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Līdz 
22. februārim

Mailīšu aušanas fabrikas austo segu izstāde 
“Atplauksti” 
Zaubes kultūras namā

24. februāris – 
12. aprīlis

Fotogrāfiju izstāde “5 gadu atskats” 
Zaubes kultūras namā

20. februāris

Iestādi pavasari. Latvijas valsts mežu vēstniecība 
aicina interesentus uz pavasarīgu sarunu vaka-
ru par stādiem. Būs iespēja pasūtīt dekoratīvos 
stādus! Pieteikšanās: epasts  ezerpils@amatas -
novads.lv, tālr. 25665528. Ieeja bez maksas
Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju 
centrā plkst. 17.00–19.00

22. februāris

Lekcija “Apzināta ēšana – veselīgas ēšanas 
stūrakmens”. Dr. Inese Millere, ārste, licencēta 
apzinātas ēšanas, stresa vadības konsultante
Drabešu Jaunajā pamatskolā Drabešos 
plkst. 11.30. Ieeja bez maksas

22. februāris

Vidzemes ziemas autosprinta kauss
Ģikšos, 1. brauciena starts plkst. 10.30
Plkst. 21.00 kultūras centrā balle kopā ar grupu 
“Kalvadoss”, ieeja 5 EUR, sacensību dalībniekiem, 
bērniem līdz 17 gadiem (ieskaitot), pensionāriem 
ieeja bez maksas.  

29. februāris

Tikšanās ar uztura speciālisti Daci Meiju
“Veselību ietekmējošo paradumu izpratne un 
veidošana. Septiņi panākumu instrumenti, kā 
realizēt savu mērķi  uztura, fizisko aktivitāšu un 
pozitīvās domāšanas jomā”
Amatas kultūras centrā plkst. 11.00–13.00

29. februāris Zoles turnīrs
Skujenes tautas namā plkst. 10.00

7. marts
Lekcija “Apzināta ēšana – veselīgas ēšanas 
stūrakmens”. 
Drabešu Jaunajā pamatskolā Drabešos 
plkst. 11.30. Ieeja bez maksas

8. marts

“Brāļu draudzes kustība Vidzemē un Āraišu 
apkaimē”. Cikla “Brāļu draudzes kultūrvēstu-
riskā mantojuma izpēte topošajai ekspozīcijai 
Āraišos” otrais  pasākums.
Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju 
centrā plkst. 14.30–16.30. Ieeja bez maksas 

13.
marts

Skolēnu deju kolektīvu koncerts 
Amatas kultūras centrā plkst. 15.00
Ieeja bez maksas

13. marts Leļļu teātris “Mežā”
Zaubes kultūras namā plkst. 15.30. Ieeja 1 EUR

14. marts
Koru sadziedāšanās
Zaubes pamatskolas zālē plkst. 17.00
Ieeja bez maksas

28. marts
Koru skate 
Zaubes pamatskolas zālē. Laiks tiks precizēts. 
Ieeja bez maksas

Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības 
projektu vadītāja

Jau 22. gadu Latvijas Būv-
nieku asociācija un Latvijas Būv-
inženieru savienība organizē 
skati “Gada labākā būve Latvijā”, 
lai veicinātu būvniecības pro-
cesa kvalitāti, nosakot un popu-
larizējot labākās būves un labās 
prakses piemērus būv nie  cības 
procesā Latvijā un ārzemēs, vei-
cinātu  profesionālo izaugsmi un 
darba kvalitāti nozarē, izteiktu 
atzinību un motivētu nozares 
pārstāvjus profesionāliem izai-
cinājumiem, akcentējot būvnie-
cības procesa gala rezultātu  – 
būvi.

Skate tiek organizēta sadar-
bībā ar 15 būvniecības nozares 
sabiedriskajām organizācijām, 
nozares publiskās pārvaldes in-
stitūcijām, Būvniecības valsts 
kontroles biroju, VAS “Valsts 
nekustami īpašumi”, Latvijas 
Pašvaldību savienību, Rīgas 
Teh nisko universitāti, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti, 
RISEBA FAD un nozares žurnā-
lu “Būvinženieris”.

Skatei “Gada labākā būve Lat-
vijā 2019” šogad nominētas di-
vas Amatas novada pašvaldības 

Amatas novada mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļas audzēknes Evija Vildiņa un Kristiāna Ķauķīte 
piedalījās 50. Taivānas Pasaules bērnu zīmēšanas konkursā. 
Kristiāna saņēma sudrabu par savu zīmēto darbu un Evija 
Vidiņa – atzinības diplomu.  

Sveicam un lepojamies ar abām audzēknēm! Vēlam, lai arī 
turpmāk radoša iztēle un panākumi!

Paldies pedagoģei Juretai Dobenbergai par ieguldīto darbu, 
sagatavojot audzēknes! 

Skates “Gada labākā būve Latvijā 2019”
otrajai kārtai izvirzītas divas Amatas 
novada būves 

būves, kuras ir izvirzītas skates 
otrajai kārtai – Āraišu ezerpils 
arheoloģiskā parka apmeklētāju 
centra ēka un Drabešu Jaunās 
pamatskolas pirmsskolas iestā-
des ēka Līvos. Āraišu ezerpils 
arheoloģiskā parka apmeklētāju 
centra ēka, kuras būvniecība pa-
beigta 2019.  gadā, ir nominēta 
kategorijā “Koka būve”, savukārt 
Drabešu Jaunās pamatskolas 
pirmsskolas iestādes ēka Līvos, 
kuras pārbūve arī tikai veikta 
2019. gadā, ir nominēta katego-
rijā “Pārbūve”. Abās ēkās būv-

darbi veikti projektos ar Eiropas 
Reģionālās attstības fonda līdzfi-
nansējumu.

Skates “Gada labākā būve 
Latvijā 2019” žūrija – 48 būv-
niecības nozares eksperti no 
24  nozares organizācijām – 
izvir zīja skates otrajai kārtai 
85 būves. Skates otrajā kārtā, kas 
ilgs visu februāri, žūrija dosies 
braucienos pa visu Latviju, lai 
vērtētu būves dabā un tiktos ar 
būvniekiem, pasūtītājiem, arhi-
tektiem, projektētajiem un būvju 
izmantotājiem.

Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centra ēka. Foto: Normunds Kažoks

Drabešu Jaunās pamatskolas pirmskolas iestādes ēka Līvos. 
Foto: Karīna Jurciņa

Vai šoziem vēl sagaidīsim 
sniegu un salu? 

Bet varbūt 
sākt augt?
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Saistošie noteikumi Nr. 2 apstiprinā-
ti ar Amatas novada domes 22.01.2020. 
sēdes lēmumu (protokols Nr. 3, 1.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval-
dībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu, 
21.  panta pirmās daļas 2. punktu un 
46.  pantu, likuma „Par pašvaldību bu-
džetiem” 30. pantu.

1. Apstiprināt Amatas novada paš-
valdības konsolidēto budžetu 2020. ga-
dam saskaņā ar pielikumu Nr. 1: 

1.1.  ieņēmumos 8 217 177 euro 
apmērā;

1.2.  izdevumos 9 154 665 euro 
apmērā.
2. Apstiprināt atmaksājamo aizņē-

mumu, galvojumu un citu saistību ap-
mēru saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

3. Apstiprināt Amatas novada paš-
valdības pēc 2019. gada naudas plūs-
mas uzskaitītos izdevumus pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem par izglītī-
bas iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 
2020. gadā saskaņā ar pielikumu Nr. 3.

4. Apstiprināt Amatas novada paš-
valdības apvienoto pašvaldību struktūr-
vienību tāmi 2020. gadam saskaņā ar 
pielikumu Nr. 4.

5. Apstiprināt paskaidrojuma raks-
tu par Amatas novada pašvaldības 2020. 
gada budžetu saskaņā ar pielikumu Nr. 
5.

6. Noteikt, ka galvenie budžeta iz-
pildītāji:

6.1. apstiprina iestāžu, nodaļu un 
struktūrvienību ieņēmumu un izde-
vumu tāmes;

6.2. nodrošina Valsts un paš-
valdību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumā, Izglītī-
bas likumā, 05.07.2016. LR Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 445 „Peda-
gogu darba samaksas noteikumi” pa-

2020. gada 10. janvāra domes ārkārtas 
sēdē  tika lemts par parakstu vākšanas vie-
tas noteikšanu.

2020. gada 14. janvāra domes ārkārtas 
sēdē tika lemts par Amatas novada pašval-
dības saistošo noteikumu Nr. 1 „Grozījumi 
Amatas novada pašvaldības 17.04.2019. 
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Amatas no-
vada pašvaldības budžets 2019.  gadam”” 
apstiprināšanu.

2020. gada 22. janvāra domes sēdē tika 
lemts par:

noteikumu Nr. 2 „Amatas novada pašvaldī-
bas budžets 2020. gadam”” apstiprināšanu;

-
dības noteikumos “Maksas pakalpojumi, 
ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās 
struktūrvienības un iestādes” apstiprināša-
nu;

vienību saraksta apstiprināšanu;

saimniecisko, tehnisko darbinieku un me-
dicīniskā personāla amata vienību saraksta 
apstiprināšanu;

pagasta Ģikšu bibliotēkas lietošanas notei-
kumos apstiprināšanu;

-
liotēkas lietošanas noteikumos apstiprinā-
šanu;

-
liotēkas lietošanas noteikumos apstiprinā-
šanu;

pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos 
apstiprināšanu;

pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos 
apstiprināšanu;

pagasta bibliotēkas nolikumā un lietošanas 
noteikumos apstiprināšanu;

Drabešu pagastā, Amatas novadā, ar ka-
dastra numuru 42469000246, nodošanu 
atsavināšanai;

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats 
un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu 
autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko 
un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības 
finansiālajām iespējām.  

Amatas novada pašvaldības budžets 2020. gadam iz-
strādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, 
”Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā 
arī nodokļu likumos, LR Ministru kabineta noteikumos 
un citos likumdošanas aktos izvirzītās prasības.

Šī gada budžetu raksturo galvenās prioritātes: 
pašvaldībā esošo visu izglītības iestāžu funkciju 
nodrošināšana līdz 2019./2020. mācību gada beigām, 
izdevumu palielināšana neatliekamām sociālajām 
vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrības daļai, Eiropas 
Savienības (ES) struktūrfondu projektu realizācija, 
tehniskās dokumentācijas sagatavošana nākotnes 
Eiropas Savienības strukturēto fondu projektiem.

Budžeta ieņēmumi

Amatas novada pašvaldības budžeta 2020. gada 
ieņēmumi plānoti 8 217 177 EUR apmērā. Pašvaldības 
budžeta ieņēmumu palielinājums ir 12,71%, salīdzinot 

“Nārbuļi”, Amatas pagasts, Amatas novads 
atsavināšanas procesa pabeigšanu;

“Aleksandri”, Skujenes pagasts, Amatas no-
vads atsavināšanas procesa pabeigšanu;

-
lojumiem politiski represētajām personām 
(14 jautājumi);

-
nu [..] (10 jautājumi);

[..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
[..] sadalīšanu;

-
šanu Drabešu pagasta pašvaldības nekusta-
mā īpašuma „Drabešu skola” sadalīšanai;

-
šanu Drabešu pagasta nekustamā īpašuma 
[..] sadalīšanai;

-
šanu Zaubes pagasta nekustamā īpašuma 
[..] sadalīšanai;

-
šanu Drabešu pagasta nekustamā īpašuma 
[..] sadalīšanai;

[..] sadalīšanu un nosaukuma  apstiprināša-
nu;

Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma 
[..] sadalīšanu un nosaukuma  apstiprināša-
nu;

[..] sadalīšanu un nosaukuma apstiprināša-
nu;

[..] nosaukuma maiņu;

maiņu Drabešu pagasta nekustamajā īpašu-
mā [..];

[..] lietošanas mērķu noteikšanu;
-

jekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīs-
tība deinstitucionalizācijas plāna īsteno-
šanai Amatas novada Spārē”, vienošanās 
Nr.  9.3.1.1/18/I/018, realizācijas nodroši-
nāšanai.

Nākamā domes sēde – 2020. gada 
19. februārī plkst. 15.30 

Amatas novada pašvaldības 
domes sēdē

Saistošie noteikumi Nr. 2
Amatas novada pašvaldības 
budžets 2020. gadam

redzēto nosacījumu izpildi;
6.3. ir atbildīgi par to, lai izde-

vumi pēc naudas plūsmas principa 
nepārsniedz attiecīgajai programmai 
vai pasākumam tāmē apstiprinātos 
pašvaldības budžeta izdevumus at-
bilstoši funkcionālajām un ekono-
miskajām kategorijām;

6.4. budžeta ieņēmumus par 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, 
kas pārsniedz pašvaldības plānoto 
apjomu, ar Finanšu komitejas atzi-
numu var novirzīt budžetā paredzē-
tās programmas izdevumu papildu 
finansēšanai pēc budžeta grozīju-
mu apstiprināšanas Amatas novada 
domē;

6.5. organizējot iestādes, nodaļas 
un struktūrvienības funkciju izpildi, 
ir atbildīgi par iepirkuma procedūras 
ievērošanu atbilstoši likumam „Pub-
lisko iepirkumu likums”.
7. Amatas novada pašvaldības Fi-

nanšu nodaļa:
7.1. var atvērt pašvaldības bu-

džeta asignējumu, nepārsniedzot 
saimnieciskā gada budžetā paredzē-
tās summas proporcionāli Amatas 
novada pašvaldības budžeta ieņēmu-
mu izpildei;

7.2. atver pašvaldības budžeta 
asignējumu pakļauto iestāžu finansē-
šanai atbilstoši procentuālam sadalī-
jumam pa ceturkšņiem šādā apmērā: 
I ceturksnī – 22 procenti, II ceturk-
snī – 24 procenti, III ceturksnī – 26 
procenti, IV ceturksnī – 28 procenti;

7.3. budžeta ieņēmumu daļas 
neizpildes gadījumā var finansēt paš-
valdības budžeta iestādes proporcio-
nāli budžeta ieņēmumu izpildei.

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

ar 2019. gada budžetā plānotajiem ieņēmumiem. Šāds 
budžeta pieaugums veidojas, jo 2020. gadā vairs netiek 
atdalīts speciālais budžets, tas ir iekļauts iestādes 
pamatbudžetā un veido vienoto iestādes budžetu. 

Pašvaldības budžeta ieņēmumus veido: nodokļu ie-
ņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā 
īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst 
valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, procentu 
ieņēmumi par kontu atlikumiem un ieņēmumi no paš-
valdību īpašuma pārdošanas; transfertu ieņēmumi no 
valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ie-
ņēmumi. 

Nodokļu ieņēmumi. 2020. gadā Amatas novada 
pašvaldības budžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 
3  266  515 EUR jeb par 3,96% mazāk nekā plānoti 
2019. gada budžetā. 

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotā-
ju ienākuma nodoklim (84,69%) un nekustamā īpašuma 
nodoklim (14,43%). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņē-
mumi plānoti 2 766 515 EUR jeb par 5,39% mazāk nekā 
2019. gada budžetā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņē mumi ir plānoti 
471  500 EUR jeb par 1,13% mazāk nekā 2019.  gada 
budžetā.

Nenodokļu ieņēmumus 2020. gadā plānots iekasēt 
233 332 EUR apmērā jeb par 30,05% mazāk nekā 
2019. gadā. Šos ieņēmumus veido procentu ieņēmumi 
par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, 
naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību 
īpašumu pārdošanas. 

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība 
saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 
2020. gadā plānoti 4 241 693 EUR jeb par 38,02% vairāk 
nekā 2019. gadā. Ieņēmumi no valsts budžeta plānoti 
3 843 482 EUR, šajos ieņēmumos ir uzskaitīta arī valsts 
dotācija autoceļu uzturēšanai, kas iepriekšējos gados 
tika atdalīta speciālajā budžetā. Ieņēmumi no citām 
pašvaldībām 395 211 EUR. 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 2020. gadā plānoti 
637  475 EUR jeb 1,4% mazāk nekā 2019. gadā. Šos 
ieņēmumus  – 14,75% jeb 70 139 EUR – ir plānots 
iekasēt par izglītības iestāžu maksas pa kalpojumiem, 
5% jeb 23  832 EUR par nomu un īri un 79,93% jeb 
380 156 EUR par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

Pielikums Nr. 5  Amatas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2
Paskaidrojuma raksts par Amatas novada pašvaldības 2020. gada budžetu
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Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finan-
sējums 640  356 EUR apmērā. Šajos izdevumos ietilpst 
izpildvaras institūcijas, pašvaldības parāda procentu 
maksājumi. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par 
pašvaldībām” un atbilstoši Amatas novada pašvaldības 
nolikumam pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina 

to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido 
ievēlēti deputāti, savukārt domes pieņemto lēmumu 
izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko 
apkalpošanu nodrošina administrācija. Izpildvaras, 
Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai 2020. gadā plānoti 
izdevumi 640  356 EUR, kas ir par 3,38% mazāk nekā 
2019. gadā.

Vispārējo valdības dienestu izdevumu īpatsvars 
budžetā 6,99%.

Budžeta ieņēmumi  8 217 177 EUR
Budžeta iestāžu ieņēmumi, 
475 637 EUR, 6%

Nodokļu ieņēmumi, 
3 266 515 EUR, 40%

Transfertu 
ieņēmumi
4 241 693 EUR, 
51%

Nenodokļu 
ieņēmumi 
233 332 EUR, 
3%

Budžeta plānotie valsts dotācijas ieņēmumi 
autoceļiem un dabas resursu nodoklim 2019.  gadā 
paredzēti 337  500 EUR apmērā, kas ir par 0,7% vairāk 
nekā 2019. gadā plānotie budžeta ieņēmumi. Autoceļu 
fonda ieņēmumi šajā gadā ir plānoti 309 000 EUR, kas 
ir tikpat, cik 2019. gada budžetā, ieņēmumi no dabas 
resursu nodokļa ir plānoti 28 500 EUR jeb par 14% vairāk 
kā 2019. gadā.

Budžeta izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot 
vērā reālās finanšu iespējas un nodrošinot pašvaldības 
attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūr-
fondu līdzekļus.

Amatas novada pašvaldības budžeta 2020. gada 
izdevumi plānoti 9 154 665 EUR apmērā. Pašvaldības 
budžeta izdevumu palielinājums ir par 8,28%, salīdzinot 
ar 2019. gada budžeta plānotajiem izdevumiem. Visi 
pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas 
ekonomiskās būtības iedalīti deviņās (pavisam tās ir 
desmit) funkcionālajās kategorijās.

Budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām  9 154 665 EUR

Veselība
25 431 EUR, 
0%

Ekonomiskā darbība 
1 833 493 EUR, 20%

Vispārējie valdības dienesti 
640 356 EUR, 7%

Sabiedriskā kārtība un 
drošība 183 440 EUR, 2%

Pašvaldību teritoriju 
un mājokļu 
apsaimniekošana 
1 435 233 EUR; 16%

Vides aizsardzība 
2300 EUR; 0%

Atpūta, kultūra, reliģija, 
715,681, 8%

Sociālā 
aizsardzība 
1 168 057 EUR, 
13%

Izglītība 
3 150 674 EUR, 
34%

Dabas resursu 
nodoklis 28 500 EUR, 
8%

Autoceļu fonda 
līdzekļi 309 000 EUR; 
93%

Budžeta ieņēmumi autoceļiem un dabas resursu 
nodoklim  337 500 EUR

Budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām  9 154 665 EUR

Preces un 
pakalpojumi, 
2 652 878 EUR, 
29%

Sociālie pabalsti 
183 256 EUR, 2%

Pamatkapitāla 
veidošana 
2 056 851 EUR, 
23%

Uzturēšanas izdevumu 
transferti, 87,185, 1%

Atlīdzība 
4 148 588 EUR, 45%

Subsīdijas un dotācijas 
25 907 EUR, 0%

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai 
budžetā paredzēti 183 440 EUR jeb 2% no kopējiem iz-
devumiem, kas ir par 4,27% mazāk nekā plānots 2019. 
gada budžetā.

Vispārējie valdības dienesti  640 356 EUR
Pašvaldību budžetu iekšējā valsts 
parāda darījumi 7050 EUR; 1%

Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijas 633 306 EUR, 99%

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības budžeta iz-
devumiem ir plānots tērēt 1  833  493 EUR jeb 20% no 
kopējiem izdevumiem, kas ir par 158,64% vairāk nekā 
plānots 2019. gada budžetā. Palielinājums saistīts ar au-
toceļu fonda iekļaušanu pamatbudžetā.

Sabiedriskā kārtība un drošība 183 440 EUR

Bāriņtiesas 183 440 EUR, 100%

Vides aizsardzībai 2020. gada budžetā plānoti 
2  300  EUR jeb 0,03% no pašvaldības budžeta izdevu-
miem, kas ir par 83,6% mazāk par plānoto 2019. gada 
budžetā.

Ekonomiskā darbība 1 833 493 EUR

Būvniecība 88 688 EUR, 5%

Pārējā citur neklasif. 
ekonomiskā darbība 
86 269 EUR, 5%

Lauksaimniecība 50 EUR, 0% Vispārēju nodarbinātības 
jautājumu vadība un 
pakalpojumi 55 423 EUR, 3%

Tūrisms
156 321 EUR, 8%

Autotransports 
1 446 742 EUR, 79%

Vides aizsardzība 2 300 EUR
Atkritumu apsaimniekošana 
2300 EUR, 100%

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaim nie-
košanas pasākumiem budžetā paredzēti 1 435 233 EUR 
jeb 15,68 % no kopējiem pašvaldības budžeta izdevumiem, 
kas ir par 4,11% vairāk nekā 2019. gadā. 

Funkcijai Veselība budžetā ir plānoti 25  431 EUR 
jeb 0,28% no kopējiem budžeta izdevumiem, kas ir par 
36,54% mazāk nekā 2019. gada budžetā. Izdevumus 
sastāda projekts “Vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanas, slimību profilakses pasākumu īstenošana 
Amatas novadā”.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
1 435 233 EUR

Pārējā citur neklasificētā pašvaldību 
teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 
1 011 345 EUR, 
70%

Ūdensapgāde 
269 709 EUR, 19%

Teritoriju attīstība 
154 179 EUR, 11%

Funkcijai Atpūta, kultūra, reliģija pamatbudžetā 
ir plānoti 715 681 EUR jeb 7,81% no kopējiem budžeta 
izdevumiem, kas ir par 29,42% mazāk nekā 2019. gadā. 

Izglītības funkcijas finansēšanai budžetā ir plānoti 
3 150 674 EUR jeb 34,42%, kas ir par 20,26% mazāk nekā 
2019. gada budžetā. Valsts budžeta mērķdotācijas izglītī-
bai plānotas 8 mēnešu periodam.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai 
paredzētais finansējums 1  168  057 EUR jeb 12,76% no 
kopējiem budžeta izdevumiem, kas ir par 91,23 % vairāk 
nekā 2019. gadā. 

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi un aizņēmumu 
atmaksa, skaidras naudas, depozītu apjoma izmaiņas. 
Amatas novada pašvaldības budžetā ir iekļautas plānotās 
kredītsaistības ar Valsts kasi 2 737 951 EUR. 2020. gadā 
plānots no Valsts kases projektu realizācijai paņemt 
kredītu 263  670  EUR. Kredītu pamatsummu atmaksai 
plānoti 511 896 EUR.

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte 

* Pārējie saistošo noteikumu pielikumi pieejami Ama-
tas novada mājaslapas www.amatasnovads.lv sadaļā 
“Budžets 2020”

Veselība 25 431 EUR

Atpūta, kultūra un reliģija 715 681 EUR

Muzeji un izstādes 
12 895 EUR, 2%

Pārējie sporta, atpūtas, 
kultūras un reliģijas 
pasākumi 146,033 EUR, 
20%

Pārējā citur 
neklasificētā kultūra, 
292,706, 41%

Bibliotēkas, 84,701 EUR, 12%

Kultūras centri, 
nami, klubi, 
179,346 EUR, 
25%

Izglītība 3 150 674 EUR
Izglītības papildu pakalpojumi, 
207 453 EUR, 6%

Pārējā izglītības vadība, 
122 088 EUR, 4%

Pārējie citur neklasificētie 
izglītības pakalpojumi 
28 000 EUR, 1%

Vispārējā izglītība 
2 540 363 EUR, 
81%

Interešu un profesionālās 
ievirzes izglītība 
252 770 EUR, 8%

Sociālā aizsardzība 1 168 057 EUR

Pārējie citur 
neklasificētie 
sociālās 
aizsardzības 
pasākumi 
592 856 EUR, 
51%

Sociālā aizsardzība invaliditātes 
gadījumā 39 157 EUR, 3%

Pārējais citur neklasificēts 
atbalsts sociāli atstumtām 
personām 201 134 EUR, 17%

Pārējās citur 
neklasificātās 
sociālās aizsardzības 
pārraudzība 
334, 910 EUR, 29%
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2019. gada septembrī ir sākta dabas aizsar-
dzības plāna izstrāde īpaši aiz sargājamai dabas 
teritorijai – Gaujas Nacionālajam parkam. Da-
bas aizsardzības plānu (Plāns) turpmākajiem 
12–15 gadiem Dabas aizsardzības pārvaldes 
uzdevumā izstrādā SIA „Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment’’. Plāna izstrādes 
nepieciešamību nosaka likums „Par īpaši aiz-
sargājamām dabas teritorijām”, to apstiprina 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrija, bet tā uzdevums ir saskaņot iedzīvo-
tāju, zemes īpašnieku, dabas resursu izmanto-
šanas, dabas aizsardzības un reģiona attīstības 
intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas terito-
rijas dabas vērtības. Plāna izstrāde turpināsies 
līdz 2023. gadam. 

Plāna izstrādātāji aicina sniegt priekš-
likumus par turpmāko Gaujas Nacionālā 
parka attīstības vīziju un plānotajiem ap-
saimniekošanas pasākumiem rakstiski, adre-
sējot tos SIA „Estonian, Latvian & Lithunian 
Environment” līdz 2020. gada 15.  martam 
(Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, vai gauja@
environment.lv). Jautājumu gadījumā aicinām 
sazināties pa tālruni 28010505 darba dienās 
plkst. 10.00–16.00. 

Plāna izstrādes aktualitātes varat skatīt in-
terneta vietnē www.environment.lv/jaunumi, 
www.daba.gov.lv, www.skaitamdabu.gov.lv vai 
sava novada mājaslapā. 

Plāna izstrāde notiek dabas skaitīšanas jeb 
projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un 
ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas 
tiek īstenots ar ES Kohēzijas fonda (85%) un 
Latvijas valsts (15%) atbalstu. 

APSTIPRINĀTI ar Amatas novada domes 
14.01.2020. sēdes lēmumu (protokols Nr. 2, 
1.§).

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta pir-
mās daļas 2. punktu un 46. pantu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 30. pantu.

Izdarīt Amatas novada pašvaldības 
17.04.2019. saistošajos noteikumos Nr.  4 
„Amatas novada pašvaldības budžets 2019. ga-
dam” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības 

konsolidēto pamatbudžetu 2019. gadam saska-
ņā ar pielikumu Nr. 1:

1.1. ieņēmumos 8 872 920 euro apmērā;
1.2. izdevumos 8 339 416 euro apmērā.”

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības 

konsolidēto speciālo budžetu 2019. gadam sa-
skaņā ar pielikumu Nr. 2:

1.1. ieņēmumos 349 993 euro apmērā;

Nr. 
p. k. Pakalpojums Mēr-

vienība
Cena 

bez PVN
Cena 

ar PVN
Ieejas biļete Āraišu ezerpils arheoloģiskajā parkā                                    

1. Pieaugušais 1 2,48 3,00
2. Students, pensionārs  1 1,65 2,00
3. Skolēns (7–16 g. v.) 1 1,65 2,00

4. Ģimenes biļete (1–2 pieaugušie 
un 1–2 jaunieši (7–18 g. v.)) 1 4,13 5,00

5. Bērni līdz 7 g.v. bezmaksas bezmaksas
Ieejas biļete ar gida pakalpojumu

6. Ieejas biļete ar gida 
pakalpojumu valsts valodā 1 h 8,26 10,00

7. Ieejas biļete ar gida 
pakalpojumu svešvalodā 1 h 14,88 18,00

Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka teritorijas izmantošana kultūras, 
sporta, tūrisma un citu pasākumu organizēšanai

8. Viduslaiku pilsdrupu teritorija 1 h 41,32 50,00

9. Piknika vieta (ja kurina 
ugunskuru) 2 h 8,26 10,00

Par grozījumiem maksas 
pakalpojumos

2020. gada 22. janvārī Amatas novada dome pieņēma lēmumu par 
grozījumiem maksas pakalpojumos Āraišu ezerpils arheoloģiskajā parkā. 
Grozījumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. martu.

Notiks Gaujas 
Nacionālā parka 
dabas aizsardzības 
plāna izstrādes 
sākšanas sanāksme  

Saistošie noteikumi Nr. 1
Grozījumi Amatas novada pašvaldības 
17.04.2019. saistošajos noteikumos Nr. 4
“Amatas novada pašvaldības budžets 
2019. gadam”

1.2. izdevumos 385 904 euro apmērā.”
3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
„4. Apstiprināt grozījumus Amatas novada 

pašvaldības savstarpējos norēķinos par izglī-
tības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem tā-
mē 2019. gadam saskaņā ar pielikumu Nr. 4.”

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Apstiprināt grozījumus Amatas novada 

pašvaldības apvienoto pašvaldību struktūr-
vienību tāmē 2019. gadam saskaņā ar pieliku-
mu Nr. 5.”

5. Papildināt ar 6.1. apakšpunktu šādā re-
dakcijā:

„6.1. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu 
par grozījumiem Amatas novada pašval-
dības 17.04.2019. saistošajos noteikumos 
Nr.  4 ”Amatas novada pašvaldības budžets 
2019. gadam” saskaņā ar pielikumu Nr. 6.1.”

Amatas novada domes
priekšsēdētāja E. Eglīte

* Saistošo noteikumu pielikumi pieejami 
mājaslapas sadaļā “Budžets 2019”                                                                           

Ieva Dreibante,
Amatas novada pašvaldības
projektu koordinatore

Vidzemes brāļu draudzes kustībai 18. un 19. gadsimtā ir 
nozīmīga loma Latvijas kul tūrvēsturē. Tā nesa garīgu atmodu 
Vidzemē, kopā sanākšanas ļāva latviešiem apzināties sevi par  
tautu, izglītošanās sekmēja pirmās nacionālās inteliģences 
veidošanos.  

Brāļu draudzes pašu spēkiem kopīgi celtās ēkas – saiešanas 
nami līdz mūsdienām Vidzemē saglabājušās maz – vairs tikai 
piecas. Tās ir visapdraudētākās vērtības Latvijas arhitektūras 
matojumā. Vienu no tiem – Lieduliešu saiešanas namu –, kas 
šobrīd stāv Vecpiebalgā, iecerēts pārvest uz Āraišiem, kur sa-
vulaik noritējusi aktīva brāļu draudzes dzīve. Šajā namā plā-
nots izveidot brāļu draudzes darbībai veltītu piemiņas eks-
pozīciju. Amatas novada pašvaldība, domājot par pastāvīgas 
ekspozīcijas izveidi,  kopā ar vadošajiem vēstures pētniekiem 
rīko Brāļu draudzes kultūrvēsturiskā mantojuma izpētei vel-
tītu priekšlasījumu  ciklu – kopā piecas lekcijas.

Pirmais pasākums norisinājās 25. jan vārī Melānijas Vana-
gas muzejā. Tajā muzeja vadītāja Ingrīda Lāce ļāva ieskatīties 
rakstnieces Melānijas Vanagas rokrakstu grāmatas “Mūži 
un mirkļi” sējumos fiksētajās pārdomās par  brāļu draudzes 

kustību Amatas pusē. I.  Lāces stāstījums ļāva atklāt jaunus 
notikumus un interesantus faktus. Retais no klātesošajiem zi-
nāja, ka muzeja zālē, bijušajā Amatas skolā, arī reiz ir notiku-
šas brāļu draudzes kopā sanākšanas. Lielu interesi klausītājos 
raisīja Gavēņu Andža, iespējams, 18. gadsimtā gaišākā cilvēka 
Āraišu draudzē, dzīves stāsts. Tāpat iedvesmas pilns bija lat-
viešu grāmatniecības darbinieka Jēkaba Vīlipa dzīves gājums. 
Viņam bijusi liela nozīme Āraišu draudzes cilvēku izglītošanā 
19. gadsimtā. 

Nākamā tikšanās, kurā aicinām ikvienu interesentu ie-
pazīt novada kultūrvēsturi, norisināsies svētdien, 8. martā, 
plkst.  14.30 Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētā-
ju centrā. LU profesors Dr. hist. Gvido Straube uzstāsies ar 
priekšlasījumu “Brāļu draudzes kustība Vidzemē un Āraišu 
apkaimē”, pēc tam uz sarunu aicinās Brāļu draudzes misijas 
vadītājs Latvijā Gundars Ceipe. 

Turpmākie pasākumi gaidāmi Drabešu Jaunās pamatskolas 
telpās: 

5. aprīlī – “Brāļu draudzes kustības pienesums latviešu mu-
zikālo tradīciju attīstībā” (J. KLotiņš, Valsts prezidenta ārštata 
padomnieks vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumos), 

25. aprīlī – “Vai Brāļu draudzei nepie ciešama piemiņas 
ekspozīcija un kādai tai būtu jābūt Āraišos?” (LNB direktors 
Andris Vilks). 

Noslēdzošā saruna pare-
dzēta maijā Muzeju nakts 
noskaņās.

Projekts tiek īstenots ar 
VKKF mērķprogrammas 
“Latvijai-100” atbalstu sa-
darbībā ar Brāļu draudzes 
misijas vadītāju Latvijā 
Gundaru Ceipi.

Lekcijas par Vidzemes brāļu draudzēm

Pasākums Melānijas Vanagas muzejā. Foto: Eva Koljera

http://www.environment.lv/jaunumi
http://www.daba.gov.lv
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Anete Eglīte,
tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kā jau katru gadu, arī šogad 
esam iesākuši aktīvi, piedaloties 
tūrisma nozarei veltītās izstādēs, 
lai jau jaunajā tūrisma sezonā 
Amatas novadā sagaidītu gan 
vietējos, gan ārvalstu viesus.

No 31. janvāra līdz 2. feb-
ruārim starptautiskajā tūrisma 
izstādē “Balttour 2020” piedalī-
jāmies Vidzemes Tūrisma aso-
ciācijas stendā, kur prezentē-
jām Amatas novada aktualitātes 
un tūrisma objektus, gan arī ar 
Vid zemes Tūrisma asociācijas 
kopīgi izstrādātos tūrisma pro-
duktus. Vairums izstādes ap-
meklētāju, kā ierasts, pie mums 
griezās ar jautājumu – kas jums 
jauns? Šis jautājums katru gadu 

Anete Eglīte,
tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Gunārs Kanbergs ir absolvējis 
LVFKI (Sporta akadēmiju), aktī-
vi nodarbojies ar riteņbraukša-
nas sportu un guvis panākumus 
vietējās un starptautiskās sacen-
sībās. 1974. gadā sācis strādāt 
MSI (tagadējā Murjāņu sporta 
ģimnāzija) jaundibinātajā riteņ-
braukšanas nodaļā par vecāko 
treneri. Kļūstot par republikas 
jaunatnes izlases treneri riteņ-
braukšanā, kopā ar kolēģiem 
izdevās sagatavot pasaules lī-
menim atbilstošus sportistus. 
Gunārs ir vesels, aktīvs cilvēks 
un neslimo nu jau vairāk kā 
20  gadus, nedzer zāles, nav bi-
jusi nepieciešamība apmeklēt 
ārstus un atzīst, ka pašreiz jūtas 
ļoti labi. 

Gadiem ejot, Gunārs ir uz-
krājis plašas zināšanas un meto-
des, kas ļāvušas dzīvot veselam, 
bez ikdienas stresa un zālēm. 
Visas iegūtās metodes ir pār-
baudījis un ar lielāko prieku ar 
šīm zināšanām vēlas dalīties arī 
ar citiem. 

Gunārs pirms 24 gadiem bei-
dzis kursus, kur apguvis izcilā 
ārsta, psihoterapeita, astrologa, 
bioradiologa Sergeja Vronska 
ārstēšanas un pašārstēšanās me-
todes. S. Vronska pašārstēšanās 
metode dod iespēju saglabāt 
organismu veselu, kā arī izār-
stēt gandrīz jebkuru slimību. 
Lektors iepazīstinās ar pasaules 
ievērojamāko Amerikas Savie-
noto Valstu, Krievijas u.c. valstu 
ārstu netradicionālās ārstēšanas 
un profilakses metodēm. Lek-
tors ieteiks tikai paša pārbaudī-
tas metodes.

priecē, jo tas nozīmē, ka piedzī-
votais un redzētais pie mums 
liek atgriezties atkal un atkal, lū-
kojoties pēc jauniem piedāvāju-
miem. Dabas bagātība un dabas 
takas, miers, klusums un labsa-
jūta ir tas, ko arī 2020. gadā vēlas 
vietējie un ārvalstu tūristi un tas 
ir lieliski, jo šo visu un vēl vairāk 
mēs, Amatas novads, varam pie-
dāvāt! Arvien mazāk ir nepiecie-
šams stāstīt par to, kas ir “Zaļie 
dzelzceļi”, jo tos pazīst, daudzi 
zina, ka maršruts ved pa kād-

reizējām dzelzceļa līnijām, kuru 
vietā tagad ierīkoti ērts celiņš 
aktīvā dzīvesveida piekritējiem. 
Izstādē apmeklētāji sniedzās pēc 
maršruta kartēm, lai ieplānotu 
jau nākamos velo braucienus. 
“Balttour 2020” izstādē ikvie-
nam bija iespēja uzzināt jau-
nāko informāciju par Zaubes 
savvaļas kulināro festivālu un 
saņemt atbildes uz visiem jau-
tājumiem. Jāpiebilst, ka Zaubes 
savvaļas kulinārais festivāls  jau 
ir zināms, nebija nepieciešams 
gari stāstīt, kas tas ir, atlika tikai 
atbildēt uz aktuālāko jautāju-
mu – kurā datumā šogad notiek. 
Šogad 11. jūlijā! 

Nedēļu vēlāk, no 7. līdz 9. feb-
ruārim piedalījāmies tūrisma 
izstādē Tallinā “Tourest 2020” 
Gaujas Nacionālā parka klastera 
“Enter Gauja” stendā. 

Savukārt no 4. līdz 8. martam 
Gaujas Nacionālā parka klastera 
“Enter Gauja” stendā būsim pa-
saulē vadošajā tūrisma izstādē 
“ITB Berlin”. 

Kopumā šogad Gaujas Nacio-
nālajā parkā esošās pašvaldības 
tiks pārstāvētas četrās izstādēs, 
tā popularizējot zīmolu „Enter 
Gauja” – “Vakantiebeurs 2020” 
(Nīderlandē), „Matka 2020” 
(Somijā), “Tourest” (Tallinā) un 
“ITB Berlin” (Berlīnē). 

Gaujas Nacionālā parka teri-
torijā esošās pašvaldības – Sigul-
das, Cēsu, Valmieras, Līgatnes, 
Amatas, Pārgaujas, Kocēnu, 
Priekuļu un Inčukalna – kopš 
2012.  gada īsteno stratēģiju par 
Gaujas Nacionālo parku kā vie-
notu tūrisma galamērķi.

Amatas novads tūrisma izstādēs 

Būt veselam un laimīgam! 

Ieva Dreibante,
Amatas novada pašvaldības
projektu koordinatore 

Veselības projektā* februārī 
un martā notiks vairākas bez-
maksas izglītojošas lekcijas par 
veselīgu dzīvesveidu.

Drabešu Jaunajā pamatsko-
lā Drabešos aicinām apmeklēt 
divu lekciju ciklu “Apzināta ēša-
na – veselīgas ēšanas stūrak-
mens”, ko vadīs ārste, apzinātas 
ēšanas trenere, stresa vadības 
konsultante dr. Inese Millere. 
Pirmā lekcija notiks sestdien, 
22. februārī plkst. 11.30, otrā – 
7.  martā 11.30. Mēs visi pie-
dzimstam ar perfektu, iedzimtu 
„navigācijas sistēmu”, kāpēc, kā 
un cik daudz ēst. Dzīves laikā tā 
nemanāmi „iziet” no ierindas, tā 
zaudē mūsu uzticību un aizvien 
vairāk mūsu ēšanas paradumus 
nosaka automātiskas, neapzi-
nātas izvēles. Lekcija iepazīsti-
nās ar apzinātas ēšanas metodi, 
kura palīdz pārstrukturēt mūsu 
smadzenes un izveidot noturī-
gus veselīgas ēšanas paradumus, 
kurus nevada stress, emocijas 
un kāres. Ieskatam dažas no 
tēmām, kuras tiks lekcijās aplū-
kotas: kāpēc diētas nestrādā un  
kāpēc tā nav mūsu vaina; kas ir 
“autopilots” ēšanā un kādas ir 
neapzinātas ēšanas sekas; kur 
meklēt un kā prasmīgi izman-
tot iekšējo ēšanas lēmumu “na-
vigācijas sistēmu”, kāpēc, kā un 
cik daudz ēst; kā pazīt un risināt 
emocionālo izsalkumu bez ēdie-
na un kā “noslēgt mieru” ar naš-
ķiem, nevis atteikties, no tiem? 
Lekcijas ietvers praktiskus ēša-
nas un apzinātības vingrināju-
mus, individuālus pašrefleksijas 

uzdevumus, kā arī iedvesmojo-
šas sarunas un diskusijas grupā. 

Savukārt uztura zinātnes 
speciāliste Dace Meija lekcijā 
“Veselību ietekmējošo para-
dumu izpratne un veidošana. 
Septiņi panākumu instrumenti, 
kā realizēt savu mērķi uztura, 
fizisko aktivitāšu un pozitīvās 
domāšanas jomā” stāstīs par trīs 
galvenajiem vaļiem, uz kuriem 
balstās veselīgs dzīvesveids  – 
uzturs, fizisās aktivitātes un 
pozitīva domāšana, kas mazina 
stresu. Lekcijai sekos  praktiskā 
daļa – veselīgu kokteiļu paga-
tavošana un degustēšana. Visi 
interesenti laipni aicināti uz šo 
lekciju 15. februārī plkst. 11.00 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā vai 
29. februārī  plkst. 11.00 Amatas 
kultūras centrā Ģikšos.

Februārī, martā un aprīlī 
visā Amatas novadā – Skujenē, 
Zaubē, Ieriķos, Nītaurē, Ģikšos, 
Drabešos un Līvos – turpināsies 
veselības vingrošanas nodarbī-
bas. Nodarbību laiki publicēti 
Amatas avīzē, interesenti laipni 
aicināti pievienoties. 

Otro ESF projekta “Vietējās 
sabiedrības veselības veicinā-
šanas un slimību profilakses 
pasākumu īstenošana Amatas 
novadā” (Nr.  9.2.4.2/16/I/007) 
kārtu plānots uzsākt 2020. gada 
2. ceturksnī. Tad varētu būt sa-
gaidāmas jaunas noderīgas akti-
vitātes veselības veicināšanas un 
slimības profilakses jomā.

* Pasākumi tiek īstenoti ESF 
projektā “Vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pasākumu 
īstenošana Amatas novadā”  
(Nr. 9.2.4.2/16/I/007).

Maira Prikule,
biedrības “Labākie gadi” valdes 
priekšsēdētāja

2019.  gads Nītaures senio-
riem paliks atmiņā ne tikai ar 
patīkamiem kopā būšanas brī-
žiem tepat Nītaurē, Ģikšos, ar 
ikgadējo ekskursiju, bet arī ar 
to, ka esam oficiāli nodibinājuši 
Uzņēmumu reģistrā reģistrētu 
biedrību “Labākie gadi”. Aktivi-
tātes un nākotnes plāni lieli.

Atzīmējot Starptautisko se-
nioru dienu, devāmies vienas 
dienas ekskursijā pa mūsu nova-
du. Bijām Spāres muižā, jauna-
jā Āraišu ezerpils arheoloģiskā 
parka apmeklētāju centrā, Me-
lānijas Vanagas muzejā, krāmu 
un senlietu muzejā Skujenē un 
Elkas kalnā.

Daudz noderīgu padomu 
deva tikšanās ar nītaurieti, 
dziednieci Sarmīti Eņģeli. Arī 
ikgadējo Ziemassvētku pasāku-
mu kuplināja pašu pašdarbnie-
ki – amatierteātris un dziedošā 
Vītolu ģimene – Lauma un Ri-
hards.

Turpināsim neklātienes ce-

Ja tev patīk aktīvs 
dzīvesveids – pievienojies! 

ļojumus pa dažādām valstīm. 
Jau iepazinām Tenerifi, drīzu-
mā Inta un Voldemārs stāstīs 
par saviem ceļojumiem. Sā-
kam plānot vasaras braucienu. 
27. maijā esam iecerējuši apska-
tīt mūsu Gaismas pili – Latvijas 
Nacionālo bibliotēku, baudīt 
Botāniskā dārza piedāvājumu. 
Paviesosimies Latvijas Nacio-
nālā vēstures muzeja Dauderu 
nodaļā – greznā savrupmājā, ko 
ieskauj ainavisks parks, savu-
kārt visapkārt plešas industriālā 
Sarkandaugava. Apmeklēsim arī 
grezno Ziemeļblāzmas kultūras 
pili. Interesentus aicinu laikus 
pieteikties pa tālr. 26767947

Meklējam iespējas piesaistīt 
līdzekļus savu aktivitāšu līdzfi-
nansēšanai. Šogad neizdosies  
startēt Latvijas valsts mežu un 
ziedot.lv projektu konkursā, jo 
biedrībai  nav iegūts sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss.

Ja vēlaties būt daļa no mums, 
senioru biedrības “Labākie gadi” 
dalībniekiem, gaidām ar jaunām 
idejām, interesi un dalību 
pasākumos.

Veselības projekta 
aktualitātes Amatas novadā

Jau pavisam drīz Gunārs ai-
cinās uz programmas “Būt ve-
selam un laimīgam” lekcijām. 
Katra lekcija būs tematiski at-
šķirīga, būs iespēja uzzināt par 
sabalansētu uzturu un pareizu 
ēšanu, par fiziskajām aktivitā-
tēm, par organisma attīrīšanu, 
par sirds un asinsvadu un vēža 
profilaksi. Apgūstot lekcijas 
sniegtās zināšanas, ikvienam 
būs iespēja dzīvot veselīgāk un 
kļūt veselam. 

Lekcijas notiks no 20. feb-
ruāra pirmdienās, ceturtdienās 
(10.00) un sestdienās (11.00). 
Sestdienās pieejama pirts un 
pus dienas. Vieta – viesu māja 
“Eglaines”, Amatas novads, Dra-
bešu pagasts. Iepazīšanās cena: 
5 EUR par lekciju. 

Lektora kontaktinformā cija: 
tālr. 29410308, e-pasts: eginfo@
inbox.lv

Eva Koljera un Saiva Fiļimoņenkova izstādē Balttour 2020. Foto no arhīva
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Ingrīda Lāce,
M. Vanagas muzeja vadītāja

28.  janvārī Rīgā notika 
G.  Eniņa  grāmatas “Latvijas 
dabas brīnumi” atvēršanas svētki 
(izdevniecība “Latvijas mediji”) .

Guntis Eniņš, pats būdams 

nai mūžībā, kopīgi bieži ejot arī 
rakstnieces, sava novada pētnie-
ces, Amatas novada ceļus.  

Grāmatā autors nosauc arī 
citus Amatas novada zinātā-
jus, kurus pats saticis vai kuru 
rakstus lasījis. Tie ir: Z.  Ādmi-
ne, G.  Sedlenieks, V.  Mārtin-
sons, V. Andrejcāns, B. Vilnītis, 
A. Skuja, R. Dzirne, A. Tidriķis, 
A. Liepiņš, M. Vanaga.

Grāmata ir īsts atradums 
gan vienkāršajam lasītājam, gan 
dabas pētniekam, novadpētnie-
kam, tūristam. 

Guntis Eniņš ir paveicis 
milzu darbu, bet viņam nav 
vienalga, kas notiks tālāk, tādēļ 
viņš vaicā – kas izglābs Latvijas 
akmeņus,kokus,  kas notiks ar 
mūsu pilskalniem? 

Tas ir reizē jautājums, reizē 
uzdevums, reizē ticība mums.  

Reizē arī mudinājums. Ja ne-
vari izdarīt neko labu, tad, lūdzu, 
nedari vismaz neko sliktu – ne-
posti, neiznīcini.

īsts urķis un darbarūķis, sa-
meklē, ierauga, saglābj un rāda 
mums, lasītājiem, neskaitāmus 
Latvijas dabas brīnumus – ko-
kus, akmeņus, klintis un iežus, 
avotus, pilskalnus un arī zemze-
mi – alas. Brīnumus, kuri  gadu 
tūkstošus ir bijuši tepat, mūsu 

māju pagalmos vai ciešā tuvu-
mā, tikai paši neesam spējuši  
pamanīt, ieraudzīt un novērtēt. 

Grāmatā nekur nevarēju 
ieraudzīt izmantotās literatūras 
avotus, jo vienīgais avots ir pats 
G. Eniņš, viņa dzīves laikā gūtās 
zināšanas un praktisks, pacietīgs 

darbs, un bezgala liela savas 
zemes mīlestība. 

Divas vasaras un divus pava-
sarus viņš pilnībā veltījis Ama-
tai, Latvijas straujākajai upei. 

Tikai par Amatas dabas brī-
numiem vien stāstīts gandrīz 40 
grāmatas lappusēs.

Jaunajā grāmatā mēs varam 
izlasīt par 22 tēvzemes  dār-
gumiem vienā latvju sētā, par 
visbīstamāko alu, par visiespai-
dīgāko alu, par Skujupes Lielo 
akmeni un zelta lietu... Un tas 
viss – mūsu novadā. 

Pārsteidzoša  ir G.  Eniņa at-
tieksme pret katru no dabas ob-
jektiem. Liekas, ka katrs no tiem 
ir vissvarīgākais, nozīmīgākais, 
skaistākais. Par katru viņš cen-
šas ievākt pēc iespējas skrupulo-
zāku, precīzāku informāciju. 

Pamanīt – to prot G.  Eniņš. 
Viņš pirmais pamanīja arī 
Melāniju Vanagu 20. gs. 80. gadu 
beigās. 

Cieša sadarbība viņus saistī-
ja līdz pat M.  Vanagas aizieša-

Baiba Jukņeviča, 
veikala vadītāja;
Ieva Palkavniece, bibliotekāre

Daudzus skujeniešus izbrīna, 
ka Skujenes veikala telpās ir 
uzstādīts liels ekrāns.

Nē, tas nav ērtākai futbola 
maču skatīšanai!  Ekrāna funkcija 
ir informēt Skujeniešus par 
jaunumiem ciematā, par biznesa 
iespējām, labākai informācijas 
apmaiņai iedzīvotāju un iestāžu 
starpā, informācijas uzkrāšanai 
par Skujenes vēsturi un 
interesantākajiem cilvēkiem utt.

To, kādu informāciju un da-
tus jūs vēlētos redzēt šajā infor-
mācijas punktā, sapratīsim laika 
gaitā, iemācoties produktīvi iz-
mantot informācijas punktu.

Šāds digitālais punkts izvei-
dots, pateicoties Eiropas fondu 

finansējumam, Lauku atbalsta 
dienestam, BDR Cēsu rajona 
partnerība, Amatas novada paš-
valdībai, BDR “Skujenes kultūr-
vide attīstība” un kustībai “Viedā 
Skujene”

Visi Skujenes iedzīvotāji tiek 
aicināti iesūtīt informāciju, kuru 
vēlētos publicēt informācijas 
punktā – par pasākumiem, pie-
dāvāto produkciju, tūrisma ob-
jektiem, pakalpojumiem, darba 
sludinājumiem utt. uz e-pastu 
vieda.skujene@inbox.lv

Interaktīvais ekrāns iegādāts 
LEADER projektā “Digitālā Sku-
jene” (projekta nr. 2019/AL18/6/
A019.22.02/3), ko īsteno biedrī-
ba “Skujenes kultūrvides attīstī-
ba” ar  Lauku atbalsta dienesta  
un Cēsu rajona lauku partnerī-
bas atbalstu.

Gunta Eniņa jaunajā grāmatā daudz par Amatas novada 
dabas brīnumiem

Skujenei jaunu ideju 
iespējas!

 Skolēnu grupa nodarbībā Dabas un tehnoloģiju parkā "Urda". 
Foto no Skujenes pamatskolas arhīva.

Skolas saime pie Barikāžu atceres ugunskura. Foto no 
Skujenes pamatskolas arhīva.

Valda Miķelsone
Skujenes pamatskolas direktores vietniece 
audzināšanas jomā

Skolas Ziemassvētku pasākumā balvas par labiem re-
zultātiem mācību darbā 1. pusgadā (2.–9. klasei) saņēma 
Marta Mazpole, Melānija Reinholde, Leo Edvards Bau-

manis, Jēkabs Šķerbergs, Dans Baumanis, 
Dārta Brunzāte, Markuss Zaharovs, Marts 
Matīss Nagainis, Elīna Brīvmane. Skolas 
ceļojošo balvu “Kāpnes” par izaugsmi mā-
cību darbā (vidējās atzīmes kāpinājums) 
saņēma Edgars Vīksna. Tika sveikti arī visi 
pirmklasnieki, mācību stundu nekavētāji 
un čaklākie uzdevumu risinātāji portālā 
Uzdevumi.lv.

20. janvāra krēslainajā rīta stundā sko-
lēni, skolotāji, mazie bērnudārza audzēkņi 
un vecāku pārstāvji pulcējās pie ugunskura 
Barikāžu atceres pasākumā. Skolēni runāja 
dzeju, skanēja Gustava saksofons, kopīgi 
dziedātas dziesmas. Klausījāmies mūsu 
skolas esošo un bijušo darbinieku un Adri-
ana vectētiņa atmiņu stāstījumos. Skolas 
saimnieces bija sarūpējušas brokastis tieši 
pie ugunskura. Dūmu smarža mūs pavadī-
ja vēl arī skolā.

24. janvārī visā pasaulē tiek atzīmē-
ta Starptautiskā izglītības diena – diena, 
kurā izcelta izglītības nozīme cilvēces un 
planētas ilgt   spējīgā attīstībā visplašākajā 
nozīmē.

Arī mūsu skola atzīmēja Starptautisko 
izglītības dienu. Pie mums viesojās zināt-
kāres centrs ZINOO ar interaktīvu ekspe-
rimentu priekšnesumu. Tajā vēro jām ek-
sperimentus ar ļoti aukstām gāzēm, ūdeni, 
gaisu un uguni un pār liecinājāmies par jau 
zināmu vielu nepa rastām īpašībām. Lai iz-
prastu, ko šodien vērojām, jāmācās fizika 
un ķīmija. Paldies ZINOO par aizraujošo 
stundu!

29. janvārī 1.–6. klases skolēni apmeklē-
ja apvienotās vides un drošības dienu “Es. 
Vide. Drošība” Dabas un tehnoloģiju par-
kā “Urda”. Piedalījāmies SIA “Volvo Truck 
Latvia” un autoskolas “LaurisS” nodarbībā 
“Apstājies. Paskaties. Pamāj”, tikāmies ar 
Valsts policijas pārstāvjiem, ar kuriem tika 
pārrunāti dažādi drošības jautājumi, devā-
mies izpētes braucienā pa Reģionālo atkri-
tumu apsaimniekošanas centru “Daibe” un 
piedalījāmies nodarbībā “Vide”.

Skujenes pamatskolā

No kreisās – D. Īvāns, G. Eniņš, Z. Jančevska jaunās grāmatas atvēršanas svētkos. Foto: Dace Lāce

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

mailto:vieda.skujene@inbox.lv
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Ilze Kravcova,
dodkepu.lv komandas menedžere 
un kluba valdes priekšsēdētāja

2020.  gada 11.  janvārī biedrība/kamanu suņu sporta 
klubs Dodkepu.lv Amatas novada Melturos, Meža kaujās 
organizēja sniega dienu ģimenēm un ziemas kanikrosa 
sacensības ”Dodkepu.lv winter canicross 2020”. Lai gan 
šogad ziema ir bez sniega, diena bija saulaina un skaista, 
tā pulcēja 300 pasākuma apmeklētājus no Latvijas, Lie-
tuvas un Igaunijas. Sacensību galvenais notikums bija 
kani kross (skriešana kopā ar suni), kur 6 grupās cīnījās 
dažāda vecuma sportistu un viņu suņi. 

Grupā CCW J Dāmas Juniori (11–17 g.) pjedestālu 
ieņēma juniores no Jēkapils kinoloģiskā kluba “Lūšu 
ķepas”:

1. Amanda LAPSA 
(JKK Lūšu ķepas) 18:16.1;

2. Elizabete MEDZJUTA (JKK Lūšu ķepas) 19:00.9;
3. Annija DEGTEREVA (JKK Lūšu ķepas) 19:14.9.
Savukārt Grupā CCW J Vīri Juniori (11–17 g.) 

pjedestālu ieņēma juniori no Amatas novada kamanu 
suņu sporta kluba Dodkepu.lv:

1. Roberts MITENIEKS (Dodkepu.lv) 18:51.1;
2. Valters BEĻIKOVS (Dodkepu.lv) 19:40.8;
3. Rūdolfs RAUDZIŅŠ (Dodkepu.lv) 20:29.7.
Grupā CCW E Dāmas Elite (18–39 g.):
1. Lelde RĀVIŅA (Karro sport dogs) 17:46.3;
2. Līva LIEPKALNE 18:49.3;
3. Diāna SPIRIDOVSKA (Dodkepu.lv) 18:58.0.
CCM E Vīri Elite (18–39 g.):
1. Jānis CELMIŅŠ 16:30.8;
2. Guntis STANKEVIČS (JKK Lūšu ķepas) 16:39.8; 
3. Dagnis BOLTRIKOVS (Dodkepu.lv) 16:55.7.
Veterānu grupā gan vīros, gan dāmās uz pjedestāla 

kāpa Amatas novada kamanu suņu sporta kluba Dod-
kepu.lv sportisti un Igaunijas kamanu suņu sporta kluba 
Baltosport sportisti. 

CCW V Dāmas veterāni 40+:
1. Baiba MEŽGAILE (Dodkepu.lv) 17:40.4;
2. Svetlana ANDREICĒNA (Dodkepu.lv)18:25.9;
3. Anu RAJA (Baltosport, Igaunija) 20:45.2.
CCM V Vīri Veterāni 40+:
1. Tarvo SIIM (Baltosport, Igaunija) 14:42.6;

2. Andris MEŽGAILIS (Dodkepu.lv) 15:51.4;
3. Aksel WEILER (Baltosport, Igaunija) 18:00.3.
Pēc kanikrosa starta 2 km trasē devās vairāki desmiti 

pārgā jiena dalībnieku. 
Pasākuma laikā notika arī kinoloģiskie uzdevumi trīs 

dažādās disciplīnās:
Pitch and go (Ķer un nes), Mazā šķēršļu josla un skatī-

tājiem vistīkamākā disciplīna Caur visiem šķēršļiem, kas 
dalījās divās grupās – pieaugušie un kucēni. (Rezultātus 
var apskatīt: https://www.dodkepu.lv/wintercanicross/
results/ ) 

Pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem bija iespēja 
piedalīties arī jautrās ziemas aktivitātēs.

Augstākais sniega vīrs: 
1. Roberts Mitenieks (Liepa),
2. Gita Trumekalne (Cēsis),
3. Kitija Eglīte (Carnikava).
Precīzākais čiekurs:
1. Amanda Lapsa (Jēkabpils),
2. Daniels Ozoliņš (Smiltenes novads),
3. Renāte Jankuna (Pļaviņas).
Zāģis 2020:
1 Artūrs Lukins (Limbaži), 
2 Krišjānis Kvēpa (Ikšķile),

3 Atis Sirmais (Cēsis).
Šādas aktivitātes rada prieku, tā ir kopa būšanā visai 

ģimenei un labi pavadīts laiks ar līdzīgi domājošiem. Ko-
pīgas ģimenes aktivitātes saliedē, stiprina un dara laimī-
gu ikvienu. Bija prieks redzēt tik daudz ģimeņu, cilvēku 
un protams suņu. Šie bija ziemas svētki bez sniega. 

Organizatori saka lielu paldies visiem pasākuma 
atbalstītājiem un plāno šādu pasākumu orga nizēt arī 
2021. gadā. 

Ēriks Bauers,
sporta koordinators un metodiķis 

Ar mainīgām sekmēm 26.  janvārī un 2. februārī tika 
aizvadītas beidzamās regulārā čempionāta spēles Cēsu 
novada čempionātā florbolā. Vispirms pārliecinoši tika 
apspēlēta komanda “Harti” ar 5:2, bet nākamajā spēlē 
piedzīvots tikpat pārliecinošs zaudējums pret “OSR”  – 
0:4, kas kārtējo reizi apliecināja, ka visas čempionāta 
komandas ir ļoti līdzvērtīgas un var gan zaudēt, gan 
uzvarēt jebkuru komandu. Otrā spēļu diena tika iesākta 
ar negaidītu zaudējumu nomināli vājākajai komandai 
“FLY Shots” – 2:4, bet otrajā mačā tika pieveikti Auciema 
florbolisti ar 4:1.

Pēdējās spēlēs izcīnītās divas uzvaras un divi zaudēju-
mi Amatas komandu ierindo dalītājā ceturtajā/piektajā 
vietā čempionāta kopvērtējumā ar 19 punktiem, tikpat 
punktu ir izcīnījusi arī komanda “OSR”. Pēc labāko sav-
starpējo spēļu bilances šoreiz 4. vieta “OSR” florbolis-
tiem, bet Amatai 5. vieta, kas nozīmē, ka izslēgšana spē-
les būs jāsāk pa garāko ceļu. 

Pirmajā spēļu kārtā būs jāsacenšas ar “Smiltene 09” 

TURNĪRA TABULA
Vieta Komanda Spēles Uzvaras Zaudējumi Gūti vārti Zaudēti 

vārti Vārtu att. Punkti
1. Sigulda 16 15 1 87 34 +53 31
2. SK Fono 16 11 5 54 49 +5 23
3. Brenguļi 16 9 7 54 48 +6 21
4. Amata 16 8 8 58 50 +8 19
5. OSR 16 8 8 51 51 0 19
6. Auciems 16 9 7 62 56 +6 18
7. Einšteins 16 9 7 54 54 0 18
8. HARTI 16 6 10 46 59 -13 12
9. Vecpiebalga 16 6 10 50 65 -15 12

10. ZS 27. KB 16 6 10 41 69 -28 12
11. FYA Shots 16 5 11 49 59 -10 11
12. Smiltene`09 16 4 12 50 62 -12 11

Dodkepu.lv winter canicross 2020 

Amatas florbola komanda gatavojas 
izslēgšanas spēlēm

flor bolistiem. Amatai spēles paredzētas 22. un 29. febru-
ārī plkst. 12.00 Cēsu sporta kompleksā, Piebalgas ielā 18. 
Ja izdosies pārvarēt Smiltenes barjeru, tad nākamajā 
spēļu kārtā būs jāsacenšas tieši ar neparocīgajiem “OSR” 
flor bolistiem. 

Gunita Barkāne,
Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolas metodiķe

Janvāra sākumā Drabešu Jaunās pamatskolas 
pirmsskolā notika atvērto durvju diena, uz kuru tika 
aicināti Amatas novada iedzīvotāji. Atvērto durvju dienas 
norises plāns tapa, balstoties uz jauno izglītības saturu 
lietpratībā – bērni kopā ar audzinātājām plānoja, ko darīs 
tēmas ietvaros „Es un mana tuvākā apkārtne”. Gatavojoties 
ciemiņu uzņemšanai pirmsskolā, sagatavošanas grupas 
bērni sadarbībā ar audzinātājām Elitu un Dināru izzināja, 
izgatavoja un izvietoja novadā afišas, izveidoja ciemiņu 
uzņemšanas plānu un cienastam izcepa sviesta cepumus.  

Amatas novada iedzīvotāji tika aicināti  iepazīties 
ar pirmsskolas izremontētajām telpām, iekārtotajām 
grupām un darbiniekiem. Viesus laipni uzņēma, izvadāja 
un pastāstīja pirmsskolas sagatavošanas grupas bērni. 
Turpinājumā viesi tika aicināti uz koncertu „Būsim kopā!”. 
Koncertprogrammas izveidē piedalījās sagatavošanas 
grupas bērni ar audzinātājām, vidējā vecumposma grupas 
bērni ar audzinātājām Sandru un Elīnu,  mūzikas skolotāja 
Ina un tautas deju skolotāja Sanita. Klausītāji varēja novērtēt, 
cik dažādi un katrs ar savu raksturu un temperamentu ir 
mūsu jaunie talanti. 

Sakām lielu paldies atsaucīgajiem viesiem, pirmsskolas 
darbiniekiem un mūsu bērniem par sirds siltumu, rūpēm, 
cieņu un labiem vārdiem.

Atvērto durvju 
diena Drabešu 
Jaunās pamatskolas 
pirmsskolā

Florbola komanda Amata. Vidū – Edžus Mellēns (spēlē pret 
Auciemu izcēlās ar hat-trick). Foto no arhīva

Foto: Diāna Spiridovska

Foto: Diāna Spiridovska

https://www.dodkepu.lv/wintercanicross/results/
https://www.dodkepu.lv/wintercanicross/results/
http://cnc.lekrings.lv/komandas/sigulda/23/?season=11
http://cnc.lekrings.lv/komandas/sk-fono/8/?season=11
http://cnc.lekrings.lv/komandas/brenguli/20/?season=11
http://cnc.lekrings.lv/komandas/amata/12/?season=11
http://cnc.lekrings.lv/komandas/osr/21/?season=11
http://cnc.lekrings.lv/komandas/auciems/17/?season=11
http://cnc.lekrings.lv/komandas/einsteins/13/?season=11
http://cnc.lekrings.lv/komandas/harti-/25/?season=11
http://cnc.lekrings.lv/komandas/vecpiebalga/6/?season=11
http://cnc.lekrings.lv/komandas/zs-27--kb/22/?season=11
http://cnc.lekrings.lv/komandas/fya-shots/9/?season=11
http://cnc.lekrings.lv/komandas/smiltene%6009/19/?season=11
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Paldies visiem, kuri iesaistījās šī izdevuma tapšanā!

Sveicam 
Amatas novada jubilārus!

18., 25. 
februārī

3., 10. 
martā

Veselības vingrošanas nodarbība, 
Drabešu muižas sporta zālē  
plkst. 18.30–20.00

18., 25. 
februārī

3., 10. 
martā

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina
Ieriķos, Amatas pamatskolas sporta 
zālē  plkst. 18.00–19.30

18., 25. 
februārī 3., 10. martā

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Ruta Kazerovska
Skujenes tautas namā plkst. 15.00–
17.00

18., 25. 
februārī

3., 10. 
martā

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada fizioterapeite Laila Grīnberga
Amatas novada pašvaldības ēkā 
“Ausmas”  plkst. 18.00–19.00

18., 25. 
februārī

3., 10. 
martā

Veselības vingrošanas nodarbība, 
Amatas kultūras centrā Ģikšos 
plkst. 17.30–18.30

19., 26. 
februārī  

4., 11.
martā

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina
Nītaures kultūras namā 
plkst. 18.30–20.00

20., 27.
februārī

17.30–18.30

5., 12.
martā

14.00–15.00

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Zigrīda Liepiņa
Drabešu Jaunās pamatskolas sporta 
zālē Līvos

20., 27.
februārī

5., 12.
martā

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Sanita Griezīte
Zaubes pamatskolas sporta zālē 
plkst. 18.00–19.00

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

Pasākumi apmeklējami bez maksas, tiek īstenoti ESF projektā nr. 9.2.4.2/16/I/007. 
Uz nodarbībām aicināts ikviens interesents. 

Plašāka informācija par pasākumiem www.amatasnovads.lv

2020. gada janvārī 
Amatas novadā

dzimuši četri bērni:
Drabešu pagastā – 1,
Nītaures pagastā –1, 
Zaubes pagastā –2.

Laime nav jārada, tā vienkārši jāierauga.
Tā jau ir klātesoša.
Šajā pašā mirklī jūs varat būt laimīgs, bezgala laimīgs.

Ošo

Amatas novadā mūžībā aizgājuši
Amatas pagastā

Jānis Tinus 
(07.06.1943.–04.02.2020.)

Mihails Tulaidans
(17.07.1966.–01.02.2020.)

Drabešu pagastā
Velta Ārija Grundule 

(01.04.1934.–23.01.2020.)
Dzidra Ikauniece

(19.08.1930.–09.02.2020.)

Skujenes pagastā
Lilita Antāne

(24.09.1966.–10.01.2020.)
Jānis Leišavnieks 

(02.08.1946.–25.01.2020.)
Aina Švalbe 

(17.07.1935.–19.01.2020.)

Nītaures pagastā
Helēna Ivanovska 

(16.07.1943.–03.01.2020.)

Ir ļoti grūti pārvarēt stresa situāciju, vēl jo grūtāk, ja tas  saistās  
ar tuva cilvēka veselības problēmām. Esmu bezgala pateicīga mūsu 
novada mediķei Lailai Vasiļevskai no Skujenes un farmaceitēm Allai 
Vasiļevskai, Guntai Pētersonei no Nītaures par ļoti profesionālu 
rīcību, iejūtīgu attieksmi un cilvēcību mūsu kritiskajā situācijā.  
   Patiesā cieņā un mīlestībā Irēna Kušķe

Māris Millers,
pasākuma organizators

22. februārī Amatas novadā, Ģikšos norisināsies 
Vidzemes ziemas autosprinta kausa vienīgais 
posms, kur var piedalīties ikviens interesents ar 
ielas vai sporta auto. Uzvarētāji tiks noskaidroti 
astoņās dažādās ieskaites klasēs – FWD, RWD, 
4WD, FWD-R, RWD-R, 4WD- R, DĀMAS un 
JUNIORI. 

Sacīkstes plānots aizvadīt 2,8 km garā trasē, kas 
būs jauna un atšķirsies no iepriekšējā gada. Tiks 
aizvadīti trīs braucieni un visu braucienu laiki tiks 
ieskaitīti.

Rallija centrs un dalībnieku parks atradīsies 
Amatas kultūras centrā, Egļu ielā 1. No rīta 7.30 
tur notiks reģistrācija un auto tehniskā pārbaude, 
bet 10.30 sāksies 1. brauciens. Visas dienas garumā 
darbosies bufete, kur būs iespējams paēst un 

Notiks Vidzemes ziemas autosprinta 
kauss Ģikšos

iemalkot kādu siltāku dzērienu. 
Dienas noslēgumā 21.00 kultūras centrā balle 

kopā ar grupu “Kalvadoss”. Ieeja 5 EUR, sacensību 
dalībniekiem, bērniem līdz 17 gadiem (ieskaitot), 
pensionāriem – ieeja bez maksas. 

Plašāka informācija – https://www.facebook.
com/vidzemes kauss. Informācija par slēgtajiem 
ceļa posmiem – http://www.amatasnovads.lv/

Inese Roze,
Drabešu muižas Amatu mājas 
vadītāja

Pagājušais gads Amatu mājā 
aizritējis rosīgs un darbīgs. 

Biedrība TKIC „KasTe” Ama-
tu mājas keramikas pulciņā īste-
nojusi projektu „Vidzemes pod-
niecība”, kura gaitā gada garumā 
apgūta teorija un prakse, būts 
pieredzes apmaiņā pie pieredzē-
jušiem Vidzemes podniekiem, 
sarīkots brīvdabas keramikas 
plenērs. Projekta noslēgumā sa-
rīkota pulciņa dalībnieku darbu 
izstāde, kas mēnesi bija apskatā-
ma Āraišu ezerpils arheoloģiskā 
parka apmeklētāju centrā. Vasa-
rā tika rīkots 3 nodarbību cikls 
„Mālu dienas Amatu mājā”.

Otrs pērnā gada lielākais pro-
jekts “Pa Voldemāra Stelberga 
pēdām” īstenots, sadarbojo-
ties ar Skujenes pamatskolu un 
Amatas pamatskolu. Ticis pētīts 
V. Stelberga savāktais folklo-
ras mantojums, folkloras kopas 
„Ore” dalībnieki apguvuši tau-
tas dziesmas un deju melodijas, 
kas arī ierakstītas skaņu ierakstu 
studijā,  skolu audzēkņi mācīju-
šies spēlēt kokli, apguvuši tau-
tas dziesmas, vākuši ziņas par 
teicējiem. Tika rīkots projekta 
prezentācijas koncerts, kurā pla-
šāka sabiedrība tika iepazīstinā-
ta ar paveikto. Projektā iesāktais 
darbs tiks turpināts arī šogad.

Pirmo reizi realizēts nodarbī-
bu cikls „Zaļais stūris”, kurā ap-
gūtas prasmes pagatavot ekolo-

ģisku veļas mazgājamo līdzekli, 
sašūt iepirkumu maisiņus, izga-
tavot vaska drāniņas un maisi-
ņus pārtikas glabāšanai. Apgū-
tās prasmes tika demonstrētas 
etnofestivālā “Sviests”, kur no-
darbību dalībieces vadīja vaska 
drāniņu gatavošanas darbnīcu. 

Visu gadu turpināja darboties 
arī stikla apgleznošanas darbnī-
ca. 

Aušanas pulciņā tika uzņemta 
jauna grupa – iesācēji, kas mācās 
aust  no pašiem pamatiem un 

sekmīgi apgūst  lupatu deķu un 
jostu aušanu.

Ikgadējais pasākums „Atvērto 
durvju diena Amatu mājā”, kas 
tiek rīkots katru gadu septembrī, 
„izaudzis” lielāks un kļuvis par 
atvērto durvju dienu Drabešu 
muižā – durvis kopā ar Amatu 
māju apmeklētājiem vēra arī 
sporta klubs „Ašais”. 

Amatu mājas meistari tra-
dicionāli piedalījušies arī Lat-
vijas Nacionālā kultūras centra 
rīkotajā pasākumā „Satiec savu 
meistaru”. 

Amatu mājā turpina darbo-
ties tautas muzikantu kapela 
„Drabešu muižas muzikanti”. 
Oktobrī kapela piedalījās festi-
vālā „Dzīvā mūzika”, kur uzstā-
jās divos koncertos un piedalījās 
meistarklasēs.

Aizvadītais gads Drabešu muižas 
Amatu mājā

Sveicam pirmo 2020. gada bērniņu – 
meitenīti no Nītaures –, kura dzimusi 
27. janvārī un reģistrēta Amatas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā.

Sveicam 2020. gada pirmo bērniņu – meitenīti no Nītaures –, kura 
dzimusi 27. janvārī un reģistrēta Amatas novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Foto: Nauris Slokenbergs

Foto: Vizbulīte Blīgzna
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