
Aicinām Amatas novada mājražotājus piedalīties seminārā 
“Mājražošanas attīstības iespējas 

un sekmīgas darbības būtiskākie aspekti”!
Seminārs norisināsies 27. augustā plkst. 10.00 Jaunpiebalgas 

novada domē, Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā. 
Ar semināra programmu, lūgums iepazīties Amatas novada 

mājaslapā www.amatasnovads.lv. 
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 28381477 (Dace Kalniņa, 

Cēsu konsultāciju biroja vadītāja)

Anete Eglīte, 
tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Šī gada 13. jūlijā pulcējāmies 
Zaubes ezera krastos, kas bija 
pārtapuši savvaļas garšu piedzī-
vojumā. Festivāla programma 
bija garšām un emocijām bagāta, 
liekot gavilēt garšas kārpiņām, 
just līdzi sacensību un konkursu 
dalībniekiem, iesaistīties dažā-
dās aktivitātēs brīvā dabā. Šo-
gad festivāls pulcēja vairāk nekā 
5000 apmeklētājus.

Festivāla organizatore Eva 
Koljera norāda: “Festivāls ir par 
cieņpilnu attieksmi pret dabu, 

Izvirzīti “Amatas novada lepnums 2019” 
kandidāti

Lieliskā atmosfērā, bagātīgām garšām 
aizvadīts Zaubes savvaļas kulinārais 
festivāls

tās bagātību novērtēšanu un sa-
prātīgu izmantošanu, dalīšanos 
ar zināšanām un tradīciju turpi-
nāšanu.” Ar zināšanām un pār-
steidzošiem faktiem lekcijā par 
alternatīvo ēdienkarti, stāstot arī 
par slieku izmantošanu uzturā 
un cienājot apmeklētājus ar slie-
ku kūciņām, dalījās Ilga Gedro-
vica. Restorāns “Jāņoga” degus-
tācijai bija sarūpējuši skudru 
pastēti. Kam sliekas un skudras 
negāja pie sirds, tie guva zināša-
nas Vairas Kārkliņas lekcijā par 
dabas elementiem savvaļas au-
gos un to pielietojums veselības 
uzlabošanai. Biedrība “KUPLA” 
iepriecināja visus tos vīrus, kuri 

konkursu “Dansukker Labākā 
lauku torte 2019”. Tajā uz labā-
kās lauku tortes titulu preten-
dēja 24 dalībnieces no dažādām 
Latvijas malām, kuras piedāvāja 
apskatīt un nogaršot izcilas, ar 
izdomu ceptas tortes, protams, 
tā padarot žūrijas vērtēšanas 
dar bu sarežģītu. Žūrija – Ina 
Poliščenko, Sandra Ošiņa,  Aira 
Mellēna, Iveta Zariņa un Sandra 
Slavišena-Dorša – šo uzdevu-
mu lieliski izpildīja, un tika no-
skaidrota 2019. gada “Dansukker 
Labākā lauku torte” titula iegu-
vēja – Marija Krevica no Gulbe-
nes novada. 2. vietu ieguva Evija 
Ērmane-Timermane no Smilte-
nes, savukārt 3. vietu dalīja divas 
dalībnieces – Leon tīna Kaņepe 

no Balvu novada un Kristīne Ek-
bauma no Ādažu novada.

Paralēli toršu konkursam no-
risinājās arī profesionālo pavāru 
sacensības, kur par uzvaru cīnī-
jās piecas komandas. Aizraujošā 
cīņā uzvaru guva Latvijā dzīvo-
jošās brazīlietes Vanesas Rufo 
komanda. Žūrijas pienākumus 
veica Ingmārs Ladigs, Dzintars 
Kristovskis, Oskars Freiborns, 
Druvis Legzdiņš un Solvita Pa-
zāne.

Ingmārs Ladigs arī apmek-
lētājiem ļāva iejusties īsta pro-
fesionāla pavāra lomā, piedā-
vājot iespēju piedalīties “Dabas 
ugunskura” meistarklasē, gata-
vojot ēdienus uz grila.

Turpinājums 3. lpp.

Anete Eglīte, 
tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Lai pateiktu “paldies” un  go-
dinātu cilvēkus, kuri ar savu 
darbību sekmē Amatas novada 
attīstību un veido patīkamu dzī-
ves telpu mums apkārt, Amatas 
novada pašvaldība jau ceturto 
gadu organizē konkursu “Ama-
tas novada lepnums”. Godināsim 
labākos sava aroda, amata, rado-

šā darba veicējus, novada attīstī-
bas un pozitīvā tēla veidotājus.

Pretendentu pieteikšana ir 
bei  gusies. Viņus nominēja Ama-
tas novada domes deputāti, dar-
ba kolektīvi, reģistrētas biedrī-
bas un nodibinājumi, iestādes, 
uzņēmuma vadītāji (savas iestā-
des darbiniekus) un iedzīvotāju 
grupas (ne mazāk kā 5 cilvēki). 

Pieteikumus izvērtēja Ama-
tas novada pašvaldības izveidota 
konkursa komisija.

No 15. augusta līdz 30. sep-
tembrim ir atvērta publiskā bal-
sošana par izvirzītajiem preten-
dentiem. Iespēja nobalsot ir:
•	 elektroniski	Amatas	novada	

mājaslapā
 www.amatasnovads.lv,
•	 aizpildot	anketu	Ieriķu,	Līvu,	

Skujenes, Nītaures, Zaubes, 
Ģikšu bibliotēkās.

Turpinājums 3. lpp.

jau	 sen	 ir	 vēlējušies	 atšķetināt	
alus brūvēšanas vēsturi un no-
skaidrot, kā brūvēt alu mājās.

Festivāla diena un konkursi 
ritēja Māra Grigaļa vadībā. 

Priecājāmies gan par dabas 
veltēm, gan par cilvēku pozitīvo 
emociju bagātību. Festivāla ap-
meklētāji sacensību garu guva, 
piedaloties	 konkursos	 “Smeķī-
gākā brūkleņu zapte”, kur uzva-
ras laurus plūca Anete Zilvere, 
un konkursā “Veiklākais kartu-
peļu mizotājs un rīvētājs”, kur 
uzvaru svinēja Kristīne Bebre no 
Zaubes.

Par festivāla gaidītāko no-
tikumu noteikti varam minēt 

Foto: Normunds Kažoks
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Amatas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums Nr. 126
2019. gada 15. augusts 

 PASĀKUMU KALENDĀRS

23.
augusts

MĀLA DIENAS III. Veidot un ar mālu strādāt mācīs 
Ilze Andersone. Ieeja 5.00 EUR
Drabešu muižas Amatu mājā plkst. 18.00

24.
augusts

Amatas novada sporta un atpūtas svētki Līvos. 
(Skat. afišu 12. lpp.) 
Līvos, sākums plkst. 11.00

24.
augusts

Parka un dzejas svētki. Iepazīšanās ar Spāres muižas 
Rakstnieku parku, dzeja, mūzika un dāliju izstāde. 
Dzejas lasījumi, meistarklase un dzejolīšu rotaļas 
bērniem. Piedalās Arvīds Ulme, Agita Dragone, 
Jānis Tomašs, Eduards Kuks u.c.  Bez maksas.
Spāres muižas Rakstnieku parkā plkst. 11.00 
Netālu “Intos” visu dienu iespēja apskatīt vairāk nekā 
300	dāliju	šķirnes	un	aprunāties	ar	dārza	saimnieku.	

24.
augusts

55 gadu jubilejas salidojums Skujenes pamatskolā. 
Skujenes, bijušo Kaives un Ežu skolas darbinieku 
un skolēnu salidojums. Informācija un pieteikšanās: 
tālr. 26471215 (Valda), 29161391 (Anda).
Dalības maksa – 5.00 EUR
Skujenes pamatskolā plkst. 17.00

1. 
septembris

Ģimeņu sporta un zinību dienas svētki. Aicinātas 
ģimenes ar bērniem! Bez maksas.
Zaubes kultūras nama pagalmā 
(lietus gadījumā Kultūras nama zālē) plkst. 13.00

14. 
septembris

Gaujas Nacionālā parka Ceļotāju dienas
Gaidot ekspozīcijas oficiālo atklāšanu, īslaicīga 
izstādes atvēršana un ielūkošanās Āraišu arheoloģiskā 
parka apmeklētāju centrā. Ekskursijas Zvārtes ieža 
teritorijā. Sīkākai informācijai un citām aktivitātēm 
sekojiet www.amata.lv.
Āraišos, pie Zvārtes ieža

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Sākusies publiskā 
balsošana par 

“Amatas novada 
lepnums 2019” 

kandidātiem!

http://www.amatasnovads.lv
http://www.amatasnovads.lv
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Amatas novada dome 2019. 
gada 19. jūnija sēdē pieņēma lē-
mumu „Par  pabalsta pirmklas-
niekam	 piešķiršanu	 2019./2020.	
mācību gadā”.

Pabalstu pirmklasniekam 
vienu reizi ir tiesības saņemt 
ģimenei, kurā bērns 2019. gada 
1. septembrī uzsāk mācības pir-
majā klasē Amatas novada izglī-
tības iestādē. Pabalsta apmērs ir 
50,00 eiro.

Pabalsta pirmklasniekam sa-
ņemšanai bērna vecāks vai liku-
miskais pārstāvis no 2019. gada 

Amatas novada pašvaldības 
domes sēdē 24. jūlijā lēma par:

•	 saistošo	 noteikumu	 Nr.	 6	
“Amatas novada pašvaldības no-
likums” apstiprināšanu;

•	 Amatas	 novada	 pašvaldī-
bas amata vienību saraksta ap-
stiprināšanu;

•	 līguma	 slēgšanu	 ar	 valsts	
akciju sabiedrību “Latvijas 
dzelzceļš”	 par	 “Ieriķu	 stacijas”	
iegādi pašvaldības īpašumā;

•	 Elitas	 Eglītes	 ikgadējo	 ap-
maksāto atvaļinājumu;

•	 Elitas	 Eglītes	 ārvalstu	 ko-
mandējumu uz Kirgizstānu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 „Vec-
putni 2” nodošanu atsavināšanai 
un izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu;

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma „Elkulauks”, Skujenes 
pagasts, Amatas novads atsavi-
nāšanas procesa pabeigšanu;

•	 Amatas	 novada	 pašvaldī-
bas īpašumā esošās kustamās 
mantas – traktora MTZ-80, 
valsts reģ. Nr. T697LD, nodoša-

nu atsavināšanai un izsoles no-
teikumu apstiprināšanu;

•	 deklarētās	 dzīvesvietas	
anu lēšanu;

•	 finansējumu	projekta	“Pār-
vietojies Nītaurē droši – gājēju 
celiņš ar 3D norādēm” īstenoša-
nai;

•	 Nītaures	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma „Nātres” zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 
42680080027 sadalīšanu;

•	 zemes	vienības	daļas	lieto-
šanas	mērķa	noteikšanu	Zaubes	
pagasta nekustamajā īpašumā 
[..];

•	 nekustamā	 īpašuma	 lie-
tošanas	 mērķa	 maiņu	 Nītaures	
pagasta nekustamā īpašuma [..] 
zemes vienībā [..];

•	 Drabešu	 pagasta	 nekus-
tamā īpašuma “Drabešu inter-
nātskolas ēka Nr. 2” (NĪ kad. 
Nr.  42460050233) adreses mai-
ņu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma [..] adreses apstipri-
nāšanu;

Domes sēdē 27. jūlijā

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 

mācību gada atbalstāmo studiju 
programmu specialitātes stipen-
dijas	piešķiršanai:

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

•	 viena	stipendija:	pirmssko-
las izglītības skolotājs (profesijas 
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”.

Par studiju programmu speciālistu noteikšanu 
stipendiju piešķiršanai 2019. gadā

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Vec-
putni 2”, kadastra Nr. 42420050237, Amatas pagastā, Amatas nova-
dā, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar platību 5746 m2, izsoli. 
Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības mājaslapā 
www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka infor-
mācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa 
tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2019. gada 30. augustā plkst. 10.00 Amatas no-
vada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. 
Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar pilnva-
rotās personas starpniecību vai elektroniski uz e-pastu: maris.timer-
manis@amatasnovads.lv līdz 2019. gada 28. augusta plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 1600,00 EUR. Nodrošinājuma 
nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 160,00 EUR. Izso-
les solis – 100,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 20,00 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un da-
lības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas no-
vada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas 
Nr. 90000957242): 

SEB banka:  kods UNLALV2X; konts LV52UNLA0050000013301
AS Swedbank:  kods HABALV22; 
  konts: LV41HABA0551000289503.

Amatas novada pašvaldība izsludina kustamās mantas – traktora 
MTZ-80, valsts reģ. Nr. T697LD, izsoli.

Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības mājas-
lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāku 
informāciju par izsolāmo kustamo mantu iespējams uzzināt, sazino-
ties ar Amatas novada pašvaldības darbinieku Juri Susekli, tālrunis 
27867353.

Izsole notiks 2019. gada 30. augustā plkst. 12.00, Amatas no-
vada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. 
Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar pilnva-
rotās personas starpniecību vai elektroniski uz e-pastu: maris.timer-
manis@amatasnovads.lv līdz 2019. gada 28. augusta plkst. 17.00.

Kustamās mantas sākumcena 400,00 EUR. Nodrošinājuma nau-
da – 10% no izsolāmās mantas nosacītās cenas, t.i., 40,00 EUR. Izso-
les solis – 20,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 10,00 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un da-
lības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas no-
vada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas 
Nr. 90000957242): 

SEB banka: kods  UNLALV2X; konts LV52UNLA0050000013301
AS Swedbank: kods HABALV22; 
  konts: LV41HABA0551000289503.

Par traktora MTZ-80 izsoli

Par nekustamā īpašuma 
“Vecputni 2” izsoli•	 zemes	 ierīcības	 projekta	

apstiprināšanu Zaubes pagasta  
nekustamā īpašuma [..] sadalīša-
nai;

•	 Zaubes	pagasta	nekustamā	
īpašuma [..] nosaukuma un ad-
reses maiņu;

•	 adrešu	maiņu	Drabešu	pa-
gasta Amatas ciemā;

•	 līdzdalību	 atmežošanas	
procesā nekustamajā īpašumā 
„Agrofirma Āraiši 5”;

•	 līdzdalību	 atmežošanas	
procesā nekustamajā īpašumā 
„Vidus Mālnieki” un “Jelinskas”;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekusta-
mo	 īpašumu	 „Vējkalni”,	 “Vēķa	
krasts”, “Ezerputni”, „Dzilnīši”, 
„Lēļi”, „Svīres” un „Piekūni” ze-
mes ierīcības projekta izstrādā-
šanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma [..] zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu [..] sa-
dalīšanu.

Nākamā domes sēde – 20. au-
gustā plkst. 16.00 Nītaurē

1. augusta līdz 2019. gada 20. 
septembrim izglītības iestādē 
iesniedz Amatas novada paš-
valdības Sociālajam dienestam 
adresētu iesniegumu. Izglītības 
iestāde saņemtos iesniegumus 
iesniedz Amatas novada paš-
valdības Sociālajā dienestā. So-
ciālais dienests pēc iesniegumu 
pārbaudes izmaksā pabalstu 
pirmklasniekam, ieskaitot to pa-
balsta pieprasītāja iesniegumā 
norādītajā kredītiestādes norē-
ķinu	kontā.

Par pabalsta 
pirmklasniekam 
piešķiršanu 
2019./2020. mācību gadā

Ieva Karlsberga,
Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes Civilmilitārās 
sadarbības nodaļas priekšniece,
virsleitnante

No 12. līdz 15.  septembrim 
Vidzemē notiks Zemessardzes 
2. Vidzemes brigādes militārās 
mācības “Zobens 2019”, kuru lai-
kā arī Cēsu un Priekuļu novadā 
27.  kājnieku bataljona karavīri 
un zemessargi apgūs iemaņas 
reaģēt uz hibrīd apdraudējumu.  

Mācību laikā zemessargi vin-
grināsies patrulēt un apsargāt 
militāros un civilos objektus 
Cēsu pilsētā, atpūtas bāzes “Pi-
pariņi” teritorijā, kā arī Priekuļu 
novada	 Liepā.	 Mācību	 mērķu	
sasniegšanā bataljons sadarbo-
sies ar Cēsu sadarbības teritori-

jas civilās aizsardzības komisiju 
un Valsts policiju. Lai vingrinātu 
sadarbību ar sabiedrību krīzes 
situācijās, Civilās aizsardzības 
komisija mācībās iesaistīs vietē-
jās institūcijas un uzņēmējus.

Mācību laikā nosacītā preti-
nieka spēlētāji būs Latvijas un 
Igaunijas bruņoto spēku karavī-
ri, kas darbosies civilajā apģērbā 
ar	mācību	laikā	noteiktu	atšķirī-
bas zīmi.

Mācību laikā tiks lietota mā-
cību munīcija un kaujas imitāci-
jas līdzekļi, kas rada troksni, bet 
neapdraud cilvēku veselību un 
dzīvību, tomēr, ja tāda tiek atras-
ta, to nedrīkst aiztikt. Teritorijas 
pēc mācībām tiks sakoptas.

Aicinām iedzīvotājus neuz-
traukties, redzot karavīru un 
zemessargu pārvietošanos pa 

ielām, ceļiem un  mežiem, tehni-
kas un cita veida aprīkojuma iz-
vēršanu un pozīciju ieņemšanu. 
Lūdzam ar sapratni izturēties 
pret iespējamajiem satiksmes 
kustības īslaicīgiem apgrūtinā-
jumiem, kas var rasties sakarā 
ar militārās tehnikas pārvieto-
šanos pa autoceļiem vai īslaicīgu 
kontrolpunktu un pārvietojamo 
šķēršļu	 izvietošanu.	 Šie	 šķēršļi	
nepiesārņo vidi un nebojā infra-
struktūru.

Zemessardzes 2.  Vidzemes 
brigāde izsaka pateicību tiem 
darba devējiem, kuri atbalsta 
savu darbinieku iesaistīšanos 
mācībās, tādējādi sekmējot Ze-
messardzes kaujas spēju paaug-
stināšanu un katra vietējā ze-
messarga profesionalitāti.

Cēsu un Priekuļu novadā notiks 
militārās mācības “Zobens 2019”

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 
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.	

http://www.amatasnovads.lv
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Turpinājums no 1. lpp.
Izvirzītie kandidāti balsoša-

nai katrā nominācijā: 
1. Nominācija “GADA LAU-

KU SĒTAS SAIMNIEKS” – par 
ieguldījumu lauku vides sakop-
šanā un lauku dzīves veida po-
pularizēšanā.

Līva un Ringolds Grāpji 
(Skujenes pagasts) – sociālajos 
tīklos aktīvi popularizē dzīvi 
laukos. Filmējās topošajā doku-
mentālajā filmā par latviešiem 
laukos.

Ilgvars Cinis (“Inti”, Amatas 
pagasts) – izcili sakopta lauku 
sēta, plaša dāliju kolekcija, rīko 
atvērto durvju dienas, aicinot 
ciemiņus. 

Jānis Sietiņsons (“Kalna 
Smī des”, Drabešu pagasts) – brī-
nišķīga	 lauku	 sēta	Amatas	 upes	
krastos, lauku sētā dūc bišu sai-
mes, kuras ievāc un ražo medu.

Uldis un Dzintra Kokini 
(Drabešu pagasts) – ļoti skaisti 
un gaumīgi sakopta lauku sēta – 
agrākās pilnīgi aizaugušās vietas 
vietā. Atspoguļo īstu lauku ro-
mantiku. Vasaras sezonā uzņem 
tūristus. 

2. Nominācija „GADA LEP-
NUMS SAVĀ AMATĀ” – par 
godprātīgu attieksmi pret veica-
mo darbu, savu novadu, sabied-
rību.

Inese Varekoja (Nītaures pa-
gasts) – jau gadiem ilgi veic savu 
darbu. Pašlaik strādā klientu ap-
kalpošanas centrā Nītaurē. Vien-
mēr ir gatava palīdzēt, pilda gan 
savus tiešos, gan netiešos darba 
pienākumu, nekad neatteiks pa-
līdzību. Darbs un darba morāle 

vienmēr bijusi pirmajā vietā.  
Mārtiņš Žēpers (Skujenes 

pagasts) – mājturības un teh-
noloģiju, vizuālās mākslas sko-
lotājs, skolas saimniecības pār-
zinis, izpalīdzīgs un atsaucīgs 
kai miņš, vēstures entuziasts. 
Viņa audzēkņi guvuši godalgo-
tas vietas novadu olimpiādēs.

Elita Kāposta (Drabešu pa-
gasts) – izcila audzinātāja! Lie-
liski iemāca bērniem pirmās 
skolas prasmes. Ved bērnus eks-
kursijās.

3. Nominācija “GADA LEP-
NUMS TŪRISMĀ” – par izci-
las kvalitātes pakalpojumu un 
panākumiem tūrismā, kas vien-
laikus popularizē Amatas nova-
da tēlu.

Ina Poliščenko (Amatas pa-
gasts) – šefpavāre, saimnieko 
“Jonathan restorānā”, pavāru, 
konditoru konkursu uzvarētāja.

“Veselības laboratorija” 
(Drabešu pagasts) – ražo paš-
māju stipros alkoholiskos dzē-
rienus no Latvijas biosistēmā 
iegūtām, grūtā darbā vāktām pa-
vasara, vasaras un rudens ogām. 
Nes Amatas novada vārdu Latvi-
jā, piedaloties dažādos tirdziņos

ZS “Ozoliņi” (“Lauku 
tēja”)  – vāc ekoloģiskas lauku 
tējas.	Tūrisma	galamērķis	 ar	 ie-
spēju degustēt tējas, veidot tējas 
mandalas un doties ekskursijās 
pa pļavām. 

Zaubes kulinārais festi-
vāls  – festivāls ar 4 gadu pie-
redzi, kas šogad Zaubē pulcējis 
vairāk nekā 5000 apmeklētājus 
un veicinājis tūrisma attīstību 
apkārtnē.

4. Nominācija “GADA LEP-
NUMS PAR IEGULDĪJUMU 
SABIEDRĪBĀ” – par aktīvu 
darbu vietējās sabiedrības salie-
dēšanā, projektu piesaisti savai 
teritorijai un kopienas piederī-
bas sajūtas un sadarbības veido-
šanā un veicināšanā. 

Baiba Jukneviča (Skujenes 
pagasts) – darbojas biedrībā 
“Skujenes kultūrvides attīstība”, 
režisore bērnu teātrī, Skujenes 
lauku teātrī, iestudē lugas. Ļoti 
labi sasniegumi.

Aleksandra Freivalde (Ama-
tas pagasts) – senioru biedrības 
“Dzīvesprieks’’ vadītāja. Rūpē-
jas par Amatas pagasta senio-
riem, gan izglītojot, gan rīkojot 
ekskursijas, gan atrodot intere-
santas no darbes “Dzīvesprieka’’ 
klubiņā.

Dace Lāce (Amatas pa-
gasts) – Amatas pagasta novad-
pētniece, akmeņu, senvietu, taku 
zinātāja, kura savus vērojumus 
un atradumus krāj bibliotēkas 
novadpētniecības kartotēkā un 
labprāt ar savām zināšanām da-
lās ar citiem, rīkojot ekspedīcijas 
pārgājienus.

Sintija Bīriņa (Zaubes pa-
gasts) – organizē bērnu nomet-
nes, rīko pasākumus Zaubes 
ev.  lut. baznīcā, aizrautīga zau-
bēniete. 

5. Nominācija “GADA JAU-
NAIS UZŅĒMĒJS” – par nozī-
mīgiem panākumiem uzņēmēj-
darbībā un ieguldījumu novada 
attīstībā.

Dzīvības dzēriens “Kombu-
ča” (Drabešu pagasts) – ražotne 
atrodas	Ieriķos.	 Jauns	produkts,	

kas guvis atbalstu Cēsu lauku 
partnerības projektos.

SIA “KCraft” (Nītaures pa-
gasts) – gatavo dāvanas un in-
terjera priekšmetus no koka.

Sajūtu pirts un bungu darb-
nīca (Drabešu pagasts) – piedā-
vā pirts rituālus, iespēju sajust 
bungu vibrācijas un pat izgata-
vot savas bungas darbnīcā.

6. Nominācija “GADA LEP-
NUMS KULTŪRĀ” – par no-
zīmīgu ieguldījumu kultūrā un 
novada vārda popularizēšanā 
Latvijā vai ārzemēs.

Jānis Stepiņš (Drabešu pa-
gasts) – profesionāls vēsturnieks 
un uzņēmējs, lauku viesnīcas 
“Kārļamuiža” saimnieks un viens 
no teksta autoriem 2019.  gadā 
iznākušajai grāmatai “Kārļa 
muiža. Laiki un likteņi”.

Marika Slotina-Brante – 
Ama tas vīru kora diriģente. 
Enerģiska, neatlaidīga un stingra 
mūziķe,	Latvijas	vīru	koru	tradī-
ciju saglabātāja.

Namejs Kalniņš – jaunais 
koklētājs Namejs savos 15 gados, 
ir paspējis ne tikai sakomponēt 
un ierakstīt debijas albumu, bet 
arī piesaistīt milzīgu sabiedrī-
bas uzmanību ar video dziesmai 
“Amata”. 

Paula Anna Āboliņa – tau-
tisko deju skolotāja, horeogrāfe, 
vada gan kultūras nama, gan 
Amatas novada mūzikas un 
mākslas deju kolektīvus. Pieda-
lās deju horeogrāfijas konkursos, 
tajos ir ieguvusi augstas vietas.

7. Nominācija „GADA LEP-
NUMS IZGLĪTĪBĀ” – par 
nozīmīgu ieguldījumu izglītībā 

(formālā vai neformālā) un jau-
natnes audzināšanā.

Jānis Freivalds (Drabešu pa-
gasts) – māca fizkultūru Spāres 
skolā bērniem ar īpašām vajadzī-
bām. Izcili sasniegumi ikdienas 
darbā un dažādās starptautiskās 
sacensībās vieglatlētikā, slēpoša-
nā. Organizē sacensības skolām 
ar bērniem īpašām vajadzībām.

Sanita Bērziņa (Amatas pa-
gasts) – izcila sākumskolas sko-
lotāja, jau vairāku gadu garumā 
organizē olimpiādes.

Mārīte Ansaberga (Nītaures 
pagasts) – Nītaures vidusskolas 
latviešu valodas un literatūra 
skolotāja, jau vairākus gadus ar 
ļoti labiem rezultātiem sagatavo 
skolēnus valsts eksāme niem.

Austris Āboliņš (Drabešu 
pagasts) – treneris, sekmīgi tur-
pina sagatavot jauniešus dažāda 
mēroga sacensībās vieglatlētikā.

8. Nominācija “GADA LEP-
NUMS SPORTĀ” – par nozīmī-
gu ieguldījumu sportā un nova-
da vārda popularizēšanā Latvijā 
un pasaulē.

Roberts Aleksis Glazers –
trenējas vieglatlētikā, vairāku 
čempionātu un medaļu ieguvējs 
īsajās distancēs.

Kate Meldere – florboliste, 
Latvijas junioru U-19 izlases 
spēlētāja, zelta medaļas ieguvēja 
B divīzijas čempionātā. Gatavo-
jas savam otrajam junioru čem-
pionātam pavasarī.

Elza Bleidele – augsti sasnie-
gumi sportā, 2019. gada jūlijā 
piedalījusies Latvijas Jaunatnes 
olimpiādē, iegūstot 4. vietu 
MTB riteņbraukšanā.

Lieliskā atmosfērā, bagātīgām garšām aizvadīts Zaubes savvaļas 
kulinārais festivāls
Turpinājums no 1. lpp.

Par pozitīvām emocijām rūpējās dod-
kepu.lv	 haskiji,	 lidojošo	 pūķu	 darbnīca,	
vizināšanās ar zirgu, ūdens izpriecas – 
SUP dēļi, RUPUČU laivas, loku šaušana 
un citas aktivitātes gan lieliem, gan ma-
ziem. Nezūdoša interese jau otru gadu 
bija par ūdens kliņģeru gatavošanas darb-
nīcu. Tradicionālās vērtības joprojām tiek 
novērtētas un par to ikviens varēja pārlie-
cināties siera siešanas darbnīcā.

Lai pēc festivāla savvaļas garša uzreiz 
nezustu, visas dienas garumā apmeklētā-
jiem bija iespēja iegādāties gardumus un 
amatnieku darinājumus festivāla tirdziņā, 
kurā ražotāji labprāt aprunājās ar apmek-
lētājiem, atklājot dažādas produktu tap-
šanas nianses.

Skujenieši (#ViedāSkujene) uz Zaubi 
ieradās ar savu pirmo pop-up veikaliņu, 
piedāvājot produktus, kuri tapuši at-
bilstoši meža tematikai un Skujenei – no 
skujām. Rindas uz degustāciju liecināja 
par lielu interesi.

Izgaršot meža un ezera garšas,  cept 
gaļu uz akmeņiem un kūpināt zivis bija 
iespēja	 kopā	 ar	 Mednieku	 un	 makšķer-
nieku klubu “Zaube”. Arī projektu partne-
riem Organizatoru teltī bija iespēja izgar-
šot savvaļas garšas medījumu degustācijā.

Šogad parūpējāmies arī par veģetā-

riešiem un vegāniem, kuriem maltītes 
piedāvāja	 veģetāriešu/vegānu	 restorāns	
“Gardā pupa” kā arī bezglutēna un bez-
laktozes konditoreja “Dabas dimanti”, kur 
ikviens sevi varēja palutināt arī ar gardām 
kūciņām. 

Festivālā par muzikālo atmosfēru rū-
pējās	blūza/folka	grupa	“Rahu	The	Fool”,	
Zaubes jauktais koris Riharda Rudzīša 

vadībā un Latvijas Universitātes pūtēju 
orģestris (diriģents Jānis Puriņš), ar deju 
performancēm priecēja teātra deju studi-
ja SAVANNA (vadītāja Katrīna Vīksniņa).

Festivāla noslēgumā visi tika aicināti 
uz Muižas parku, kur norisinājās Rober-
to Meloni šovs “Dolce Zaube”. Brīvdabas 
šovā Roberto aprunājās gan ar festivāla 
organizatori un idejas autori Evu Kolje-

ru, gan dabas draugu Mari Olti un pavāra 
konkursa rīkotājiem brāļiem Gvido un 
Oskaru Freiborniem. Šova laikā tika gata-
vota maltīte un klātesošie varēja izgaršot 
arvien jaunas dabas garšas.

Festivāla organizatore Eva Koljera uz-
sver: “Šāda veida tematiski, vietējos re-
sursos balstīti pasākumi ir kā instruments 
teritorijas vitalitātes un uzņēmjdarbības 
attīstībai. To pierāda arī Zaube, kur pē-
dējo divu gadu laikā strauji pieaudzis 
tūrisma piedāvājumu un pakalpojumu 
skaits. Tāpēc svarīgi turpināt festivāla 
tradīciju arvien uzlabojot un paplašinot, 
bet nezaudējot tā dziļāko būtibu – vietē-
jo cilvēku iesaisti, mīlestību un cieņu pret 
dabu un īstām garšām, kas ir šī festivāla 
mugurkauls.”

Festivāla organizatori un darbinie-
ki secina, ka festivāls visu šo gadu laikā 
nepārprotami ir audzis un pilnveidojies. 
Protams, organizatoriem katrs gads ir kā 
jauns izaicinājums – katram nākamajam 
festivālam ir jābūt labākam par iepriekšē-
jo, jāriskē, īstenojot jaunas idejas, jāpie-
ņem reizēm pārgalvīgi lēmumi, bet katru 
gadu	mērķis	ir	viens	–	turpināt	tradīcijas,	
dalīties ar zināšanām, novērtēt to, kas ir 
dabā, būt kopā un vienotiem!

Paldies par būšanu kopā un uz tikša-
nos 11. jūlijā “Zaubes savvaļas kulinārajā 
festivālā 2020”!

“Amatas novada lepnums 2019” kandidāti izvirzīti 

Foto: Normunds Kažoks
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Saistošie noteikumi Nr. 6 
“AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

Amatas novadā
2019. gada 24. jūlijā

APSTIPRINĀTI ar Amatas 
novada domes 24.07.2019. sēdes 
lēmumu (protokols Nr. 8, 1.§).

Izdoti saskaņā ar likumu «Par 
pašvaldībām» 21. panta pirmās 
daļas  1. punktu un 24. pantu.

 
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJU-

MI
1. Saistošie noteikumi (turp-

māk – noteikumi) nosaka iedzī-
votājiem pārskatāmu Amatas 
novada pašvaldības (turpmāk – 
Pašvaldība) pārvaldes organizā-
ciju, lēmumu pieņemšanas kār-
tību, iedzīvotāju tiesības vietējā 
pārvaldē, kā arī citus pašvaldības 
darba organizācijas jautājumus 
ar	mērķi	tuvināt	pārvaldi	Pašval-
dības pakalpojumu saņēmējiem.

II. PAŠVALDĪBAS TERI-
TORIĀLAIS IEDALĪJUMS, 
PAŠ  VALDĪBAS DOMES UN 
ADMINISTRĀCIJAS STRUK-
TŪRA

2. Amatas novada pašvaldī-
bas teritorija sastāv no šādām 
teritoriālajām vienībām:

2.1. Drabešu pagasts;
2.2. Amatas pagasts;
2.3. Skujenes pagasts;
2.4. Nītaures pagasts;
2.5. Zaubes pagasts.
3. Pašvaldības iedzīvotāju 

pārstāvību nodrošina to ievē-
lēts pašvaldības lēmējorgāns – 
Amatas novada dome (turpmāk 
- Dome), kas pieņem lēmumus, 
nosaka pašvaldības institucionā-
lo struktūru, lemj par autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatī-
vu īstenošanu, lemj par kārtību 
kādā nodrošināma Pašvaldībai 
deleģēto valsts pārvaldes funkci-
ju un pārvaldes uzdevumu izpil-
de, kā arī izstrādā un apstiprina 
pašvaldības budžetu. Pašvaldī-
bas Dome atbilstoši kompeten-
cei ir atbildīga par Pašvaldības 
institūciju tiesisku darbību un 
finanšu līdzekļu izlietojumu.

4. Dome atbilstoši Pilsētas 
Domes, novada Domes un pa-
gasta Domes vēlēšanu likumam 
sastāv no 15 deputātiem. 

5. Lai nodrošinātu savu dar-
bību un sagatavotu jautājumus 
izskatīšanai Domes sēdēs, Dome 
izveido šādas pastāvīgās komite-
jas:

5.1. Finanšu un attīstības jau-
tājumu komiteja 11 locekļu sa-
stāvā;

5.2. Sociālo, veselības un ģi-
menes jautājumu komiteja 7 lo-
cekļu sastāvā;

5.3. Izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komiteja 7 lo-
cekļu sastāvā;

6. Pašvaldības Dome funkciju 
izpildei ir izveidojusi Pašvaldī-
bas administrāciju. Pašvaldības 
administrācija nodrošina Do-
mes pieņemto lēmumu izpildi, 
kā arī darba organizatorisko un 
tehnisko apkalpošanu.

7. Amatas novada pašvaldī-
bas administrācijā ietilpst:

7.1. Nodaļas:
7.1.1. Dzimtsarakstu nodaļa;
7.1.2. Teritorijas attīstības un 

nekustamā īpašuma nodaļa; 
7.1.3. Komunālās saimniecī-

bas nodaļa;
7.1.4. Sociālais dienests;
7.1.5. Finanšu nodaļa;
7.1.6. Lietvedības nodaļa;
7.1.7. Darba aizsardzības, ci-

vilās aizsardzības un adminis-
tratīvās lietvedības nodaļa; 

7.1.8. Tūrisma attīstības un  
sabiedrisko attiecību nodaļa;

7.1.9. Āraišu arheoloģiskā 
parka nodaļa.

7.2. Struktūrvienības:
7.2.1. Amatas kultūras centrs 

Ģikšos;
7.2.2. Drabešu tautas nams;
7.2.3. Nītaures kultūras nams;
7.2.4. Skujenes tautas nams;
7.2.5. Zaubes kultūras nams;
7.2.6. Līvu bibliotēka;
7.2.7. Ģikšu bibliotēka;
7.2.8.	 Ieriķu	 sabiedriskais	

centrs;
7.2.9. Skujenes bibliotēka;
7.2.10. Zaubes bibliotēka;
7.2.11. Nītaures bibliotēka;
7.2.12. Melānijas Vanagas 

muzejs;
7.2.13. Nītaures publiskā pirts;
7.2.14. Dienas aprūpes centrs 

Līvos;
7.2.15. Dienas aprūpes centrs 

Ģikšos;
7.2.16. Dienas aprūpes centrs 

Ieriķos;
7.2.17. Dienas aprūpes centrs 

Nītaurē;
7.2.18. Aprūpe mājās vienība;
7.2.19. Valsts un pašvaldības 

vienotais klientu apkalpošanas 
centrs Nītaurē.

7.3. Iestādes:
7.3.1. Amatas novada Nītau-

res vidusskola; 
7.3.2. Amatas novada Spāres 

pamatskola;
7.3.3. Amatas novada Drabe-

šu Jaunā pamatskola;
7.3.4. Amatas novada Amatas 

pamatskola;
7.3.5. Amatas novada Skuje-

nes pamatskola;
7.3.6. Amatas novada Zaubes 

pamatskola;
7.3.7. Amatas novada mākslas 

un mūzikas skola.
8. Pakalpojumu pieejamību 

Pašvaldības teritoriālajās vienī-
bās nodrošina šādas pārvaldes 
un pakalpojumu centri:

8.1. Nītaures pagasta pārval-
de;

8.2. Skujenes pagasta pārval-
de;

8.3. Zaubes pagasta pārvalde;
8.4. Amatas pagasta pārvalde.
9. Pašvaldības Dome kopīgu 

uzdevumu risināšanai ar citām 
pašvaldībām, savstarpēji vieno-
joties, var izveidot  kopīgas ies-
tādes. Šādas iestādes darbojas 
uz attiecīgo domju apstiprināta 
nolikuma pamata.

10. Amatas novada pašvaldī-
bas administrācijā ietilpst paš-
valdību funkciju izpildei izveido-
tās un kopīgi saskaņā ar novadu 
sadarbības līgumu finansētās 
struktūrvienības un speciālisti:

10.1. Amatas novada apvie-
notā būvvalde;

10.2. Amatas novada apvie-
notā izglītības pārvalde;

10.3. Apvienotais pašvaldību 
speciālists - ārējo sakaru koor-
dinators;

10.4. Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas un Raunas 
novadu bāriņtiesa;

10.5. Speciālists pašvaldību 
sadarbības jautājumos.

11. Pašvaldības administrā-
cijas nodaļas, struktūrvienības, 
iestādes un pārvaldes darbojas, 
pamatojoties uz Domes apstip-
rināta nolikuma pamata. 

12. Pašvaldības administrāci-
ja var slēgt sadarbības un pakal-
pojumu līgumus ar citām paš-
valdībām un valsts institūcijām 
par novada speciālistu, iestāžu 
un nodaļu sniegtajiem pakalpo-
jumiem.

13. Šo saistošo noteikumu 10. 
punktā minētās struktūrvienī-
bas un speciālisti tiek finansēti 
no Amatas, Jaunpiebalgas, Vec-
piebalgas, Raunas, Līgatnes un 
Pārgaujas novadu finansējuma 
saskaņā ar noslēgto sadarbības 
līgumu.

14. Pašvaldība ir kapitāldaļu 
turētāja šādās kapitālsabiedrī-
bās:

14.1. SIA  „ZAAO”
14.2.	A/S	CATA.
15. Pašvaldība ir dalībnieks:
15.1. biedrībā „Latvijas Paš-

valdību savienība”;
15.2. profesionālā apvienībā 

“Latvijas pašvaldību Izpilddirek-
toru asociācija”;

15.3. biedrībā “Gaujas ilgt-
spējīgas attīstības biedrība”;

15.4. biedrībā “Gaujas Nacio-
nālā parka tūrisma biedrība”;

15.5. biedrībā “Vidzemes Tū-
risma asociācija”;

15.6. biedrībā “Amatas nova-
da attīstības fonds”;

15.7. Eiropas eksperimentā-
lās arheoloģijas un arheoloģisko 
brīvdabas muzeju apvienībā.

16.	 Atsevišķu	 Pašvaldības	
funkciju pildīšanai Dome no 
deputātiem, pašvaldības darbi-
niekiem un attiecīgās pašvaldī-
bas iedzīvotājiem ir izveidojusi 
komisijas:

16.1. vēlēšanu komisija;
16.2. administratīvā komisija;
16.3. īpašumu atsavināšanas 

un dzīvojamo māju privatizāci-
jas komisija;

16.4. iepirkumu komisija;
16.5. medību koordinācijas 

komisija;
16.6. darījumu ar lauksaim-

niecības zemi tiesiskuma uzrau-
dzības komisija;

16.7. pedagoģiski medicīnis-
kā komisija;

16.8. neapbūvētās lauku apvi-
dus zemes nomas izsoles komi-
sija.

17. Brīvprātīgu iniciatīvu un 
vienreizēju uzdevumu veikšanai 
novada Dome var izveidot jau-
nas komisijas vai darba grupas.

18.	 Atsevišķu	 Pašvaldības	
Domes, administrācijas un Paš-
valdības iestāžu kompetencē 

esošu jautājumu risināšanai, 
uzdevumu veikšanai Domes 
priekšsēdētājs vai izpilddirek-
tors var izveidot komisijas vai 
darba grupas.

19. Domes izveidotās komi-
sijas un darba grupas darbojas 
saskaņā ar Domes apstiprināta-
jiem nolikumiem. Savukārt Do-
mes priekšsēdētāja vai izpilddi-
rektora izveidotās komisijas un 
darba grupas darbojas saskaņā 
ar Domes priekšsēdētāja vai iz-
pilddirektora apstiprinātu noli-
kumu vai to kompetenci nosaka 
rīkojumā, ar kuru attiecīgā insti-
tūcija tiek izveidota.

III. NOVADA DOMES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS, PRIEKŠ-
SĒDĒTĀJA VIETNIEKS 

UN IZPILDDIREKTORS
 20. Domes darbu vada Domes 

priekšsēdētājs. Domes priekšsē-
dētājs:

20.1. ir politiski un tiesiski 
atbildīgs par pašvaldības Domes 
darbu;

20.2. ierosina jautājumu iz-
skatīšanu pašvaldības Domē, 
pastāvīgajās komitejās un komi-
sijās;

20.3. koordinē deputātu, ad-
ministrācijas darbinieku un paš-
valdības institūciju darbību;

20.4. Domes vārdā izdod 
pilnvaras, paraksta līgumus un 
citus juridiskos dokumentus;

20.5. atver un slēdz kontus 
kredītiestādēs;

20.6. saskaņo Domes izpild-
direktora lēmumus par pašval-
dības administrācijas darbinieku 
pieņemšanu vai atbrīvošanu no 
darba;

20.7. izdod saistošus rīkoju-
mus pašvaldības administrācijai;

20.8. vada Finanšu un attīstī-
bas jautājumu komitejas darbu;

20.9. sagatavo izskatīšanai 
Domes sēdēs valsts iestāžu 
amatpersonu iesniegumus;

20.10. organizē Civilās aizsar-
dzības likumā noteikto civilās 
aizsardzības uzdevumu izpildi;

20.11. koordinē budžeta pro-
jekta izstrādāšanu; 

20.12. veic citus pienākumus, 
kas paredzēti likumos, Ministru 
kabineta noteikumos, Domes lē-
mumos un šajā nolikumā;

20.13. amata zaudēšanas ga-
dījumā nodrošina dokumen-
tācijas un materiālo vērtību 
nodošanu jaunajam Domes 
priekšsēdētājam.

21. Domes priekšsēdētājam ir 
1 neatbrīvotais vietnieks. 

22. Domes priekšsēdētāja 
vietnieks:

22.1. pilda Domes priekšsē-
dētāja pienākumus viņa prom-
būtnes laikā vai viņa uzdevumā, 
pilda citus pienākumus likumā 
paredzētajos gadījumos;

22.2. iesniedz Domes priekš-
sēdētājam priekšlikumus izvei-
dot darba grupas un komisijas 
savu pienākumu un tiesību rea-
lizācijai, iesaistot tajās pašvaldī-
bas administrācijas speciālistus 
un pašvaldības teritorijas iedzī-
votājus.

23. Pašvaldības izpilddirek-
tors šajā nolikumā noteiktajā 
kārtībā ir Pašvaldības adminis-
trācijas vadītājs. Pašvaldības iz-
pilddirektors:

23.1. vada Pašvaldības admi-
nistrāciju un uzrauga nodaļu, 
iestāžu, struktūrvienību  un pa-
gastu pārvalžu darbu; 

23.2. īstenojot Pašvaldības 
administrācijas vadītāja kompe-
tenci, pieņem darbā un atbrīvo 
no darba Pašvaldības adminis-
trācijas darbiniekus, to saskaņo-
jot ar Domes priekšsēdētāju;

23.3. organizē Domes lēmu-
mu izpildi un ir tiesīgs iesniegt 
priekšlikumus Domes pastāvī-
gajās komitejās; 

23.4. saskaņojot ar Domes 
priekšsēdētāju, paraksta koplī-
gumu ar Pašvaldības darbinie-
kiem;

23.5. dod rīkojumus Pašval-
dības iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem, kā arī citiem admi-
nistrācijas darbiniekiem;

23.6. iesniedz Domei priekš-
likumus par Pašvaldības iestāžu 
nelikumīgu un nelietderīgu lē-
mumu atcelšanu; 

23.7. dod rīkojumus Pašvaldī-
bas iestāžu vadītājiem prettiesis-
kas bezdarbības gadījumā;

23.8. ierosina Domei iecelt 
amatā vai atbrīvot no amata Paš-
valdības iestāžu vadītājus;

23.9. organizē teritorijas at-
tīstības programmas, teritorijas 
plānojuma, publiskā pārskata 
un budžeta projektu izstrādi un 
iesniedz tos apstiprināšanai Do-
mei; 

23.10. Domes budžetā attie-
cīgajiem	 mērķiem	 apstiprināto	
līdzekļu ietvaros un atbilstoši 
Domes lēmumiem rīkojas ar 
Pašvaldības mantu un finanšu 
resursiem, slēdz būvdarbu, pie-
gādes vai pakalpojuma līgumus 
vai vispārīgo vienošanos Paš-
valdības vajadzībām saskaņā ar 
Iepirkumu komisijas lēmumu. 
Kontrolē saistību izpildi;

23.11. nodrošina Pašvaldības 
nodaļu, iestāžu un struktūrvie-
nību darba nepārtrauktību;

23.12. reizi gadā ziņo Domei 
par administrācijas darbu, kā arī 
pēc Domes vai priekšsēdētāja 
pieprasījuma sniedz ziņojumus 
un pārskatus par pieprasītajiem 
jautājumiem; 

23.13. ir tiesīgs piedalīties 
Domes un komiteju sēdēs un 
jautājumu apspriešanā; 

23.14. pēc kārtējām Pašvaldī-
bas Domes vēlēšanām un priekš-
sēdētāja amata zaudēšanas gadī-
jumā organizē dokumentācijas 
un materiālo vērtību nodošanu 
jaunajam Domes priekšsēdētā-
jam;

23.15. veic citus pienākumus 
saskaņā ar Domes lēmumiem.

24. Pašvaldības pagasta pār-
valdes vadītājs: 

24.1. atbild par pārvaldē ie-
tilpstošo pagasta pārvaldes dar-
ba organizēšanu un pagasta pār-
valdes nolikuma apstiprināšanu 
Domē; 
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24.2. atbild par pārvaldē snie-
dzamo Pašvaldības pakalpoju-
mu un informācijas pieejamību 
un kvalitāti; 

24.3. iesniedz izpilddirekto-
ram tālākai virzīšanai ikgadējo 
pārvaldes funkcionēšanai nepie-
ciešamo finanšu līdzekļu piepra-
sījumu; 

24.4. noteiktās kompetences 
ietvaros	 rīkojas	 ar	 piešķirtajiem	
finanšu līdzekļiem un atbild par 
to izlietojumu; 

24.5. veic citus Pašvaldības 
nolikumā un Domes lēmumos 
paredzētos pienākumus; 

24.6. pārvaldes vadītājs ne-
drīkst būt attiecīgās novada Do-
mes deputāts.

25. Domes priekšsēdētājs, 
priekšsēdētāja vietnieks un citas 
vēlētas pašvaldības amatperso-
nas, kā arī izpilddirektors   un 
pašvaldības administrācijas, Do-
mes nodaļu darbinieki saņem 
atlīdzību par savu pienākumu 
pildīšanu saskaņā ar Darba sa-
maksas nolikumu.

  
IV. DOMES PASTĀVĪGO 

KOMITEJU KOMPETENCE, 
TO DARBA ORGANIZĀ-

CIJA UN NODROŠINĀJUMS
26. Vēlot komiteju locekļus, 

priekšroka tiek dota principam, 
ka deputāts izvēlas komiteju at-
bilstoši interesēm un vēlmēm. 
Katras politiskās partijas pār-
stāvju skaitu komitejā nosaka ie-
spēju robežās proporcionāli no 
katras politiskās partijas ievēlēto 
deputātu  skaita.

27. Domes pastāvīgās komi-
tejas savus pienākumus veic at-
bilstoši šim nolikumam un Do-
mes lēmumiem.

28. Visus lēmumu projektus, 
kas saistīti ar finansiālajiem jau-
tājumiem, nodod izskatīšanai 
Finanšu un attīstības jautājumu 
komitejai, kura tos tālāk virza uz 
Domes sēdi.

29. Finanšu un attīstības jau-
tājumu komiteja:

29.1. sagatavo pašvaldības 
budžeta projektu izskatīšanai 
Domes sēdē, izskata citu pastā-
vīgo komiteju sagatavotos bu-
džeta projekta priekšlikumus un 
iesniedz tos izskatīšanai Domes 
sēdē; 

29.2. sniedz atzinumu par 
budžeta projektu, tajā izdarā-
majiem grozījumiem, kā arī par 
prioritātēm līdzekļu sadalījumā, 
ja netiek izpildīta budžeta ieņē-
mumu daļa;

29.3. sniedz atzinumu par 
projektiem, kas saistīti ar finan-
šu resursu izlietošanu,  kā arī par 
Domes lēmumu projektiem, ja 
šo lēmumu realizācija saistīta ar 
budžetā neparedzētiem izdevu-
miem vai grozījumiem budžeta 
ieņēmumu daļā;

29.4. sniedz priekšlikumus 
par pašvaldību īpašumu apsaim-
niekošanu;

29.5. sniedz atzinumus par 
pašvaldības nekustamo īpašumu  
atsavināšanu;

29.6. savas kompetences ie-
tvaros izskata amatpersonu, 
iestāžu, valžu, komisiju, darba 

grupu budžeta līdzekļu pieprasī-
jumus un projektus; 

29.7. sniedz atskaiti Domei 
par pašvaldības budžeta izpildi, 
iesniedzot informāciju par lī-
dzekļu izlietojumu līdz 1. jūlijam 
un 1. janvārim. 

29.8. izstrādā gada pārskata 
projektu;

29.9. izskata jautājumus par 
novadā uzsākamo būvniecību, 
zemes dalījuma grozīšanu;

29.10. izskata jautājumus par 
teritorijas attīstības plānu un ap-
būves kārtību;

29.11. izskata jautājumus par 
īpašumu un teritorijas izmanto-
šanu;

29.12. izskata jautājumus par 
budžeta līdzekļu izmantošanu 
attīstības	mērķiem;

29.13. izskata jautājumus par 
starptautisko sadarbību un tū-
rismu;

29.14. izskata jautājumus par 
novadu starptautisko sakaru un 
projektu realizāciju, jaunu sa-
darbības projektu uzsākšanu;

29.15. izskata jautājumus par 
investīciju projektu sagatavoša-
nu un realizāciju;

29.16. izskata jautājumus par 
komunālajiem pakalpojumiem;

29.17. izskata jautājumus par 
teritorijas labiekārtošanu;

29.18. izskata jautājumus par 
dzīvojamā un nedzīvojamā fon-
da uzturēšanu, par  nedzīvojamo 
telpu nomu, par nedzīvojamo 
telpu izmantošanu;

29.19. izskata jautājumus par 
satiksmes organizāciju;

29.20. izskata jautājumus 
par pagastu pārvalžu darbības 
jautājumiem, to skaitā, finanšu, 
materiāltehniskajiem, personāla 
politikas jautājumiem;

29.21. izskata jautājumus par 
pašvaldības pagastu  pārvaldēs 
sniegto pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanu;

29.22. izskata jautājumus par 
jaunu pašvaldības struktūrvienī-
bu vai štata vietu   izveidošanu 
pagastu pārvaldēs;

29.23. izskata jautājumus par 
citiem ar pagastu pārvalžu dar-
bību saistītiem jautājumiem.

30. Sociālo, veselības un ģi-
menes jautājumu komiteja sa-
gatavo izskatīšanai Domes sēdē 
jautājumus par:

30.1. sociālo palīdzību;
30.2. palīdzību dzīvokļu jau-

tājumu risināšanā;
30.3. dzīvojamo telpu izman-

tošanu;
30.4. veselības aprūpi un aiz-

sardzību;
30.5. ārvalstnieku un bez-

valstnieku jautājumiem;
30.6. savas kompetences ie-

tvaros izskata amatpersonu, ies-
tāžu, struktūrvienību, komisiju 
un darba grupu budžeta līdzekļu 
pieprasījumus un iesniedz tos 
Finanšu un attīstības jautājumu 
komitejā;

30.7. atbalstu ģimenēm ar 
bērniem;

30.8. sadarbību ar bāriņtiesu.
 31. Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komiteja sa-
darbībā ar apvienoto novadu iz-
glītības pārvaldi sagatavo izska-
tīšanai Domes sēdē jautājumus 

par:
31.1. novada izglītības iestāžu 

darbību un darbības rezultātiem;
31.2. izglītību, kultūru, sportu 

un brīvā laika pasākumiem un 
aktivitātēm; 

31.3.licences izsniegšanu per-
sonām, kas vēlas īstenot pieau-
gušo neformālās izglītības un 
interešu izglītības programmas;

31.4. savas kompetences ie-
tvaros izskata amatpersonu, ies-
tāžu, struktūrvienību budžeta 
līdzekļu pieprasījumu projektus 
un iesniedz tos Finanšu un attīs-
tības jautājumu komitejā;

31.5. atzinumiem izglītības, 
kultūras, sporta lietu jautāju-
mos;

31.6. reliģiskiem jautājumiem; 
31.7. sniedz analīzi un priekš-

likumus administrācijai un Do-
mei jautājumos par:

31.7.1. pirmsskolas izglītības 
iestādēm, skolas vecumu sa-
sniegušo bērnu uzskaiti un no-
drošināšanu ar vietām mācību 
un audzināšanas iestādēs, šo 
iestāžu izveidošanu un darbī-
bas nodrošinājumu;

31.7.2. pašvaldības kultūras, 
izglītības un sporta iestāžu dar-
bību un tās nodrošinājumu;

31.7.3. pirms iesniegšanas 
Finanšu un attīstības jautāju-
mu komitejai izskata izglītības, 
kultūras un sporta iestāžu bu-
džeta līdzekļu pieprasījumus, 
projektus un sniedz par tiem 
atzinumus.

32. Domes pastāvīgajām ko-
mitejām un deputātiem, pildot 
savus pienākumus, ir tiesības 
iepazīties ar Pašvaldības admi-
nistrācijas, iestāžu, struktūr-
vienību dokumentāciju, saņemt 
dokumentu norakstus, kas ne-
pieciešami jautājumu izlemšanai 
komiteju sēdēs, kā arī saņemt 
no Pašvaldības amatpersonām 
nepieciešamos dokumentus un 
paskaidrojumus. 

33. Domstarpību gadījumus 
starp pastāvīgajām komitejām, 
deputātiem un Pašvaldības 
amatpersonām, iestādēm un 
struktūrvienībām izskata Do-
mes priekšsēdētājs vai Dome. 
Domes priekšsēdētājs izvērtē, 
kādos gadījumos domstarpības 
izskata Dome.

34. No komitejas locekļiem ar 
vienkāršu balsu vairākumu ievēl, 
kā arī atbrīvo no pienākumu pil-
dīšanas komitejas priekšsēdētā-
ju, izņemot Finanšu un attīstības 
jautājumu komitejas priekšsēdē-
tāju.

35.Ar vienkāršu balsu vai-
rākumu var ievēlēt komitejas 
priekšsēdētāja vietnieku, kas pil-
da komitejas priekšsēdētāja pie-
nākumus viņa prombūtnes laikā.

36. Komiteju organizatorisko 
un tehnisko apkalpošanu nodro-
šina Pašvaldības administrācijas 
darbinieki.

37. Komiteju sēdes notiek ne 
retāk kā vienu reizi mēnesī. Ko-
miteju sēdes ir atklātas. Komi-
tejām un to priekšsēdētājiem ir 
tiesības uzaicināt uz komitejas 
sēdi speciālistus, kuriem ir pa-
domdevēja tiesības.

38. Komitejas sēžu norises 
laiku un vietu nosaka komitejas 

priekšsēdētājs, saskaņojot to ar 
Domes priekšsēdētāju. Komite-
ju sēdes nevar notikt vienlaicīgi 
ar Domes sēdēm.

39. Komitejas lēmumu pro-
jekti, atzinumi par tiem, izziņas 
materiāli, deputātu iesniegumi, 
priekšlikumi un jautājumi tiek 
nosūtīti Domes deputātiem uz 
viņu norādītajām e-pasta ad-
resēm elektroniski ne vēlāk kā 
vienu dienu pirms komitejas 
kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs 
stundas pirms komitejas ārkār-
tas sēdes.

40. Komitejas priekšsēdētājs 
sagatavo, sasauc un vada komi-
tejas sēdes, un sastāda komitejas 
sēžu darba kārtību.

41. Komitejas sēdes protoko-
lu paraksta visi komitejas locekļi.

42. Komitejas var noturēt ko-
pīgas sēdes, ja tām ir jāizskata 
jautājumi, kas skar vairāku ko-
miteju kompetenci. Kopīgā vai-
rāku komiteju sēde var notikt, ja 
tajā piedalās vairāk nekā puse no 
katras komitejas locekļiem.

43. Komiteju priekšsēdētāji 
vienojas, kurš no viņiem vadīs 
kopīgo sēdi, izņemot, ja sēde ir 
kopīga ar Finanšu un attīstības 
jautājumu komiteju. Lēmumus 
pieņem ar klātesošo komiteju 
locekļu balsu vairākumu. Ja bal-
sis	sadalās	līdzīgi,	izšķirošā	ir	tās	
komitejas priekšsēdētāja, kurš 
vada kopīgo sēdi, balss.

44. Ja uz komitejas sēdi ne-
ierodas komitejas locekļu vairā-
kums, komitejas priekšsēdētājs 
sasauc atkārtotu komitejas sēdi 
ne agrāk kā pēc divām un ne 
vēlāk kā pēc septiņām dienām. 
Ja uz atkārtotu komitejas sēdi 
neierodas komitejas locekļu vai-
rākums, komitejas priekšsēdētā-
jam par to jāziņo novada Domei.

45. Komiteju priekšsēdētā-
jiem paredzami noteikti pie-
ņemšanas laiki (ne retāk kā 
vienu reizi mēnesī) Pašvaldības 
telpās. Komitejas priekšsēdētājs 
jautājumu risināšanā var uzaici-
nāt jebkuru Pašvaldības admi-
nistrācijas darbinieku, saskaņo-
jot ar Domes priekšsēdētāju vai 
izpilddirektoru. Pieņemšanas 
laiki tiek izvietoti Pašvaldības 
informācijas sniegšanas vietās.

46. Par komitejas sēžu vietu, 
laiku un darba kārtību Domes 
norīkots darbinieks informē de-
putātus ne vēlāk kā trīs dienas 
pirms kārtējās komitejas sēdes 
un ne vēlāk kā trīs stundas pirms 
ārkārtas komitejas sēdes.

47. Komitejas locekļi un 
priekšsēdētājs var tikt izslēgti 
no komitejas sastāva ar Domes 
lēmumu, kā arī gadījumos, ja 
komitejas loceklis trīs reizes pēc 
kārtas neattaisnojošu iemeslu 
dēļ neierodas uz komiteju sē-
dēm, vai citos gadījumos, kas 
tiek izvērtēti katrā konkrētā ga-
dījumā.

48. Domes deputāti var vei-
dot deputātu frakcijas. Katrā 
frakcijā ir jābūt ne mazāk kā trīs 
Domes deputātiem. Par frakcijas 
sastāvu tās vadība rakstiski in-
formē Domi nākošajā sēdē pēc 
frakcijas izveidošanas. 

V. PAŠVALDĪBAS LĒMU-
MU PROJEKTU SAGATAVO-
ŠANAS KĀRTĪBA 

49. Lēmumu projektus izska-
tīšanai Domes sēdē var iesniegt 
Domes priekšsēdētājs, Domes 
komitejas, Domes deputāti, no-
vada pagasta pārvaldes vadītājs, 
kā arī ārkārtas sēdes ierosinātājs. 

50. Domes lēmumu projekti 
un materiāli, kas izskatāmi Do-
mes sēdē, jāiesniedz Lietvedības 
nodaļas lietvedei, kura tos nodod 
Domes priekšsēdētājam. Domes 
priekšsēdētājs izskata iesniegtos 
lēmumu projektus un sastāda 
Domes sēdes darba kārtību. 

51. Domes sēdes darba kār-
tībā tiek iekļauts jebkurš jau-
tājums, kas iesniegts Domes 
priekšsēdētājam ne vēlāk kā vie-
nu nedēļu pirms kārtējās Domes 
sēdes. Par citu jautājumu iekļau-
šanu Domes sēdes darba kārtībā 
likumā noteiktajā kārtībā lemj 
Dome.

 52. Domes lēmumu projekti 
jāiesniedz rakstveidā un elektro-
niski, un tajos jābūt norādītam: 

52.1. kas un kad šos projektus 
ir gatavojis;

52.2. kādās institūcijās lēmu-
ma projekts ir izskatīts;

52.3. kas ir projekta iesnie-
dzējs, projekta iesniedzēja pa-
raksts un datums;

52.4. no kādiem līdzekļiem 
tiek paredzēts lēmuma izpildes 
nodrošinājums, ja  jautājuma iz-
pilde saistīta ar Pašvaldības bu-
džeta līdzekļu izlietošanu;

52.5. pamatojumam ar atsau-
ci uz normatīvajiem aktiem;

52.6. kam lēmums nosūtāms 
pēc pieņemšanas.

53. Domes lēmumu projek-
tus pirms to iekļaušanas dienas 
kārtībā iepriekš jāsaskaņo ar tām 
administrācijas struktūrām, kuru 
kompetencē ir lēmuma projektā 
ietvertais jautājums. Lēmumu 
projektus jāiesniedz priekšsē-
dētāja norādītajā termiņā, bet 
ne vēlāk kā četras darba dienas 
pirms kārtējās Domes sēdes.

54. Pastāvīgā komiteja var 
sagatavot divus lēmuma projek-
ta variantus, tad komitejai jāie-
sniedz Domei abi lēmuma pro-
jekta varianti.

55. Novada Domes lēmumu 
projekti Domes deputātiem tiek 
nosūtīti uz viņu norādītajām 
e-pasta adresēm elektroniski ne 
vēlāk kā trīs darba dienas pirms 
kārtējās Domes sēdes un ne vē-
lāk kā trīs stundas pirms ārkār-
tas sēdes. 

56. Izskatot Domes sēdes 
darba kārtībā iekļautos jautāju-
mus, ziņojuma sniedzējs infor-
mē domi par lēmumu projektu 
izskatīšanas secību un saņemta-
jiem atzinumiem.

57. Ja pastāvīgajā komitejā 
izskata administratīvā akta pro-
jektu, kas personai liedz tiesības 
vai uzliek tai pienākumus, tad 
komitejas priekšsēdētājs orga-
nizē personas uzaicināšanu vie-
dokļa un argumentu noskaidro-
šanai par izskatāmo jautājumu, 
ja personas viedoklis saskaņā ar 
Administratīvā procesa likumu 
nav noskaidrots. 
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Persona var netikt uzaicinā-
ta paskaidrojumu sniegšanai, ja 
gadījums ir objektīvi mazsvarīgs 
vai ir citi Administratīvā proce-
sa likumā noteiktie iemesli, kad 
personas viedokļa noskaidroša-
na nav nepieciešama.

VI. DOMES DARBA REG-
LAMENTS

58. Domes sēdes ir kārtējās 
un ārkārtas.

59. Domes kārtējās sēdes 
notiek ne retāk, kā vienu reizi 
mēnesī, trešdienās plkst.15.30, 
Amatas novada domē, “Ausmas”, 
Drabešu pagasts, Amatas no-
vads. Domes priekšsēdētājs var 
noteikt citu Domes sēdes vietu 
un laiku.

60. Domes kārtējās sēdes sa-
sauc Domes priekšsēdētājs, no-
sakot sēdes norises laiku, vietu 
un darba kārtību. 

61. Domes sēdes protokolē-
tājs reģistrē deputātu piedalīša-
nos Domes sēdē. Domes sēdēs 
jāpiedalās Domes izpilddirekto-
ram un attiecīgi uzaicinātajiem 
nodaļu vadītājiem. Citu admi-
nistrācijas darbinieku piedalīša-
nos jautājuma izskatīšanā nepie-
ciešamības gadījumā nodrošina 
izpilddirektors.

62. Domes priekšsēdētājs:
62.1. atklāj, pārtrauc un slēdz 

sēdi;
62.2. dod vārdu ziņotājiem;
62.3. nodrošina iespēju depu-

tātiem uzdot jautājumus ziņotā-
jam un citiem   klātesošajiem;

62.4. vada debates;
62.5. ierosina jautājuma no-

balsošanu;
62.6. piedāvā sēdes datumu, 

laiku un vietu, ja sēde jāturpina 
citā dienā; 

62.7. nodod sēdes vadīšanu 
par	 atsevišķu	 jautājumu	Domes	
priekšsēdētāja vietniekam, ja par 
to viņš vēlas uzstāties debatēs.

63. Domes sēdes jautājumu 
apspriešanai ir šāda secība:

63.1. ziņojums;
63.2. deputātu jautājumi;
63.3. debates;
63.4. ziņotāja galavārds;
63.5. priekšsēdētāja viedoklis;
63.6. balsošana.
64. Par izskatāmajiem jautā-

jumiem Domes sēdē ziņo Domes 
priekšsēdētājs, komiteju vadītāji 
vai izpilddirektors, kā arī ar rī-
kojumu noteikti administrācijas 
darbinieki. Ziņotājs var uzaici-
nāt citas personas sniegt papildu 
vai precizējošu informāciju. Par 
debašu beigām paziņo priekšsē-
dētājs. Debates var pārtraukt, ja 
par to nobalso ne mazāk kā puse 
klātesošo deputātu. Sēdes darba 
kārtībā iekļautos jautājumus iz-
skata divos lasījumos, ja to raks-
tiski līdz Domes sēdes sākumam 
pieprasa vismaz trīs deputāti.

65. Domes priekšsēdētājam 
ir pienākums nodrošināt Domes 
sēdēs kārtību. Ja Domes sēdes 
kārtību Domes deputāts neie-
vēro atkārtoti, tas tiek fiksēts 
protokolā. Ja Domes sēdes reg-
lamentu atkārtoti neievēro citas 
personas, Domes priekšsēdētā-

jam ir tiesības izraidīt vainīgo no 
Domes sēdes norises telpas.

66. Ja Domes deputāts neie-
vēro Domes sēdes kārtību, runā-
jot debatēs, tad Domes priekš-
sēdētājs pārtrauc debates un 
debašu pārkāpējam vairs netiek 
dots vārds, lai izteiktos par kon-
krēto jautājumu.

67. Pašvaldības iedzīvotājiem 
un citām personām, kuras ir klāt 
Domes sēdē, nav tiesību pieda-
līties debatēs un traucēt sēdes 
gaitu.

68. Domes un komiteju sēdes 
notiek latviešu valodā. Ja Dome 
var nodrošināt debašu tulkoju-
mu latviešu valodā, uzstājoties 
debatēs, var lietot citas valodas. 
Sēdēs izskatāmajiem lēmumu 
projektiem un citiem dokumen-
tiem jābūt iesniegtiem latviešu 
valodā. Domes sēdēs citā valo-
dā iesniegtos jautājumus izskata 
tad, ja tiem pievienots notariāli 
apliecināts tulkojums latviešu 
valodā.

69. Dome var izskatīt tikai 
tos jautājumus, kuri iekļauti 
izziņotajā darba kārtībā. Izņē-
mumi pieļaujami vienīgi tad, ja 
tam piekrīt ne mazāk kā divas 
trešdaļas no klātesošo Domes 
locekļu skaita. Apspriežamos 
jautājumus Dome izskata darba 
kārtībā norādītajā secībā.

70. Ja Domes sēdes darba 
kārtībā iekļautos jautājumus 
nav iespējams izskatīt kvoruma 
trūkuma dēļ, tad Domes priekš-
sēdētājs sēdi slēdz un nosaka at-
kārtotas sēdes norises vietu un 
laiku. Atkārtotā Domes sēde tiek 
sasaukta ne agrāk kā pēc 7 un ne 
vēlāk kā pēc 14 dienām.

71. Pēc ziņojuma Domes de-
putātiem ir tiesības uzdot ziņo-
tājam jautājumus par katru Do-
mes sēdē izskatāmo jautājumu. 
Ja par kādu konkrētu jautājumu 
uz Domes sēdi ir uzaicinātas 
ieinteresētās personas, tad pēc 
ziņojuma tām tiek dots vārds 
un tikai pēc tam piedāvāts atklāt 
debates.

72. Domes sēdēs pamatzi-
ņojumam par izskatāmo jautā-
jumu tiek dotas 5 minūtes. Ja 
nepieciešams, pamatziņojumam 
atvēlēto laiku var pagarināt, ja 
par to nobalso Domes deputātu 
vairākums.

73. Katram deputātam ir tie-
sības uzstāties debatēs par kat-
ru darba kārtības jautājumu. 
Uzstājoties debatēs pirmo reizi, 
katram runātājam tiek dotas 3 
minūtes. Uzstājoties katru nāka-
mo reizi par šo pašu jautājumu, 
katram runātājam tiek dota vie-
na minūte.

74. Visi labojumi Domes lē-
mumu projektiem ir jāiesniedz 
rakstveidā. Iesniegtie Domes lē-
muma projekta labojumi iesnie-
dzējam ir jāparaksta. Mutiskie 
priekšlikumi ierakstāmi sēdes 
protokolā. Ja tiek iesniegti labo-
jumi Domes lēmumu projektam, 
tad vispirms jābalso  par laboju-
mu pieņemšanu, nevis par pa-
matdokumentu. Ja tiek iesniegti 
vairāki labojumi, tad vispirms 
jābalso par to labojumu, kurš 
visvairāk	 atšķiras	 no	 izskatāmā	

lēmuma projekta. Šaubu ga-
dījumā Domes priekšsēdētājs 
konsultējas ar tās pastāvīgās 
komitejas priekšsēdētāju, kura 
ir gatavojusi atzinumu par lēmu-
ma projektu.

75. Kārtību, kādā balso par 
iesniegtajiem Domes lēmumu 
projektu labojumiem, nosaka 
Domes priekšsēdētājs. Ja no-
tiek balsošana par vairākiem 
lēmuma projekta variantiem, 
tad lēmums ir pieņemts, ja par 
to nobalso vairāk nekā puse no 
klātesošajiem deputātiem. Ja ne-
viens no lēmuma projektiem ne-
saņem pietiekošu balsu skaitu, 
tiek rīkota atkārtota balsošana 
par tiem diviem lēmuma pro-
jektiem, kuri pirmajā balsošanā 
saņēmuši visvairāk balsu. Ja nav 
saņemts nepieciešamais balsu 
skaits, lēmuma projekts ir no-
raidīts.

76. Domes sēdē drīkst runāt 
tikai tad, kad priekšsēdētājs ir 
devis vārdu.

77. Ziņotājam ir tiesības uz 
galavārdu pēc debatēm.

78. Balsošana Domes sēdēs ir 
atklāta un vārdiska. Balsošanas 
rezultātus paziņo Domes priekš-
sēdētājs.

79. Pašvaldības deputāts, kurš 
ir piedalījies lēmuma pieņemša-
nā un ir izteicis pretēju priekš-
likumu vai balsojis pret priekš-
likumu, ir tiesīgs lūgt nofiksēt 
tā	 atšķirīgo	 viedokli	 sēdes	 pro-
tokolā. Rakstveida viedokļi, 
kuri saņemti pirms protokola 
parakstīšanas, ir pievienojami 
protokolam. Personas, kuras ir 
balsojušas pret priekšlikumu, 
nav atbildīgas par pieņemto lē-
mumu. Domes priekšsēdētājs 
par Domes lēmumu lietderību 
un tiesiskumu atbild kā koleģiā-
las institūcijas loceklis.

80. Domes sēdes gaitu proto-
kolē. Protokolu paraksta sēdes 
vadītājs un sēdes protokolētājs. 
Protokolu paraksta ne vēlāk kā 
piektajā darbdienā pēc sēdes, 
norādot parakstīšanas datumu.

81. Domes sēdes ieraksta au-
dio formātā, kuru ievieto pašval-
dības mājas lapā internetā.

82. Deputātiem ir tiesības 
iepazīties ar Domes sēdes pro-
tokolu. Ja domes deputāts ne-
piekrīt ierakstam protokolā, 
viņam nākamajā domes kārtējā 
sēdē ir tiesības prasīt ieraksta 
precizēšanu.

83. Domes sēžu protokolists 
pēc Domes sēdes sagatavo un 
deputātiem dara brīvi pieejamas 
sēžu protokola un tam pievieno-
to lēmumu kopijas.

84. Deputātam ir tiesības ie-
sniegt pieprasījumus un iesnie-
gumus. Tos iesniedz Lietvedības 
nodaļai. Deputātu pieprasījumi 
tiek izskatīti kārtējā Domes sēdē 
un pieņemts lēmums par to iz-
pildes organizēšanas kārtību. 
Atbilde uz deputāta iesniegumu 
jāsniedz trīs darba dienu laikā, 
bet, ja atbildes sagatavošanai 
nepieciešams ilgāks laiks, tad 
atbilde jāsniedz ne ilgāk kā sep-
tiņu dienu laikā, par to paziņojot 
iesniedzējam trīs dienu laikā no 
iesnieguma saņemšanas.

85. Pašvaldības nolikums stā-
jas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
parakstīšanas.

86. Pašvaldība triju darba die-
nu laikā pēc nolikuma paraks-
tīšanas to elektroniski nosūta 
zināšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. 

87. Saistošos noteikumus 
pēc to spēkā stāšanās publicē 
Amatas novada domes interne-
ta vietnē www.amatasnovads.lv 
un izvieto redzamā vietā Ama-
tas novada domes ēkā “Ausmas”, 
Drabešu pagastā un novada 
Amatas, Skujenes Nītaures, 
Zaubes pagastu pārvaldēs.

88. Saistošo noteikumu pro-
jektu un tam pievienoto pa-
skaidrojuma rakstu pašvaldība 
publicē pašvaldības interneta 
vietnē www.amatasnovads.lv, 
kā arī nodrošina to pieejamību 
pašvaldības ēkā un pagasta pār-
valdēs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba 
dienas pirms kārtējās Domes 
sēdes un 3 (trīs) stundas pirms 
ārkārtas Domes sēdes.

VII. LĪGUMU NOSLĒGŠA-
NAS PROCEDŪRA

89. Darba līgumu ar pašvaldī-
bas izpilddirektoru slēdz Domes 
priekšsēdētājs.

90. Darba līgumus ar paš-
valdības administrācijas darbi-
niekiem un pašvaldības iestāžu 
vadītājiem slēdz pašvaldības iz-
pilddirektors. 

91. Līgumus par būvdarbiem, 
piegādi vai pakalpojumu vai vis-
pārīgo vienošanos pašvaldības 
vajadzībām saskaņā ar Iepir-
kumu komisijas lēmumu slēdz 
Domes priekšsēdētājs vai izpild-
direktors. 

92. Līgumus par pašvaldības 
nekustamo īpašumu un kusta-
mās mantas iznomāšanu pa-
raksta Domes priekšsēdētājs, ja 
ir attiecīgs Domes lēmums. 

93. Līgumus par pašvaldības 
nekustamo īpašumu, kā arī  kus-
tamās mantas atsavināšanu pa-
raksta Domes priekšsēdētājs, ja 
ir attiecīgs Domes lēmums. 

94. Līgumus par savstarpē-
jiem	norēķiniem	ar	citām	pašval-
dībām vai pašvaldību iestādēm 
paraksta Domes priekšsēdētājs.

95. Aizņēmuma, aizdevuma 
un galvojuma līgumus paraksta 
Domes priekšsēdētājs, ja ir attie-
cīgs Domes lēmums.

96. Līgumus starptautiskās 
sadarbības jomā paraksta Do-
mes priekšsēdētājs, ja ir attiecīgs 
Domes lēmums.

97. Noslēgtie līgumi tiek re-
ģistrēti vienotā līgumu reģistrā, 
kuru administrē Lietvedības 
nodaļa, to uzglabāšanu un arhi-
vēšanu nodrošina Lietvedības 
nodaļas arhivāre. Kārtību, kādā 
tiek organizēta līgumu projektu 
un līgumu virzība starp Amatas 
novada Domes administrāciju 
un līguma izpildē iesaistītajām 
pusēm – fiziskām vai juridiskām 
personām, sākot ar līgumu pro-
jektu sagatavošanu vai saņemša-
nu pasta sūtījumā, vizēšanu un 
nosūtīšu adresātam, līgumu gla-
bāšanas kārtību, kā arī iepazīša-
nās kārtību ar līguma oriģināliem 

regulē „Dokumentu aprites kār-
tība Amatas novada pašvaldībā”.

98. Privātpersonas ar paš-
valdības noslēgtajiem līgumiem 
var iepazīties par līgumiem at-
bildīgās personas klātbūtnē ap-
meklētāju pieņemšanas laikos, 
saskaņojot to ar izpilddirektoru.

VIII. ADMINISTRATĪVO 
AKTU APSTRĪDĒŠANAS 

KĀRTĪBA
99. Administrācijas izdotos 

administratīvos aktus un faktis-
ko rīcību var apstrīdēt Amatas 
novada Domē, Domes izdotos 
administratīvos aktus var pār-
sūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā Administratīvā procesa li-
kumā noteiktā kārtībā. 

100. Amatas novada Domē 
var apstrīdēt:

100.1. apvienotās būvvaldes 
lēmumus; 

100.2. sociālā dienesta lēmu-
mus; 

100.3. īpašumu atsavināšanas 
un dzīvojamo māju privatizāci-
jas komisijas lēmumus; 

100.4. darījumu ar lauksaim-
niecības zemi tiesiskuma uzrau-
dzības komisijas lēmumus;

100.5. teritorijas attīstības un 
nekustamā īpašuma nodaļas lē-
mumus.

101. Amatas novada Domes 
lēmumus, kas pieņemti attiecī-
bā uz apstrīdētajiem pašvaldī-
bas Administrācijas institūciju 
izdotajiem administratīvajiem 
aktiem, var pārsūdzēt tiesā. 

102. Iesniegumu par admi-
nistratīvā akta vai rīcības apstrī-
dēšanu iesniedz Amatas novada 
Domē vai  institūcijā, kura pie-
ņēmusi administratīvo aktu.

103. Iesniegums par adminis-
tratīvā akta apstrīdēšanu iesnie-
dzams atbilstoši Administratīvā 
procesa likumam.

104. Pieteikumu par adminis-
tratīvā akta vai faktiskās rīcības 
pārsūdzēšanu iesniedz Adminis-
tratīvajā rajona tiesā.

IX. KĀRTĪBA, KĀDĀ DO-
MES PRIEKŠSĒDĒTĀJA NO-
MAIŅAS GADĪJUMĀ ORGA-
NIZĒJAMA LIETVEDĪBAS 
UN DOKUMENTU NODO-
ŠANA

105. Domes priekšsēdētā-
ja nomaiņas gadījumā Domes 
priekšsēdētājs nodrošina doku-
mentu un priekšsēdētājam lie-
tošanā nodoto materiālo vērtību 
nodošanu jaunievēlētajam Do-
mes priekšsēdētājam. 

106. Dokumentu un materi-
ālo vērtību nodošanu jaunievē-
lētajam Domes priekšsēdētājam 
organizē pašvaldības izpilddi-
rektors. 

107. Par dokumentu un ma-
teriālo vērtību nodošanu tiek 
sastādīts nodošanas – pieņem-
šanas akts, kuru paraksta pilnva-
ras zaudējušais Domes priekšsē-
dētājs un jaunievēlētais Domes 
priekšsēdētājs, izpilddirektors 
un finanšu nodaļas vadītājs. Do-
kumentu un materiālo vērtību 
nodošanas termiņš ir divas ne-
dēļas.

Saistošie noteikumi Nr. 6 “AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
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Amatas novada pašvaldības 2019. gada 24. jūlija saistošo noteikumu Nr. 6 
“Amatas novada pašvaldības nolikums” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Informācija

1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 23. pants nosaka, ka domes darba organizāciju 
nosaka pašvaldības nolikums. Kopš 2017. gada 24. oktobra, kad izdoti sais-
tošie noteikumi Nr. 13 „Amatas novada pašvaldības nolikums”, ir mainīju-
sies pašvaldības struktūra. Nepieciešamie grozījumi un precizējumi būtiski 
maina dokumenta saturu, tādēļ nolikums izdodams jaunā redakcijā

2.Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar likumu „Par pašval-
dībām”. Izdodot pašvaldības nolikumu jaunā redakcijā, tajā aktualizēts 
iestāžu un kopīgi ar citām pašvaldībām izveidoto struktūrvienību un spe-
ciālistu saraksts, veiktas izmaiņas sadaļā par pašvaldības dalību biedrībās, 
precizēta lēmumu projektu sagatavošanas kārtība, kā arī veikti redakcio-
nāli labojumi.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumu tiesiskais regulējums vērsts uz pašvaldības institūciju 
darba organizāciju, tādēļ tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi tiem 
nav.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

 Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemēro-
šanā, ir pašvaldības dome un tās pilnvarota amatpersona (pašvaldības iz-
pilddirektors). Jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības darbību attiecībā uz 
trešajām personām, šie saistošie noteikumi izmaiņas neparedz.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots pašvaldības mājas lapā www.amatasnovads.lv sadaļā „Novada 
domes saistošie noteikumi”.

X. KĀRTĪBA, KĀDĀ PRI-
VĀTPERSONAS VAR IEPAZĪ-
TIES AR PAŠVALDĪBAS PIE-
ŅEMTAJIEM LĒMUMIEM, 
NOSLĒGTAJIEM LĪGUMIEM 
UN DOMES SĒŽU PROTO-
KOLIEM

108. Domes lēmumi, sēžu 
protokoli un noslēgtie līgumi ir 
publiski pieejami Amatas nova-
da domē, “Ausmas”, Drabešu pa-
gasts, Amatas novads, LV-4101 
un mājas lapā www.amatasno-
vads.lv. Ar Domes lēmumu un 
sēžu protokolu norakstiem var 
iepazīties arī  novada Amatas, 
Skujenes, Zaubes, Nītaures pa-
gasta pārvaldēs. 

109. Ar pašvaldības saisto-
šajiem noteikumiem un to pa-
skaidrojuma rakstu var iepa-
zīties saistošo noteikumu 108. 
punktā minētajās administrāci-
jas struktūrvienībās, kā arī paš-
valdības interneta vietnē www.
amatasnovads.lv. 

110. Ikvienai personai ir tie-
sības iepazīties ar Domes pie-
ņemtajiem lēmumiem, Pašval-
dības noslēgtajiem līgumiem un 
sēžu protokoliem, izņemot, ja 
tie satur informāciju, kura nav 
izpaužama normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos. Pašvaldī-
ba nav tiesīga atteikt informāciju 
par pašvaldības budžeta izlieto-
jumu un noslēgtajiem līgumiem, 
izņemot, ja informācija ir ko-
mercnoslēpums. Personai nav 
īpaši jāpamato sava interese par 
informācijas iegūšanas nepiecie-
šamību, un to viņai nevar liegt 
tāpēc, ka šī informācija uz viņu 
neattiecas. 

111. Ja informācijas kopums, 
ko vēlas saņemt pieprasītājs, 
ietver ierobežotas pieejamības 
informāciju, Pašvaldība izsniedz 
tikai to šādas informācijas daļu, 
kas ir vispārpieejama. 

112. Privātpersonai tiek iz-
sniegts attiecīgais dokuments 
pēc tās rakstveida vai mutvārdu 
pieprasījuma. Informācijas pie-
prasījums tiek reģistrēts Ama-
tas novada Domē. Mutvārdos 
izteikts pieprasījums tiek no-
formēts rakstveidā un reģistrēts 
Amatas novada Domē.

 113. Atbilde uz privātperso-
nas informācijas pieprasījumu 
tiek sniegta „Iesniegumu liku-
ma”, „Informācijas atklātības li-
kuma” un citu normatīvo aktu 
noteiktajos termiņos.

 114. Informācijas sniegšanas 
atteikumu Pašvaldībai jāpama-
to, kā arī jānorāda, kur un kādā 
termiņā šo atteikumu var pārsū-
dzēt.

115. Par Pašvaldības oficiālo 
dokumentu vai apliecinātu to 
kopiju izsniegšanu Pašvaldība 
var iekasēt nodevu saskaņā ar 
likumu „Par nodokļiem un no-
devām”.

XI. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK 
RĪKOTA PUBLISKĀ AP-
SPRIEŠANA 

116. Lai nodrošinātu iedzī-
votāju līdzdalību īpaši svarīgu 
vietējās nozīmes jautājumu iz-
lemšanā, gadījumos, kas noteikti 
šajā nolikumā vai citos normatī-
vajos aktos, var tikt organizēta 
publiskā apspriešana visā Paš-
valdības teritorijā vai tās daļā. 
Par publiskās apspriešanas veik-
šanu lēmumu pieņem Dome. 

117. Publiskā apspriešana jā-
rīko par: 

117.1. Pašvaldības adminis-
tratīvās teritorijas robežu grozī-
šanu;

117.2. Pašvaldības attīstības 
programmām un projektiem, 
kas būtiski ietekmē Pašvaldības 
iedzīvotājus;

118. Konsultatīvos nolūkos 
pēc Pašvaldības iedzīvotāju, do-
mes vai tās priekšsēdētāja ini-

ciatīvas, pamatojoties uz Domes 
lēmumu, var organizēt publisko 
apspriešanu par Pašvaldības au-
tonomās kompetences jautāju-
miem.

119. Dome var pieņemt lē-
mumu par publisko apspriešanu 
Pašvaldības autonomās kompe-
tences jautājumos, izņemot jau-
tājumus, kas: 

119.1. saistīti ar administrā-
cijas struktūru un iekšējo darba 
organizāciju; 

119.2. saistīti ar amatpersonu 
iecelšanas vai atcelšanas un ci-
tiem personāla jautājumiem; 

119.3. attiecas uz konkrētu fi-
zisku vai juridisku personu; 

119.4. saistīti ar valsts pārval-
des funkciju īstenošanu; 

119.5. budžeta un nodokļu 
maksājumu atbrīvojumiem; 

119.6. ir citu publisko institū-
ciju kompetencē. 

120. Par publiskās apsprieša-
nas rīkošanu ne vēlāk kā mēneša 
laikā pēc attiecīga ierosinājuma 
saņemšanas Dome var lemt: 

120.1.	 pēc	 ne	 mazāk	 kā	 2/3	
deputātu iniciatīvas; 

120.2. pēc Pašvaldības iedzī-
votāju iniciatīvas; 

120.3. pēc Pašvaldības Domes 
priekšsēdētāja iniciatīvas; 

120.4. citos likumā noteiktos 
gadījumos. 

121. Pēc iedzīvotāju inicia-
tīvas publiskā apspriešana var 
notikt, ja ne mazāk kā 5% no at-
tiecīgās teritorijas iedzīvotājiem 
šajā nolikumā noteiktā kārtībā 
vēršas Domē. 

122. Iesniedzot iesniegumu 
publiskās apspriešanas sarīkoša-
nai, norāda: 

122.1. tās datumu un termi-
ņus; 

122.2. paredzamā jautājuma 
iespējamo formulējumu; 

122.3. publiskās apspriešanas 
rezultātu	 aprēķināšanas	 meto-
diku; 
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122.4. publiskās apspriešanas 

lapas formu; 
122.5. minimālo iedzīvotāju 

skaitu, kuriem jāpiedalās pub-
liskajā apspriešanā, lai publisko 
apspriešanu uzskatītu par noti-
kušu. 

123. Par publiskās apsprie-
šanas rīkošanu un rezultātu 
apkopošanu atbildīgs ir izpild-
direktors, kura pienākums ir 
nodrošināt pausto viedokļu ap-
kopošanu, publicēt vietējā laik-
rakstā informatīvu ziņojumu 
par apspriešanas rezultātiem, kā 
arī publicēt pieņemto Domes lē-
mumu, kurā izmantoti publiskās 
apspriešanas rezultāti. 

124. Ikvienam ir tiesības mut-
vārdos vai rakstveidā paust savu 
viedokli publiskās apspriešanas 
jautājumā. Uz publiskajai ap-
spriešanai iesniegtajiem priekš-
likumiem to iesniedzējiem per-
soniskas atbildes netiek sniegtas. 

125. Publiskās apspriešanas 
rezultātiem ir konsultatīvs rak-
sturs.

XII. KĀRTĪBA, KĀDĀ 
PAŠVALDĪBAS AMATPER-
SONAS RĪKOJAS AR PAŠ-
VALDĪBAS MANTU UN FI-
NANŠU RESURSIEM

126. Pašvaldība pārvalda un 
lieto savu īpašumu un rīkojas ar 
to normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. Finanšu līdzekļus izlieto 
racionāli un lietderīgi atbilstoši 
Pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem par Amatas novada bu-
džetu. 

127. Pašvaldības amatperso-
nas savu darbību veic sabiedrī-
bas interesēs, novēršot jebkuras 
Pašvaldības amatpersonas, tās 
radinieku vai darījuma partneru 
personiskās vai mantiskās iein-
teresētības ietekmi uz Pašvaldī-
bas amatpersonas darbību.

128. Rīkojoties ar Pašvaldības 
mantu un finanšu līdzekļiem, 
Pašvaldības amatpersonām savā 
darbībā ir jāizvērtē korupcijas 
riski un apstākļi saskaņā ar nor-
matīvo aktu nosacījumiem.

Domes priekšsēdētāja E. Eglīte
Stājušies spēkā 
2019. gada 26. jūlijā

Sandra Slavišena-Dorša,
Zaubes kultūras pasākumu 
vadītāja 

Amatas novads un Zaubes 
pagasts lepojas ar savu Zau-
bes jaukto kori. Koris dibināts 
2010. gadā, līdz šai dienai pulcē 
25 dalībniekus vecumā no 14 
līdz 70 gadiem. Kora aktivitātes, 
piedaloties un, aicinot pie sevis, 
piepildījušas ne tikai visu ziemas 
sezonu, bet arī šo vasaru.

21. jūnijā Zaubes jauktais ko-
ris kopa ar 40 Latvijas koriem 
iesaistījās Latvijas gadsimta ga-
rākajā līgo dziesmā, nodziedot 
dziesmu: „Es atnācu uguntiņu”. 
Pie Zaubes Augšezera nofoto-
grafējāmies un pēc radio studi-
jas dotā signāla turpat – pie eze-
ra – arī tika nodziedāta dziesma, 
kuru klausītāji varēja dzirdēt 
tiešraidē.

Tajā pat 21. jūnija vakarā 
koris devās uz Amatas novada 
pašvaldības organizēto Cēsu 
kauju simtgades atceres pasā-

kumu, kur ar dziesmām noslē-
dzās vakars, ieskandinot vasaras 
saulgriežus.

22. jūnijā Zaubes jauktais ko-
ris priecēja arī Cēsu iedzīvotājus 
Vienības laukumā pie Uzvaras 
pieminekļa un TV skatītājus 
tieš raidē no Cēsu kauju atceres 
pasākuma.

29. jūnijā koris, kopā ar 75 
koriem no visas Latvijas, pieda-
lījās Kurzemes Dziesmu svētkos 
Liepājā un mājupceļā izbaudīja 
Liepājas pilsētas skaistākos ap-
skates objektus.

13. jūlijā Zaubes savvaļas 
kulinārajā festivālā, ļoti skaistā 
noformējumā, jauktais koris ar 
dziesmām un atraktīvu sabiedrī-
bas iesaistīšanu kopā dziedāšanā 
priecēja skatītājus.

Paldies par ļoti jauko sadar-
bību kora diriģentam Rihardam 
Rudzītim, koncertmeistarei Lī-
gai Paeglei un kora vecākajai 
Anitai Knētai!

Jaunajai sezonai aicinām jau-
nus dalībniekus!

Dziedam kopā ar Zaubes 
jaukto kori

Foto: Sandra Slavišena-Dorša



Čiekuru sīrups un marinēti 
čiekuri, skuju tēja, cepumi, sku-
ju pesto, skuju ziepes – tas viss 
tapis Skujenē. Zaubes savvaļas 
kulinārajā festivālā ir pirmais 
nopietnākais vērtējums, vai šie 
produkti varētu būt interesan-
ti arī pircējiem. Pirms gada, lai 
rosinātu vietējos cilvēkus meklēt 
jaunas idejas uzņēmējdarbībai 
un arī savas dzīves vides uzla-
bošanai, Amatas novada Skuje-
nē sāka īstenot viedā ciema jeb 
„smart villages” ideju. Vietējie 
cilvēki sasparojušies, un top jau 
pirmie produkti.

Šī nav pirmā reize, kad telpā, 
kas viedā ciema projektā tapu-
si kā skujeniešu satikšanās un 
domu apmaiņas vieta, pulcējas 
vietējie cilvēki. Šoreiz satikšanās 
iemesls ir gatavošanās Zaubes 
savvaļas kulinārajam festivālam. 
Un pavisam drīz šī telpa jau kļu-
vusi par degustācijas zāli.

“Mēs bijām pat skuju saldēju-
mu domājuši taisīt. Visādas ide-
jas ir foršas. Bērzu sulas ar tiem 
kubiciņiem – sasaldētajiem egļu 
dzinumiem – ir vienkārši pasa-
ka, labākais Rīgas restorāns kaut 
ko tādu nevar izdomāt,” stāsta 
“Elkas kalna saimniecības” saim-
niece Inese Stibe.

Viņai līdzi pat paprāvs grozs 
ar dažādām burciņām: “Piemē-
ram, ir upeņu sīrups ar skuju 
sīrupu, ļoti veselīga manta. Te ir 
vīgriežu sīrups ar skuju sīrupu. 
Kā mūsu izsūtītie latvieši izdzī-
voja? Arī ēdot, dzerot skuju tēju, 
viņi izvairījās no cingas. Skujāsir 
daudz C vi tamīna, arī hloro fils.”

Uz galda degustācijai rindojas 
tējas, ievārījumi, sīrupi, kosmē-
tikas līdzekļi. Un visam pamatā 
ir skujas.

Amatas novada pašvaldības 

Skujenieši ar skuju produktiem cer veidot biznesu
pagastā ir vairāki rosīgi uzņē-
mēji, arī cilvēki, kas ienākuši no 
Rīgas un veido savu uzņēmēj-
darbību. Tādēļ radās doma, ka 
tieši viņi varētu būt kā mentori, 
kas iekustinātu pārējos.

“Vislielākais prieks no šitā 
pasākuma man ir, ka es esmu 
iedvesmojusi. Mēs priecājamies 
par katru, kas mums pienāk no 
jauna klāt,” saka uzņēmēja, kvi-
noju audzētāja Signe Šlosberga.

Viņa ir viena no galvenajām 
šejieniešu urdītājām, ka vajag 
taču kaut ko darīt. “Cilvēkiem 
ir tā radošā izdoma, par ko mēs 
esam laimīgi. Šeit nav atvestas 
nekādas izejvielas no kaut ku-
rienes, mēs izmantojam savus 
resursus, kas mums ir apkārt, – 
augi, čiekuri, skujas. Un mēs uz-
taisām tik dažādus produktus, 
ka mēs paši reizēm esam pār-
steigti,” stāsta Šlosberga.

“Ikreiz te ir arī vairāk cilvēku, 
kuri pavelkas līdzi, ir daži tra kie. 
Forši, ka ir pasaules, ir Rīgas un 
citu pilsētu pie redze. Un ar to tu 
esi šeit un spēj to ieraudzīt svai-
gām acīm, aizraut un sajūsmināt 
vietējos, kuri te jau dzīvo sen. 
Viņi, iespējams, vairs neuztver 
to bagātību, viņi to uztver pašsa-
protami.”

“Skujeniešiem vajag cilvēku, 
kas pavelk, jo mēs esam kūtri, 
mums vajag, lai mums to gaisu 
pamaisa. Un tad jau mēs kaut 

Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības
Projektu vadītāja

Šobrīd aktīvi turpinās projek-
ta “Zaubes muižas parka dabas 
vērtību ilgtspējīga apsaimnieko-
šana” īstenošana. Augusta sāku-
mā pie Zaubes dižozoliem SIA 
“Labie koki” arboristi veica koku 
un to zaru zāģēšanu, lai uzlabotu 
dižkoku stāvokli un veicinātu to 
ilgāku saglabāšanos, kā arī drī-
zumā tiks uzsākti darbi, lai gar 
muižas parku ierīkotu apgais-
mojumu.

Amatas novada pašvaldība 
ir noslēgusi līgumu ar SIA “FA-
RADS” par apgaismojuma izbū-
vi Zaubē, Amatas novadā, gar 
Zaubes muižas parka ziemeļu 
un austrumu malām valsts au-
toceļa P32 Augšlīgatne–Skrī-
veri un valsts vietējā autoceļa 
V60 Mālpils–Zaube–Kliģene 
ceļu no dalījuma joslās. Projek-
tēšanas laikā ir ievēroti sugu un 
biotopu aizsardzības jomas ek-
sperta (sugu grupa – sikspārņi) 
atzinumā minētie nosacījumi, 
lai izbūvētais apgaismojums ne-
atstātu negatīvu ietekmi uz sik-
spārņu populāciju, kurai Zaubes 
muižas parks ar apkārt esošajām 

Turpinās projekta “Zaubes muižas 
parka dabas vērtību ilgtspējīga 
apsaimniekošana” īstenošana

ūdenstilpnēm ir ļoti piemērots 
biotops. Eksperta atzinumā no-
rādīts, ka Zaubes muižas parkā 
un ar to saistītajās ūdenstilpnēs 
dzīvo piecas sikspārņu sugas.

Projektā “Zaubes muižas 
parka dabas vērtību ilgtspējīga 
apsaimniekošana” ir plānota arī 
Zaubes dižozolu kopšana un 
lapkoku praulgrauža dzīvotņu 
apsaimniekošana. Lai saplānotu 
šos darbus, ir veikta apjomīga 
izpēte par Zaubes ciemā eso-
šo koku, īpaši dobumaino koku 
piemērotību lapkoku praulgrau-
zim un citām aizsargājamām 
bezmugurkaulnieku sugām. 
Vienlaikus šajā izpētē ir identi-
ficētas nepieciešamās darbības, 
lai uzlabotu Zaubes ciemā esošo 
divu dižkoku “Zaubes ozola” un 
“Jaunpils mazā ozola” augšanas 
apstākļus un vitalitāti. Kā bū-
tiskākais faktors, kas traucē un 
negatīvi ietekmē dižkoku stā-
vokli, ir minēts noēnojums. At-
tiecīgi projekta ietvaros augustā 
plānots veikt dižozoliem blakus 
esošo nomācošo  koku nozāģē-
šanu, tādējādi nākotnē uzlabo-
jot ozolu stāvokli un augšanas 
apstākļus. Minētās darbības kā 
nepieciešamas ir norādījis sugu 
un biotopu aizsardzības jomas 

eksperts, tās ir saskaņotas ar 
Dabas aizsardzības pārvaldi. Šos 
kopšanas darbus veica sertificēti 
kokkopji – arboristi. Vienlaikus 
jāmin, ka veicot visas saskaņo-
šanas darbības, ir konstatēts, ka 
Zaubes ozola tuvumā augošais 
osis atbilst dižkoka statusam un 
tādējādi projekta ietvaros arbo-
risti sakopa arī šī dižkoka vaina-
gu. 

Paldies Zaubes pamatsko-
las skolēniem, skolotājām un 
direktorei par iesaisti projekta 
īstenošanā un veiktajiem koku 
mērījumiem un pētījumiem, kas 
paaugstina skolēnu izpratni par 
Zaubes ciemā esošajām dabas 
vērtībām.

Projekts “Zaubes muižas 
parka dabas vērtību ilgtspējīga 
apsaimniekošana” (projekta nu-
murs	 1-08/310/2018)	 tiek	 īste-
nots ar Latvijas Vides aizsardzī-
bas fonda atbalstu, un projekta 
realizēšanai no valsts budžeta 
apakšprogrammas “Vides aiz-
sardzības projekti” līdzekļiem ir 
piešķirti	EUR	22	554,00.

 

Inese Kukle,
projekta “Sieviešu uzņēmēj-
darbības veicināšana vietas 
potenciāla attīstībai” vadītāja 

Jau septembrī Āraišu biedrība 
sadarbībā ar biedrību “Urbāna 
fonds izglītībai un zinātnei” uz-
sāks līdz šim vēl nebijušu pro-
jektu	 ar	mērķi	 veicināt	 sieviešu	
uzņēmējdarbību, kā arī mūsu 
novada un  pārējās Cēsu apkār-
tējās lauku teritorijas attīstību.

Projektā “Sieviešu uzņēmēj-
darbības veicināšana vietas po-
tenciāla attīstībai” paredzēts 
realizēt interaktīvu pasākumu 
sēriju, kas reģiona topošajām 
un esošajām uzņēmējām piedā-
vās ilglaicīgu atbalstu un sniegs 
iespēju gūt praktiskas iemaņas. 
Pasākumu sērija sastāvēs no 
trīs dienu apmācībām Drabešu 
jaunajā pamatskolā, vienu reizi 
mēnesī nodrošinot praktiskas 
apmācības kouču jeb izaugsmes 
treneru un biznesa mentoru va-
dībā, tāpat arī norisināsies in-
dividuālas koučinga sesijas un 
darbosies atbalsta platforma di-
gitālajā vidē. 

Kopā ar pieredzes bagātiem 
ekspertiem topošās un jau eso-
šās uzņēmējas mācīsies saskatīt 
plašāku uzņēmējdarbības, kā 
arī vietējās teritorijas dabas un 

Tiks realizēts praktiski 
izglītojošs pasākumu 
cikls Cēsu apkārtnes 
uzņēmīgajām sievietēm

kultūras mantojuma potenciāla 
izmantošanas vīziju, efektīvi no-
teikt	mērķus	un	 izstrādāt	plānu	
to sasniegšanai. 

Pasākuma laikā uzņēmīgās 
sievietes sadarbosies ar citām 
uzņēmējām, veicinot savstarpēju 
atbalstu, jaunu kontaktu veido-
šanos, labākās prakses pārņem-
šanu, jaunu risinājumu radīšanu, 
gūstot iedvesmu savu ieceru 
realizēšanai. Tiek paredzēts, ka 
minētais projekts būs kā pamats 
uzņēmējdarbību atbalstošas vi-
des jeb platformas radīšanai, kas 
sekmēs jaunu ideju un koppro-
jektu attīstību arī nākotnē. 

Ja arī Tev ir vēlēšanās pie-
dalīties šājā pasākumā – vairāk 
informāciju meklē “Urbāna fon-
da izglītībai un zinātnei” mājas 
lapā: www.upfoundation.io  un 
aizpildi tajā atrodamo pieteikša-
nās anketu līdz 30. augustam.

Projekts tiek realizēts Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020.  gadam apakšpasā-
kuma: 19.2 “Darbības īstenoša -
na saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros.

Projektu līdzfinansē Amatas 
novada dome.

Projektu atbalsta Zemkopī-
bas ministrija un Lauku atbalsta 
dienests. 

projektu va dītāja un arī viedā 
ciema idejas iniciatore Zane 
Pīpkalēja stāsta, ka iecere par 
skujām un meža produktiem 
radu sies, vispirms domājot par 
to, kā tad izcelt un apspēlēt sava 
pagasta nosaukumu. Taču tam 
ir arī dziļāka filozofija. “Skujas 
kopumā ar visu bioekonomiku, 
kurā arī Eiropa grib, lai mēs vir-
zāmies, skujas ir viens no tiem 
produktiem, kas paliek mežā 
un netiek izmantots,” skaidro 
Z. Pīpkalēja.

Pamats tam, ka Skujenē varē-
tu īstenot viedā ciema ideju, bija 
iedzīvotāju skaita sarukums, jo 
darba vietu tur īsti nav. Toties 

kādus brīnumus varam izdarīt, 
mēs esam darītāji, mēs neesam 
domātāji, teiksim tā.”

Sestdien, 13.  jūlijā, piedalo-
ties Zaubes savvaļas kulinārajā 
festivālā, varēja  vērtēt rezultātu.

“Zaubes savvaļas kulināra-
jā festivālā ar Skujenes stendu 
startējām. Tad jau redzēs: ja tā 
ideja aizies pa skuju taku, tad tā 
arī aizies. Bet šobrīd mēs esam 
apņēmīgi. Festivāls ir iespēja pa-
mēģināt, un mēs ļoti ceram, ka 
nākotnē būs arī kādi veiksmes 
stāsti.”

Kā vērtē Līva Grāpe, viss 
rāda, ka vajadzētu izdoties: “Es 
domāju, ka mums tā Laima stā-
vēs blakus pie visa, jo arī Laimas 
simbols ir skujiņa. Un tā skujiņa, 
šis simbols jānes plašāk. Un es 
domāju, ka mums ir visi instru-
menti, lai mēs to veiksmīgi izda-
rītu.”

Skujeniešu gatavotie produkti 
tagad ir arī vietējā veikalā izvei-
dotajā stendā, kas arī bija viena 
no ierosmēm, lai rosinātu cilvē-
kus kļūt aktīvākiem un meklēt 
savas uzņēmējdarbības idejas. 
Un varbūt arī kāds no jaunajiem 
produktiem, kas bija baudāms 
Zaubes festivālā, kļūs par sāku-
mu kādam biznesam.

Informācijas avots: www.lsm.lv

Foto: Zane Pīpkalēja

www.amatasnovads.lv8



Vineta Cipe,
Āraišu vējdzirnavu saimniece

28. jūlijā Āraišu vējdzirnavās 
tika aizvadīta Maizes diena, kas 
šogad pulcēja vairāk nekā 500 
apmeklētājus. Pasākumā tika 
godinātas saimnieces, saimnieki 
un jaunā rudzu maize.

Apmeklētājiem bija iespēja 
piedalīties un vērot rudzu mai-
zes meistarklasi, Veselības labo-
ratorijas meistarklasi, mīļmaizī-
tes cepšanu, baudīt degustācijas 
un tirdziņu ar apkārtējo novadu 
maizes cepēju, siera sējēju, bi-
tenieku, zāļu tēju un amatnieku 
darinājumiem.

Šogad pasākumā pirmo gadu 
norisinājās konkurss "Rudzu 

Maizes diena Āraišu vējdzirnavās 
aizvadīta

kūka", tajā meistares sacentās 
ar kūkām, kas izceptas no ru-
dzu miltiem. Konkurss guva 
lielu atsaucību, apmeklētājiem 
bija iespēja kūkas degustēt un 
piedalīties vērtēšanas procesā. 
Pirmo vietu ieguva Evita Smilga 
no Cēsīm ar kūku “Rupjmaizes 
torte ar avenēm”, veidotu kuku-
līša formā ar maizes zīmi. Otra-
jā vietā Lelde Gaile no Siguldas 
ar kūku “Rudziņš”, trešajā vietā 
Līga Zadināne no Siguldas ar 
kūku “Mana vasara”. Visām da-
lībniecēm tika balvas.

Maizes diena ir lieliska tra-
dīcija, kur ik gadu satiekas gan 
tradicionālās, gan jaunāku laiku 
rupjmaizes cepēji, savukārt ap-
meklētāji var iepazīt maizes ceļu 

no labības tīruma līdz graudiem 
un gatavai maizei, dodoties ceļo-
jumā pa Kukulīša taku.

Pie lielā Jēkabu galda ar dzies-
mām un stāstiem norisinājās 
jaunās maizes griešana un gar-
šošana, un tieši tajā brīdī tika 
iegriezti dzirnavu spārni.

Kā jau katrā Maizes dienā, 
tika godināti seno saimnieku un 
saimnieču vārdu īpašnieki – Jē-
kabi un Annas. Šogad tās bija 
mazas meitenītes un zēni.

Āraišos ir vienīgās vējdzir-
navas ar to oriģinālo iekārtu 
Latvijā, kam atjaunoti spārni un 
darbināmi dzirnavu mehānis-
mi. Maizes dienas norises laikā 
ikviens varēja iepazīt dzirnavu 
mehānismus un izstaigāt visus 
dzirnavu stāvus. 

Pagājušajā gadā notikušās 
rekonstrukcijas laikā dzirnavās 
atjaunotas jumta konstrukci-
jas un fasāde, veikti uzlabojumi 
iekštelpās, izveidots āra apgais-
mojums un pats galvenais - izga-
tavoti jauni vējdzirnavu spārni. 
Dzirnavas nav tikai dekoratīvs 
un vēsturisks objekts, tās ir arī 
pilnībā funkcionējošas – šeit ie-
spējams samalt gan miltus, gan 
dažāda veida putraimus un citus 
graudaugu produktus.

Maizes dienu organizēja 
biedrība “ANNO 1852” Dabas 
aizsardzības pārvalde sadarbībā 
ar Amatas novada pašvaldību.

Anete Eglīte, 
tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Šī gada 13. jūlijā Zaubes sav-
vaļas kulinārais festivāls tradi-
cionāli pulcēja labākās lauku 
toršu cepējas no dažādām Lat-
vijas malām. Konkursā “Dan-
sukker Labākā lauku torte 2019” 
piedalīties varēja ikviens, kas 
prot cept īstas lauku tortes.

Uz uzvaru preten dēja re-
kordliels dalībnieču skaits – 24.

Konkursa “Dansukker Labākā 
lauku	torte”	mērķis	 ir	populari-
zēt lauku toršu cepšanas pras-
mes, veicināt to tālāknodošanu 

konkursa sagaida katras kūkas 
cepējas individuālo rokrakstu, 
drosmi garšās, krāsās un izpil-
dījumā. Meistare sniedza pado-
mu – paveikt visu kā ieplānots, 
nešaubīties par sevi un pēdējā 
brīdi neveikt eksperimentus, jo 
konkursos strādā pārbaudītas 
vērtības.

Žūrijai, kuras sastāvā bija Ina 
Poliščenko, Sandra Ošiņa, Aira 
Mellēna, Iveta Zariņa un Sand-
ra Slavišena-Dorša, bija uzticēts 
nebūt ne vienkāršs uzdevums – 
izvērtēt visas 24 krāšņās un gar-
dās tortes.

Titulu “Dansukker Labākā 
lauku torte 2019” ieguva Marija 
Krevica no Gulbenes novada. 
2.  vieta – Evijai Ērmanei-Ti-
mermanei no Smiltenes. 3. vieta 
dalīta – Leontīnai Kaņepei no 
Balvu novada un Kristīnei Ek-
baumai no Ādažu novada.

Pērnā gada labākās lauku 
tortes titula ieguvēja Margari-
ta Mazkalniņa stāsta, ka pirms 
konkursa cepusi tortes vien ģi-
menei un paziņām, un dalību 
konkursam pieteikusi pēdējā 
dienā. Uzvara konkursā nesusi 
atpazīstamību, un nu Margaritai 
bijusi pat iespēja cept milzīgu 
torti Latviešu biedrības namam.

Noskaidrota “Dansukker Labākā lauku 
torte 2019” uzvarētāja

no paaudzes paaudzē, kā arī uz-
svērt dabīgo produktu izmanto-
šanas nozīmi toršu gatavošanā. 
Tādēļ arī viens no galvenajiem 
vērtēšanas kritērijiem bija iz-
mantotie dabīgi produkti – lau-
ku olas, lauku piena produkti, 
sezonas dabas veltes.

Šī gada konkursa tēma bija 
“Mežs”. Dalībnieces ļāvās fantā-
zijai un pārsteidza ar radošām 
idejām.

Sacensību par labākās lauku 
tortes titulu vadīja “Jonathan 
Restaurant” šefpavāre un daudz 
balvu ieguvusī toršu meistare 
Ina Poliščenko. Pirms konkur-
sa norises viņa stāstīja, ka no 

Baiba Roze, 
biedrības TKIC 
“KasTe” biedre 
un Vecpiebalgas 
jaunatnes lietu 
nodaļas  vadītāja 

Augusta sākumā 
noslēgusies “Tra-
dicionālās kul tūras
iniciatīvu centra 
„KasTe”” otrā jau -
niešu apmaiņa  – „Valid value”. 
Projekts gan vēl turpinās, bet 
tā galvenā aktivitāte – desmit 
dienu garais piedzīvojums, kurā 
piedalījās 17 dalībnieki no Spā-
nijas un tikpat Latvijas pārstāvji, 
ir beigusies. Projekts tiek īste-
nots sadarbībā ar organizāciju 
Proyecto Kieu no Spānijas. Jau-
niešu līderi šajā projektā ir Vec-
piebalgas jaunatnes lietu noda-
ļas vadītāja Baiba Roze un bērnu 
un jauniešu centra „Dari vari” 
vadītājs Edgars Muktupāvels. 

Projekta tēma ir vērtības. Ap-
maiņas laikā spāņi kopā ar jau-
niešiem no Amatas, Vecpiebal-
gas, Priekuļu, Cēsu novada un 
Rīgas izzināja savas vērtības, dis-
kutēja un analizēja vērtības, ko 
piedāvā sabiedrība. Jauniešiem 
bija iespēja labāk sevi izprast 
nodarbībās kopā ar kustību te-
rapeiti Elīnu Kalēju, gan veidojot 
savas vērtību kartes, gan kopā 
ar topošo aktieri Jāni Grūtupu 
mācoties koncentrēties, iedziļi-
nāties un sadzirdēt sevi. Daudz 
tika diskutēts par sociālajiem  
medijiem un sabiedrības ietek-
mi uz jauniešu vērtību izpratni, 
salīdzinātas vērtības spāņu un 
latviešu sabiedrībā. Puse die-
nas tika veltīta tam, lai izprastu, 
kāda ir izglītības, zināšanu un 
pieredzes ietekme uz vērtību sis-
tēmas veidošanos. Tika izceltas 
tādas vērtības kā cieņa, iecietība, 
spēja pieņemt dažādību. 

Viesojoties Drabešu muižas 
Amatu mājā, Āraišu dzirnavās, 

Āraišu arheoloģiskajā parkā, 
gatavojot tradicionālos rokdar-
bus, mācoties gan latviešu, gan 
spāņu dančus, rotaļas un spē-
les, jauniešiem bija iespēja sa-
līdzināt, cik liela vērtība mums 
katram ir tradicionālā kultūra, 
piederība savai valstij. Kā viens 
no apstākļiem, kas veido cilvēka 
vērtības, ir daba, tāpēc gandrīz 
diennakti jauniešiem bija iespēja 
būt pavisam tuvu tai, iepazīstot 
Amatas novada skaistos mežus. 
Daudziem Spānijas jauniešiem šī 
bija pirmā tik tuvā saskarsme ar 
dabu, tā biedēja, pārsteidza un 
radīja skaistas atmiņas. 

Apmaiņas laikā jauniešiem 
bija iespēja ļoti daudz mācīties 
citam par cita kultūru, tā, pie-
mēram, viens no spāņu jaunie-
šiem, jautāts, ko jaunu uzzinājis 
par latviešiem un Latviju, atbil-
dēja: “Es uzzināju, ka viņi visu 
laiku	ēd	gurķus,	 ļoti	daudz	gur-
ķu,	 ir	 ļoti	 disciplinēti,	 nopietni	
un ļoti koncentrējās uz visu, un 
viņiem ļoti patīk koki.”

Apmaiņu noslēdzot, dalīb-
nieki un grupu līderi to kopī-
gi izvērtēja un ar gandarījuma 
atzina, ka kopā ir paveikts ļoti 
labs darbs, ka mums bija laba 
komanda, kas ļāva ikvienam gūt 
pilnvērtīgu mācīšanās pieredzi. 
Apmaiņa bija grūta, bagātinoša 
un skaista pieredze visiem dalīb-
niekiem, sniedzot iespēju apgūt 
daudz jauna un iedziļināties tē-
mās, kam ikdienā tiek pievērsta 
maza uzmanība. 

Jauniešu apmaiņa – 
“Valid value”

Ēriks Bauers,
sporta koordinators un metodoķis

 
Jūlijā sākumā norisinājās 

lielākais jaunatnes sporta fo-
rums Latvijā – Latvijas Jau-
natnes Olimpiāde, kas pulcēja 
vairākus tūkstošus sportistu no 
visas Latvijas. Mūsu novadu 
šogad pārstāvēja trīs sportis-
ti – Elza Bleidele (MTB, šosejas 
riteņbraukšana), Rainers Lūkins 
(cīņa) un Kārlis Dieviņš (vieglat-
lētika – 800 m). 

Šogad gan mūsu sportistiem 
starti izdevās ar mainīgām sek-
mēm. Teicams rezultāts padevās 
Elzai Bleidelei, kura palika viena 
soļa attālumā aiz goda pjedes-
tāla MTB riteņbraukšanā. Par 
iekļūšanu olimpiskajā sešiniekā 

Elza saņēma arī atzinības rakstu. 
Jāpiemin, ka dienu iepriekš Elza 
pirmo reizi startēja arī individu-
ālajā šosejas riteņbraukšanas sa-
censībās, izcīnot 10. vietu. 

Pirmajā sacensību dienā star-
tēja arī mūsu cīņas pārstāvis 
Rainers Lūkins. Šoreiz veselības 
problēmu dēļ viņam neizdevās 
parādīt labāko sniegumu un nā-
cās atzīt pretinieku pārākumu, 
izstājoties jau pirmajā sacensību 
dienā. Līdzīgas problēmas pie-
meklēja arī mūsu vidējo distan-
ču skrējēju un šoreiz uz starta 
nevarēja iziet. 

Paldies visiem treneriem, klu-
biem un sacensību dalībniekiem 
par ieguldīto laiku un darbu, 
ko veltiet ikdienā sportam. Lai 
veiksmīgs sezonas turpinājums! 

Aizvadīta Latvijas Jaunatnes 
Olimpiāde Jelgavā

Foto: Guna Hainovska

Foto: Valdis Ošiņš
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Dina Ivanova un projekta komanda

Viens no veidiem, kā nodrošināt jau-
niešiem pilnvērtīgas brīvā laika aktivi-
tātes, neformālo izglītošanos un citas 

iespējas tur, kur viņi dzīvo un visbiežāk 
uzturas, ir spēļu spēlēšana. Spēles ieprie-
cina, saliedē komandu, ļauj attīstīt dažā-
das prasmes un rada citas emocijas. 

Jau vairākus gadus organizācija “Nīt-
aureņi” ir aizrāvusies ar spēļu 
izzināšanu, kolekcionēšanu 
un pierakstīšanu. Mums ir 
liela spēļu kolekcija. Vairākas 
spēles esam izdomājuši paši. 
Spēlējot tās kopā ar bērniem, 
jauniešiem un pieaugušajiem, 
mēs cenšamies radīt mazliet 
citādu pasauli – pasauli, kurā 
ir laiks vienkārši būt kopā, 
jautroties un izbaudīt pro-
cesu. Apbraukājot dažādas 
vietas, esam sapratuši, ka ne-
reti tieši pieaugušie ir tie, kuri 
spēlēs visvairāk aizraujas vai 
ļoti aizrautīgi jūt līdzi saviem 
bērniem. Šādas emocijas ir 
patiesas, daudzi pēc tam jūtas 
labāk.

Iespēju piedāvājums no “Nītaureņiem”

Par ieceri un tās īstenotājiem
Nītaurē jau astoto gadu darbojas bied-

rība “Nītaureņi”, kas pulcē jauniešus un 
aktīvus cilvēkus, kuri lauku kopienā or-
ganizē sabiedrisko dzīvi. Latvijas valsts 
simtgades svinību laikā jau 2016. gadā 
biedrība uzsāka projektu “Nītaures lik-
teņstāsti”, kas ir Nītaures pagasta izzinā-
šanas projekts, kura gaitā tapusi izstāde, 
lielformāta spēle un pētniecība turpinās 
joprojām. 

Biedrība ar saviem darbiem cenšas būt 

kus Latvijas izzināšanā. Tāpēc realizējām 
mūsu pusē jaunu, bet pasaulē jau diezgan 
populāru ideju, un izveidojām izzināša-
nas istabu “Latvija” Nī taurē jeb izlaušanās 
spēli “Latvija”. 

Lielākoties šādas iespējas ir tikai pil-
sētās, tāpēc prieks, ka varējām ko šādu 
izveidot laukos – mūsu Nītaurē. Projekta 
izstrādē iesaistījusies plaša vietējās kopie-
nas aktīvistu grupa, kas arī ikdienā palī-
dzēs organizēt spēles norisi. 

Izlaušanās spēle “Latvija” ir bez mak-
sas. Dalība spēlē – ar iepriekšēju pieteik-
šanos. Spēle ir pieejama biedrības “Nītau-
reņi” telpās Nītaures kultūras namā, un 
tas iespējams, pateicoties Amatas novada 
pašvaldības atbalstam. 

Spēle īpaši pielāgota arī skolu jauniešu 
komandām, tāpēc tās aicinām pieteikties 
un izbaudīt spēles azartu un prieku! 

Kā pieteikties? 
Biedrības “Nītaureņi” komanda centī-

sies būt iespējami atsaucīga un pretimnā-
koša. Ļausim spēli spēlēt darba dienās un 
brīvdienās, agros rītos un nakts stundās. 
Vienīgā prasība ir iepriekšēja pieteikša-
nās, rakstot e-pastu: info@nitaureni.lv vai 
sazinoties ar biedrību tās Facebook lapā: 
facebook.com/nitaureni.	 Spēles	 noteiku-
mu iepazīšanai un spēlēšanai nepiecieša-
mais laiks – aptuveni 90 minūtes. 

Paldies mūsu atbalstītājiem un ziedo-
tājiem!

Izlaušanās spēle “Latvija” veidota bied-
rības “Nītaureņi” projektā “Izzināšanas 
istaba “Latvija” Nītaurē”, kas tiek īstenots 
ar	Valsts	kultūrkapitāla	fonda	mērķprog-
rammas “Latvijai – 100” atbalstu.

Biedrības darbību atbalsta arī Amatas 
novada pašvaldība.

Seko “Nītaureņu” Facebook lapai un 
uzzini aktuālo informāciju par spēles no-
risi un citām biedrības aktivitātēm!

Ēriks Bauers, 
sporta koordinators un metodoķis

Aizvadīti seši aizraujoši plud-
males volejbola posmi Līvos, Nīt-
aurē un Ģikšos. Dalībniekiem bija 
iespēja sacensties “Sporta līgā”, 
kurā startēja pieredzējušāki spēlē-
tāji, un “Atpūtas grupā”, kur savus 
spēkus varēja pārbaudīt ikviens 
pludmales volejbola spēles cienī-
tājs. 

Šobrīd Sporta līgā uz uzvaru 
pretendē divi dueti, bet lielākās 
priekšrocības noteikti ir koman-
dai	 “Vietējie”	 (Aigars	Kalniņš/Ri-
hards Lazdiņš), kuri iekrājuši 193 
punktus. Otrajā vietā atrodas ko-
manda	“17.	jūnijs”	(Artūrs	Špirka/
Artis Dricka) ar 162 punktiem. Lai 
notiktu pārsteigums un čempionu 
kausu	 virs	 galvas	 celtu	 Špirka/

Dricka, viņiem fināla posmā ir jā-
uzvar un jācer, ka “Vietējie” paliks 
7. vai 8. vietā. 

Bet paredzams, ka komandai 
“17. jūnijs” vēl būs priekšā sprai-
ga cīņa ar “Inciemu”, lai noturētu 
otro vietu. Inciema duets Gatis 
Berdinskis/Krišjānis	Veinbergs	ie-
krājušu 143 punktus. Ja “Inciems” 
uzvar fināla posmā, tad Špirkam 
ar Dricku ir jānodrošina sev vis-
maz trešā vieta. Ja viņi atradīsies 
zemāk tabulā, tad attiecīgi jācer 
arī uz “Inciema” neveiksmi. 

Bet droša nav arī paša “Incie-
ma” pozīcija, jo uz trešo vietu 
var vēl pakāpties arī komanda 
“Dzintariņi”	 (Kristaps	 Kiršteins/
Andris Osis) ar 123 punktiem vai 
veiksmes gadījumā pat komanda 
“Puikas”	 (Kristofers	 Kaņeps/Ed-
gars Žurevskis) ar 110 punktiem. 

Pārējās fināla komandas “Mēs nav 
LSPA”, “Mežstrādnieki” un “Rene-
gāts&Bobijs” augstāk par 5. vietu 
kopvērtējumā vairs nevar pakāp-
ties. Bet tas nemazinās fināla no-
zīmi, jo Sporta līgā balvas saņem 
sešas labākās komandas. 

Savukārt Atpūtas grupā sacen-
tīsies labākās komandas, kas uz-
varēja kādā no sešiem posmiem, 
un divas komandas, kas saņems 
organizatoru ielūgumu jeb wil-
dcard. Fināla cīņas norisināsies 
augusta vidū Līvu pludmales vo-
lejbola laukumos. 

Ar šo turnīru sezona nebeig-
sies, jo visi laipni aicināti 24. au-
gustā piedalīties vienas dienas 
turnīrā “Līvu kauss 2019”, kas no-
risināsies Amatas novada sporta 
un atpūtas svētkos Līvos. 

Pludmales volejbolā noslēdzies regulārais čempionāts

6. posma Sporta līgas labākie Ģikšos. No kreisās: 2. vieta – 
komanda “17. jūnijs” (Artūrs Špirka/Matīss Lukstiņš), centrā 
uzvarētāji “Inciems” (Gatis Berdinskis/Krišjānis Veinbergs), 3. vieta 
– “Agū” (Kārlis Bērziņš/Matīss Andrēvičs).

Biedrības “Nītaureņi” komanda

Šī gada 27. jūlijā plkst. 12.00 pie Nīt-
aures kultūras nama tika atklāta jauna 
lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēja 
laukos – izlaušanās spēle “Latvija”. Tā ir 
aktivitāte, kuru veicot, nītaurieši un citi 
interesenti izzina Latviju un veicina da-
žādu prasmju attīstību. Nekas nav jāzina 
iepriekš, visas atbildes uz uzdevumiem 
atrodas spēles telpā. Galvenais  – ļauties 
piedzīvojumam.

Spēles pamatā ir Latvijas vēstures izzi-
nāšana un godināšana, iepazīstot Latvijas 
valsts izveidošanās laiku, kultūru, notiku-
mus, personības un kopā apskatot savas 
spējas sniegt ieguldījumu Latvijas nākot-
nes attīstībai.

Spēle izveidota biedrības “Nītaureņi” 
telpās Nītaures kultūras namā. Spēlē var 
piedalīties divi līdz četri dalībnieki. Spēles 
norise balstās noteiktā uzdevumu apjo-
mā, kuri komandai jāveic spēles telpā. Sā-
kumā komanda tiks iepazīstināta ar spēles 
noteikumiem. Adrenalīnu spēlei dod lai-
ka limits, jo uzdevumi jāizpilda noteiktā 
laikā – 60 minūtēs, lai izkļūtu no spēles 
telpas. Ja tas neizdodas, spēle beigsies, un 

Nītaurē atklāta izlaušanās spēle “Latvija”

pēc noteikta laika, kad spēles uzdevumi 
pamainīsies, varēs ļauties spēles priekam 
atkārtoti. 

Spēles idejas līdzautore Dina Ivanova atklāj 
spēles logo. Foto: Nītaureņi

Ar visām spēlēm var iepazīties “Nītau-
reņu” aktivitāšu teltīs, kuras vasaras garu-
mā bija un būs pieejamas daudzās vietās 
novadā un Nī taurē. Ir iespēja spēles aiz-
ņemties, lai tās uzspēlētu draugu vai ģi-
menes lokā! 

Esam iegādājušies teleskopu, uzsākuši 
zvaigžņu pētīšanu un augustā to turpinā-
sim! Seko “Nītaureņu” Facebook lapai un 
uzzini aktuālos notikumus. 

Novēlam saulainu un priecīgiem noti-
kumiem bagātu vasaras nogali!

Projekts “Iespējas Amatas novada jau-
niešiem” tiek īstenots Izglītības un zināt-
nes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2018. gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros.

piemērs Latvijas valsts simtgades svinību 
galvenajam vēstījumam „ES ESMU LAT-
VIJA”. Ar aktīvu brīvprātīgo līdzdarbību 
vietējā kopienā biedrība veic labus darbus 
un rada Latviju. 

Latvijas valsts simtgades mājaslapā 
www.lv100.lv atrodamā informācija par 
dažādām norisēm visā Latvijā, par izdo-
tām grāmatām, radītām spēlēm, organizē-
tām izstādēm, koncertiem “Nītaureņus” 
iedvesmoja realizēt vēl vienu projektu 
– “Izzināšanas istaba “Latvija” Nītaurē”, 
kuru realizējam Valsts kultūrkapitāla fon-
da	mērķprogrammā	„Latvijai –	100”.	

Ikdienā meklējam jaunas metodes vie-
tējās kopienas aktivitāšu dažādošanai, 
iedvesmojamies no citiem piemēriem un 
vairākus gadus paši veicam novadpētnie-
cību. Šogad esam daudz strādājuši, lai 
tieši vasaras vidū atklātu jauno brīvā laika 
aktivitāti – izlaušanās spēli “Latvija”. 

Esam novērojuši, ka mūsu puses ie-
dzīvotāji, tostarp jaunieši, samērā maz 
interesējas un aizraujas ar Latvijas vēs-
tures un tagadnes notikumu izzināšanu. 
Līdzšinējās metodes skolā – grāmatu la-
sīšana, muzeju apmeklēšana, filmas un 
citas lietas – nepietiekami aizrauj cilvē-
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Anda Lukstiņa,
Amatas novada Skujenes 
pamatskolas direktore

Augustā ar atskaišu rakstī-
šanu noslēdzas divu gadu ga-
rumā Amatas novada Skujenes 
pamatskolā īstenotais ūdens 
izziņai veltītais starptautiskais 
Erasmus+ projekts “What About 
Your Blue”. Tagad laiks pārlūkot 
divos gados paveikto, piedzīvo-
to…

Projekts aizsākās 2017.  gada 
decembrī ar braucienu uz Por-
tugāli, kur pirmo reizi klātienē 
iepazinām savus projekta part-
nerus no Turcijas, Itālijas, Spā-
nijas, Slovēnijas, Rumānijas, 
Polijas un tikšanās organizato-
rus – portugāļus. Katrai skolai 
līdzi bija sagatavota prezentācija 
par savu valsti, novadu, skolu. 
Mūsu Sendija un Kristaps labā 
angļu valodā iepazīstināja visus 
ar Latviju, Amatas novadu un 
Skujenes skolu. No mājās zīmē-
tiem un līdzi paņemtiem projek-
ta logo tika izveidota izstāde. Lai 
gan visvairāk atzinības ieguva 
Polijas skolas logo, arī mūsu sko-
lā zīmētie Lindas, Samantas un 
Annas logo guva daudz uzslavu. 
Paldies meitenēm un skolotājai 
Ingrīdai. Portugāle mūs apbūra 
ar savu krāšņo dabu, Vidusjūras 
krastu Castro Marim, vērojām 
ūdensputnus, apmeklējām sāls 
ieguves vietu, zivju audzētavu. 
Portugālē, līdzīgi kā citās dien-
vidu zemēs, dzeramais ūdens 
ir vērtība, kas jātaupa, par to 
mums arī stāstīja dzeramā ūdens 
attīrīšanas stacijā kalnos.

2018. gada martā Eiropas 
skolu pārstāvjus gaidījām pie 
sevis. Te vēl valdīja ziema, zemi 
klāja sniegs un ledus. Aukstums 
bija pārbaudījums mūsu ciemi-
ņiem. Skolā tika izveidota kopē-
ja izstāde par dabas aizsardzības 
organizācijām partnervalstīs 
(pal dies Mārcim par stāstīju-
mu), noskatījāmies katras sko-
las veidotos video “Ūdens manā 
dzīvē” (mūsu filma ar Kristapu 
galvenajā lomā). Nodarbības 
skolā mijās ar braucieniem. Bi-
jām pie Amatas upes Billes HES 
apmeklējuma laikā, viesiem ļoti 
patika fotografēties Cīrulīšos pie 
Svētavota, daudz jauna par ūde-
ni uzzinājām uzņēmumā “Ven-
den”, tad vēl nodarbības Āraišu 
ezerpilī un danči Drabešu mui-
žas Amatu mājā. Neaizmirstama 
ciemiņiem bija vizināšanās ar 
ragaviņām un slēpošana Elkas 
kalnā, siltās tējas un bērzu sulas 
baudīšana Elkas kalna saimnie-
cībā. 

Pēc aukstās Latvijas mai-
jā tikāmies saulainajā Turcijā, 
Stambulas priekšpilsētā Mar-
mora jūras krastā, līdzi ņemot 
Gustava, Lindas un Annas video 
par Bānūžu svētavotu. Turcijā 
iepazinām ebru mākslu. Ebru 
ir neaprakstāmi skaists un ne-
parasts glezniecības veids, kad 
krāsa tiek pludināta uz īpaši sa-
gatavota ūdens virsmas, veidojot 
rakstus un zīmējumus, kurus var 

pārnest uz papīra vai auduma. 
To mēs katrs izmēģinājām, pa-
gatavojot sev lakatiņu. Tikšanās 
kulminācija bija internacionālais 
velobrauciens ar saukli “Domā-
sim par ūdeni!”, kur katrai skolas 
komandai jau mājās bija jāsaga-
tavo tēmai atbilstošs velosipēda 
un apģērba noformējums. Ne-
aizmirstams bija arī brauciens ar 
kuģīti pa Bosfora jūras šaurumu 
un Stambulas vēsturisko vietu 
apmeklējums.

Otrais projekta gads sākās ar 
vizīti Slovēnijā 2018.  gada ok-
tobrī. Murskas Sobotas skolā 
tika izveidota plakātu izstāde par 
skolu organizētajiem pasāku-
miem, lai piesaistītu sabiedrības 
uzmanību ūdens taupīšanai un 
rūpēm par ūdens tīrību. Par ak-
tivitātēm un plakāta izveidi pal-
dies skolēniem skolotājas Valdas 
vadībā. Visi noskatījāmies mājās 
veidotos video, kurā skolēni in-
tervēja cilvēkus, vai viņi ikdienā 
domā par ūdens taupīšanu un 
kā to viņi dara ģimenē. Paldies 
par atsaucību mammām Vitai 
un Ievai, kuras atbildēja uz in-
tervētāju Valērijas un Kristapa 
jautājumiem angļu valodā. Vizī-
tes laikā Ginta un Valērija varēja 
salīdzināt Latvijas un Slovēnijas 
dabu un kultūras mantojumu, 
apmeklējot dabas takas, muze-
ju, dzirnavas Muras upes krastā, 
zemes dzīlēs izbaudīt piedzīvo-
jumu par ku “Vulkānija”. Bijām 
ļoti priecīgi par iespēju, gaidot 
pārsēšanos autobusā, lidmašīnā, 
laiku pavadīt Vīnē, redzot pilsē-
tas cēlumu un daudzveidību.

Nākamā projekta tikšanās 
vieta decembrī bija Rumānijā, 
mazā lauku skolā Boitā netālu 
no vienas no skaistākajām Ru-
mānijas pilsētām Sibiu. Līdzi 
ņemamie mājas darbi – foto-
grāfijas izstādei “Nepiesārņo 
ūdeni!” un video, kurā fiksētas 
radošas nodarbības skolā par 
ūdens tēmu. Paldies visiem sko-
las jaunajiem māksliniekiem par 
ūdens gleznojumiem! Brauciena 
laikā Samantai un Tomam kopā 
ar citu skolu pārstāvjiem bija ie-
spēja doties pastaigā nacionālajā 
dabas parkā, baudot ūdenskritu-
ma varenumu, iepazīt hidroelek-
trostaciju un tās muzeju Oltas 
upes krastā, apmeklēt Sibiu 
brīvdabas muzeju. Rumāņi, tā-
pat kā mēs, tur godā savas tautas 
mūziku, dziesmu un deju.

2019. gads sākās ar vizīti jan-
vāra sākumā Spānijā, Mursijā. 
No baltas ziemas bijām nokļu-
vuši zaļā pasaulē ar apelsīnu, 
mandarīnu un citronu dārziem. 
Skolā kopā noskatījāmies visu 
projekta skolu veidotos video 
par dažādiem veidiem, kā varam 
taupīt vai atkārtoti izmantot 
ūdeni. Paldies Lindai un Annai 
par darbu, veidojot mūsu video. 
Tika iekārtota arī kopīga izstāde 
no līdzi paņemtajiem darbiem, 
kur eksponāti veidoti no otrreiz 
izmantotām izejvielām. Apmek-
lējām ūdensrata muzeju Alcan-
tarillā, Las Salinas dabas takas 
un muzeju. Bija vienkārši prieks 

iebrist siltā jūras ūdenī un pie-
glausties palmas stumbram.

Martā mūsu ceļš veda uz Itā-
liju. Ar lidmašīnu līdz Romai, 
tad ar autobusu braucām pāri 
Apenīnu pussalai uz pretējo 
krastu – uz San Severo pilsētu, 
kur mūs gaidīja itāļu draugi. Un 
atkal līdzi vedām video, šoreiz 
par sporta veidiem un spēlēm, 
kas saistītas ar ūdeni. Tā kā Lat-
vijā viss ūdens bija pārvērties 
par sniegu un ledu, tad arī mūsu 
sporta veidi, spēles bija sniegā 
ar slēpēm, ragavām, hokeja nū-
jām un sniega pikām. Paldies 
skolas sportistiem un skolotājai 
Agitai. Mājās tika izveidots arī 
plakāts ar fotogrāfijām, kā sko-
lēni māca savus vecākus taupīt 
ūdeni. Paldies par atsaucību 
mammām Laurai un Agnesei un 
tēviem Mārtiņam un Robertam. 
San Severo skolā gan skatījāmies 
visus video, gan tika izveidota 
plakātu izstāde. Pēc tam Annai 
un Kristapam kopā ar ārzemju 
draugiem bija iespēja iepazīt ar 
ūdeni saistītās vietas Apūlijas 
reģionā, apskatīt Gargano pus-
salu ar nelielām viduslaiku pil-
sētiņām un krāšņiem skatiem uz 
jūru. Un, protams, Roma!

Projekta noslēguma tikšanās 
notika Polijas dienvidos, uz ku-
rieni devāmies skolotāja Mār-
tiņa vadībā ar busiņu septiņu 
cilvēku sastāvā. Pēc 12 stundu 
brauciena nonācām Novi Sončā, 
kur netālu lauku skolā Konius-
zovā mūs sirsnīgi sagaidīja poļu 
draugi. Līdzi bijām paņēmuši 
savus zilos Skujenes tautas tēr-
pus, jo Linda, Valērija, Kristaps 
un Toms ar skolotāju Solvitu 
bija sagatavojuši deju kopīgajam 
koncertam. Zilā krāsa ir ūdens 
krāsa, un mūsu tērpi un deja tik 
ļoti iederējās šinī koncertā. Arī 
poļiem ir skaistas tautas dejas un 
krāšņi tērpi, ko varējām baudīt 
noslēguma ceremonijā. Vizītes 
laikā apmeklējām Veļičkas sāls 
raktuves, Krakovu, devāmies 
braucienā ar laivu, vērojām de-
monstrējumus ar ūdeni uguns-
dzēsības depo, kā arī bijām uz 
pieņemšanu viduslaiku pilī. Vi-

sus projekta dalībniekus vieno-
jošs izvērtās gājiens pa pilsētas 
ielām “Domāsim par ūdeni!”. 
Tam visi jau bijām gatavo jušies 
savās skolās. Tika apgleznoti 
T-krekliņi un cepures par ūdens 
tēmu, no kuriem labākie tika iz-
vēlēti izmantošanai gājienā. Pal-
dies gleznotājiem un skolotājām 
Ilonai un Ingrīdai. Mēs izskatī-
jāmies labi. Un tad visa beigās 
atvadas un paldies par diviem 
skaistiem kopā pavadītiem ga-
diem. Laiks aiziet, bet atmiņas 
un draugi paliek.

Nāk atkal nākamais mācību 
gads. Pirmajā skolas dienā kopā 

ar mums būs ciemiņi no Dānijas 
un Fēru salām, lai iepazītos ar 
mums, mūsu skolu, novadu, val-
sti, lai piecas dienas kopā mācī-
tos un strādātu Nordplus Junior 
projektā “Crossing Borders With 
Tales”. Tad martā četrpadsmit 
mūsu skolas audzēkņiem būs ie-
spēja doties braucienā uz Dāni-
ju, bet jūnijā lidot uz Fēru salām. 
Šķērsosim	 robežas	 ar	 pasakām	
un teikām, lai sapņus pārvērstu 
īstenībā!

Laiks aiziet, bet atmiņas un draugi paliek

Lilita Ventere,  
kolektīva vadītāja

Deju kopas “Amata” da-
lībnieki Sanita un Edgars Zēģe-
les vēl agrā pavasarī mums 
piedāvāja iespēju piedalīties 
festivālā “Laba daba”, kas notiek 
Līgatnes “Ratniekos”. Festivālā 
tiek apvienots sports, māksla 
un mūzika. Pirmo reizi tajā tika 
rādīts arī teātris un deja. Mēs, 
protams, piekritām. Strādājām 
cītīgi, lai godam pārstāvētu ne 
tikai Amatas novadu, bet visu 
Cēsu pusi!

“Laba daba” tiešām ir 
laba daba!

“Laba daba” tiešām ir laba 
daba! Daudz redzēts, izbaudīts, 
piedzīvots! Rādījām divus ļoti 
dažādus priekšnesumus! Pirmā 
bija latviska deja pie grupas 
“Skyforger” (kura arī piedalījās 
festivālā) mūzikas “Svētās vedī-
bas”, bet otra – “Du hast”ar 
“Rammstein” mūziku.

Darbs padarīts! Labi padarīts! 
Pašiem prieks un gandarījums 
par skatītāju pozitīvo vērtējumu!

Paldies visiem deju kopas 
“Amata” dejotājiem par pa-
cietību un sirdsdegsmi, veidojot 
Labu dabu!

Skujenes skolas delegācija gatava gājienam “Domāsim par ūdeni!” Foto: Anda Lukstiņa
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Latvijas autosprinta kausa 
noslēdzošais posms 
starts plkst 13:00 

Kapu svētki Zaubē 
18. augustā

Vidus kapos plkst.14.00,
Āžkalna kapos plkst.16.00

Drabešu pagastā 
Milda Saulīte

(9.01.1940.–8.08.2019.)

Skujenes pagastā
Jānis Līcis 

(20.08.1946.–25.07.2019.)
Dāvis Puriņš

(4.12.1999.–8.07.2019.)

Zaubes pagastā
Andrejs Balodis

(14.02.1935.–27.07.2019.)
Laimonis Bērziņš

(20.05.1941.–19.07.2019.)
Anna Bogdja 

(10.05.1938.–23.07.2019.)
Andrejs Krakts

(18.10.1954.–25.07.2019.)
Oļegs Mazanovs

(7.12.1954.–2.08.2019.)

Pateicība Rūtai Bērtulsonei 
par sirsnību, pacietību, godīgumu un rūpēm par veciem ļaudīm.

   Sofijas Ņefēdovas piederīgie

Valda Miķelsone, 
skolotāja, absolvente

No skolotājas Klāras Skol-
meisteres (dz. Purviņa, 1894. 
g. 16. IX – 1980.) atmiņām, kas 
pierakstītas 1974. gada 25. jan-
vārī: 

“1920. gada septembrī Skuje-
nes pagastā ievēlēja 4 skolotājus. 
Tai laikā Skujenes pagastā bija 
4  skolas pagasta atbildībā un 
viena ministrijas skola pie Māļu 
baznīcas: 1) Ežu pamatskolā (1.– 
4. kl.) strādāja Arnolds Vīgants, 
ievēlēja vēl Alvīni Vīganti (viņa 
sievu), 2)  Kaives pamatskolā 
(1.– 4. kl.) strādāja Alvīna Kļa-
viņa, vēl ievēlēja Klāru Purviņu 
(t.i. – mani), 3) Leimaņu pamat-
skolā (1.–4. kl.) strādāja Augusts 
Galiņš, klāt ievēlēja Olgu Maču, 
4) Skujenes draudzes skolā strā-
dāja Pēteris Olte, klāt ievēlēja 
Zelmu Heidoks (vēlāk Akmene). 

Māļu ministrijas skolā mācījās 
pareizticīgo bērni. Te par skolo-
tājiem strādāja mācītājs Blokma-
nis un Māļu baznīcas psalmotājs 
Šmits. Šo ministrijas skolu likvi-
dēja, iespējams, 1921. vai 1922. 
gadā. Pēc tam Leimaņus pievie-
noja Vecpiebalgai un Leimaņu 
pamatskolu slēdza.”

(Skujenes pamatskolas no-
vadpētniecības materiāls)

Kad Skujenes draudzes skolas 
ēka 1944. gadā karadarbības re-
zultātā iet bojā ugunsgrēkā, ro-
das nepieciešamība pēc skolas, 
kurā mācīties vecāko klašu sko-
lēniem. Tajā laikā pagastā darbo-
jās Kaives pamatskola skolēniem 
no 1. līdz 4. klasei, bet netālu no 
tās esošā Ežu skola 1942. gadā 
slēgta. Skolu pārceļ uz „Daktu” 
mājām (no „Daktām” ir skolotājs 
Pēteris Olte) un tā darbojas ar 
nosaukumu Skujenes nepilnā vi-
dusskola, līdz 1947. gada 1. sep-
tembrī darbu atsāk izremontētā 
Ežu skola, kuras nosaukums nu 
jau ir Skujenes 7-gadīgā skola ar 
5.–7. klasi, beigās arī 8. klasi. 

Tā Skujenes pagasta un vē-
lāk ciema skolas darbojas vai-
rāk Kaives un Māļu apvidū, bet 
pamatā saglabā Skujenes vārdu. 
Toreiz tā bija Skujenes ciema te-
ritorija, jo Kaives ciems tika iz-
veidots vēlāk – 1965. gadā.

Jaunā skola Skujenes ciema 
Vecskujenē „izauga” 1964. gadā 
mālainā uzkalnā Elku kalna pa-
kājē toreizējā kolhoza „Jaunais 
spēks” centrā. Balta un stalta tā 
aicināja bērnus uz valdības pa-
sludināto astoņgadīgo izglītību. 
Tad arī tika pārtraukts darbs 
Kaivē un Ežos. Tā paša 1964. 
gada 20. novembrī kolhozu pēk-
šņi likvidēja, izveidoja Skujenes 
padomju saimniecību. Tā uz 
septiņus kilometrus attālo Sku-
jeni pamazām pārcēlās cilvēki 
un centra rosīgā dzīve. Bet skola 
jau nevarēja pārcelties...

Nedaudz vēlāku administra-
tīvo reformu rezultātā Skujenes 
ciemam pievienoja daļu Sēr-
mūkšu ciema ar Sērmūkšu 8-ga-
dīgo skolu. 

Tolaik skolas darbojās Tautas 
izglītības nodaļu pārraudzībā ar 
valsts un vietējo kolhozu un sov-
hozu finansējumu.

Kad tika atjaunota Latvijas 
neatkarība, skolas nodeva vietē-
jām pašvaldībām. Skujenes pa-
gastam klājās grūti ar divu sko lu 
uzturēšanu, bet Kaives pagas-
tā skolas nav. Abu pašvaldību 
deputāti pieņēma vēsturisku 
lēmumu – ar 1997. gada 1. jan-
vāri Skujenes pamatskolu savā 
finansēšanā pārņēma Kaives pa-

gasts. 2009. gadā Kaives pagastu 
iekļāva Vecpiebalgas novadā un 
skola bija Vecpiebalgas pašval-
dības izglītības iestāde, bet no 
2016. gada 1. augusta – Amatas 
novada pašvaldības izglītības 
iestāde – Amatas novada Skuje-
nes pamatskola.

Toreiz jaunās skolas pirmā 
direktore bija Anna Vose, viņas 
darbu turpināja Gunārs Jansons, 
Kārlis Blīgzna, Juris Porietis, Oļ-
ģerts Stalidzāns, Valērijs Ziļevs, 
Haralds	Reķis,	Ieva	Zariņa,	Aldis	
Brediks. No 1996. gada augus-
ta – 23 gadus – skolu vada skolas 
absolvente Anda Lukstiņa.

Skolas teritorijas apzaļumo-
šanā, labiekārtošanā, tradīciju 
veidošanā,  mācību un audzinā-
šanas procesa organizēšanā liela 
loma bijusi skolotājiem Helēnai 
Strazdai, Veronikai Branderei, 
Olgai Kiršteinei, Mirdzai Ma-
darājai, Ārijai Blīgznai, Ņinai 
Zūzenai, Helgai Tiļčikai, Intai 
Bērziņai, Tālivaldim Kalpiņam, 
Aivaram Riekstiņam, ilggadē-
jiem direktoru vietniekiem mā-
cību darbā Ritai Bērziņai un 
Mārai Pinnei, ilggadējiem teh-
niskajiem darbiniekiem Ainai 
Ķeksei, Martai Viersniecei, Vijai 
Tarkšei, Mārai Ezeriņai, Vinetai 
Švalbei.

Liela daļa strādājošo skolotā-
ju un tehnisko darbinieku ir sko-
las absolventi. 

Par tradīciju ir kļuvuši skolas 
salidojumi reizi piecos gados, 
kopš 1989. gada, kad skola atzī-
mēja 25 gadu jubileju.

Šovasar 24. augustā skolas un 
klašu durvis atkal būs atvērtas 
katram, kurš vēlēsies atgriezties 
savā bērnības un jaunības zemē. 
Jau trešo reizi pulcēsim kopā arī 
Kaives un Ežu skolu skolēnus. 
Tiksimies salidojumā!

Informācija par salidojumu at- 
rodama www.amatasnovads.lv

Skujenes pamatskolai – 55
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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

2019. gada jūlijā Amatas novadā,  

Drabešu pagastā, piedzimis viens bērns

Laime ir laiks. Piepildīts laiks. 
Laime ir skaņām, krāsām 

un smaržām piepildīts laiks.
(Imants Ziedonis)
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