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Mūs, amatiešus, pavasarī ar savām dziesmām 
priecē ne vien gājputni, kas atgriezušies no siltajām 
zemēm, bet arī bērni – mazie dziedošie cāļi.

Arī šogad Amatas kultūras centrs aicina mazos 
Amatas novada pirmsskolas vecuma dziedātājus 
pieteikties konkur sam ,,Amatas novada Cālis 
2017’’, kas notiks Amatas kultūras centrā Ģikšos 
17. aprīlī plkst 11.00.

Dalībnieki konkursam gatavo divas dziesmas 

Jau iepriekš tika izziņots, ka hokeja turnīrs slikto 
laikapstākļu dēļ divas reizes tika pārcelts, gaidot 
lielāka sala iestāšanos. Turnīra organizatori un 
ledus liešanas komanda nepadevās, un  11. februārī 
Amatas novads varēja uzņemt īstus hokeja svētkus 
Nītaurē.

Interese par turnīru bija liela, par to liecina 
saņemto komandu pieteikumu skaits. Sacensību 
dienā reģistrējās 10 komandas – kopā vairāk nekā 
sešdesmit spēlētāji no Cēsīm, Rīgas, Mālpils, 
Ķekavas, Skujenes, Straupes, Nītaures, Līviem un 
Zaubes. Komandas tika sadalītas divās apakšgrupās.
Katrai izspēlējot viena apļa turnīru, noskaidroja 
četras labākās komandas, kuras iekļuva izslēgšanas 
turnīrā.

A grupā pirmo vietu pārliecinoši ieņēma 
“Mālpils” hokejisti, kuri uzvarēja visas grupas 
spēles. Otrajā vietā ierindojās “Sarkanie spārni” 
no Straupes. Trešo vietu izcīnīja “Līvi mūžam 
dzīvi”, bet kā beidzamie izslēgšanas spēlēs iekļuva 
“Burunduki” no Skujenes. Pēdējā vietā grupā šoreiz 
“NHL” hokejisti.

Ļoti spraiga izvērtās cīņa B grupā. Pirmo vietu 
negaidīti izcīnīja “Ledus lāči” no Zaubes, pārspējot 
nosacītos grupas favorītus “Kamikadzes”, kuri 
ierindojās 2. vietā. Par trešo un ceturto vietu cīnījās 
trīs komandas, kurām pēc grupu spēlēm visām bija 
vienāds punktu skaits. Šoreiz, tiesnešiem skatoties 
labāko vārtu attiecību, trešo vietu piešķīra “Fire 
Fly” no Zaubes, ceturto vietu ieņēma “Beigās uzvar 
draudzība”, aiz strīpas atstājot “Iesācējus”.

Pirmajā 1/4 fināla spēlē “Mālpils” pārspēja 
“Beigās uzvar draudzība” ar rezultātu 5:1. Otrā 
spēlē satikās “Kamikadzes” pret “Līvi mūžam dzīvi”, 
kur viss izšķīrās pēcspēles metienu sērijā. Šoreiz 
veiksmīgāki bija Līvu hokejisti 0:1. Atlikušajās 
spēlēs “Sarkanie spāri” viegli pārspēja “Fire Fly” 4:1, 
savukārt “Ledus lāči” uzvarēja “Burundukus” no 
Skujenes.

Pusfināli sagādāja lielu pārsteigumu. Komandai 
“Ledus lāči” pēcspēles metienos izdevās uzvarēt 
vienus no galvenajiem favorītiem – “Sarkanos 
spārnus” – un iekļūt finālā. Savukārt otrajā mačā 
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asumiem bagātā spēlē “Mālpils” nolauza Līvu 
pretestību un beigās svinēja uzvaru – 3:1.

Spēlē par trešo vietu “Sarkanie spārni” vairs 
nepieļāva paviršības un pārliecinoši pārspēja Līvus, 
savukārt finālā “Ledus lāčiem” veiksme vairs ne
uzsmaidīja, un viņi atzina Mālpils pārākumu – 6:0.

Apbalvošanas ceremonijā labākās komandas 
saņēma medaļas, “Studio pica” dāvanu kartes un 
šampaniešus no “Livonia”, bet Mālpils komanda 
varēja līksmot par iegūto čempionu kausu.

Organizatori izsaka lielu pateicību čaklajām 
rokām par laukuma sagatavošanu un ledus uzlie
šanu. Paldies visai Nītaures hokeja komandai par 
lielisko atmosfēru arī ārpus spēles laukuma. 

Uz tikšanos nākamgad Nītaurē!

Hokeja svētki Nītaurē noslēdzas 
ar kaimiņu komandas uzvaru

pēc brīvas izvēles. Dziesmas varēs izpildīt a 
cappella, mūzi kas instrumentu vai fonogrammas 
pavadī jumā.

Dalībniekus konkursam aicinām pieteikt līdz 
10. aprīlim, zvanot pa telefonu 28624831 (Amatas 
kultūras centrs).

Piesakoties jāsniedz šāda informācija:
•	 mazā	dziedātāja	vārds,	uzvārds,	vecums,
•	 dziesmu	 nosaukums,	 kompo	nists,	 vārdu	

autors,
•	 skolotāja	vārds,	uzvārds.
Uz tikšanos !

Līdz
20.

martam    

Ainas Tobes gleznu izstāde
Drabešu sākumskolā

Piektdien,
3.

martā   

VECVECĀKU PĒCPUSDIENA
Nītaures pirmsskolas iestādei “Taurīte”
Nītaures kultūras namā plkst. 16.00

Sestdien,
4.

martā

  

PAAUDŽU SPĒLES
• plkst. 19.00 – spēle, 
• plkst. 21.30 – balle  kopā ar ĒRIKU GRUZNIŅU
Ieeja: 2 EUR uz spēli un balli, 4 EUR tikai uz balli
Nītaures kultūras namā

Otrdien,
7.

martā   

“Zaļā aptieka” ar Zeltīti Kavieri
Pensionāru organizācijas “Dzīvesprieks” 
telpās Ģikšos plkst. 11.00

Trešdien,
8.

martā
 

 

KINO DIENA
• plkst. 15.00 animācijas filma mazajiem 
LUPATIŅI UN DRAUGI (ieejas maksa 1 EUR), 
• plkst. 19.00 filma INTELIĢENTIE HULIGĀNI 
(ieejas maksa 2 EUR)
Nītaures kultūras namā

Piektdien,
10.
martā

  

Pavasara koncerts un balle 
,,Kad mīlestība mostas...’’  
plkst.20.00 koncerts, plkst. 22.00 balle
Koncertā piedalās Gunita Bārda, Solvita Būre, 
Reinis Reķis. Balli spēlē Rihards Saule un pavadošā 
grupa ,,SMART’’. 
Galdiņu rezervācija pa tālr.: 28002237, 28624831  
Ieeja uz koncertu 5 EUR, uz balli 5 EUR
(uz balli + koncertu 8 EUR) 
Drabešu tautas namā

                       

 

Muzikālā izrāde 
“Latviešu tautas dziesmu apdares’’
Piedalās Amatas novada mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi un pedagogi
Amatas kultūras centrā plkst. 17.00

Sestdien,
11.

martā   

Filma “Svingeri” 
Ieejas maksa 2 EUR
Skujenes Tautas namā plkst. 17.00

Sestdien,

18.
martā   

A. Bankas komēdija “Sausa lapa’’ 
izrāda amatierteātris “TAKA’’. Ieeja bez maksas
Amatas kultūras centrā plkst. 19.00

Sestdien,

18.
martā

  

Pavasara koncerts “Latviešu pavasaris”
plkst.19.00 koncerts
plkst. 21.00 balle ar Aigariņu no Cēsīm
Ieeja 2.00 EUR
Zaubes kultūras namā

Sestdien,
25.
martā

  

Romanču un šansonu vakars ar 
Inetu Rudzīti
Vidzemes retrītu centrā Sērmūkšos 
plkst. 19.30
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JAUNIEŠI

PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

Mainīta sauso 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas 
maksa

Informējam, ka, sakarā ar 2017. ga da 
1.  janvāra likumu “Grozījumi Dabas re
sursu nodokļa likumā”, tiek mainīta sau-
so sadzīves atkritumu apsaimniekoša  -
nas maksa – par 1 m3 tā būs 12,73 EUR  
bez PVN. 

Likums paredz dabas resursu no dokļu 
likmes par sadzīves atkritumu apglabāša
nu paaugstināšanu no līdzši nējiem 12,00 
EUR par tonnu līdz 25,00 EUR par ton
nu. 2017. gada 1. februārī Amatas novada 
pašvaldībai saņēma SIA “ZAAO” pazi
ņojumu “Par izmaiņām pakalpojumu ce
nās”, kur noteikts, ka maksa par sadzīves 
atkritumu apsaim nieko šanu no 2017. 
gada 1. janvāra Ama tas novadā noteikta 
12,73 EUR m3+PVN. Atkritumu apsaim
niekošanas mak sa mai nīta, ņemot vērā 
Amatas novada domes 20.10.2016. sēdes 
Nr. 15 lēmu mu Nr. 7 “Par sadzīves atkri
tumu apsaimniekošanu Amatas novadā 
un par sadzīves atkritumu apsaimnieko
šanas maksas noteikšanu”.

Līdz 31.  martam norisinās jauniešu ko
mandu uzņemšana biznesa projektu kon kursā 
“Radām novadam’’. Konkurss ir turpi nājums 
pilotprojektam, kas noslēdzās 2016.  ga da va
sarā un Eiropas Komisijas vērtē jumā tika 
atzīts par labāko uzņēmēj darbības veicinā
šanas projektu Latvijā un vienu no labākajiem 
Eiropā.

Konkursa mērķis ir dot iespēju apliecināt 
sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas 
jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus 
biznesa projektus Latvijas novados. Kon
kursā jauniešu komandām līdz 2018.  gada 
novembrim, realizējot biznesa idejas, ir jārada 
pēc iespējas lielāka ekonomiskā vērtība savos 
izvēlētajos novados, radot jaunas darbavietas, 
piesaistot investīcijas un dažādos citos veidos 
veicinot sociālekonomisko attīstību.

Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis 
vecumā no 18 līdz 30 gadiem un ar ne 
ilgāku pieredzi uzņēmējdarbībā kā 6 mēneši. 
Jaunieši tiek aicināti pieteikties konkursam 
līdz 31.  martam, izveidojot komandu 
vismaz 3 cilvēku sastāvā un reģistrējoties 
www. radamnovadam.lv. Komandām kon
kursa laikā tiks sniegts daudzpusīgs atbalsts 
ideju realizācijai un tās iegūs arī publicitāti un 
atpazīstamību, potenciāli palielinot iespējas 
piesaistīt finansējumu saviem projektiem un 
papildu atbalstu no novadiem.

‘’Radām novadam’’ no visiem uzņēmēj
darbības konkursiem atšķiras ar to, ka tā 
fokusā ir rezultāti, nevis biznesa idejas. 
Visām komandām, kuras konkursā sasniegs 
rezultātus, būs iespēja granta veidā saņemt 
vismaz 2000 EUR finan siālu at balstu. Papildus 
tam labākās komandas divu gadu laikā sadalīs 
balvu fondu 10 000 EUR vērtībā. 

Īstenojot savus biznesa projektus, jaunieši 
konkursā tiks mudināti izmantot un attīstīt 
savus talantus, spējas, iegūstot ne pieciešamās 
zināšanas, mentoringu, kon taktus un pieredzi. 

Par autoceļu P31 
Amatas novada pašvaldība jau 

vairākkārt ir informējusi LR Satiksmes 
ministriju un VAS “Latvijas valsts ceļi” 
par autoceļa P31  Ērgļi–Drabeši tehnisko 
stāvokli, un LR Satiksmes ministrijas 
18.04.2016. vēstulē Nr. 0401/1519 ir 
norādīts, ka 2016./2017. gada ziemas 
periodā, ņemot vērā, ka autoceļa P31 
posmā Drabeši–Ģikši ir augsta vidējā 
satiksmes intensitāte un tajā ir asfaltēts 
posms, autoceļa P31 posmam no 43,400. 
līdz 52,287. km (Ģikši–Drabeši) tiks 
noteika B uzturēšanas klase.

Amatas novada pašvaldība atkārtoti 
lūdza LR Satiksmes ministriju, VAS 
“Latvijas valsts ceļi” un VAS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs” risināt jautājumu par 
autoceļa P31 Ērgļi–Drabeši uzturēšanu 
un seguma atjaunošanu, lai nodrošinātu 
apmierinošus braukšanas apstākļus. 
Diemžēl, atbildot uz iesniegto vēstuli, 
Satiksmes ministrijas un  VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” speciālisti informēja, ka 
Ministru kabineta 2010. gada 9. marta 
noteikumi Nr.  224 “Noteikumi par 
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas 

Nodod 
atsavināšanai 
pašvaldībai 
piederošo 
nekustamo 
īpašumu

Amatas novada pašvaldība nodod 
atsavināšanai pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu “Pie Spilvām”, 
Skujenes pagastā, Amatas novadā, kā 
pārdošanas cena ir 19 700 EUR.

Īpašums sastāv no zemesgabala ar 
platību 19,08 ha ar kadastra apzīmējumu 
42780120049,  kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) 
16,61 ha un lauksaimniecība (kods 0101) 
2,47 ha. 2017. gada 17. janvārī nekustamā 
īpašuma novērtēšanu veicis sertificēts 
nekustamā īpašuma vērtētājs SIA 
“INVESTCĒSIS”, reģ. Nr. 44103018948.

Nekustamā īpašuma apgrūtinājums: 
aizsargjoslu teritorija gar elektrisko 
tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 
līdz 20 kilovoltiem 0,24 ha.

uzturēšanas prasībām un to izpildes 
kontroli” paredz, ka autoceļam ar grants 
vai šķembu segumu tiek piemērota C vai 
D uzturēšanas klase. Ceļam ar grants 
segumu ziemas sezonā tehnoloģiski nav 
iespējams nodrošināt B uzturēšanas 
klasi.

Valsts autoceļu sakārtošanas pro
grammā 2014.–2020. gadam iepriekš 
minētā ceļa posma asfaltēšana nav pa
redzēta. Izstrādājot Valsts autoceļu sa
kārtošanas programmu nākamajam plā
nošanas periodam tiks izvērtētas iespējas 
tajā iekļaut šī autceļa posma asfaltē šanas 
darbus.

Par autoceļu P3 
Amatas novada pašvaldība kopā ar 

Siguldas un Mālpils novada pašvaldībām  
ir vienojušās par kopīgas iniciatīvas 
vēstules sagatavošanu par autoceļa P3 
posma Garkalne–Alauksts uzturēšanu. 
Aicinājumā lūgts VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” nodrošināt ceļa uzturēšanu at
bilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām. 

Jauniešiem ir iespēja pieteikt dalību vienā no 
labākajiem uzņēmējdarbības konkursiem Eiropā

Pats lielākais ieguvums jauniešiem, protams, 
būs realizētais projekts un radītā vērtība.

Konkursā tiek aicināts pieteikties ikviens 
jaunietis, kurš jūt spēkus sasniegt savus izvir
zītos mērķus. Pilotprojekta rezultāti parādīja, 
ka lielākos panākumus guva komandas, kuru 
dalībniekiem nebija nedz iepriekšējas piere
dzes, nedz izglītības ar uzņēmējdarbību sais
tītos jautājumos. Tas pierāda, ka, lai īstenotu 
savu ideju, svarīgākais ir spēt pārvarēt grūtī
bas, uzņemties riskus un atbildību un tikai pēc 
tam nāk zināšanas. Tās ir vērtības, ko konkur
sa organizatori vēlas izcelt sabiedrībā. 

Konkursa pilotprojektā, kurš norisinājās 
no 2014. gada marta līdz 2016. gada jūlijam, 
iesaistījās aptuveni 120 jauniešu. Konkursa 
laikā tika radīti 14 jauni uzņēmumi un 
biedrības, bet projektu īstenošanai piesaistīti 
apmēram 175  000 EUR. Konkurss atbalstījis 
dažādu ideju realizāciju, piemēram, bērniem 
‘’līdzi augošu’’ velosipēdu ražošanu Mazsalacā, 
diska golfa laukuma izbūvi un popularizēšanu 
Gulbenē, no Madonas novada visu Latviju 
iekarojis purvubrideji.lv piedāvājums doties 
ekskursijā pa purva virsmu. 

Konkursa organizatori vēlas pateikt īpašu 
paldies Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūrai un LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības 
komisijai, it īpaši deputātiem L. Straujumai un 
E.  Cilinskim, pateicoties kuru ieinteresētībai 
un atbalstam ir iespēja turpināt konkursu. 

Konkursu organizē biedrība “Radām nova
dam” sadarbībā ar DELFI. Konkurss īstenots 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” un Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmā 2017. gadam par valsts budžeta 
finansējumu. 

Plašākai informācijai:
Elīna Miķelsone, projekta ‘’Radām novadam’’ 

vadītāja, epasts: elina@radamnovadam.lv
www.radamnovadam.lv
www.facebook.com/radamnovadam 

Amatas novada autoceļu 
aktualitātes

http://www.radamnovadam.lv
mailto:elina@radamnovadam.lv


3

www.amatasnovads.lv

SPORTS

Pasaules Sniega dienas 
slēpošanas sacensībās 

31. janvārī Priekuļu slēpošanas kompleksā 
notika Pasaules Sniega dienas sacensības slē
pošanā, uz kurām pulcējās Amatas novada 
skolu labākie slēpotāji.

Skujenes pamatskolu pārstāvēja Matīss Na
gainis un Samanta Rone (2. kl.), Anna Luksti
ņa un Pēteris Ozoliņš (5. kl.), Pēteris Stivriņš, 
Toms Stivriņš (7.  kl.), Jurģis Jevstigņejevs un 
Elīna Jakovļeva (9. kl.). 

Paldies skolotājai Agitai Pļešakovai par ko
mandas izvei došanu un tās dalību sacensībās 
dienā, kad vairākus bija pie veikusi slimība, vēl 
vairāki dziedāja Lakstīgalu konkursā Cēsīs, 
bet daži labi slēpotāji bija pat devušies uz tālo 
Suitu novadu. 

Informāciju sagatavoja
Valda Miķelsone, Skujenes pamatskolas 

direktores vietniece

Aicina pieteikties 
Latvijas Jaunatnes Olimpiādei 
un pārstāvēt Amatas novadu

Jau par tradicionālu sporta forumu kļuvusi Latvijas jaunatnes 
olimpiāde, kas reizi divos gados pulcē Latvijas labākos jaunos sportistus. 
Šogad vasaras olimpiāde notiks Cēsīs no 7. līdz 9. jūlijam.

Iepriekšējā olimpiāde Amatas novada sportistiem izvērtās ļoti 
veiksmīga, jo tika izcīnītas divas bronzas godalgas. To paveica Kristiāns 
Potašovs (vieglatlētika 1500 m distance) un Ērika Baumane (cīņa). 

Ja tu dzīvo, strādā vai vēlies pārstāvēt tieši Amatas novadu kādā 
no olimpiādē iekļautajiem sporta veidiem, tad aicinām tevi sūtīt 
pieteikumu, norādot vārdu, uzvārdu, pārstāvēto sporta veidu, uz epastu 
sports. amata@ gmail.com vai sazināties ar komandas pārstāvi pa tālr. 
28602877. 

Olimpiādes vārdiskie pieteikumi individuālajos sporta veidos dalībai 
olimpiādes sacensībām jāiesūta sekretariātam līdz 2017.  gada 9.  jūnija 
plkst. 24.00 atbilstoši pieteikuma elektroniskajai formai. Pieteikumus 
pašvaldības komandas vadītājam jāiesūta ne vēlāk kā līdz 7. jūlijam. 

Dalībnieku vecuma ierobežojumus startam Olimpiādē nosaka attiecīgo 
sporta veidu nolikumi – specifikācijas. 

Vairāk informācijas par olimpiādi www.olimpiade.lv 
vai http://cesis2017.olimpiade.lv 

Šosezon florbola komanda 
“Amata” varēja iepriecināt savus 
līdzjutējus vairākkārtīgi, jo regu
lārajā sezonā tika izcīnītas dau dzas 
uzvaras. Trīspadsmit komandu 
kon kurencē regulāro turnīru Ama
tas florbolisti noslēdza augstā kajā 
5. vietā, kas nozīmēja, ka komanda 
uz reiz kvalificējās izslēg šanas spē
lēm. 

Play off turnīrā Amata tikās ar 
Auciemu, kur divu spēļu summā 
izdevās sarūpēt pārsteigumu un 
svinēt uzvaru ar 4:4 un 6:3, iekļūs
tot pusfinālā. Nākamajā kārtā par 
iekļūšanu finālā nācās atzīt ko
mandas “FarmDumperi.lv” pārā
kumu (4:6 un 3:17), kas nozīmēja, 
ka Amatas florbolistiem būs jā
cīnās par bronzas medaļām pret 
“SK Fono”. 

Pirmajā  bronzas mačā uz spēli 
nevarēja ierasties visi komandas 
spēlētāji un tika piedzīvots zau
dējums – 2:6, kas nozīmēja, ka viss 

JAUNIEŠI

Skujenes pamatskolas aktivitātes 
ārpusskolas pasākumos 

No kreisās V. Miķelsone, A. Cīrule, A. Olte, 
K.  Žēpers, G. Jevstigņejevs, V. Stivriņa, 
aizmugurē – A. Lazdiņa.

No kreisās stāv skolotāja Inta Apalupa, Megija 
Ļaskovska, Samanta Ļaskovska-Brangale, 
Eva Medne, Valērija Stivriņa, Mārcis Bērziņš, 
sēž Linda Bormane, Ginta Strazda, Gustavs 
Jevstigņejevs.

Apbalvošanas ceremonijā. No kreisās 
K. Žēpers, S. Kolotiļina, M. Miķelsone, žūrijas 
pārstāves – pazīstamās suitenes D. Martinova, 
S. Nagliņa, I. Leimane.

izšķirsies vienā spēlē. Otrā spēlē 
jau izvērtās daudz līdzvērtīgāk, un 
pirmais periods noslēdzās ar mi
nimālu SK “Fono” komandas pār
svaru – 3:4. Otrajā puslaikā Ama
tas florbolistiem bija jāriskē un 
jādodas vairāk uzbrukumā, jo, lai 
svinētu uzvaru, bija nepacie šams 
iegūt vismaz vienu vārtu pārsvaru. 
Diemžēl cerētais rezultāts netika 
panākts un tika zaudēti vēl četri 
bezatbildes vārti. Beigu rezultāts 
3:8 “Fono “komandas labā. 

Par sezonas labāko komandas 
spēlētāju tika atzīts Emīls Grīn
bergs, kurš sezonas laikā izcēlās 
ar divpadsmit vārtiem un desmit 
piespēlēm (12+10), bet visa čem
pionāta simboliskajā izlasē tika ie
kļauts Matīss Pilibaitis, kuram šo
sezon divpadsmit vārti un septiņas 
piespēles (12+7). 

Paldies visiem līdzjutējiem un 
tiekamies nākamajā sezonā. 

Radošo darbu konkursā
 “Es esmu vaļējas durvis”

Pirms 11 gadiem mūžībā aizgāja Galēnu pa
gasta novadnieks, dzejnieks un reliģijas pētnieks 
Roberts Mūks. Lai godinātu un pieminētu šo no
zīmīgo cilvēku, Riebiņu novadā tradicionāli tiek 
organizēts Latvijas skolu skolēnu jaunrades darbu 
konkurss.

Šogad tajā ar domrakstiem piedalījās arī 
mūsu skolas pieci skolēni. 2017.  gada 20. janvārī 
noslēguma pasākumā Riebiņu novada Galēnu 
pamatskolā pul cē jās gandrīz 600 konkursa 
dalībnieki un viņu skolotāji. Gustavs Jevstigņejevs 
(3.  kl.) saņēma atzinību, Alondra Cīrule (2.  kl.), 
Valērija Stivriņa (6. kl.), Kristaps Žēpers (7. kl.) un 
Kalvis Kalniņš – pateicības rakstus. Pateicības arī 
šo skolēnu skolotājām Valdai Miķelsonei, Aldai 
Lazdiņai un Andai Oltei.

Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas 
sacensībās “Lakstīgala” 2017 

31.  janvārī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 
pulcējās desmit Cēsu vēsturiskā rajona novadu 
skolu komandas, ku ras piedalījās latviešu tautas
dziesmu dziedāšanas sacensībās ”Lakstīgala 2017”, 
starp tām arī mūsu skolas 3.–4. klašu un 5.–8. 
klašu komandas.

Dalībnieki sacensībām bija īpaši gatavojušies un 
cītīgi apguvuši tautasdziesmu melodijas un vārdus 
jau kopš pagājušā pavasara, mācījušies pazīt tautas 
mūzikas instrumentus, sagatavojuši mājas darbu ar 
savam novadam raksturīgāko, pētījuši informāciju 
par latviešu tautas tērpu, gadskārtām un godiem, 
latviešu tautasdziesmu vācējiem un senvārdiem, 
kuri sastopami latviešu tautasdziesmās.

3.–4. klašu komanda savā grupā ieguva 3. vietu. 
Komandā Gustavs Jevstigņejevs, Eva Medne 
(3. kl.), Linda Bormane (4. kl.).

UNESCO ASP skolu konkursā 
“Suiti turās!”

Alsungas vidusskola kā UNESCO ASP 
skola 31. janvārī organizēja konkursuspēli 
„Suiti turās!”. Konkursā tika aplūkotas sešas 
tēmas – valoda, daba, vēsture, mūzika, ēdieni, 
tradīcijas, – ietverot dažādas grūtības pakāpes 
jautājumus. Šajā pasākumā piedalījās sešas 
7.–9. klašu skolēnu komandas: no UNES
CO ASP – Brocēnu vidusskola, Ādažu Brīvā 
Valdorfa skola, Skujenes pamatskola Amatas 
novadā  – un tuvākie kaimiņi no Ēdoles pa
matskolas, Kuldīgas pamatskolas Basu filiāles 
un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas. 

Tikām sagaidīti ar folkloras ansambļa „Sui
tiņi” skanīgajām dziesmām. Vēlāk, viesojoties 
Alsungas muzejā, dažādās aktivitātēs bija ie
spējams tuvāk iepazīt suitu kultūras manto
jumu. Taču galvenais dienas pasākums bija 
piedalīšanās trīs stundu spraigajās sacensībās, 
atklājot savas zināšanas un prasmes dažādās 
jomās: gan lasot suitu dialektā, gan apdziedot 
burdonā pārējos dalībniekus, gan apģērbjot 
kādu no savas komandas kā suitu sievu, gan 
pazīstot suitu ēdienu pēc garšas un nodejojot 
suitu Akenšpici un vēl daudz ko citu.

Mūsu skolas komanda – Kristaps Žēpers 
(7.  kl.), Sendija Kolotiļina (8.  kl.) un Maija 
Miķelsone (9.  kl.)  – no konkursa pārveda 
3. vietas diplomu.

Amatas florbolisti paliek 
soli no medaļām 
un noslēdz sezonu

mailto:sports.amata@gmail.com
http://www.olimpiade.lv
http://cesis2017.olimpiade.lv
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KULTŪRA 

Amatas novadā mūžībā 
aizgājuši

Drabešu pagastā
Ralfs Kurpnieks
Zaubes pagastā
Mikus Krieviņš

Paula Emīlija Legzdiņa

SVEICAM  NOVADĀ 
DZIMUŠOS

                    UN VIŅU 
VECĀKUS!Mīlestības dienai par godu šogad 

aizvadīta lielā Nītaures izzināšanas 
spēle “Es mīlu tevi, Nītaure!” un notika 
iedvesmojoša tikšanās ar spēles “Es 
mīlu tevi, Latvija!” vadītāju Valteru 
Krauzi.

Kupls pulks nītauriešu bija ieradies 
uz tikšanos ar Valteru Krauzi, kura 
bērnības stāsts un ceļš līdz mūsdienu 
darbiem bija aizraujošs. Tikšanos rak
sturoja patiesa cilvēcība, lielisks hu
mors, daudz nezināmu faktu, padomi, 

Zaubes līnijdeju kolektīvs “Tik un tā…” 18. februārī piedalījās 
līnijdeju pasākumā “Spalvas pa gaisu” Kocēnos. Kocēnu 
līnijdeju kolektīva “Accordance” rīkotajā pasākumā sadancojās 
dejotāji no Rīgas, Rūjienas, Cēsīm, Sauleskalna, Mārsnēniem, 
Lejasciema, Siguldas un Zaubes. Radoši apspēlējot spalvu kā 
rotas elementu un rakstāmpiederumu tēmu, baudījām kolektīvu 
priekšnesumus un dejojām līnijdejas līdz pusnaktij.

Zaubes līnijdeju kolektīva “Tik un tā…”
vadītāja Irēna Rešetņika

kā rīkoties dažādās dzīves situācijās, un 
dzīvesprieks. 

Pēc tikšanās sākās ilgi gaidītā spēle. 
Visi, kas vēlējās ļauties spēles priekam, 
tika sadalīti divās komandās, kuru kap
teines bija nītaurietes Maira Prikule un 
Dace Eipure. Sākām spēli ar sirsnīgu 
atzīšanos – “Kāpēc es mīlu Nītauri?”. 
Tai sekoja dažādi uzdevumi. Piemēram, 
testā noskaidrojām, cik augstu virs jūras 
līmeņa atrodas Nītaures teritorija. 

Jautrus mirkļus sagādāja Nītaures 

Amatas pagastā: 
Juris Zariņš – 70 gadi,
Emīlija Logina – 75 gadi,
Regīna Viļčinska – 75 gadi,
Anna Zelča – 82 gadi,
Ilga Jansone – 86 gadi,
Ausma Brūna – 89 gadi

Drabešu pagastā:
Oļģerts Rīders – 87 gadi,
Gunārs Pētersons – 84 gadi,
Anna Stepanova – 82 gadi,
Leontīne Brakovska – 82 gadi,
Ilga Dzidra Mūrniece – 81 gadi,
Aleksandra Priževoite – 75 gadi,
Jānis Modris Miška – 75 gadi

Nītaures pagastā:
Klaudija Medvedjeva – 91 gads,
Lucija Ozoliņa – 81 gads,
Zinaida Smirnova – 88 gadi

Skujenes pagastā:
Vilis Dzenis – 90 gadi,
Anna Ausma Konovalova – 82 gadi,
Juris Zvirbulis – 82 gadi,
Anna Kantāne – 70 gadi,
Aloizs Snarskis – 75 gadi

Zaubes pagastā:
Millija Veronika Mellēna – 96 gadi, 
Dzidra Ozoliņa – 89 gadi,
Aina Dadeka –  88 gadi,
Viktors Ozols –  85 gadi,
Līvija Meijere –  81 gadi,
Aldona Štraube – 75 gadi 

Drabešu pagastā
Viktors Stepanovs (7.03.1933.–6.02.2017.)
Māris Gedroics (21.05.1954.–4.02.2017.)
Teodors Everts (15.12.1944.–8.02.2017.)

Skujenes pagastā
Elza Preimane (29.01.1921.–7.02.2017.)
Ints Buhrots (12.05.1972.–11.02.2017.)

Zaubes pagastā
Ausma Liepiņa (18.07.1945.–1.02.2017.)

bilžu puzle, Nītaures personību “Mē
mais šovs”, kā arī klusie telefoni par di
vām spilgtām personībām – Inesi Ziņģī
ti un Andri Bērziņu. Minējām Nītaures 
māju nosaukumus, skaitījām Nītaures 
oficiālās ielas un aprēķinājām Nītaures 
pagasta ceļu kopgarumu. Uzzinājām 
arī interesantus faktus, piemēram, to, 
ka nītaurietis Rendels Krišjāņa Baro
na “Dainu skapim” savācis 2532 tau
tasdziesmas. Saskaitot visus punktus 
uzvarēja Mairas Prikules komanda, un 
visi kopā, draudzīgi dziedot noslēguma 
dziesmu, atvadījāmies līdz nākamajai 
reizei.

Liels paldies pasākuma atbalstītā
jiem – Nītaures kultūras namam, Amatas 
novada pašvaldībai, Borisa un Ināras 
Teterevu fondam, Valsts Kultūrkapitāla 
fondam, Nītaures bibliotēkai, veikalam 
“Pīlēns” un Andrim Kuzņecovam! Pal
dies Gaidai Krūmiņai par sukādēm un 
“Ausekļu” mājām par ziemas krājumiem 
Valtera Krauzes dāvanai! Milzīgs paldies 
Dinai Ivanovai par ieguldījumu inte
resanto spēles uzdevumu sagatavošanā.  

Spēle “Es mīlu tevi, Nītaure!” ir 
projekta “Nītaures likteņstāsti” akti
vitāte un viena no Latvijas valsts simt
gades svinību norisēm. 

Mārtiņš Šteins, 
“Nītaureņu” brīvprātīgais

“Es mīlu tevi, Nītaure!”

“Spalvas pa gaisu”
Zaubes ev. lut. baznīcas 
marta
pasākumu plāns

12. martā plkst. 12.00
Dievkalpojums 
ar svēto vakarēdienu

25. martā plkst. 11.00
svētbrīdis pie Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas akmens

26. martā plkst. 12.00
Dievkalpojums  ar svēto vakarēdienu

 Pamatojoties uz Amatas novada 
Skujenes pamatskolas lūgumu, maršruts 
Nr.  5069 Skujene–Kaive–Skujene tiks 
pagarināts līdz Vecpiebalgas pagasta 
Zvejnieku mājām (pie Zobola ezera). 
Tādējādi bērniem būs iespēja nokļūt 
izglītības iestādē un pēc mācību 
stundām – atpakaļ mājās.

 Turpmāk maršruta Nr. 5069 Skujene–
Kaive–Skujene autobuss darbadienās no 
Skujenes izbrauks 10 minūtes agrāk – 
plkst.  6.05. Šis reiss tiek pagarināts līdz 
mājai Zvejnieki. Tāpat līdz minētajai 
pieturai brauks autobuss, kas darbadienās 
no Skujenes izbrauc plkst. 15.15, bet no 
pieturas Skujenes skola – plkst. 15.30.

Autotransporta direkcija aicina iedzī
votājus izmantot sabiedriskā transporta 
pakalpojumus un ņemt biļetes par brau 
cienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderī
ba tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.

Zane Plone,
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Valsts SIA Autotransporta direkcija

Maršruts Skujene–Kaive–Skujene tiks pagarināts 
līdz Zvejnieku mājām


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

