējās tieši Āraišu eze-
rā.

2016. gadā tika izveidots vie-
nota tūrisma galamērķa zīmols 
Āraišiem, sasaistot Āraišu ar-
heoloģisko parku, Āraišu baz-
nīcu, vējdzirnavas, kultūrvēs-
turisko ainavu, Drabešu muižas 
Amatu māju, naktsmītnes, gidus 
u.c. pakalpojuma sniedzējus.

Iedzīvinot zīmolu, ir izveido-
ta spēle “Āraišu leģendas”, kas ra-
dusies, iedvesmojoties no Āraišu 

na zīme “Peldēties atļauts”). Ja 
tuvumā nav šādu peldvietu, tad 
tādās peldvietās, kuru krasts ir 
lēzens, ar cietu pamatu, bez lie-
las straumes un atvariem. Bēr-
niem var ļaut rotaļāties ar pie-
pūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi, 
matracīši, bumbas u.c.), peldē-
ties tik tālu, cik pieaugušais var 
labi redzēt un nepieciešamības 
gadījumā var ātri piesteigties pa-
līgā. Visdrošāk būs, ja pieaugu-
šais atradīsies ūdenī starp krastu 
un dziļumu. Nodarbojoties ar 
kādu no ūdens sporta veidiem 
vai vizinoties ar laivu, kuteri vai 
kādu citu peldlīdzekli, obligāti 
jāvelk glābšanas vestes.

VUGD atgādina, ka pie 
ūdens tilpēm uz mirkli nepieska-
tīts bērns var pakļūt zem ūdens 
un noslīkt. Piemēram, pie mājas 
dīķi bieži kļūst par traģē dijas ie-
meslu, tāpēc bērnu nedrīkst at-
stāt pagalmā bez pieskatīšanas, 
ja tajā ir izveidots dīķis vai pie-
pūšamais baseins. VUGD aicina 
vecākus apzināties, ka atrašanās 
ar bērnu pie ūdens nav atpūta, 
bet gan divkāršs darbs, jo bērni 
bez pārtraukuma ir jāuzmana 
visu laiku.

Turpinājums 7. lpp.

leģendām. Spēle ietver populā-
rākās apskates vietas un šogad 
norisināsies jau trešo gadu pēc 
kārtas.

Ar jauniem uzdevumiem  un 
aktivitātēm 8. jūnijā aizvadīts 
spēles “Āraišu leģendas” šī gada 
atklāšanas pasākums Āraišu 
arheoloģiskajā parkā. Tā bija 
aktīva un pozitīvām emocijām 
bagāta diena. Gan lielajiem, gan 
mazajiem spēles dalībniekiem 
bija iespēja parotaļāties kopā 
ar haskijiem no dodkepu.lv un
iepa zīties ar īpaši aizraujošu 
sporta veidu – kanikrosu. Cau-
ri Āraišu arheoloģiskā parka 
vēsturei un leģendām izveda 
arheoloģiskā parka gids, savu-
kārt Drabešu muižas Amatu 
mājā dalībniekus sagaidīja Inese 

Roze, iepazīstinot dalībniekus ar 
to, kas ir tapis un top Drabešu 
muižas Amatu māja. Āraišu vēj-
dzirnavās dalībnieki iepazinās 
ar maizes tapšanas procesu un 
vējdzirnavu vēsturi. Dalībnieki 
uzzināja, kādas leģendas slēpj  
varenā Zviedru priede un Āraišu 
baznīca. 

Iepazīt Āraišu kultūrvēsturis-
kos objektus un vietas, apmeklēt 
dažādus pasākumus Āraišos un 
krāt spēles punktus, “Āraišu le-
ģendu” spēlē ir iespēja līdz pat 
oktobrim. Spēles noslēgumā 
aktīvākie dalībnieki saņems lie-
liskas balvas no vietējiem uzņē-
mējiem un mājražotājiem.

Plašāka informācija par spēli 
atrodama mājaslapā www.araisi.
com.

Spēles “Āraišu leģendas” jaunā sezona 
atklāta

Bērnu drošība vasarā: 
5 jautājumi, kas 
jāpārrunā ar bērniem

Foto: Unda Paula Lauberga Foto: Unda Paula Lauberga

http://www.araisi.com/?fbclid=IwAR0Uh7BnOwlTI_ixjVD-WizsnOcHQRUSNvskyCmOyx5zai7ynD3Adcl8ZfI
http://www.araisi.com/?fbclid=IwAR0Uh7BnOwlTI_ixjVD-WizsnOcHQRUSNvskyCmOyx5zai7ynD3Adcl8ZfI
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Ēriks Bauers,
sporta koordinators un metodiķis 

26. maijā Līvos tika dots starts jaunajai 
pludmales volejbola sezonai “Amatas kauss 
2019”. Turnīrs norisinās jau piekto sezonu. 
Arī šogad dalīb niekiem iespēja startēt divās 
līgās – “Sporta līga” un “Atpūtas grupa”. 

Sporta Līgā startē pieredzējušākie da-
lībnieki, kur tiek veikts kopvērtējums un 
da lībnieki sacenšas par čempionu kausu, 

ieskaitē ņemot četrus labākos posmus. Sa-
censības norisinās Līvos, Nītaurē un Ģik-
šos. 

Savukārt jaunums “Atpūtas grupā” – 
katra posma uzvarētāji saņem ceļazīmi jeb 
“wild card” uz finālu 11. augustā. Ja koman-
da uzvar divreiz, tad ceļazīmi saņem posma 
otra labākā komanda. Balvas atpūtas gru-
pas finālā nodrošinās sporta preču veikals 
“Fans” Cēsīs. Atpūtas grupā piedalās visi 
pludmales volejbola spēles entuziasti.  

Zināms, ka būs arī jauni čempioni, jo 
komanda “Gateris” – Artis Dricka, Vilniss 
Tinuss – vairs kopā nestartēs. 

Komandu skaits ir ierobežots (24) tāpēc 
aicinām dalībniekus pieteikties laikus, jo 
1. posms parādīja, ka spēlētgribētāju ir vai-
rāk, nekā varam uzņemt.

Paldies sakām turnīra atbalstītājiem: 
“Amatas novada pašvaldība”, “Livonia Cē-
sis”, “Studio Pizza”, “RedBull”, “FonoKlubs”, 
“Fans Cēsis”, “Veselības laboratorija”, “Vin-
nis”, kafija “Nilsson”, “Ozolkalns”. 

Pirmā posma rezultāti (Līvi):
Sporta līga:
1. “Vietējie” Aigars Kalniņš/Rihards 

Lazdiņš;
2. “Folleri” Pauls Ņikitins/Uldis Cirsis;
3. “17. jūnijs” Artis Dricka/Artūrs Špir-

ka.
Šoreiz aiz goda pjedestāla palika Kristo-

fers Kaņeps/Lauris Lauciņš.
Atpūtas grupa:
1. “Kaimiņi” Jurijs Durunda/Aleksejs 

Aleksējevs;
2. “Dopings” Edgars Jolkins/Tomass 

Meļņiks;
3. “Janīna” Klaudija Tijāre/Katrina Rie-

mere.
Ceturtā vieta meiteņu due tam “Spriga-

nās” Loretai Kirilovai/Martai Markovskai.

Alise Plaude,
projekta „Green Railways” 
sabiedrisko attiecību speciāliste, 
Vidzemes Tūrisma asociācija

Pēdējo gadu laikā Vidzemē 
un Dienvidigaunijā ir atjauno-
ti un izveidoti aptuveni 300 km 
velo un kājāmgājēju maršruti 
(green-ways), kas, izmantojot 
kādreizējās dzelzceļa līnijas, 
ļāvuši izveidot jaunus tūrisma 
objekus – sliežu velosipēdus un 
drezīnas. Projekta partneri divās 
dienās apkopoja izdarīto un ap-
skatīja dabā maršrutus, apsveica 
ar padarīto un vēlēja turpināt at-
tīstīt zaļos ceļus.

Maija noslēgumā projekta 
partneri un ieinteresētie no Lat-
vijas un Igaunijas tikās Valgā, 
lai pārrunātu Igaunijas – Latvi-
jas prokjektā „Green Railways” 
padarīto. Ceļš zīmīgi sākās Val-
kā/Valgā: viena pilsēta – divas 
valstis. 29. maija rīta agrumā visi 
devās uz Gulbeni, kur visi brau-
ciena dalībnieki varēja iepazīties 
ar izstādi „Dzelzceļš un tvaiks”. 
Lietus nevienu netraucēja izmē-
ģināt spēkus, lai iekustinātu dre-
zīnas, kā arī sliežu velosipēdu. 
Daudzi pirmo reizi apmeklēja 
Alūksnes Bānīša stacijas izstādi, 
kur dzelzceļa vēsture ir iedzīvi-
nāta dzīvesstāstos un laikmetu 
ainās, fotogrāfijās un videosiže-
tos. Igaunijas pusē, pie Harglas, 
dalībnieki izgājā „zaļā dzelzceļa” 
posmu, kur zīmīgi arī pie Harg-
las upes tilta tika uzstādīta in-
formatīva plāksne, kas vēsta par 
tilta vēsturi.

Vakarā Valgas stacijā projekta 
dalībniekus ar savu vizīti pago-
dināja Latvijas Republikas sa-

tiksmes ministrs Tālis Linkaits. 
Viņš atzina, ka dzelzceļš Latvijai 
ir vēsturiski nozīmīgs, tādēļ liels 
prieks un gods, ka vēsture tiek 
iedzīvināta ar zaļo ceļu tūrisma 
maršutiem.

Nākamā diena tika veltīta 
konferencei. Dzelzceļi tika ap-
skatīti no visām pusēm. Vēs-
turnieks Andris Biedriņš iepa-
zīstināja ar līnijām, kuras arī ir 
iespējams iztīrīt un pielāgot tū-
risma maršuta vajadzībām. Kā 
viens no svarīgākajiem un nozī-
mīgākajiem tika uzsvērts Rūjie-
nas–Meizakilas virziens. 

Liels paldies visiem projekta 
partneriem par padarīto, kā arī 
ieinteresētajām pusēm, kas ak-
tīvi ir piedalījušās projekta rea-
lizācijā un zaļo ceļu izveidošanā!

Projekta aktivitātes un arī 
zaļo ceļu attīstība turpināsies, lai 
dažādotu piedāvājuma klāstu, kā 
arī, lai uzlabotu jau esošās līnijas 
un informatīvos materiālus.

Anete Eglīte,  
tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz projekta tikšanās pasā-
kumu Valgā no Amatas novada 
devās tūrisma speciālistes Anete 
Eglīte un Dace Rubene, lai ie-
pazītos ar zaļo ceļu pieredzi un 
idejām, kā arī kopīgi atzīmētu 
projekta sasniegumus un apko-
potu paveikto. Amatas novada 
pārstāves atzina, ka aizvadītais 
divu dienu pasākums bija ļoti 
vērtīgs, jo tikai aizgūtas ne tikai 
jaunas idejas, bet arī nodibināti 
jauni kontakti.

2018. gada 28. oktobrī atklā-
jām Amatas novada zaļo ceļu, 

kopīgi dodoties nūjošanas pār-
gājienā un velo braucienā, pul-
cējot vairāk nekā 130 aktīvos 
interesentus. Lai gan zaļais ceļš 
ir atklāts un ikdienā pa to var 
ērti pārvietoties gan kājāmgājēji, 
gan velobraucēji, darbs pie zaļā 
ceļa attīstības neapstājas. Pos-
mu “Ieriķi – Gulbene” pašreiz 
ir iespēja uzsākt vilciena pietu-
rā Melturi, taču nākotne posms 
sāksies Ieriķu dzelzceļa stacijā. 
Pašreiz posms Ieriķi – Melturi 
6  km garumā nav izbraucams 
un ir nepieciešams veikt uzla-
bošanas darbus, lai posms tiktu 
savienots un ikdienā ērti izman-
tojams. Ieriķi kā posma sākums 
būs tūristiem pievilcīgāks, ap-
kārt ir izveidojusies infrastruk-
tūra – veikals, Ieriķu un Cecīļu 
dabas takas, kafejnīca, tūrisma 

ZAĻIE DZELZCEĻI PLĀNO NĀKAMOS DARBUS
informācijas centrs un degvie-
las uzpildes stacija un, protams, 
vēsturiskā Ieriķu dzelzceļa staci-
jas ēka. 

Pārvietojoties pa Amatas no-
vadā esošo zaļā ceļa posmu, va-
ram baudīt svaigo gaisu, mežu, 
pļavas, izmantot “Amatas laivas” 
piedāvātos pakalpojumus – velo 
un laivu nomu, čukču pirti, pik-
niku un telšu vietu. Ir iespēja 
iepazīties ar tuvākajiem apska-
tes objektiem – Āraišu vējdzir-
navām un Āraišu arheoloģis-
ko parku, kā arī citiem Āraišu 
apkārtnes apskates objektiem, 
atklājot Āraišu leģendas. Ārai-
šu arheoloģiskajā parkā pašreiz 
top jauns klientu apkalpošanas 
centrs un velobraucēju vajadzī-
bām tuvākajā laikā tiks uzstādī-
ta velosipēda remonta stacija. Ir 

iespēja doties piedzīvojumā ar 
haskijiem kopā ar dodkepu.lv. 
Lai zaļie ceļi attīstītos, aicinām 
ikvienu izmantot zaļā ceļa iespē-
jas, dalīties ar idejām un ierosi-
nājumiem! 

Sākusies pludmales volejbola sezona

Turpinājums no 6. lpp.

Pat uz minūti novēršot uzmanību 
no bērna, var notikt liela nelaime un 
viņš var iekrist ūdenī.

Kā rīkoties, ja notikusi nelai-
me? Kādos gadījumos jāzvana uz 
tālruni 112?

Nereti brīžos, kad notikusi nelai-
me, ne tikai bērni, bet arī pieaugušie 
apjūk un nezina, kā pareizi rīkoties 
un kur ir jāzvana, lai saņemtu palī-
dzību. Pieaugušajiem ir jāpārrunā 
ar bērniem rīcība situācijās, kad ir 
notikusi nelaime – jāpārrunā tas, 
kuros gadījumos ir jāzvana uguns-
dzēsējiem glābējiem uz tālruni 
112 un kāda informācija jāsniedz 
piezvanot, kā arī jāpārrunā iespēja-
mā rīcība situācijās, kad ir notikusi 
nelaime, bet nav pieejams telefons – 
tad ir jāmeklē tuvākais pieaugušais 
un jāizstāsta par notikušo.

Bērnu drošība 
vasarā: 
5 jautājumi, 
kas jāpārrunā ar 
bērniem

Foto: Nils Smelteris

Foto: Nils Smelteris

Sporta līgas goda pjedestāls
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2019. gada maijā 
Amatas novadā dzimuši 2 bērni 
Zaubes pagastā

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!

Sveicam Amatas novada
jubilārus!

Amatas novadā mūžībā aizgājuši

Inese Roze,
Drabešu muižas Amatu mājas 
vadītāja

Šogad pirmo reizi Amatu 
mājas meistari un audzēkņi ar 
saviem darinājumiem piedalījās 
Brīvdabas muzeja gadatirgū.

Lai nokļūtu līdz dalībai tir-
gū, darbi bija jāved uz atlasi, kur 
muzeja pieaicināti speciālisti rū-

Drabešu pagastā
Maiga Birziete              

(10.09.1938.–20.05.2019.)
Antoņina Liepiņa      

(01.09.1937.–18.05.2019.)
Nadežda Zavadska 

(11.06.1929.–30.05.2019.)

Skujenes pagasts
Leonora Bialkovska 

(23.08.1951.–14.05.2019.)
Austra Elvīra Liepiņa 

(21.06.1923.–06.05.2019.)

Kapusvētki Skujenē:
•	Kosas	kapos	7.	jūlijā	plkst.	13.00,
•	Krustkalnu	kapos	7.	jūlijā	plkst.	14.00,
•	Skujenes	kapos	4.	augustā	–	
   Dievkalpojums baznīcā plkst. 11.00, svētbrīdis kapos plkst. 13.00
•	Cieļu	kapos	11.	augustā	plkst.	14.30.

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā lai Tev palīdzētu.

Skumjā brīdī esam kopā ar Daci, no brāļa atvadoties.
Veikala “Pīlēns” kolektīvs

Drabešu muižas Amatu māja 
Brīvdabas muzeja gadatirgū

pīgi izvērtēja gan darbu kvalitāti, 
gan atbisltību gadatirgus noliku-
mam. 

Pavisam Amatu māju pār-
stāvēja deviņu pulciņu dalībnie-
ki un amatnieki – apmeklētājiem 
tika piedāvāti keramikas darbi, 
ādas apavi, filcējumi, mūzikas 
instrumenti, gleznotas stikla vit-
rāžas, tekstil mozaīkas tehnikā 
šūti darbi. 

Šogad gadatirgū piedalījās re-
kordliels dalībnieku skaits – vai-
rāk nekā 540 amatnieki un 185 
pārtikas tirgotāji.

Šogad tirgus notika 49. reizi, 
tradicionāli tā ir gan tikšanās 
un profesionālās pieredzes ap-
maiņas vieta amatniekiem  no 
visiem Latvijas novadiem un ār-
zemēm, gan amatniecības gada 
sasniegumu skate.

No cīruļa mācies dziedāt,
No baltā bērza augt,
No liepām ziedēt,
No saules – dot gaismu visām dienām.
      (K. Kalnietis)

Šogad 13. jūlijā Zaubes savvaļas kulinārajā festivālā būs 
stends “Ražots Amatas novadā”. 

Aicinām pieteikties Amatas novada zemniekus, 
amatniekus, mājražotājus ar pašu audzētu, darinātu 
un ražotu produkciju tirgošanai stendā vai pieteikt dalību 
pašiem ar savu stendu. 

Tirgoties gribētāji var pieteikt savu dalību līdz 5. jūlijam, 
zvanot pa tālruni: +371 29437407 (Baiba)

Vēl līdz 28. jūnijam ir ie-
spēja pieteikties Latvijas Meža 
īpašnieku biedrības (LMĪB) 
rīkotajam konkursam „Sakop-
tākais mežs”. 

Konkursa mērķis ir veicināt 
ilgtspējīgu meža apsaimnie-
košanu un apzināt labas mež-
saimniecības prakses piemērus 
privātajos mežos, kā arī veicināt 
sabiedrības izpratni par lauku 
kultūrvides saglabāšanu. 

Šogad konkursa balvu fonds 
sastāv no praktiski pielietojama 
motorinstrumenta jaunaudžu 
kopšanai un divām dāvanu kar-

tēm meža stādāmā vai dekora-
tīvā materiāla ieguvei, kas tiks 
sadalītas starp trīs visaug stāk 
novērtēto meža īpašumu saim-
niekiem. Tāpat arī trīs visaugs-
tāk novērtētie īpašnieki tiks no-
minēti prestižajai meža nozares 
gada balvai „Zelta čiekurs” no-
minācijā „Par ilgtspējīgu saim-
niekošanu”.

Konkursa laikā tiek apzināti 
labas mežsaimniecības prakses 
piemēri, izvērtējot meža īpaš-
nieku ieguldījumu produktīvu 
un noturīgu mežaudžu izveidē, 
kopšanas metodes, meža infra-

struktūru, zinātniski pamatotu 
metožu izmantošanu ilgtspējīgā 
meža apsaimniekošanā, ainavas 
elementu plānošanu, kā arī sa-
skarsmi ar kaimiņiem un pašval-
dību. Konkursa norises gaitā arī 
tiek veicināta sabiedrības izprat-
ne par to, ko nozīmē ilgtspējīga 
meža apsaimniekošana un kādēļ 
tā ir nepieciešama Latvijas me-
žos.

„Lai mūsu meži būtu ilgtspē-
jīgi, tie ir jākopj regulāri, ar lielu 
atbildību un ilgtspējīgu skatīju-
mu ikvienā darbībā. Tāpēc, ma-
nuprāt, ir svarīgi pateikt paldies 
tiem saimniekiem, kas pret savu 
mežu apsaimniekošanu izturas 
ar lielu rūpību un ikdienā cenšas 
izmantot zinātniski pamatotas 
metodes,” skaidro LMĪB valdes 
priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.  

Konkursa nolikums, papildu 
informācija par pieteikšanos un 
vērtēšanas kritērijiem pieejama: 
https://bit.ly/2K1TnbK.

Konkursa organizētāja ir Lat-
vijas Meža īpašnieku biedrība. 
Konkursa informatīvais sadarbī-
bas partneris ir portāls La.lv. 

Zane Ieviņa, Latvijas Meža 
īpašnieku biedrības organizētā 

konkursa „Sakoptākais mežs” 
projektu vadītāja

Līdz jūnija beigām var pieteikties 
konkursam “Sakoptākais mežs”

Ausma Sproģe           
(05.06.1942.–01.06.2019.)

Anna Šķestere            
(26.05.1931.–09.05.2019.)

Modris Keišs               
(30.09.1970.–07.06.2019.)

Nītaures pagastā
Valdis Ozoliņš        

(15.10.1967.–17.05.2019.)

Zaubes pagastā
Velta Skaidrīte Romančuka 
(08.07.1932.–29.05.2019.)

Foto: Inese Roze

https://bit.ly/2K1TnbK
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