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Amatas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums Nr. 136
2020. gada 15. jūnijā 

Elita Eglīte, 
Amatas novada domes 
priekšsēdētāja

Pakāpeniski tuvosimies ieras-
tajam dzīves ritējumam, tomēr 
saglabāsim piesardzību, jo vai-
rāki ierobežojumi paliks – tā ir 
obligātā divu metru distances 
ievērošana noteiktās vietās un 
pulcēšanās dalībnieku skaita ie-
robežojumi. Roku mazgāšana un 
izvairīšanās no vietām ar augstu 
inficēšanās risku ir nemainīga 
aktualitāte. Jo precīzāk to ievē-
rosim, jo mazāk būs ierobežoju-
mu vasarā.

Ekonomisko aktivitāti Co-
vid-19 infekcija Amatas novadā 
ietekmējusi negatīvi. Visvairāk 
skartās nozares ir tūrisms, vies-
mīlība, sabiedriskā ēdināšana, 
arī atsevišķi uzņēmumi samazi-
na darbinieku skaitu.

Pašvaldības bērnudārzi vasa-
rā darbosies bez pārtraukuma, 

29. maijā Amatas novada pašvaldība klātienē saņēma balvu “Gada 
labākā būve Latvijā”, kas pieškirta Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka 
apmeklētāju centram par 2. vietu nominācijā “Koka jaunbūve”. 

Elita Eglīte,
Amatas novada domes 
priekšsēdētāja

Kā ik gadu Amatas novada 
Drabešu pagastā 22. jūnijā no-
tiks tradicionālā ziedu nolikšana 
Cēsu kauju piemiņas vietās  – 
pie bijušās Līvu pagastmājas, 
Ieriķos pie Nezināmā karavīra 
piemiņas akmens, Vidzemes 
šosejas 79.  km “Brīvības šāvie-
na” piemiņas vietā. Ziedus no-
liks NBS Instruktoru skolas un 
Amatas novada domes pārstāvji.

Drabešu pagasta “Ausmās”– 
domes centrālajā ēkā – ir aplū-
kojama izstāde par novadā dzi-
mušajiem un ar Lāčplēša Kara 
ordeni apbalvotajiem Brīvības 
cīņu karavīriem no visiem nova-
da pagastiem.

1918. gadā visā Austrumeiro-
pā izveidojās ārkārtīgi sarežģīta 
militārā un politiskā situācija, 
tā turpinājās 1919.–1920. gadā. 
Tas bija pārbaudījumu laiks ne 
tikai jaunākajām valdībām un 

Šī gada pavasarī un vasarā ak-
tīvi būvdarbi norit vairākos paš-
valdības objektos. Viens no tiem 
ir Nītaurē, kur top jauns gājēju 
celiņš, lai uzlabotu satiksmes 
drošību un risinātu jautājumus 
par ērtu un drošu iedzīvotāju 
pārvietošanos gar reģionālo au-
toceļu P3.

Gājēju celiņu gar reģionālo 
autoceļu P3 pašvaldība izbūvē 
par saviem līdzekļiem, būvdar-

bu laikā uzlabojot ūdens atva-
des sistēmu, nobruģējot celiņu, 
papildinot ielu apgaismojumu, 
atjaunojot esošo autobusu pie-
turvietas platformu un uzstādot 
jaunu pieturvietas paviljonu.

Savukārt gājēju celiņš uz pa-

Pārvietojies droši Nītaurē! 

Cēsu kauju atcerei
politiķiem, bet arī vienkāršajiem 
cilvēkiem. Viņiem bija jāizdara 
izvēle starp daudzajiem un da-
žādajiem politiskajiem un mili-
tārajiem režīmiem. 1919.  gadā 
Ziemeļvidzemē cīņās pret lat-
viešu sarkanajiem strēlniekiem 
sekmīgi iesaistījās Igaunijas 
Republikas jaunā, nacionālā 
armija. K. Ulmanis panāca vie-
nošanos ar Igaunijas valdību, 
ka Igaunijas armijas sastāvā no 
latviešu karavīriem tiks izveido-
ta Ziemeļlatvijas brigāde. 1919. 
gada maijā un jūnijā igauņi kopā 
ar Ziemeļlatvijas brigādi dzina 
Sarkano Armiju prom no Vidze-
mes. Taču pie Cēsīm, tai skai-
tā Drabešu pagastā, izraisījās 
konflikts ar vācu un baltvāciešu 
daļām, neielaižot sabiedrotos 
vāciešus Cēsīs. Igauņiem un Zie-
meļlatvijas brigādei kaujās izde-
vās gūt virsroku. Cēsu kaujām 
bija izšķiroša nozīme Latvijas 
valsts izveidē.

Aicinām nolikt ziedus un sve-
cītes piemiņas vietās!

lai vecāki var ražīgi strādāt un 
atgūt krīzes laikā iekavēto. Kul-
tūras un sporta pasākumi lēnām 
sāk atjaunoties, plānojam jūli-
jā un augustā pasākumus katrā 
pagastā. Par to norises laikiem 
sekojiet informācijai. Amatier-
mākslas kolektīvi no 10. jūnija 
varēs atgriezties savās mēģinā-
jumu telpās, protams, ievērojot 
piesardzību.

Pašvaldības īstenotie projek-
ti būtiski veicina ekonomisko 
aktivitāti. Jūnija domes sēdei 
sagatavoti pašvaldības budže-
ta grozījumi. Turpinās lielie ES 
struktūrfondu finansētie infra-
struktūras projekti, kuros ak-
centēta uzņēmējdarbības attīstī-
ba Ieriķos, Līvos, Zaubē, Spārē, 
Āraišos. Pašvaldība gatavojas 
nākamajam plānošanas perio-
dam, kurā prioritātes būs ēku 
energoefektivitātes projekti – 
Nītaures skolas ēka, Skujenes 
pārvaldes ēka. Jāveic ēku ener-

goauditi, tad projektu sagatavo-
šana.

Covid-19 krīze ir aicinājusi 
mūs visus uzlabot digitālās pras-
mes un IT jomas pielietojamību. 
Amatas novada pašvaldība ir 
iegādājusies aprīkojumu video-
konferenču rīkošanai, tai skaitā 
domes un komiteju sēžu norisei, 
iknedēļas darbinieku sapulču 
norisei e-vidē. Domes darbinie-
ku sastāvam ir piepulcējies aug-
stas kvalitātes IT jomas speciā-
lists Gints Gārša, kurš papildus 
domes IT jautājumu risināšanai 
strādā ar skolu elektronisko pa-
kalpojumu jautājumiem.

No 10. jūnija pašvaldības 
iestādes atvērtas klientu apkal-
pošanai, ievērojot piesardzības 
pasākumus.

Baudīsim tik gaidīto vasaru, 
bet ievērosim piesardzības pa-
sākumus!

gasta ēku  tiek izbūvēts LEA-
DER projektā “Pārvietojies Nīt-
aurē droši – gājēju celiņš ar 3D 
norādēm” (projekta nr. 2019/
AL18/6/A019.22.01/9). Lai no-
drošinātu normatīvos paredzēto 
gājēju ceļa garenkritumu, šeit 
veco kāpņu vietā top jauni kāp-
ņu posmi un tiek bruģēti celiņa 
posmi, uz kuriem plānots izvei-
dot 3D zīmējumus.

Saskaņā ar veiktajiem iepirku-
miem un noslēgtajiem būvdarbu 
līgumiem darbus objektā veic 
SIA “Karjeru tehnikas noma” un 
tos plānots pabeigt tuvāko nedē-
ļu laikā.

Amatas novada pašvaldība 
LEADER projektu “Pārvietojies 
Nītaurē droši – gājēju celiņš ar 
3D norādēm” (projekta nr. 2019/
AL18/6/A019.22.01/9) realizē 
ar  Lauku atbalsta dienesta  un 
Cēsu rajona lauku partnerības 
atbalstu.

Amatas novada informācija 
par dzīvi pēc ārkārtējās situācijas 
beigšanās valstī

Balva “Gada labākā būve 
Latvijā” saņemta klātienē

Amatas novada domes deputāts Arnis Lemešonoks un SIA “Karjeru 
Tehnikas noma” valdes loceklis Zintis Timofejevs novērtē ieklāto bruģi

Piemiņas vieta Vidzemes šosejas 79. km. Foto: Anda Nordena

Līksmus
Līgo svētkus 

un lustīgus Jāņus!

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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12.05.2020. domes ārkārtas sēdē lēma par:
•	 Amatas	novada	izglītības	iestāžu	darbu	ār-

kārtējās situācijas apstākļos.

20.05.2020. domes sēdē lēma par:
•	 Amatas	 novada	 pašvaldības	 2019.	 gada	

pārskata apstiprināšanu;
•	 Amatas	novada	Drabešu	Jaunās	pamatsko-

las 2019. gada pārskata apstiprināšanu;
•	 Amatas	novada	Amatas	pamatskolas	2019.	

gada pārskata apstiprināšanu;
•	 Amatas	 novada	 Skujenes	 pamatskolas	

2019. gada pārskata apstiprināšanu;
•	 Amatas	novada	Zaubes	pamatskolas	2019.	

gada pārskata apstiprināšanu;
•	 Amatas	 novada	 Spāres	 pamatskolas	 2019.	

gada pārskata apstiprināšanu;
•	 Amatas	novada	Nītaures	vidusskolas	2019.	

gada pārskata apstiprināšanu;
•	 Amatas	novada	mūzikas	un	mākslas	skolas	

2019. gada pārskata apstiprināšanu;
•	 Amatas	 novada	 pašvaldības	 konsolidētā	

2019. gada pārskata apstiprināšanu;
•	 izmaiņām	Amatas	novada	administratīvās	

komisijas sastāvā;
•	 izmaiņām	 pašvaldību	 iestādes	 “Amatas,	

Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas 
novadu bāriņtiesa“ sastāvā;

•	 pašvaldības	 līdzfinansējuma	 palielināšanu	
Amatas novada Drabešu Jaunās pamatskolas 
ēdināšanai;

•	 nekustamā	īpašuma	Jaunā	iela	20,	Nītaure,	
Nītaures pagasts, Amatas novads, publiskās pirts 
telpu nomas tiesību izsoles izsludināšanu;

•	 grozījumu	Amatas	novada	pašvaldības	no-
teikumos “Maksas pakalpojumi, ko sniedz Ama-

2020. gada 20. maijā Amatas novada dome pieņēmusi lēmumu par 
grozījumiem Amatas novada pašvaldības noteikumos “Maksas pakal-
pojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un 
iestādes”.

Ir izslēgta noteikumu 3. nodaļa “Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz 
Amatas novada Nītaures publiskā pirts”.

Ir veiktas izmaiņas noteikumu 8. nodaļā “Maksa par pakalpojumiem, 
ko sniedz Amatas novada Tūrisma un Āraišu Ezerpils nodaļa”.

Grozījumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. jūliju.

“8. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada Tūrisma un 
Āraišu Ezerpils nodaļa:

Amatas novada pašvaldība izsludina nekus-
tamā īpašuma Jaunā iela 20, Nītaure, Nītau-
res pagasts, Amatas novads, publiskās pirts 
telpu nomas tiesību izsoli. Izsoles noteikumi 
pieejami Amatas novada pašvaldības interne-
ta mājaslapā www.amatasnovads.lv vai Amatas 
novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par īpa-
šumu, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 
29284389 (Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja 
Līvija Ķauķīte).

Izsoles objekts ir Amatas novada pašvaldī-
bai piederošā nekustamā īpašuma Jaunā iela 20, 
Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads, ēkas 
kadastra apzīmējums Nr.  42680060165002, tel-
pas ar kopējo platību 40,2 m2, turpmāk tekstā – 
Objekts. Objekta iznomāšanas mērķis: publiskās 
pirts pakalpojumu sniegšana. Objekta nosacītā 
nomas maksa ir 0,28 EUR (bez PVN) par 1 m2 
telpu mēnesī. Objekts tiek iznomāts uz 3 (trīs) 
gadiem ar tiesībām pārjaunot nomas līguma ter-
miņu vēl uz 3 (trīs) gadiem. Nomas tiesību pre-

8.20. Interaktīvas izglītojošas skolu programmas un tematiskās pie-
dzīvojumu programmas grupām līdz 30 personām cenu nosaka atkarībā 
no programmas laika un izmantotajiem rekvizītiem pēc izdevumu kal-
kulācijas, noslēdzot līgumu par Arheoloģiskā parka pakalpojumu. 

8.21. Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka bezmaksas pakalpojumi:
8.21.1. Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklējums trešdienās, 

uzrādot apliecinošus dokumentus, 1. un 2. grupas invalīdiem;
8.21.2. apmeklējums organizētu apmeklētāju grupu vadītājiem (gru-

pai virs 15 personām);
8.21.3. iepriekš pieteiktām mācību ekskursijām Amatas novada izglī-

tības iestāžu audzēkņiem pedagogu organizētās grupās bez gida pakal-
pojumiem;

8.21.4. fiziskām un juridiskām personām noslēgto sadarbības līgumu 
vai citu sadarbības formu ietvaros;

8.21.5. mediju pārstāvjiem, kas atspoguļo Āraišu ezerpils arheoloģis-
kā parka norises (uzrādot preses karti);

8.21.6. Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka popularitāti veicinošu vi-
zīšu organizatoriem (vismaz divas dienas pirms vizītes iesniedzot (elek-
troniski nosūtot uz muzeja oficiālo e-pasta adresi) vizītes organizatora 
iesniegumu).

8.22. Citos gadījumos, kas nav minēti šīs kārtības 8. punktā, samaksu 
nosaka Amatas novada pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu, kas sa-
skaņots ar Amatas novada domes priekšsēdētāju.”

tas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un 
iestādes” apstiprināšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Jaunmālnieki”	 ar	 ka-
dastra Nr. 42460020296 atkārtotas izsoles orga-
nizēšanu;

•	 grozījumiem	Amatas	novada	domes	2020.	
gada 18. marta lēmumā “Par grozījumiem Ama-
tas novada domes 2019. gada 23. oktobra lēmu-
mā Nr. 14 “Par pašvaldības nekustamo īpašumu 
nodošanu valsts īpašumā Satiksmes ministrijai””;

•	 Skujenes	pagasta	nekustamā	īpašuma	“Sil-
kalnu mežs” sadalīšanu un nosaukuma apstipri-
nāšanu;

•	 zemes	nomas	līguma	apstiprināšanu.
•	 Drabešu	pagasta	nekustamā	īpašuma	“P20”	

nosaukuma maiņu un nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķa noteikšanu;

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

•	 Amatas	pagasta	nekustamā	īpašuma	[..]	ze-
mes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	[..]	sadalī-
šanu;

•	 Amatas	pagasta	nekustamā	īpašuma	[..]	ze-
mes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	[..]	sadalī-
šanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamo	 īpašumu	
„Ezermalas”, “Salnas” un “Jaunrīti” sadalīšanu un 
robežu pārkārtošanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamo	 īpašumu	
„Jaunmāras” un “Jaunrīti” robežu pārkārtošanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekustamā	 īpašuma	
„Amori” sadalīšanu;

•	 Drabešu	pagasta	nekustamā	īpašuma	„Vēj
kalni” sadalīšanu.

Nākamā domes sēde – 17. jūnijā plkst. 15.30.

Par nekustamā īpašuma – publiskās 
pirts telpu – nomas tiesību izsoli

Par grozījumiem maksas 
pakalpojumos

Nr. 
p.k. Pakalpojums Mērvie-

nība

Cena 
bez 

PVN

Cena ar 
PVN

8.1.
Ieejas biļete Āraišu ezerpils 
arheoloģiskajā parkā (turpmāk – ĀEAP) 
(āra teritorija) pieaugušajiem

1 pers. 2,48 3,00

8.2.
Ieejas biļete ĀEAP (āra teritorija) skolē-
niem, studentiem, 
pensionāriem

1 pers. 1,65 2,00

8.3. Ieeja ĀEAP pirmsskolas vecuma bēr-
niem

bez-
maksas

bez-
maksas

8.4. Ieejas biļete ĀEAP (āra teritorijā) ģime-
nei (2 pieaugušie un bērni (7 -18 g.v.)) 1 ģim. 6,61 8,00

8.5. 
Kompleksā ieejas biļete ĀEAP (viss 
komplekss, ieskaitot pamatekspozīciju), 
ģimenes biļete (2 pieaugušie un bērni 
(7–18 g.v.))

1 ģim. 9,09 11,00

8.6.
Kompleksā ieejas biļete ĀEAP (viss 
komplekss, ieskaitot pamat ekspozīciju), 
pieaugušajiem

1 pers. 3,31 4,00

8.7.
Kompleksā ieejas biļete ĀEAP (viss 
komplekss, ieskaitot pamatekspozīciju) 
skolēniem, studentiem, pensionāriem

1 pers. 2,48 3,00

8.8. Āraišu ezerpils ceļvedis 1 gab. 1,65 2,00

8.9. Āraišu karte 2 personām 1 gab. 8,26 10,00

8.10. Arheoloģiskā demonstrācija “Ezerpils 
mājas iekārtošana” 1 reize 8,26 10,00

8.11. Arheoloģiskā demonstrācija “Maizes 
tapšana” 1 reize 12,40 15,00

8.12.
Arheoloģiskā demonstrācija
“Putras gatavošana māla traukā uz 
ugunskura un degustācija”

1 reize 57,85 70,00

8.13. Ekskursija gida pavadībā ĀEAP valsts 
valodā 1 h 8,26 10,00

8.14. Ekskursija gida pavadībā ĀEAP 
svešvalodā 1 h 14,88 18,00

8.15. Ekskursija gida pavadībā pa Āraišu 
apkārtni valsts valodā 1,5 h 11,85 15,00

8.16. Ekskursija gida pavadībā pa Āraišu 
apkārtni svešvalodā 1,5 h 19,75 25,00

8.17. ĀEAP dāvanu karte
(2 pers. ieejas biļetes + ceļvedis) 1 gab. 7,90 10,00

8.18. Viduslaiku pilsdrupu teritorijas noma 1 h 41,32 50,00

8.19. Piknika vieta ar malku (ja kurina 
ugunskuru) 2 h 8,26 10,00

Amatas novada pašvaldības 
domes sēdēs

tendentu noskaidro rakstiskajā izsolē.
Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar 

izsoles nolikumu, objekta nekustamā īpašuma 
tehniskās inventarizācijas lietu personīgi vai 
elektroniski līdz 2020. gada 29. jūnija plkst. 17.00 
Amatas novada pašvaldībā “Ausmas”, Drabešu 
pagasts, darba laikā, tālrunis 64127939, mob.  
tālr. 29266314, e-pasts: maris.timermanis@ama-
tasnovads.lv.

Nomas tiesību pretendentu noskaidro rakstis-
kajā izsolē. Nomas tiesību pretendentu pieteiku-
mu reģistrācija Objekta izsolei notiek katru dar-
ba dienu darba laikā no 2020. gada 10. jūnija līdz 
2020. gada 29. jūnija plkst. 17.00 Amatas novada 
pašvaldībā “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas 
novads, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar 
kurjeru vai pa pastu.

Pieteikumu atvēršana notiks 2020. gada 30. 
jūnijā plkst. 10.00 Amatas novada pašvaldībā, 
“Ausmas” Drabešu pagasts, Amatas novads, Ob-
jekta izsoles pieteikumu atvēršanas sanāksmē.

Aija Pundure,
Amatas pamatskolas skolotāja

Amatas  pamatskola Ekoskolu programmā 
darbojas no 2002. gada  22. jūnija. Ekoskolu 
programmai   skolu  pieteica un  kustību aizsāka 
toreizējā skolas direktore Aleksandra Freivalde.  
Mūsu skola ir viena no pirmajām Zaļās kustības 
iesācējām Latvijā.

Arī šodien ekoloģiskā dzīvesveida skolu 

programmas mērķis ir iesaistīt skolēnus, sko-
lotājus, vecākus, sabiedrību vides izglītībā un 
aizsardzībā, tā veicinot ilgtspējīgas attīstības 
ieviešanu skolu dzīvē. Pašreiz tiek nodots Ama-
tas pamatskolas Ekoskolu programmas darbības 
vērtējums, kuru izvērtēs  žūrija, lai lemtu vai 
Amatas pamatskolai Zaļais karogs tiks piešķirts 
jau 17.  reizi.  Esam apņemšanās pilni strādāt 
tā, lai Zaļais  karogs skolas pagalmā plīvotu arī 
turpmāk!

Astoņpadsmit zaļi pavasari, 
vasaras un …

http://www.amatasnovads.lv
mailto:maris.timermanis@amatasnovads.lv
mailto:maris.timermanis@amatasnovads.lv
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Amatas novada pašvaldība izsludina 
nekustamā īpašuma „Jaunmālnieki”, ka-
dastra Nr. 42460020296, Drabešu pagas-
tā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes 
vienības kopplatībā 4,8 ha, atkārtoto izso-
li. Atkārtotās izsoles noteikumi pieejami 
Amatas novada pašvaldības interneta mā-
jaslapā www.amatasnovads.lv vai Amatas 
novada pašvaldībā. Sīkāka informācija 
par zemes gabala robežām, tā  izmanto-
šanu, kā arī apskati pa tālruni 26386581 
(Gints Bauers).

Atkārtotā izsole notiks 2020. gada 
10. jūlijā plkst. 10.00 Amatas novada 
pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pa-
gasts, Amatas novads. Pieteikumu par 
piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, 
ar pilnvarotās personas starpniecību vai 
elektroniski uz e-pastu: maris.timerma-
nis@amatasnovads.lv līdz 2020. gada 8. 
jūlija plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 
13 500,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 
10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 
1350,00 EUR. Izsoles solis – 100 EUR. Iz-
soles dalības maksa – 20 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt 
izsoles nodrošinājumu un dalības maksu 
Amatas novada pašvaldības bankas kontā 
(Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabe-
šu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas 
Nr. 90000957242): 
SEB banka: kods: UNLALV2X; konts: 
LV52UNLA0050000013301
AS Swedbank: kods: HABALV22; konts: 
LV41HABA0551000289503.

Amatas novada bibliotēku
darba laiks 
no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam 

Bibliotēka Darba laiki Kontaktinformācija

Ieriķu 
bibliotēka

P.  8.30 – 18.00
O.  slēgta
T.  8.30 – 18.00
C.  slēgta
P.  8.30 – 17.30

Ilze Eglīte
Tālr. 29341013
E-pasts: 
ieriku.biblioteka@amatasnovads.lv

Līvu 
bibliotēka

P.  9.00 – 17.30
O.  9.00 – 17.30
T.  9.00 – 17.30
Pusdienlaiks – 12.30 – 13.00
C.  8.00 – 12.00

Lidija Rutkovska
Tālr. 64100848
E-pasts: 
livu.biblioteka@amatasnovads.lv

Ģikšu 
bibliotēka

P.  8.00 – 17.00
O.  8.00 – 17.00
T.  8.00 – 17.00
Pusdienlaiks no 12.30 – 13.00
C.  1. un 3. mēneša nedēļā 
no 8.00 – 13.00

Dace Lāce 
Tālr. 64119020, 29139327
E-pasts: 
giksu.biblioteka@amatasnovads.lv

Skujenes 
bibliotēka

P.  8.00 – 17.20
O.  8.00 – 17.20
T.  8.00 – 17.20
Bez pusdienlaika.

Ieva Palkavniece
Tālr. 64107405
E-pasts: 
skujenes.biblioteka@amatasnovads.lv

Nītaures 
bibliotēka

O.  8.00 – 17.00
T.  8.00 – 17.00
C.  8.00 – 17.00
Pusdienlaiks no 13.00 – 14.00
P.  9.00 – 13.00

Maira Prikule
Tālr. 64164290 mob.26767947
E pasts: nitaures.biblioteka@
amatasnovads.lv

Zaubes 
bibliotēka

P.  9.00 – 16.00
O.  9.00 – 16.00
T.  9.00 – 16.00
C.  9.00 – 16.00

Tamāra Miķelsone 
Tālr. 64129918
E-pasts: 
zaubes.biblioteka@amatasnovads.lv

Ingrīda Lāce,
Melānijas Vanagas muzeja vadītāja

Svētakmeni Sibīrijā nomocītajiem 
amatiešiem atklāja 1992. ga da 14. jūnijā. 

Bet iecere radās 1989. gada 11. novem-
brī, kad pie Amatas pamatskolas pirmo-
reiz pēc gadu desmitiem tika pacelts brī-
vās Latvijas karogs. Liecinieki bija ne tikai 
skolēni un skolotāji, bet daudzi amatieši, 
viņu vidū arī politiski represētie cilvēki 
un Melānija Vanaga. Domu par piemi-
nekli skolas tuvumā izteica un pamatoja 
Jānis Venters. Priekšlikumu visi atbalstīja. 

Par pieminekli tapa vietējais laukak-
mens, kas izcelts no Lībiešu māju pakal-
nes, ar Rūsiņa Ventera palīdzību aizvests 
uz tēlnieku Jansonu mājām, savā pastā-
vīgajā mājvietā nu jau kā svētakmens 
atgriezās 1992. gada 14. jūnijā. Atklāša-
nā piedalījās arī M.  Vanaga, kuru kopā 
ar vīru Aleksandru un dēlu Alni izsūtīja 
no Drabešu pagasta “Sermuļu” mājām 
1941. gada 14. jūnijā. 

Publicēju fragmentus no M.  Vanagas 
uzrunas atklāšanas brīdī.  

Melānija Vanaga

“Pieminekļa novietne izvēlēta blakus 
Amatas skolai. Šajā skolā, agrāk – Do-
les, vēlāk – Spāres, vēl vēlāk – Rencēnu 
un beidzot Amatas skolā mācījušies gan-
drīz visi piemiņas akmenī iemūžinātie... 
Piemiņas akmens sēž tieši uz Vecdoļu 
mājas pamatiem. Vieta izvēlēta tāpēc, 
ka tas ir uzkalniņš, uz kura piemineklim 
izcelties, tas ir pašā skolas tuvumā, un 
tas ir arī ceļa tuvumā, no kura katrs var 
ērti iegriezties svētvietā, nolikt ziedu un 
savbrīdi paklusēt.

Šī piemiņas vieta ir jau lielas cil-
vēkvēstures piesātināta, akmens sevī 

cieti slēpj jau pašas Zemes aizvēsturi, 
bet apdarītais piemineklis sevī sargās arī 
pašu mākslinieku roku siltumu, tāpat kā 
to mūsu dārgo dvēseļu piemiņu, kuru 
vārdus šīs rokas tur ierakstījušas.

Vecdoles bija veca māja, kas doku-
mentos atrasta jau vismaz 17. gs. sāku-
mā. To pirmie zināmie saimnieki bijuši 
Jānis un Trīne. 1826. gadā viņu maz...
mazdēls Dāvis pieņēmis uzvārdu Lie-
piņš. Dāvja meita Anna 19. gs. vidū ap-
precējās ar mūrnieku Mārci Vācmūrnie-
ku, kurš Dolēs ienāca iegātņos. No viņu 
deviņiem bērniem Jūde bija mana tēv-
māte un pēdējais Doļu saimnieks Mārcis 
Īzāks, kura vārds ir arī akmenī iecirsts, 
bija Jūdes brāļa Mārča dēls. Visi Jūdes 
brāļi savu “vācisko” uzvārdu nomainīju-
ši uz Īzāks, kas kā Brāļu draudzes piede-
rīgiem viņiem izlicies pieņemamāks.

Skolu uzcēla uz Doļu zemes, kad tā vēl 
nebija izpirkta no Spāres muižas. Atvēra 
1871. gada 8. novembrī. Spāres pagasts 
jau bija atdalījies no muižas, bet zem-
nieku zeme vēl tāpat piederēja baronam 
Šubertam, kurš nu atļāva no tās atmērīt 
gabalu skolas celšanai...

Jaunā skola no vecās Doļu mājas at-

Austris Āboliņš, 
vieglatlētikas sporta kluba “Ašais” 
izveidotājs, treneris

Lauku atbalsta dienesta (LAD) Zie-
meļvidzemes reģionālā lauksaimniecības 
pārvalde ir izvērtējusi un apstiprinājusi 
Biedrības Sporta klubs “Ašais” projekta 
“Iedzīvotāju funkcionālā stāvokļa ana-
līze, izmantojot jaunākās tehnoloģijas 
– ķermeņa kompozīcijas analizatoru” 
iesniegumu, kas tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.–2020.  gadam apakšpa-
sākumā “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

Tiks realizēts projekts “Iedzīvotāju 
funkcionālā stāvokļa analīze, 
izmantojot jaunākās tehnoloģijas – 
ķermeņa kompozīcijas analizatoru”

stratēģiju” .
Projekta īstenošana tiek plānota līdz 

2020.  gada 30. novembrim. Projekta fi-
nansējums ir 4998,51 EUR (četri tūkstoši 
deviņi simti deviņdesmit astoņi eiro un 
51 cents). Projekta realizācijas rezultātā 
tiks iegādāts ķermeņa kompozīcijas ana-
lizators, radot plašai iedzīvotāju grupai 
iespēju noteikt svarīgus ķermeņa para-
metrus – ķermeņa masas indeksu, tauku 
procentu, muskuļu un tauku attiecības, 
skeleta muskuļu masu utt. – kā motivato-
ru dzīves kvalitātes uzlabošanai, izman-
tojot fiziskās aktivitātes.

Vairāk informācijas par ELFLA pieeja-
mas EK tīmekļa vietnē.

“Uz Doļu drupām sēž svētakmens”Par nekustamā 
īpašuma 
“Jaunmālnieki” 
atkārtoto izsoli

radās tikai kāda peles pīkstiena attālu-
mā un tāpat arī saucās par Doles skolu, 
kāds nosaukums vecākā paaudzē tiek 
lietots vēl šodien, un man arī pašu pie-
minekli vedas saukt tieši par Doļu svēt-
akmeni, kas skan arī vēsturiskāki un ģeo-
grāfiskāki kā Amatas akmens. Bet ne jau 
man vienai būt par tā krustmāti.

Piemiņas akmens sēž tieši uz manas 
vecmāmuļas ķēķistabas tagad nostip-
rinātā kula. Tur skolas ziemas vakaros 
es daudz putras esmu izstrēbusi, daudz 
glāstu savām nevaldāmām matu pin-
kām saņēmusi. Siltas atmiņas man sa-
glabājušās par šo vienmēr silti sutīgo 
ķēķi, kas stipri atdzisa jau jaunā Mārča 
saimniekošanas laikā...

No moku zemes dzimtenē neatgriezās 
42 amatieši, kuru piemiņa iemūžināta 
akmenī. Un tā jau ir vakardiena.

Šodiena – ir šo nomocīto piemiņas 
saglabāšana atjaunojamās dzimtenes 
kaut arī smagi piesārņotā zemē un tau-
tā, viņu darbu un sapņu tālākgājums uz 
Latvijas nākotni.” 

Tāpat kā M. Vanaga, aicinu aizbraukt, 
aiziet, nolikt ziedu un savbrīdi paklusēt. 

Foto: Alvis Jansons

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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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

2020. gada maijā 
Amatas novadā

piedzimuši pieci bērni:
Amatas pagastā – 1,
Drabešu pagastā – 3,
Skujenes pagastā – 1.

Tija Auziņa,
„BILŽU BIROJS”

Šajā tik sarežģītajā un pārdomu 
pilnajā laikā “BILŽU BIROJS” aicina 
saglabāt možu garu, nedaudz “izkrā-
sot” savu ikdienu, piedaloties akcijā 
“ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu 
savu pastkastīti!” un kļūstot par mū-
zikas un mākslas festivāla “BILDES 
2020” neklātienes dalībnieku.

Palūkosimies, kādas ir mūsu past-
kastītes – vai tās nav pamatīgi saēdis 
laika zobs? Iespējams, ceļmalas past-
kastīte klusi skumst pēc svaigas krā-
sas kārtas un nelielas pielabošanas, 
bet veikalā pirktā jaunā pastkastīte 
priecātos par nelielu, bet īpašu ak-
centu. Ņemsim rokās otas un radoši 
atjaunosim un mākslinieciskosim 
savas pastkastītes! Atjaunosim nove-
cojušās vai darināsim jaunas, funk-
cionālas pastkastītes no mājās pieeja-
miem materiāliem!

Akcijā privāto past kastīšu īpašnie-
ki tiek aicināti radoši izdaiļot savas 
piemājas pastkastītes, padarīt tās īpa-
šas, lai atjaunotā pastkastīte kļūtu par 
mājas vizītkarti un oriģinālu vides 
objektu.

Apgleznot pastkastītes aicinātas 
arī novadu pašvaldības, pagastu pār-
valdes, pilsētu domes un apkaimju 

Amatas pagastā
Andrejs Veispāls

12.02.1944.–20.05.2020.
Austra Misere

04.09.1938.–07.06.2020. 

Drabešu pagastā
Zelma Pētersone

11.05.1936.–14.05.2020.

Laimi, kas nebeidzas,
Mirkļus, kas dara bagātāku,
Darbu, kas spēcina,
Uzvaru, kas iedvesmo,
Veiksmi, kas nepamet.

biedrības, mācību iestādes, bibliotē-
kas un nevalstiskās organizācijas. 

Pastkastītes mākslinieciskošanai 
var izmantot jebkādus materiālus un 
tehnisko izpildījumu  – gleznošanu, 
kalšanu, kokgrebumu veidošanu, šū-
šanu, klūgu pīšanu, kolāžu veidošanu, 
ploterēšanu, datorsalikumu izmanto-
šanu vai pat pavisam jaunu īpašu au-
tortehniku. 

Lai piedalītos akcijā, mākslinie-
ciskojuma autors vai tā pārstāvis ar 
īpašnieka piekrišanu pastkastīti nofo-
tografē labā kvalitātē (divas fotogrā-
fijas – viena tuvplānā, otra – reālajā 
vidē) un līdz 2020. gada 10. septem-
brim nosūta uz e-pastu pastkastites@
bildes.lv, vēstulē norādot darba auto-
ra/-u vārdu, uzvārdu, vecumu, pilnu 
pastkastītes atrašanās vietas adresi, 
darba nosaukumu un īsu stāstu par 
pastkastītes mākslinieciskošanas ide-
ju. 

Darbu autori aicināti publicēt sa-
vas apgleznotās pastkastītes un to 
tapšanas gaitu foto un video formātā 
sociālajos tīklos Facebook, Instagram, 
Draugiem.lv izmantojot tēmturus 
#Pastkastites un #paliecmājās un pie-
vienojot/ietagojot @FestivalsBildes, 
lai “BILŽU BIROJS” varētu sekot līdzi 
un dalīties ar šiem ierakstiem savos 
sociālajos tīklos.

Ieva Dreibante,
Amatas novada pašvaldības
projektu koordinatore

Maijā izsludināta ESF projekta “Vietē-
jās sabiedrības veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumu īstenoša-
na Amatas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/007) 
otrā kārta, paredzot projekta īstenošanu 
vēl uz trim gadiem – līdz 2023. gadam, 
piešķirot 48 516  EUR finansējumu. 

Līdzīgi kā iepriekšējā projekta pos-
mā plānotās darbības prioritārās jomas 
ir sirds un asinsvadu slimību profilakse, 
onkoloģija, bērnu veselība un psihiskā 
veselība. Projekta pasākumi aptvers  tā-
das tēmas  kā psihiskā veselība, atkarību 

Veselības projekta aktualitātes 
Amatas novadā

izplatības mazināšana, fiziskā aktivitāte, 
veselīgs uzturs, seksuālā un reproduktīvā 
veselība un slimību profilakse. Veselības 
projekta pasākumi Amatas novadā atsāk-
sies rudenī. Turpināsies daļa jau iesākto 
aktivitāšu, kā arī tiks piedāvātas jaunas. Ja 
jums ir priekšlikumi par to, kādas jaunas 
aktivitātes jūs vēlētos iekļaut otrās kārtas 
posmā, rakstiet projekta koordinatorei uz 
epastu ieva.dreibante@amatasnovads.lv. 
Precīzāka informācija par gaidāmajām ak-
tivitātēm sekos. 

Amatas pagasta Ģikšu bibliotēkas 
vadītāja Dace Lāce vasaras mēnešos 

piedāvā ekskursijas uz:
• Doļu pilskalnu,  • Aparnieka kalnu,
• Skujupes akmeni, • Kaļļu strūklavotu.

Ekskursijas norisināsies katra mēneša 1. un 3. ne-
dēļas ceturtdienās. Dalība ekskursijā ir bez maksas. 
Dabas gājienus ir iespēja apvienot ar Melānijas 
Vanagas muzeja apmeklējumu. 

Ekskursijām pieteikties, zvanot pa tālr. 29139327 
(Dace). 

Skujenes pagastā
Rita Cedriņa

07.11.1948.–14.05.2020.

Zaubes pagastā
Egons Krūmiņš

19.06.1948.–21.05.2020.

Aicinājums piedalīties akcijā “ApGLEZNO un 
noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!”

Akcijas laikā un pēc tās noslēgu-
ma “BILŽU BIROJS” apkopos iesūtī-
to darbu fotogrāfijas. Interesantākie 
darbi tiks publicēti festivāla “BIL-
DES” virtuālajā galerijā mājaslapā 
www.bildes.lv un festivāla sociālajos 
tīklos.

Festivāla “BILDES” mākslinieku 
žūrija izvērtēs iesūtītos darbus. In-
teresantāko iesūtīto darbu autori uz 
vēstulē norādīto pastkastītes atra-
šanās vietas adresi saņems “BILŽU 
BIROJA” pateicības rakstus – aplie-
cinājumu par “BILŽU” neklātienes 
dalībnieka statusu. Ne mazāk kā 10 
žūrijas izvēlētu darbu autoriem tiks 
piešķirtas veicināšanas balvas.

Nolikums un cita informācija par 
akciju “BILŽU” mājaslapā – www.bil-
des.lv. Jautājumu gadījumā droši zva-
niet (tālr. 29282866, Tija) vai rakstiet 
(e-pasts: bildes@bildes.lv).

Ceram, ka ar plašu pastkastīšu ga-
leriju Latvijas laukos un pilsētās šajā 
rudenī sagaidīsim Latvijas senākā 
mūzikas un mākslas festivāla „BIL-
DES”  35 gadu jubileju.

Radīsim prieku paši sev, kaimi-
ņiem, garāmgājējiem un čaklajiem 
pastniekiem! Aicināsim akcijai pie-
vienoties arī draugus, radus, darba 
kolēģus un skolasbiedrus!

Lai PRIEKS vairo PRIEKU!

Foto: Dace Lāce
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