
 PASĀKUMU KALENDĀRS

Līdz 18. 
decembrim

Izstāde “Skujene krāsainos rakstos” 
Skujenes bibliotēkā

16. 
novembrī

Valsts svētku koncerts ar 
Zaubes pašdarbnieku kolektīviem
Zaubes kultūras namā plkst. 19.00

17.
novembrī

Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienai 
veltīts koncerts “TEPAT IR VISS…” 
Latvija dzejā un dziesmās. Balss un akustiskā 
ģitāra: izpildītāji Elita Upe un Indars Grasbergs
Līvu bibliotēkā plkst. 15.00
Svētku koncerts, gaidot Latvijas simtgadi,
un balle ar grupu “Pusnakts”
Skujenes tautas namā plkst. 18.00
Valsts svētku lielkoncerts. Piedalās Nītaures 
vidusskola, Amatas novada Mūzikas un mākslas 
skola, Nītaures kultūras nams.  Balle ar Ēriku Smaļski
Nītaures kultūras namā  plkst. 18.00

18.
novembrī

“Amatas novada lepnums 2017” 
un valsts svētku pasākums
Amatas kultūras centrā  plkst. 16.00
Ikgadējais Kārļamuižas nūjošanas pārgājiens
Lauku viesnīca “Kārļamuiža”  plkst. 9.00

2. 
decembrī

Amatas novada rokdarbnieku izstādes 
“Ceļš uz dziesmu svētkiem” atklāšana
Līvu bibliotekā plkst. 12.00
Ziemassvētku laika ieskaņas koncerts, 
TRIO MEDIANTE “Ziemas ceļa idille”
Zaubes kultūras namā  plkst. 18.00, ieeja 5 EUR

3. 
decembrī

Ziemassvētku tirgus
Nītaurē, blakus Paaudžu parkam  plkst. 12.00
Svētku egles iedegšana
Nītaurē, blakus Paaudžu parkam  plkst. 16.00
Laikmetīgās dejas izrāde “Fafabulala”
Amatas kultūras centrā plkst. 18.00

9. 
decembrī

Skujeniešu dziedātais koncerts  “Mana dziesma”
Skujenes tautas namā  plkst. 18.00
Cēsu baptistu draudzes 
zvanu ansamblis “Soli Deo Gloria” 
Amatas kultūras centrā plkst. 20.00

10. 
decembrī

Ziemassvētku dāvanu un rotājumu darbnīca
“Silts un pūkains” (filca aksesuāri)
Drabešu muižas Amatu mājā plkst. 12.00
Ziemassvētku dāvanu un rotājumu darbnīca
“Saule un krāsa” 
(stikla apgleznošana, trauki, dekori)
Drabešu muižas Amatu mājā plkst. 12.00

15. 
decembrī

Amatas novada Mūzikas un mākslas skolas 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
Nītaures kultūras namā  plkst. 19.00

17.
decembrī

Ziemassvētku dāvanu un rotājumu darbnīca
“Puzuri”
Drabešu muižas Amatu mājā plkst. 12.00

Publiskajā telpā jau kādu laiku noris diskusija par to, ka pašval
dības informatīvie izdevumi nav masu mēdijs. Mūsu izdevums ne
var tikt uzskatīts par avīzi, tāpēc, lai neradītu pārpratumus, turp
māk novada informatīvais izdevums sauksies “Amatas Vēstis”. 

18.  novembrī, Latvijas Re
publikas Proklamēšanas dienā, 
ne tikai svinēsim mūsu mīļās 
valsts neatkarību, bet arī godi
nāsim tos novada iedzīvotājus, 
saimniecības, uzņēmējus un en
tuziastus, ar kuriem iedzīvotāji 
īpaši lepojas šogad.

Aicinām visus nosvinēt valsts 
svētkus, ko atzīmēsim kopā ar 
šiem iedvesmojošajiem stāstiem 
un gaišajiem cilvēkiem, kas dzī

VALSTS SVĒTKU SVINĪBAS AR 
“AMATAS NOVADA LEPNUMS 2017” 
CEREMONIJU

vo un rosās mūsu novadā. Jo 
Latvija esam mēs katrs, un katrs 
veidojam savu valsti, savu nova
du un vidi ap sevi!

Pirmajā daļā plkst.  16.00 
sveiksim “Amatas novada lep
numus 2017”. Ceremoniju vadīs 
aktieris Mārtiņš Brūveris, būs 
pašmāju un viesu priekšnesu
mi, starpbrīžos par uzkodām 
rūpēsies brāļi Oskars un Gvido 
Freiborni un Ilona Andrēviča, 

PROGRAMMĀ:
- balvu pasniegšanas ceremonija, vada Mārtiņš Brūveris
- vietējo un viesmākslinieku uzstāšanās
- svētku cienasts
- ap pulksten 20:00 balle kopā ar grupu “Baltie lāči” pie līdzpaņemtiem groziņiem

AMATAS NOVADA
LEPNUMS 2017
Amatas kultūras centrā

18. novembrī pulksten 16:00
Latvijas Valsts svētkos

Lūdzam APSTIPRINĀT SAVU DALĪBU AMATAS NOVADA LEPNUMA CEREMONIJĀ
zvanot vai sūtot sms uz tālruni 26330366 vai rakstot e-pastu uz notikumi@and.lv

kas trijatā ar labiem rezultātiem 
pārstāvēja mūsu novadu Suval
ku pavāru konkursā Polijā š.g. 
septembrī.

Otrajā daļā ap plkst. 20.00 
sāksies balle ar grupu “Baltie 
lāči”.

Nākot uz Amatas novada 
Lepnuma balvu pasniegšanas 
ceremoniju, pieteikšanās ir ob
ligāta. Zvanīt 26330366, rakstīt 
notikumi@and.lv

28.
novembrī

Nodarbība “Jauno māmiņu un bēbīšu skola”*
Zaubes kultūras namā plkst 10:00

*  Pasākums apmeklējams bez 
maksas, tiek īstenots ESF projekta 
nr. 9.2.4.2/16/I/007 ietvaros.

AMATAS
www.amatasnovads.lv

VĒSTISAmatas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums Nr. 106
2017. gada 15. novembris 

Pilns pasākumu kalendārs pieejams 
www.amatasnovads.lv

“Amatas Avīzes” nosaukuma maiņa

Novembris – patriotisma 
mēnesis, Latvijas 
dzimšanas dienas  

mēnesis. Pieminam varoņus 
un svinam svētkus!

Lai plīvo 
sarkanbaltsarkanie karogi!

Cik koša ir Latvija savos svētkos,
Cik pacilāts mūsu gars,
Cik spoži mirdz bērnu acis,
Un liktens neliekas tik skarbs.
Vai kāds ko gudru no sirds mums teiks,
Uz darbiem un skolām tautu aicinās.

              /Ojārs E. Bīriņš/

Aizrit dienas, klāt Latvijas Republikas 99. gada diena. Skaista jubileja! Amatas novada domes 
vārdā sveicu darbīgos un rosīgos ļaudis mūsu piecos pagastos: Zaubē, Skujenē, Nītaurē, 
Drabešos un Amatā.

Vēlu rast spēku un izturību grūtību un pār baudījumu brīžos; ar zināšanām, 
ticību un mīlestību visiem kopīgi vairot Latvijas Valsts varenību.

Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte



Amatas novada Drabešu pagastā
2017. gada 25. oktobrī

Darba kārtība
•	 Par	nedzīvojamo	telpu,	kas	

atrodas ēkā “Sērmūkšu skola”, 
Sērmūkši, Skujenes pagastā, 
Amatas novadā, nomas līguma 
slēgšanu.

•	 Par	nedzīvojamo	telpu,	kas	
atrodas ēkā “Sērmūkšu skola”, 
Sērmūkši, Skujenes pagastā, 
Amatas novadā, nomas līguma 
slēgšanu.

•	 Par	Amatas	novada	domes	
Saistošo noteikumu Nr. 11 “Gro
zījumi Amatas novada pašvaldī
bas 2015. gada 25. febru āra sais
tošajos noteikumos Nr. 2 “Par 
materiālās palīdzības pabalstiem 
Amatas novadā’’” apstiprināša
nu.

•	 Par	saistošo	noteikumu	Nr.	
13 “Amatas novada pašvaldības 
nolikums” apstiprināšanu.

•	 Par	 nekustamo	 īpašumu	
“Vīveles” un “Kurmju iela” mai
ņu.

•	 Par	 nekustamā	 īpašuma	
“Cālīši” atsavināšanu pirmpirku
ma tiesīgai personai.

•	 Par	Amatas	 novada	 bāriņ
tiesas darbinieku ētikas kodeksa 
apstiprināšanu.

•	 Par	 nekustamā	 īpašuma	
“Brīves” iegādi.

•	 Par	Amatas	novada	domes	
saistošo noteikumu Nr. 12 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa at
vieglojuma piešķiršanu” apstip
rināšanu.

•	 Par	 nekustamā	 īpašuma	
“Jaunā iela 22”, Nītaures pagasts 
ilgtermiņa nomu.

•	 Par	 atbalstu	 neredzīgo	 un	
citu personu ar invaliditāti in
tegrācijas biedrības “Es redzu” 
ceļojošās fotoizstādes izveidei 
un realizētā projekta “Suns īpa
šam bērnam” 2018. (Suņa) gada 
kalendāra izdošanai.

•	 Par	 līguma	 noslēgšanu	
ar SIA “VINDA” par dzeramā 
ūdens un kanalizācijas pakalpo
jumu sniegšanu Amatas novada 
Līvu ciemā (teritorijā Agra).

AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES 
PROTOKOLS Nr. 14

Apstiprināti ar Amatas nova
da domes 2015. gada 25. feb ruārī 
sēdes Nr. 2 lēmu mu (sēdes pro
tokols Nr. 2., 1. p.)

Izdoti saskaņā ar Latvijas 
Republikas likuma “Par pašval
dībām” 43. panta trešo daļu.

Grozījumi: 
ar Amatas novada domes  

2017.  gada 25.  janvāra sēdes 
Nr.  1 lēmumu Nr.  7 (saist. not. 
Nr. 4);

ar Amatas novada domes  
2017.  gada 25.  oktobra sēdes  
Nr. 14 lēmumu Nr. 3 (saist. not. 
Nr. 11)

I  VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Saistošie noteikumi nosa

ka materiālo pabalstu (turpmāk 
– pabalsti) veidus, to piešķirša
nas un izmaksas kārtību, kā arī 
lēmumu par pabalsta piešķirša
nu vai atteikumu pieņemšanas 
un apstrīdēšanas kārtību Amatas 
novada pašvaldībā. 

1.2. Pabalsti tiek izmaksāti no 
Amatas novada pašvaldības bu
džeta līdzekļiem, kas paredzēti 
sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības izdevumiem, neizvēr
tējot personas materiālo stāvokli. 

1.3. Šajos noteikumos minēto 
palīdzību jautājumu risināšanu 

Saistošie noteikumi Nr. 2  “Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Amatas novadā” 

un lēmumu pieņemšanu veic 
Amatas novada pašvaldības 
Sociālais dienests (turpmāk – 
Dienests).

1.4. Pabalstus var saņemt per
sona, kuras dzīvesvieta ir  dekla
rēta Amatas novada pašvaldības 
administratīvajā  teritorijā vis
maz vienu gadu, izņemot 2.1.4. 
punktā minētajā gadījumā.

II  PABALSTU VEIDI
2.1. Dienests piešķir šādus pa

balstus:
2.1.1. vienreizējs pabalsts ie

dzīvotājiem, kuri sasnieguši cie
nījamu vecumu,

2.1.2. vienreizējs gada pirmā 
jaundzimušā bērna pabalsts,

2.1.3. pabalsts daudzbērnu ģi
meņu sporta aktivitātēm,

2.1.4. pabalsts personām, ku
ras atbrīvotas no brīvības atņem
šanas iestādes,

2.1.5. vienreizējs gada pa
balsts veselības veicināšanai po
litiski represētām personām,

2.1.6. vienreizējs gada pa
balsts veselības veicināšanai 
1. grupas invalīdiem.

III  PABALSTA 
SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Lai saņemtu 2.1.1.–2.1.6. 

punktos minētos pabalstus, 
klients vēršas Dienestā.

3.2. Informāciju par perso
nām, kurām ir tiesības saņemt 
2.1.1. un 2.1.5. punktā noteikto 
pabalstu, Dienestam iesniedz 
Amatas Dzimtsarakstu nodaļa, 
Amatas novada pagastu pārval
žu vadītāji un klienti vai viņu 
pilnvarotās personas.

3.3. Informāciju par perso
nām, kurām ir tiesības saņemt 
2.1.2. punktā noteikto pabalstu, 
Dienestam iesniedz Amatas 
Dzimtsarakstu nodaļa. 

3.4. Informāciju par perso
nām, kurām ir tiesības saņemt 
2.1.3. punktā noteikto pabalstu, 
ģimenei Dienestā jāiesniedz 
rakstisks pamatojums par da
lībnieka pārstāvētā sporta kluba 
piedalīšanos sacensībās.

3.5. Informāciju par perso
nām, kurām ir tiesības saņemt 
2.1.4. punktā noteikto pabalstu, 
kuras atbrīvotas no brīvības at
ņemšanas iestādes uzrāda izziņu 
par atbrīvošanu no ieslodzījuma 
vietas.

3.6. Informāciju par perso
nām, kurām ir tiesības saņemt 
2.1.5. punktā noteikto pabalstu, 
sagatavo Dienests, balstoties uz 
Dzimtsarakstu nodaļas, Amatas 

novada pagastu pārvalžu vadītā
ju un klienta sniegto informāciju.

3.7. Informāciju par perso
nām, kurām ir tiesības saņemt 
2.1.6. punktā noteikto pabalstu, 
rakstiski Dienestā iesniedz klien
ti vai viņu pilnvarotās personas, 
uzrādot invaliditātes apliecību.

3.8. Dienests 10 dienu laikā 
pēc dokumentu saņemšanas un 
reģistrēšanas pieņem lēmumu 
piešķirt vai atteikt pieprasīto 
pabalstu.

IV  VIENREIZĒJS PABALSTS 
IEDZĪVOTĀJIEM, KURI 

SASNIEGUŠI CIENĪJAMU 
VECUMU

4.1. Vienreizējs pabalsts 
20 EUR (divdesmit euro, 00 cen
ti) apmērā natūrā, pamatojoties 
uz Iedzīvotāju reģistra sniegta
jām ziņām, tiek izlietots Amatas 
novada iedzīvotāju, kuri sasnie
guši 80, 85, 90 un vairāk gadu 
vecumu, sveikšanai.

4.2. Vienreizējs pabalsts 
100  EUR (viens simts euro, 00 
centi) 100 gadu jubilejā tiek pie
šķirts Amatas novada iedzīvotā
jam, kurš pēc Iedzīvotāju reģis
tra sniegtajām ziņām sasniedzis 
šādu vecumu.

V  VIENREIZĒJS GADA 
PIRMĀ JAUNDZIMUŠĀ 

BĒRNA PABALSTS
5.1. Vienreizējs gada pirmā 

jaundzimušā bērna pabalsts 
145 EUR (viens simts četrdesmit 
pieci euro, 00 centi) apmērā tiek 
piešķirts gadījumos, kad vismaz 
viena jaundzimušā bērna vecāka 
deklarētā dzīvesvieta ir reģistrē
ta Amatas novada administratī
vajā teritorijā. 

5.2. Pabalsts tiek piešķirts tā 
jaundzimušā bērna vecākiem, 
kuri pirmie iesniedz iesniegumu 
Amatas novada pašvaldības So
ciālajā dienestā. Bērna piedzim
šanas pabalstu piešķir vienam no 
bērna vecākiem. Bērna piedzim
šanas pabalstu piešķir bez mate
riālā stāvokļa izvērtēšanas.

VI  PABALSTS 
DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU 
SPORTA AKTIVITĀTĒM
6.1. Pabalsts attiecas uz no

vada teritorijā esošajiem sporta 
klubiem un to nepilngadīgajiem, 
daudzbērnu ģimeņu bērniem 
 dalībniekiem, kuriem ir pie
šķirts trūcīgas/maznodrošinātas 
ģimenes statuss, un kuri pārstāv 
novada teritorijā esošos sporta 
klubus sacensībās; 

6.2. Pabalstu ģimenēm piešķir 
vienreiz gadā līdz 200 EUR (divi 
simti euro, 00 centi) apmērā 
par katru esošā sporta kluba 
sacensību dalībnieku. 

VII  PABALSTS PERSONĀM, 
KURAS ATBRĪVOTAS NO 
BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS 

IESTĀDĒM
7.1. Vienreizējs pabalsts 50 

EUR (piecdesmit euro, 00 centi), 
tiek piešķirts personai, kura atra
dusies ieslodzījumā ne mazāk kā 
30 dienas, kuras pēdējā deklarētā 

•	 Par	zemes	ierīcības	projek
ta apstiprināšanu Drabešu pa
gasta nekustamā īpašuma “Lejas 
Kreiļi 1” sadalīšanai.

•	 Par	 zemes	 ierīcības	 pro
jekta apstiprināšanu Drabešu 
pagasta nekustamo īpašumu 
“Saulstari” un “Veronikas”  ro
bežu pārkārtošanai.

•	 Par	Amatas	pagasta	nekus
tamā īpašuma “Jaunkauļi” zemes 
vienības ar kadastra apzīmēju
mu 42420050035 sadalīšanu.

•	 Par	 nekustamā	 īpašuma	
lietošanas mērķa maiņu nekus
tamajos īpašumos “Pakalniņi” 
un “Piekalniņi”.

•	 Par	 nekustamā	 īpašuma	
lietošanas mērķa maiņu nekus
tamajā īpašumā “Reinas”.

•	 Par	 zemes	 vienības	 daļu	
lieto šanas mērķu noteikšanu 
Zaubes pagasta nekustamajā 
īpašumā “Lejas Puntūži”.

•	 Par	zemes	ierīcības	projek
ta apstiprināšanu Nītaures pa
gasta nekustamā īpašuma “Vec
tīlēni” sadalīšanai.

Amatas novada dome 25. ok
tobra sēdē nobalsoja par nedzī
vojamo telpu nomas  līguma 
slēgšanu ar SIA “Veselības un 
sociālo pakalpojumu centrs 
“Beverīna”” par Sērmūkšu pa
matskolas 1. stāva nomu un ar 
biedrību “Labāka rītdiena” par 
Sērmūkšu pamatskolas 2. stāva 
nomu sociālo pakalpojumu no
drošināšanai. 

Ēkās plānots piedāvāt šādus 

Par ēkas “Sērmūkšu skola” iznomāšanu
pakalpojumus: 

Sociālās aprūpes centrs, kas 
ir aprūpes iestāde. Tā izveidota 
ar mērķi sniegt sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakal
pojumus;

Dienas aprūpes centrs ar 
plašu pakalpojumu klāstu, lai 
sniegtu psihosociālu atbalstu 
pilngadīgām personām ar inva
liditāti, pensijas vecuma perso
nām, kuras nav nodarbinātas un 

nav ievietotas sociālās aprūpes 
institūcijās un neatrodas šo ies
tāžu pilnā aprūpē;

Nākotnē attīstīt Krīzes cen-
tru, kurā tiks piedāvāti sociālās 
rehabilitācijas pakalpo jumi var
darbībā cietušām   personām, 
kā arī būs uzturēšanās iespējas 
dažādās krīzes situācijās nonā
kušām personām.

dzīvesvieta pirms ieslodzījuma 
deklarēta Amatas  novada teri
torijā, kura izpilda normatīva
jos aktos paredzētās Probācijas 
dienesta, Nodarbinātības valsts 
aģentūras un Dienesta noteiktās 
prasības par līdzdarbību. 

7.2. Personai, kura pieprasa 
“Pabalstu personām, kuras 
atbrīvota no brīvības atņemšanas 
iestādēm” pabalstu, pašvaldības 
Sociālajā dienestā jāiesniedz 
iesniegums ne vēlāk kā pilna 
mēneša laikā pēc personas 
atbrīvošanas no ieslodzījuma, kā 
arī jāuzrāda personu apliecinošs 
dokuments.

VIII  VIENREIZĒJS GADA 
PABALSTS VESELĪBAS 

VEICINĀŠANAI POLITISKI 
REPRESĒTĀM PERSONĀM

8.1. Vienreizējs pabalsts 
100  EUR (viens simts euro, 00 
centi) tiek piešķirts politiski re
presētai personai, kuras dzīves
vieta deklarēta Amatas  novada 
administratīvajā teritorijā un 
kura ir iesniegusi iesniegumu 
Dienestā par pabalsta nepiecie
šamību.

8.2. Informācija par klientiem, 
kuriem ir tiesības saņemt  vien
reizējo veselības pabalstu,  tiek 
apkopota Dienestā līdz katra 
gada 1. novembrim,

8.3. Vienreizējais pabalsts ve
selības veicināšanai politiski re
presētām personām tiek izmak
sāts  no 10. novembra līdz 31. 
decembrim.

IX  VIENREIZĒJS GADA 
PABALSTS VESELĪBAS 

VEICINĀŠANAI I GRUPAS 
INVALĪDIEM

9.1. Vienreizējs pabalsts 100 
EUR (viens simts euro 00 cen
ti) apmērā tiek piešķirts I. gru
pas invalīdam, kura dzīvesvieta 
deklarēta Amatas novada admi
nistratīvajā teritorijā un kurš ir 
iesniedzis Dienestā iesniegumu 
par pabalsta nepieciešamību.

9.2. Informācija par klientiem, 
kam ir tiesības saņemt  vienrei
zējo veselības pabalstu, tiek ap
kopota Dienestā līdz katra gada 
1. novembrim.

9.3. Vienreizējais pabalsts 
veselības veicināšanai I grupas 
invalīdiem tiek izmaksāts no 10. 
novembra līdz 31. decembrim.

VIII NOSLĒGUMA 
JAUTĀJUMI

8.1. Saistošie noteikumi pub
licējami Latvijas Republikas liku
ma “Par pašvaldībām” 45. pantā 
paredzētajā kārtībā, kā arī Ama
tas novada pašvaldības mājas
lapā un Amatas novada pašval
dības informatīvajā izdevumā 
“Amatas Avīze”. 

8.2. Saistošie noteikumi stā
jas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas laikrakstā “Amatas 
Avīze”. 

 
Domes priekšsēdētāja

Elita Eglīte
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Drabešu pagasta Līvu ciema 
apdzīvotajā vietā Agra tuvojas 
nobeigumam kanalizācijas tīklu 
izbūve Cēsu pilsētas SIA “Vinda” 
īstenotajā projektā “Cēsu ūdens
saimniecības attīstības projekta 
V kārta” (Nr.  5.3.1.0/16/I/011) 
līguma Nr. 5 “Kanalizācijas tīklu 
paplašināšana Cēsu aglomerā
cijas robežās”. Izbūvējot sūknē
tavu un kanalizācijas tīklus pa 
mazajām ciemata ieliņām, Ag
ras iedzīvotājiem ir radīta iespē
ja atteikties no krājrezervuāriem 
un pievienoties centralizētajiem 
kanalizācijas tīkliem. Savāk
tie notekūdeņi tiek novadīti uz 
Cēsu pilsētas notekūdeņu attīrī
šanas iekārtām. 

Amatas novada pašvaldībai ir 
noslēgts līgums ar SIA “Vinda” 
par kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanu, savukārt iedzīvotāji 
par pakalpojumiem norēķinā
sies ar Amatas novada pašvaldī

EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S   T A V Ā   N Ā K O T N Ē

Agrā noslēgumam tuvojas 
kanalizācijas tīklu izbūve projektā 
“Cēsu ūdenssaimniecības 
attīstības projekta V kārta”

bu uz savstarpēji noslēgta līgu
ma pamata.  

Līguma izpildītājs ir SIA 
“Woltec”. Projekts tiek līdzfi
nansēts no Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzekļiem un 
Cēsu pilsētas SIA “Vinda” bu
džeta. Eiropas Savienības lī
dzfinansēto projektu noteikumi 
paredz tīklu izbūvi līdz īpašu
ma robežai, pievienojumu līdz 
mājai veic īpašnieks par saviem 
līdzekļiem. Tāpāt arī pastāv no
sacījums, ka līgums ir pilnībā 
pabeigts, kad izbūvētajiem tīk
liem ir pievienojušies visi aplie
cinājumu iesniegušie iedzīvotā
ji.

Pirmsprojekta stadijā Agras 
iedzīvotāji tika aicināti ieras

Šā gada 19.  jūnijā tika no
slēgts līgums par apgaismojuma 
uzstā dīšanu Kalna ielā, Līvos. 
Būv darbi īstenoti plānotajā ter
miņā un objekts ir nodots būv
valdē. Kalna iela atrodas tajā 
Līvu teritorijā, kuru tuvākajā lai
kā plānots apdzīvot – privātmā
ju celtniecība jau ir uzsākta – tas 

Apgaismota Kalna iela Līvos
arī bija viens no iemesliem, kādēļ 
pašvaldība nolēma uzstādīt ap
gaismojumu, jo, kā zināms, kur 
ir gaisma, tur ir cilvēki. Šobrīd 
Kalna ielu apgaismo 11 ar eko
nomiskajām spuldzēm aprīkoti 
sešus metrus un piecdesmit cen
timetrus augsti gaismas stabi.

ties SIA “Vinda”, lai sniegtu in
formāciju par savu īpašumu un 
rakstiski apliecinātu gatavību 
pievienoties centralizētajiem 
kana lizācijas tīkliem. Jāatzīmē, 
ka Agras iedzīvotāji ir bijuši ļoti 
atsaucīgi un atbildīgi, jo uz šo 
brīdi jaunizbūvētajiem tīkliem 
ir pievienojušies jau 49 īpašumi. 

Tāpēc tie Agras iedzīvotāji 
un īpašumu turētāji, kuri ir ie
snieguši apliecinājumu pievie
noties kanalizācijas tīkliem, tiek 
aicināti ierasties SIA “Vinda” 
Cēsīs, Valmieras ielā 10, Tehnis
kajā daļā, lai izstrādātu projekta 
dokumentāciju pievada izbūvei 
un  nākamgad, sākoties būvdar
biem piemērotiem laika apstāk
ļiem, izbūvētu pievienojumus.

SIA LLKC Cēsu konsultāciju birojs 
pārceļas no Priekuļiem uz Cēsīm

SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra
 Cēsu kon sultāciju birojs no 2017. gada 1. novembra atrodas 
Cēsīs, Raunas ielā 4, 3. stāvā. Darba laiks no 8.30 līdz 17.00

Laipni gaidīti!
Mūsu kontakti:
301. telpa – biroja vadītāja, Priekuļu lauku attīstības   

 konsultante Dace Kalniņa, tālr. 28381477
300. telpa –  uzņēmējdarbības konsultante Gunda Kazerovska,
  tālr. 26360434
  lopkopības konsultante Andra Seredina,   

 tālr. 26171795
310. telpa –  grāmatvedības konsultante Inga Ezergaile 
  tālr. 28340075
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24. oktobrī Amatas novada 
pašvaldība uz tikšanos aicināja 
vietējos tūrisma nozares pār
stāvjus un mājražotājus. Tikša
nās galvenais mērķis bija veicināt 
uzņēmēju savstarpējo sadarbību 
un pieredzes apmaiņu, kā arī in
formēt par pašvaldības aktivitā
tēm attiecībā uz vietējo tūrisma 
produktu popularizēšanu un at
tīstību.

Tikšanos atklāja Amatas no
vada domes priekšsēdētāja Eli
ta Eglīte, uzsverot katra aktīvā 
uzņēmēja nozīmīgumu novada 
kā pievilcīga tūrisma galamēr
ķa veidošanā. Tūrisma attīstības 
un sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja Eva Staltmane klāteso
šos iepazīstināja ar pašvaldības 
paveikto šajā gadā un iezīmēja 
novada tūrisma attīstības stratē
ģiskos virzienus un īstenojamās 
aktivitātes to ieviešanā. Tika iz
teikts aicinājums vērsties ar sa
vām idejām pašvaldībā, kur tū
risma profesionāļi  var palīdzēt 
noformulēt produktu vai atrast 
sadarbības partnerus. Viens no 
būtiskākajiem pašvaldības at
balsta veidiem ir mārketinga 
aktivitātes, darbojoties dažā
dās profesionālās organizācijās 
un veidojot savus  informatīvos 
materiālus – gan drukātos, gan 
digitālos. Par Amatas novada 
domes informatīvo platformu 
apmeklējumu un ar dažādiem 
informatīvajiem materiāliem sa
sniegto auditoriju pastāstīja tū
risma speciāliste Dace Rubene. 
Viņa aicināja dalībniekus iesūtīt 
informāciju par saviem piedāvā
jumiem.

Ar prezentācijām uzstāties 

bija aicināts ikviens dalībnieks, 
un šo iespēju izmantoja “Vid
zemes Tūrisma asociācijas” bi
roja vadītāja Alise Plaude, deta
lizētāk iepazīstinot ar projektu 
“Zaļais dzelzceļš”. Šajā projektā 
Vidzemē, tostarp Amatas nova
dā, tiek veidota veloinfrastruk
tūra. “Zaļā dzelzceļa” posms sā
kas Melturu stacijā un ved līdz 
pat Gulbenei. Atzari no “Zaļā 
dzelzceļa” tiks veidoti gan uz Ie
riķiem, gan uz Āraišiem un Kār
ļiem, kur tas savienosies ar jau 
esošo LatEst velomaršrutu.

Āraišu arheoloģiskā parka va
dītāja Jolanta Sausiņa  pastāstīja 
par pašvaldības  pusgada laikā 
paveikto, gan atjaunojot par
ka objektus un infrastruktūru 
nokļūšanai līdz tiem, gan ievē
rojami pieaugušo apmeklētāju 
skaitu, kas izskaidrojams gan ar 
notikušajiem pasākumiem, gan 
ar pašvaldības veiktajiem mārke
tinga pasākumiem, popularizējot 
Āraišus.  Arī  Drabešu muižas 
Amatu māja  pēdējā gada laikā 
ir ļoti attīstījusies, piedāvājot 
dažādas jaunas un interesantas 
darbnīcas un organizējot lekcijas 
un pasākumus, tāpat arī aktīvāk 
strādāts tieši tūristu uzņemšanā. 
Par to pastāstīja Amatu mājas va
dītāja Inese Roze.  Šogad remon
tdarbus piedzīvojis arī  Melānijas 
Vanagas muzejs, kas ieguvis klāt 
vienu telpu. Muzeja vadītāja In
grīda Lāce pastāstīja kā izdevies 
realizēt sapni – atjaunot  1870. 
gadu skolas telpu, kas šobrīd iz
skatās gluži autentiski. Šo mājīgo 
vietu varēs izmantot nelieliem 
pasākumiem – stāstījumiem, 
lekcijām, video skatīšanai un 

mainīgām izstādēm.  Praktiskus 
padomus un iedvesmu ikviens 
klātesošais varēja aizgūt no Lai
las Zeiles  stāstītā par to, kā radās 
“Krāmu un seno lietu muzejs”, 
kas tajā un piemājas saimniecībā 
“Gaidas” notiek šobrīd, tāpat arī 
no “Amatas mellenes” saimnie
ces Maritas Krūskopas vēstījuma 
par to, cik veiksmīgi var izman
tot vietni Facbook, lai piesaistītu 
klientu, un kam jāpievērš uzma
nība brīdī, kad klients jau ticis 
līdz saimniecībai. Ieriķu dzirna
vu parka īpašniece Ieva Meiere 
pastāstīja par savu pieredzi un 
novērojumu, kāds ir mūsdienu 
tūrists, cik ļoti viņš nebaidās no 
it kā nelabvēlīgiem laika apstāk
ļiem un kā arī tumšajos ziemas 
mēnešos noturēt tūristu interesi 
par savu produktu. Ieriķu dabas 
taku gadījumā atbilde ir pavisam 
vienkārša – krāsaini izgaismotas  
takas, patīkama atmosfēra un ie
spēja pēc pastaigas garšīgi paēst 
siltā krodziņā “Pie dzirnakmeņa”.

Pasākuma sākumā tā dalīb
niekus ar sāļām pašmāju uzko
dām sagaidīja un noslēgumā ar 
oriģinālu rupjmaizes kārtojuma 
versiju pavadīja “Kārļamuižas” 
pavārs Renārs Purmalis, kurš arī 
pastāstīja par pasaulē populāro 
konceptu – lokālā pārtika, ko iz
manto arī  “Kārļamuižā”. Tas no
zīmē, ka ēdienkartē tiek  izman
toti vistuvāk augušie un audzētie  
produkti.  Piemēram, brokastīs 
netiek piedāvāta daudz kur po
pulārā apelsīnu sula, bet gan 
“Kārļamuižas” dārzos augušo 
ābolu sula, kas iegūta, Ābolu tal
kas un ražas svētkos piedaloties 
viesnīcas saimniekiem, viesiem 

Kuplā pulkā tiekas Amatas novada tūrisma nozares pārstāvji
un citiem ciemiņiem.

Atgriežoties pie tikšanās lai
kā uzskaitītajiem notikušajiem 
pasākumiem, kurus sadarbībā 
ar vietējiem uzņēmumiem paš
valdība īstenojusi 2017. gadā, jā
piemin eksperimentālās mākslas 
un mūzikas festivāls, klusuma 
pārgājiens un Nila Īles meditatī
vais koncerts  Elkas kalnā “Klau
sies Gauju”, pārgājiens “Gaujas 
sākumu meklējot”, Zaubes sav
vaļas kulinārais festivāls, Zaļās 
brīvdienas Āraišu arheoloģiska
jā parkā, Maizes diena Āraišu 
vējdzirnavās, “Nūjosim Āraišos”, 
visas sezonas spēle “Āraišu le
ģendas”, kas popularizēja Ārai
šus kā vienotu galamērķi. Šie 
un vēl daudzi citi pasākumi ir 
apliecinājums tam, ka kopā ie
spējams paveikt daudz un mazs 
novads var būt  interesants ne 
tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet 
arī cilvēkiem no tālākām Latvi
jas pilsētām un noteikti arī ār
valstīm. Tāpēc, plānojot nākamā 
gada pasākumus, der atcerēties 

to īpašo, ko varam izcelt, kas ir 
mūsu novadā: miers, klusums, 
plašums un ainaviska apkārtne, 
pirtis un spa piedāvājumi, kas 
balstīti uz dabīgiem materiāliem, 
aktivitātes svaigā gaisā, vietēja 
kvalitatīva pārtika, kā arī kul
tūrvēstures izziņas iespējas. Tas 
viss veido nišu, ko pozicionējam 
kā labsajūtas tūrismu. Savukārt 
pakalpojuma unikālitāti nodro
šinās šo resursu papildināšana 
ar īstumu, atvērtību un kvalitāti. 
Arī pašvaldībā tuvojas laiks, kad 
tiek plānotas ne tikai nākamā 
gada aktivitātes, bet arī tām ne
pieciešamais budžets. Saistībā ar 
to drīzumā aicināsim ne tikai tos 
uzņēmējus, kuri bija ieradušies 
uz pasākumu, bet visus, kas dar
bojas Amatas novadā, iesūtīt in
formāciju par viņu plānotajiem 
pasākumiem 2018.  gadā, kā arī 
dosimies ciemos, lai varētu par 
katru pastāstīt plašāk.

Sabīne Mieze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste



No 24. līdz 28. oktobrim 
Amatas novada Spāres muižā 
norisinājās Neredzīgo un citu 
personu ar invalidiāti integrāci
jas biedrības “Es redzu” bērnu 
un jauniešu iekļaujošā nometne 
“Pasaule visiem Latvijā. Deja un 
brīvība”, kuru atbalstījuši ABLV 
Charitable Foundation un Ama
tas pašvaldība. Tās pamatmērķis 
ir aktīvā dzīvesveida veicināša
na jauniešiem ar redzes un citu 
invaliditāti, tādā veidā sekmējot 
viņu integrāciju sabiedrībā.

Deju nodarbības vadīja deju 
studijas “Kaprīze” un deju sko
las “Dzirnas” trenere Sabīne 
Šiškanova. Nometnes program
mā tika iekļautas arī līderības 
nodarbības un saliedēšanās uz
devumu risināšana integrācijas 
speciālista Rolanda Eglīša vadī
bā, vājredzīgās dzejnieces Lai
mas Mūrnieces pirmais autor
vakars, kā arī sporta nodarbības. 
Par īpašu notikumu kļuva nakts 
pārgājiens uz Nacionālo partizā
nu bunkuru.

Par nometnes program
mas izpildi rūpējās neredzīgais 
Georgs Bārda un viņa draugs 
Kārlis Grāvis. “Esam daudz kam 
izgājuši cauri un guvām piere
dzi, kā vairāk dot otram, parei
zāk rīkoties, vieglāk pielāgoties 
dažādām situācijām, reaģēt uz 
visāda veida pārsteigumiem. Sa
pratām, ka organizatori atbild ne 
tikai par programmas formālu 
izpildi, bet arī par to, lai katrs no 
dalībniekiem justos pēc iespējas 
ideāli. Ir jāspēj ātri novērst ma
zās un nepieļaut lielās kļūdas, un 
vienmēr paturēt prāta plānu B,” 
– tā puiši novērtēja savu darbī
bu. Jauniešiem nopietnas pārdo
mas arī pēc nakts pārgājiena uz 
Nacionālo partizānu bunkuru: 
“Sākumā šaubījāmies, vai pār
gājiens nebūs par vieglu, vai ne
vajadzētu izvēlēties sarežģītāku 
maršrutu pa meža ceļiem. Kad 
sākām kustēties pa tumsu, auk
stumā un vējā, kļuva skaidrs, ka 
viss ir pareizi. Pēc kopīgā gājie
na, atbalstot citam citu, saruna 
par vēsturi tika uztverta daudz 
nopietnāk un lika aizdomāties. 
Iznākuši no bunkura, dzērām 
siltu tēju, cepām desiņas pie 
ugunskura, sarunājāmies… At
ceļā mūs pārsteidza īsts snieg
putenis – pirmais šajā gadā. 
Domājām – ko pārcieta latviešu 
strēlnieki pirms simts gadiem 
Ziemassvētku kauju laikā un 
nacionālie partizāni pēc Otrā 
pasaules kara. Pēc šādiem pie
dzīvojumiem vairāk novērtējam 
mūsdienu iespējas un ērtības .”

Nometnē piedalījās vēl viena 
“Es redzu” projekta “Draugs īpa
šam bērnam” jaunie dalībnieki 
ar īpašām vajadzībām un viņu 
četrkājainie draugi. Astoņga
dīgā rīdziniece Katrīna Krūmi
ņa, kas pārvietojas ratiņkrēslā, 
šoreiz gan atbrauca bez sava 
gludspalvainā retrīvera Grētas. 
Meitenei visvairāk patika dejot 

Spārē jauniešu nometne  “Pasaule visiem Latvijā. Deja un brīvība”

(ratiņkrēslā). Katrīna pastāstīja, 
ka pusgada laikā Grēta pēc vi
ņas komandas iemācījusies iet 
blakus un apstāties, sēdēt un 
gulēt. Tomēr reizēm suns ne
klausa, tāpēc šoreiz palicis mā
jās. Sešpadsmitgadīgais Niklāvs 
Senkāns gan paņēma līdzi savu 
draugu, sarkanbrūno labradoru 
Cēzaru. “Šovasar es pirmo reizi 
piedalījos “Es redzu” nometnē. 
Kaut bija neliela nedrošības sa
jūta, iespaidi bija pozitīvi. Tagad 
jūtos drošāk, jo te ir daudz pa
zīstamu cilvēku. No nometnes 
piedāvājumiem visvairāk patika 
pašizaugsmes treniņš, kurā mēs 
daudz ko iemācījamies. Sapratu, 
ka gribu kļūt par izgudrotāju, 
bet suņa trenēšana paliks kā va
ļasprieks. Es gribētu daudz vai
rāk laika veltīt Cēzara treniņiem, 
lai viņš taisītu trikus, arī izietu 
paklausības apmācību un kļūtu 
par īstu palīgu,” tā Niklāvs.

Latvijas Kultūras akadēmi
jas studente Laima Mūrniece 
šovasar pabeigusi Laikmetīgās 
mākslas centra mākslas vēstne
šu kursus. Nometnes pirmajās 
dienās viņa uztraucās par savu 
pirmo dzejas autorvakaru. Tā 
gaitā īpašu sajūsmu izraisīja Lai
mas dzejolis par īpašām dienām 
un cilvēkiem:

Mākoņu miglainie vaibsti
Virs torņiem.
Šodien mēs mācāmies
Klusēt lēnām
Un runāt
Visas pasaules maigumā.

Vienmēr jau tā nesanāk,
Bet ir tādas īpašas dienas,
Un tādi īpaši mirkļi,
Kad gribās runāt tieši tā.
Un arī tādi cilvēki.
Īpaši.  
Uz nometni Laimu atveda 

iespēja būt skaistajā vietā, kā 
arī kopības un ģimenes gaisot
ne. “Te ir daba, miers un īpaša 
noskaņa. Ne tikai Rīgā, bet arī 
mazpilsētās grūti atrast tādu 
mieru un klusumu. Vienā vakarā 
es izgāju ārā pafotografēt, mēģi
nāju tvert vēlā rudens skaudro, 
nedaudz sāpīgo un skumjo no
skaņu. Bet tajā pašā laikā patī
kamu, tumši romantisku. Esmu 
bijusi daudzās nometnēs un sali
dojumos, bet reti kad ir tik siltas, 
draudzīgas attiecības. Man īpaši 

patīk vakara apļi, kad mēs klusi 
sēžam sveču gaismā, un ja kāds 
runā, tad visi saprot, ko viņš vai 
viņa grib pateikt,” saka dzejnie
ce.

Deju studijas “Kaprīze” un 
deju skolas “Dzirnas” trenere Sa
bīne Šiškanova augstu novērtēja 
jauniešu pozitīvu noskaņojumu 
un atvērtību. “Varēja redzēt, ka 

Laikā, kad ikdiena nogurdina 
ne tikai fiziski, bet arī emocio
nāli, ir svarīgi atgūt enerģētisko 
līdzsvaru. Tas palīdz gan izvai
rīties no slikta noskaņojuma un 
enerģijas zuduma ikdienas solī, 
gan arī no dažādām slimībām.

Pateicoties pasaules atvērtī
bai mūsdienās, cilvēki sevi var 
“sabužināt” dažādām metodēm. 
Drabešu muižas daļā, kur mājo 
sports un aktīva atpūta, sākot ar 
decembri, būs iespēja piedalīties 
divu veidu jogas nodarbībās.

Yin joga 
Yin joga ir meditatīva un at

slābinoša, taču var būt arī fi
ziski izaicinoša nodarbība. Tā 
koncentrējas uz ķermeņa at
vēršanu un atslābināšanu, nevis 
uz muskuļu darbību. Katra yin 
jogas poza tiek izpildīta 3–5–7 
minūtes. Uz šādu slodzi ķerme
nis reaģē, padarot locītavas un 

saistaudus garākus un spēcīgā
kus. Yin jogā svarīgi ir atslābinā
ties un uzklausīt savu ķermeni 
un prātu – katram individuāli 
kontrolējot pozas intensitāti un 
savu spēju robežas. Tas ir brīdis, 
pavadīts vienatnē, intīmā un in
dividuālā meditācijā. Šis jogas 
veids dod spēku un domu skaid
rību.

Kundalinī joga
Nosaukums kundalinī cēlies 

no vārda kundal, kas nozīmē 
“iemīļotās matu cirta”. Atritinot 
šo “cirtu” tiek pamodināts kun
dalinī – radošais potenciāls, kas 
snauž katrā no mums. Kundalinī 
joga ir prakses veids, kurš ir kon
centrēts uz kundalinī enerģijas 
celšanu. Kundalinī nozīmē apzi
nāšanos. Šī apzināšanās enerģija 
jau ir mūsos, un kundalinī joga 
ir tehnoloģija, kas pamodina 
šo apzināšanos. Apzināšanās 

Iespēja atgūt enerģētisko līdzsvaru  
sporta klubā “Ašais” Āraišos

viņi grib iemācīties kaut ko jau
nu. Ieklausās mūzikā un tad sāk 
kustēties, katrs savā tempā un 
stilā. Tāda ir dejas maģija. Tā 
dod cilvēkam gan fizisko spēku, 
stiprina muguru un muskuļus, 
bet reizē tā uzrunā dvēseli un ceļ 
pašapziņu.”

„Būtu labi, ja šādas iekļau
jošās nometnes turpinātos, un 
pašvaldība ir gatava tās atbalstīt. 
Ceru, ka sadarbībā ar biedrības 
„Es redzu” ekspertiem novads 
spēs uzlabot tūrisma piedāvā
jumus vides pieejamības un ie
kļaujošās izglītības jomā,” spriež 
Amatas novada domes priekšsē
dētāja Elita Eglīte, satiekoties ar 
nometnes jauniešiem un pasnie
dzējiem.

“Mūsu nometņu mērķis ir 
turpināt iekļaujošā dzīvesvei
da popularizēšanu un praktis
ko īstenošanu, iesaistot jaunus 
dalībniekus. Atšķirībā no lielās 
starptautiskās vasaras nomet
nes, kas norisinājās tepat Ama

tas novadā, šis rudens pasākums 
tika ieplānots pieticīgāks, bet 
reizē ģimeniskāks, vairāk vērsts 
uz iekšējām lietām. Uz brīvu 
ķermeņa un prāta kustību, el
pas un domas noturēšanu, arī 
meditāciju par Latvijas traģis
ko vēsturi.   Jaunie cilvēki – gan 
personas ar invaliditāti, gan viņu 
vienaudži – ar sajūsmu uztver 
mūsu idejas un aktīvi piedalās 
notikumos. Liels paldies Ama
tas novada pašvaldībai un ABLV 
Charitable Foundation, bez kuru 
atbalsta nav iespējams ieaudzēt 
iekļaujošās vides idejas un prak
ses jauniešos un konkrētās vietas 
cilvēkos,” tā nometnes un bied
rības “Es redzu” vadītāja Aivija 
Bārda. Viņa pastāstīja, kā bied
rība saņēmusi sadarbības piedā
vājumus no Ukrainas, Gruzijas 
un Portugāles, tātad neizpaliks 
arī starptautiskie projekti,  arī ar 
tradicionāliem “Es redzu” part
neriem ASV un Krievijā.

Decembra sākumā Adventes 
laikā Rīgas Rātsnamā tiks atvērta 
projekta “Pasaule visiem Latvijā” 
fotoizstāde, atzīmēta projekta 
“Draugs īpašām bērnam” pirmā 
gadadiena un tiks prezentēts “Es 
redzu” projekta kalendārs, vel
tīts 2018. – Suņa gadam. 

Nākamā iekļaujošā jauniešu 
nometne Spāres muižā plānota 
no 26. decembra līdz 4. janvā
rim. Tās programmā būs līderī
bas treniņi, sportošana un dejas. 
Neizpaliks arī Ziemassvētku svi
nēšana un Jaunā gada sagaidīša
na. Aicinām visus, kuri vēlas un 
kam rūp, izbaudīt Ziemassvētku 
brīnumu Amatas novadā!   

Biedrība “Es redzu” 
www.esredzu.lv

sniedz mums dažādas izvēles un 
iespējas. Kundalinī joga sastāv 
no vienkāršām metodēm, kuras 
var pārbaudīt ikviens, neatkarīgi 
no vecuma un fiziskajām spējām. 
Tā ir zinātne, kas ietver elpoša
nas vingrinājumus, jogas pozas, 
skaņas un meditāciju. Nav vaja
dzīga arī īpaša ticība, pārmaiņas 
notiek vienkārši darot. Kundali
nī joga un meditācija ir viens no 
veidiem, kā nomierināties un ie
klausīties sevī, gūt jaunus spēkus 
un ar intuīcijas palīdzību izdarīt 
to vai citu izvēli.

Nodarbības, sākot no 4. de
cembra Drabešu muižā: 

yin joga norisināsies pirmdie
nās plkst. 19.00, 

kundalinī joga – ceturtdienās 
plkst. 19.00. 

Austris Āboliņš, 
sporta klubs “Ašais”

www.amatasnovads.lv4

https://62.63.146.21/owa/redir.aspx?C=1w9B9_x4BWfTBVIotc2cbSxHsx_sYSZMscWs3qwuYdrf5aiEjibVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.esredzu.lv


Nūjošanas entuziasti oktob
ra sākumā tikās uz tradicionālo 
nūjošans pārgājienu “Zelta ru
dens Āraišos”, kurš allaž pulcē
jis kuplu dalībnieku skaitu no 
visas Vid zemes. Šis pārgājiens 
iekļauts arī Latvijas nūjošanas 
balvas ieskaitē, un dalībnieki par 
pieveiktajiem kilometriem sa
ņem punktus.

Šogad nūjotāji bija iespēja re
ģistrēties trīs distancēs – 7,5 km, 
13 km un 18 km. Īsākajā distan
cē instruktores Lindas Andrusas 
vadībā dalībniekiem bija iespēja 
iepazīt tuvāko Āraišu apkārti un 
iecienītākos tūrisma objektus – 
Āraišu ezerpils, Vanagu mājas, 
Karātavu kalns, Drabešu muiža, 
Zviedru priede u.c.

Vidējās distances dalībnie

kiem Aigara Skrastiņa vadībā 
maršruts veda pāri ceļam Mel
turi–Cēsis, Laimes ligzda, Mūr
nieki un pagriezās atpakaļ uz 
Drabešu muižu, Āraišu ezerpili.

Savukārt 18 km distances 
da līb niekiem bija iespēja re
dzēt skaisto panorāmas skatu 
uz Jurģu kalnu, tālāk doties pāri 
Ples ka vas šosejai uz Amatciemu, 
no slēdzot pārgājienu pie Amatas 
novada pašvaldības ēkas “Aus
mas”.

Pasākuma dalībniekus fini
šā sagaidīja garda rudens zupa. 
Paldies visiem dalībniekiem un 
tiekamies jau pēc gada, kad atkal 
zelta rudens pārņems Āraišus.

Ēriks Bauers, 
sporta koordinators

Nūjotāji sezonu noslēdz 
Āraišos

Mūsu novada florbola ko
manda “Amata” jau vairākas se
zo nas sevi apliecina Cēsu nova
da čempionātā florbolā, kas ir 
viens no spēcīgākajiem Latvijas 
amatieru čempionātiem šajā 
sporta veidā.

Šogad čempionātā piedalās  
deviņas komandas, kas ir par 
trim mazāk kā pērn, taču visas 
vienības kļuvušas daudz spēcī
gākas un papildinājušas sastāvu 
ar vairākiem meistarīgiem spēlē
tājiem no citiem čempionātiem. 

Sastāva izmaiņas skārušas arī 
Amatas komandu. Pie būtiskā
kajiem zaudējumiem jāpiemin 
Kristapa Strazda došanās darbā 
uz ārzemēm, palīdzēt nevarēs 
arī Raivis Vēzis, kurš pievieno
jies Latvijas čempionāta 1. līgas 
komandai “FBK SĀC”, kas liedz 
spēlēt amatieru čempionātā, bet 
viens no iepriekšējas sezonas lī
deriem Emīls Grīnbergs izcīnījis 
vietu virslīgas klubā “Lekrings”. 

Taču sastāvā ir vairāki būtis
ki papildinājumi – komandai 
pievienojies mūsu novadnieks 

Jaunā florbola sezona rit pil
nā sparā un ir atsākušies florbola 
treniņi mūsu novadā. Jaunieši 
tiek laipni gaidīti florbola bez
maksas treniņos katru ceturt
dienu no plkst. 15.30 līdz 17.00 
Zaubes pamatskolas sporta zālē.  
Treniņos ir iespēja apgūt flor
bola tehniku, spēles prasmes un 
vispārējo fizisko sagatavotību. 
Nodarbībās ir iespēja trenēties 
un spēlēt kopā arī ar citiem jau
niešiem no Zaubes, Nītaures, 
Skujenes, Taurupes.  

Arī šogad skolu jauniešiem ir 

Lauris Skrastiņš, kurš iepriekšē
jā sezonā pildīja kapteiņa pienā
kumus “SK Fono” komandā un 
bija neapšaubāms šīs komandas 

Florbola komanda “Amata” iesākusi jauno florbola sezonu

vilcējspēks. Interesants fakts, ka 
vēl pavasarī, spēlē par bronzas 
medaļām, mūsu puiši piekāpās 
tieši “SK Fono” florbolistiem. 
Sastāvā atgriezies arī Māris 
Riekstiņš no virslīgas koman
das “FBK Valmiera”. Komandai 
pievienojies arī talantīgais Rūdis 
Jermacāns, kurš ikdienā pārstāv 
“Lekringa” fārmklubu “Lekrin
ga1”. Sastāvu papildinājuši arī 
Ritvars Poikāns, Roberts Pu
riņš, kuri pērn bija FBK Raccon 

Atsākušies florbola 
treniņi Zaubes 
pamatskolā 

iespēja piedalīties tradicionālajā 
florbola čempionātā, kur pieda
lās komandas ne tikai no Ama
tas novada, bet arī no Līgatnes 
un Krimuldas. Čempionāts tiks 
izspēlēts sešos posms. Atklāša
nas spēles 14.  novembrī plkst. 
14.00 Līgatnes sporta centrā. 

Vairāk informācija pie trene
ra Ērika Bauera epastā eriks.
bauers@gmail.com vai pa tālr. 
28602877.

Tiekamies florbola treniņos! 
Ēriks Bauers, 

sporta koordinators

rezultatīvākie spēlētāji. Debiju 
pieaugušo čempionātā piedzīvos 
arī mūsu novada jaunie spēlētāji 
Guntis Knēts, Armands Maksi
movs, Edžus Mellēns un Jurģis 
Jevstigņejevs. 

Čempionāta sākums “Amatai” 
izvērtās ļoti neveiksmīgi, pir
majā mačā pret pērnās sezonas 
čempioniem “FarmDumperi.lv” 
mūsu puiši vēl septiņas minūtes 
līdz mača beigām bija vadībā ar 
rezultātu 3:0, taču noraidījums 

perioda beigās un ātri zaudēti 
vārti noveda pie sāpīga zaudē
juma 4:6. Otrajā spēlē pret “FLY 
Shots” mūsu komanda daudz 
vairāk kontrolēja bumbiņu, taču 
fantastisku sniegumu demons
trēja Šotu komandas vārtsargs, 
un piedzīvots minimāls zaudē
jums 2:1. Neveiksme turpināja 
vajāt ari trešajā spēlē pret “OSR” 
komandu, kad minūti līdz spē
les beigām “Amata” bija vadībā 
ar 3:1, bet 20 (!) sekundēs tika 
zaudēti divi vārti un uzvarētāju 
jau nācās noskaidrot pēcspēles 
metienos, šoreiz zaudējums 4:3. 
Savukārt spēlē pret Pārgaujas 
“Auciemu” piedzīvots bezierunu 
zaudējums 5:1. 

Šajā nedēļas nogalē “Amata” 
jau demonstrēja pavisam citu 
florbolu un izdevās izcīnīt čet
ras uzvaras četrās spēlēs, tabulu 
papildinot ar desmit punktiem. 
Pēcspēles metienos tika pieveik
tas komandas «Fono» un “Mari
bu”, bet pamatlaikā šī brīža līderi 
“Einšteins” un veiksmīgi spēlē
jošie “Brenguļi”. Lielisku sniegu
mu “Amatas” rindās demonstrē 
gados jaunais Rūdis Jermacāns. 
Pirmo apli “Amata” noslēdza 
6. vietā, bet tikai pa 4 punk
tiem atpaliek no 2. vietā esošās 
komandas “FarmDumperi.lv”. 

Ēriks Bauers, 
sporta koordinators
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Rudens Zaubes pamatskolā
Septembris Zaubes pamat skolā sākās ar Dzejas 

dienām. Skolēni rakstīja savu dzeju, repoja dzejas 
ritmos. Repošana izrādījās sarežģīts process, jo 
reizē dejot un skaitīt dzeju nav vienkārši. Šajā 
konkursā 1. vietu ieguva Līna Legzdiņa, kura 
pirms tam ļoti cītīgi gatavojās.

18.  septembrī 5. un 7. klašu skolēni brauca 
ekskursijā uz Lielvārdes izziņas un ekspe rimentu 
centru “Lielvārdi”, kurā veica dažādus uzdevumus 
ar elektrību.

19. septembrī pie mums viesojās “Mobilās vides 
iz ziņas klase”. Skolēni mācījās izga tavot vērtīgas 
lietas no papīra, aukliņām, dāvanu iesai ņo ju miem. 
Bērni mācījās pareizi šķirot atkritumus.

22. septembrī visā Latvijā no tika Olimpiskā 
diena, kuras moto bija “Vingrosim ārā!” Pēc kopīgās 
vingrošanas skolēni sadalījās grupās un devās pār
gājienā ar orientēšanās elementiem. Komandas 
saņēma kartes ar 5 kontrolpunktiem. 2018. gadā 
Zaubes pamatskola atzīmēs 50. dzimšanas dienu, 
tāpēc uzdevumi bija saistīti ar seno Zaubes skolu 
vēsturi. Skolēni devās uz senajām sko lām (dažās 
vietās no skolām palikušas tikai drupas) un 
veica arī netradicionālus uzdevumus: vajadzēja 
izdomāt, kā ar saviem augumiem izveidot 
dažādus “tiltus”, kā senās mērvienības pārveidot 
mūsdienu mērvienību sistēmā un izpildīt dažādus 
uzdevumus, pie vienas no sko lām skolēni noteica 
koku sugas un meklēja resnāko kļavu, vaja dzēja 
improvizēt ierindas skati, skaitot sasauksmi, kura 
bija uzrakstīta uz lapas.

Miķeļdienā skolēni ar dabas veltēm veidoja 
Latvijas kontūru.

Oktobrī 8. un 9. klašu skolēni devās divu dienu 
ekskursijā uz Liepāju, kur apmeklēja Karostas 
cietumu, Liepājas molu, Liepājas muzeju un Piena 
muzeju Siek stātē.

6. oktobrī skolēni, kuri iepriekšējā mācību 
gadā mācījās ar vidējo vērtējumu virs 7, ap
meklēja “Mazo brīnumzemi” Siguldā.

1.  novembrī – Karjeras dienā – braucām  
ekskursijā uz Vidzemes Olimpisko centru un 
apmeklējām Valmieras uguns dzēsēju depo. 
Skolēni iepazinās ar trenera darbu, ugunsdzēsēja 
darbu un citām profesijām, kas nepieciešamas, 
lai strādātu šajās nozarēs. Bērni ekskursijas laikā 
varēja arī mācīties slidot.

S. Pudāne,
skolotāja

Pārgājienā pie bijušās Kļaviņkalna skolas



Tirgus Nītaurē senos laikos.
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Senas tradīcijas jaunās skaņās
Nītaure izsenis ir atradusies 

vairāku ceļu krustpunktā. Te 
satiekas ceļi no Zaubes (Skrī
veriem), Skujenes (Alauksta), 
Mālpils un Līgatnes (Siguldas, 
Rīgas). Tas ir bijis gana ekono
miski izdevīgi, lai šeit rīkotu 
gadatirgus un sabrauktu ar savu 
preci no malu malām.

Pēc Preses nama izdotās en
ciklopēdijas “Latvijas pagasti” 
datiem, 1897. gadā Nītaurē bija 
560 iedzīvotāji un notika trīs ga
datirgi. Šobrīd – 120 gadus vē
lāk, Nītaurē esot 482 iedzīvotāji 
(pēc Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras datiem) un liela vēlme 
atjaunot šo seno gadatirgu tradī
ciju, bet citā kvalitātē un izpildī
jumā.

Tāpat Nītaure vienmēr ir 
lepojusies ar saviem saimnie
kiem – zemniekiem, lauksaim
niekiem, piemājas saimniecību 
īpašniekiem un ražotājiem. Ie
spēju robežās rudeņos, pēc ra
žas novākšanas, aicinot viņus uz 
kopīgiem svētkiem, lai atskatītos 
uz paveikto un kopā svinētu kār
tējo ražas gadu.

Pasākuma norises vietai 
“Paaudžu parkam” arī ir savs 
vēsturiskais pamatojums, jo tieši 
tur, pirms tiem 120 gadiem arī 
bija Lielais Nītaures gadatirgus 
laukums.

Tādēļ šogad šo ideju izmēģi
nājām gan ar saimieku balli, gan 
rudens gadatirgu, bet nākamgad 
to varētu veidot kā vienu lielāku 
pasākumu – Lielos Rudens ražas 
svētkus Nītaurē.

Pasākuma ideja balstās uz 
ikgadējā ražas gada noslēguma 
svinēšanu (oktobra sākums – vi
dus) – kad raža laukos ir novāk
ta, apzināta, noglabāta ziemai un 
saimnieks var atviegloti uzelpot 
par paveikto. Lai arī darbi saim
niecībās nekad nenorimst, šis ir 

Lielie Rudens ražas svētki Nītaurē

brīdis, kad ir laiks iziet tautās, lai 
sevi parādītu un palūkotos, kā ir 
gājis citiem. Tie ir svētki ikvie
nam, kurš godā dabu, darbu un 
līdzcilvēkus. Tas ir košs, bagātīgs 
un jautrs notikums ikviena ve
cuma, profesijas un pārliecības 
cilvēkam.

Raža, gluži tāpat kā nauda, 
mīl, ka to pārcilā, novērtē un laiž 
apritē, tāpēc šie būs svētki, kad 
godā celt gan ražu, gan tās radī
tājus, kopējus un arī patērētājus. 
Raža jau nav tikai kartupelis vai 
burkāns! Ik lieta, kuru radam 
savām rokām – šujam, tinam, 
adam, vāram, salasām un izžā
vējam – arī ir raža! Un ar to ir 
pamats lepoties! Un mēs esam 
lepni par tiem, kas mūsu novadā 
ir pietiekami traki, drosmīgi un 
izdarīgi, lai savām rokām kaut 
ko radītu un darītu!

Gadatirgus, kas sevī ietver 
gan klasisku tuvāku un tālāku 
novadnieku un viesu tirgoša
nos ar pašu radītām, audzētām, 
veidotām un ražotām lietām un 
produktiem, gan dažādu izklai
žu, priekšnesumu, tematisku 
konkursu, izstāžu un meistarkla
šu apvienojumu. Pasākuma no
slēgumā – balle kultūras namā.

Ir plānots svētkiem gatavoties 

jau laikus – pavasarī, piemēram, 
Lielās talkas laikā ar talkotāju un 
citu brīvprātīgo palīdzību atbil
stošās vietās tiktu sasēti ķirbji, 
kuri svētku laikā ieņemtu savu 
goda vietu – svērti, mērīti, iz
mantoti dažādās aktivitātēs un 
gastronomiskos paraugdemons
trējumos – uz vietas grilēti, vā
rīti zupās vai cepti pankūkās, 
laužot mītus par to, ka ķirbis nav 
garšīgs.

Dienas aktivitātes iespēju ro
bežās ir plānotas Paaudžu parkā, 
kopā ar tirgošanos – konkursi, 
paraugdemonstrējumi, sacensī
bas, aktivitātes bērniem, uguns
kuri, zupas virtuve un karsta 
tēja.

Gada šķērsgriezumā varētu 
tapt mini izstāde par novada 
aktīvākajiem saimniekiem – ar 
mākslinieciskām fotogrāfijām 
no viņu ikdienas, ko izvietotu 
Nītau res kultūras nama foajē un 
zālē pie sienām.

Kopsim un svinēsim savas 
tra dīcijas! Paldies visiem, kas 
pie dalījās šī gada saimnieku 
svētkos un tirdziņā!

Larisa Šteina,
Nītaures kultūras nama

 vadītāja

Neapliekamā minimuma 
kāpums un IIN kritums: kā 
nodokļu reforma ietekmēs 
pensionārus

Valdības apstiprinātajā no
dokļu reformā, kuru iecerēts 
realizēt no 2018. līdz 2020. ga
dam, paredzēti vairāki iedzīvo
tāju ienākuma nodokļa (IIN) 
atvieglojumi. Tostarp nākamajos 
trīs gados ir ieplānota arī pakā
peniska ar IIN neapliekamā mi
nimuma paaugstināšana pensio
nāriem.

Pieaugums no 235 līdz 300 
eiro 

Šobrīd pensionāra neaplieka
mais minimums ir 235 eiro.

Finanšu ministrijas (FM) sa
gatavotā reforma paredz, ka 
2018. gadā pensionāra ar IIN 
neapliekamais minimums tiks 
paaugstināts par 15 eiro, sasnie
dzot 250 eiro robežu.

Savukārt, sākot ar 2019. gada 
1. janvāri, pensionāra neaplie
kamais minimums tiks papildus 
paaugstināts vēl par 20 eiro, līdz 
270 eiro mēnesī.

2020. gadā ieplānots trešais 
nodokļu reformas paredzētais 
neapliekamā minimuma kā
pums – par 30 eiro, sasniedzot 
300 eiro atzīmi.

Vienlaikus mazināsies IIN 
likme

Būtiski, ka papildus pakāpe
niskam, ikgadējam neapliekamā 
minimuma pieaugumam jau ar 
nākamo gadu samazināsies IIN 
likme.

Ienākumiem līdz 1667 eiro 
mēnesī, no pašreizējiem 23% tā 
tiks samazināta uz 20%, bet ja 
ienākumi ir lielāki, tai daļai, kas 
pārsniedz šo summu, paliks eso
šā likme 23%.

Savukārt ienākumu daļai, kas 
pārsniegs 4583 eiro mēnesī (virs 
55  000 gadā), piemēros 31,4% 
likmi. Izmaksājot šīs lielās pensi

jas, gan tiks piemērota tikai 20% 
un 23% nodokļa likme, tādējādi 
lielo pensiju saņēmējiem būs 
jāiesniedz gada ienākumu dek
larācija un jāpiemaksā nodoklis.

Nodokļu reformā ir paredzēts 
arī IIN atvieglojums par apgādā
jamajiem. Par vienu apgādājamo 
no pašreizējiem 175 eiro mēnesī 
tas tiks palielināts līdz 200 eiro.

Tas turpinās pieaugt arī divus 
nākamos gadus, 2019. gadā 
sasniedzot 230 eiro un 2020. 
gadā – 250 eiro mēnesī.

Pēc reformas Latvijā būs 
lielākais IIN atvieglojums par 
apgādībā esošu personu starp 
Baltijas valstīm.

Šo atvieglojumu, cita starpā, 
piemēros arī par:

•	 mazbērnu	 vai	 audzināša
nā paņemtu bērnu, ja no viņa 
vecākiem nav iespējams piedzīt 
alimentus, arī tikmēr, kamēr 
viņš turpina vispārējās, profe
sionālās, augstākās vai speciālās 
izglītības iegūšanu līdz 24 gadu 
vecumam;

•	 par	 nepilngadīgu	 bērnu,	
kas ir apgādībā esošas personas, 
kā arī nestrādājoša laulātā apgā
dībā; 

•	 par	 aizbildnībā	 vai	 aizgād
nībā esošu personu;

•	 par	 laulāto,	 vecākiem,	 vec
vecākiem un bērniem, kas sa
snieguši 18 gadu vecumu un nav 
strādājošas, kā arī ir atzītas par 
personām ar invaliditāti.

Visvairāk iegūs mazo algu 
saņēmēji

FM izstrādātās nodokļu re
formas mērķis ir samazināt 
darbaspēka nodokļa slogu un 
palielināt strādājošo iedzīvotāju 
ienākumus, ieviešot progresīvo 
IIN likmi, paaugstinot minimālo 
algu un neapliekamo minimu
mu, kā arī veicot citus nodokļu 
politiku koriģējošus pasākumus.

Aprēķini liecina, ka reformas 
rezultātā ieguvēji būs teju 99% 
algoto darbinieku un lielāko 
ieguvumu izjutīs tieši mazāk 
atalgotie darbinieki un mazāk 
aizsargātās sociālās grupas.

Paredzēto izmaiņu ieviešana 
arī padarīs Latviju konkurētspē
jīgāku pārējo Baltijas valstu vidū.

LR Finanšu ministrijas vārdā 
Mediju tilts

Lai nodrošinātu Latvijas ie
dzīvotājiem labāko mobilo sa
karu lietošanas pieredzi, mobilo 
sakaru operators BITE ne vien 
turpina uzlabot esošās tīkla in
frastruktūras kapacitāti un jau
du, bet arī paplašina tīkla pārklā
jumu Latvijas reģionos. Nupat 
jaunas bāzes stacijas uzstādītas 
astoņās mazpilsētās, nodroši
not to iedzīvotājiem, kā arī vie
siem kvalitatīvus telefonsakarus 
un jaudīgu mobilo internetu un 
vienlaikus atklājot līdz šim ne
dzirdētas vietas, kur baudīt zelta 
rudeni. 

Pēdējā laikā interneta lieto
tāju skaits un viņu patērētā in
terneta apjoms strauji pieaug 
visā Latvijā, bet īpaši reģionos, 
liecina BITES dati. Tāpēc šobrīd 
uzņēmums aktīvi izvērš jaunu 

bāzes staciju būvniecību ārpus 
Rīgas. Šogad reģionos uzbūvētas 
jau 22 bāzes stacijas. Jaunākās 
astoņas tikko atklātas Amatas 
novada Zaubē, Bauskas novada, 
Daugavpils novada Červonkā 
(uzlabo pārklājumu arī Tartakā 
un Faļtopos) un Salienā (uzlabo 
pārklājumu arī Skrundalienā), 
Gulbenes novada Lejasciemā 
(uzlabo pārklājumu arī ceļa pos
mā AlūksneCesvaine), Jēkab
pils novada Rubeņos (uzlabo 
pārklājumu arī ceļa posmā Za
saIlūkste un Jēkabpils novadā 
kopumā), Ludzā, kā arī Smilte
nes novada Blomē (uzlabo pār
klājumu arī ceļa posmā Valmie
raSmiltene). 

“Latvijas lielākajās pilsētās BI-
TES pārklājums jau ir pieejams, 
turklāt uzrāda ļoti labus ātruma 

rādītājus. Arī tīkla kapacitāte ir 
pietiekama, kas ļauj nodrošināt 
optimālu ierīču un tīkla veikt
spēju. Taču mobilās tehnoloģijas 
mūsdienās attīstās ļoti strauji, 
tāpēc mums ir ļoti svarīgi no
drošināt sakarus arī vietās, kur 
iedzīvotāju skaits ir neliels – kur 
tas sasniedz vien pāris simtus. 
Jā, tīkla paplašināšanas process 
tieši šajās vietās nav ātrs un vien
kāršs, taču esam apņēmības pil
ni jau nākamā gada pirmajā pusē 
nodrošināt ar BITES pārklājumu 
teju visu Latvijas teritoriju, lai 
vietās, kur ir cilvēki, ir arī BITE,” 
uzsver BITES tīkla inženieris 
Aleksandrs Beļajevs.

Viņš arī atklāj, ka BITES teh
niķi, būvējot jaunās bāzes staci
jas, secinājuši, ka, spītējot lietum 
un vējam, rudeni visā tā krāšņu

mā vienlīdz labi var izbaudīt ne 
vien Siguldā, bet arī citos Lat
vijas nostūros, piemēram, jau 
iepriekš minētajās mazpilsētās, 
pie viena novērtējot BITES saka
ru kvalitāti.

Kopumā tīkla infrastruktūras 
attīstībā BITE šā gada pirmajos 
deviņos mēnešos investējusi vai
rāk nekā 7 miljonus eiro. Līdz  
gada beigām plānots investēt 
vēl vairākus miljonus eiro, gan 
attīstot pārklājumu tuvākos un 
tālākos Latvijas nostūros, gan 
arī palielinot tīkla kapacitāti un 
jaudu valsts lielākajās pilsētās.

Šobrīd visā Latvijā darbojas 
jau 733 BITES bāzes stacijas, kas 
ļauj nodrošināt kvalitatīvus mo
bilos sakarus un jaudīgu 4G in
ternetu 90% Latvijas iedzīvotāju. 

BITE jau vairāk nekā desmit 

BITE turpina paplašināt pārklājumu Latvijas 
mazpilsētās

gadus nodrošina Latvijas iedzī
votāju vajadzībām atbilstošus 
mobilo sakaru pakalpojumus. 
2016. gadā uzņēmums uzsāka 
vērienīgu attīstības programmu, 
investējot infrastruktūrā, tehno
loģijās un klientu servisā 11,8 
miljonus eiro. 2016. gada nogalē 
BITEI visā Latvijā bija 710 bāzes 
stacijas. Pašlaik Latvijā darbojas 
40 BITES klientu apkalpošanas 
centri, bet BITES internets jau ir 
pieejams 90% valsts iedzīvotāju. 
BITES komandā strādā jau vai
rāk nekā 600 darbinieku.



Piektdien, 27. oktobrī, Mūzi
kas namā “Daile” notika Alek
sandra Čaka balvas pasniegšanas 
ceremonija. Balva tiek pasniegta 
kopš 2001. gada (dzejnieka 100. 
dzimšanas dienas) reizi divos 
gados.

Par balvas laureātiem kļuvuši 
daudzi ievērojami kultūras dar
binieki – dzejnieks Jānis Rok
pelnis, aktieri Imants Skrastiņš, 
Artis Robežnieks, komponists 
Uldis Stabulnieks, literatūras 
zinātniece Andra Konste, māks
linieks Aivars Vilipsons un citi.

Šogad Aleksandra Čaka balvu 
saņēma literatūrzinātniece Sil
vija Radzobe, mākslinieks, dzej
nieks Māris Subačs un Spāres 
internātpamatskolas vēstures 
sko  lotāja Mārīte Rukmane.

Mārītei Rukmanei balva tika 
piešķirta par nozīmīgu darbu 
latviešu rakstnieku parka atjau
nošanā Amatas novada Spārē un 
jaunatnes iesaistīšanu kultūrvēs
turiskā mantojuma saglabāšanā.

Jautāta, vai šādu balvu ir gai
dījusi, pati Mārīte stāsta, cik ļoti 
pārsteigta viņa bijusi: “To, ka 
tāda balva ir, es zināju. Bet ne es 
uz to gāju, ne es par to domāju 
un tas bija liels pārsteigums, 
kaut gan izrādās, ka skolā visi to 
bija zinājuši un es biju vienīgā, 
kas nezināja.”

Minējumi par to, kurš varētu 
būt pieteicis Mārīti šai nominā
cijai, virzīti uz Aleksandra Čaka 
muzeja vadītāju Antru Med
ni, taču līdz pat šai dienai īstas 

skaidrības par to nav, un varbūt 
tas arī nav tik būtiski. Būtiskāka 
ir sirsnība, ar kādu Mārīte stās
ta par visiem, kas ir atsaukušies 
šai iniciatīvai un bijuši iesaistīti 
Rakstnieku parka atjaunošanā: 
gan par jau pieminēto Antru 
Medni, gan par Spāres skolas 
direktori Ritu Bukovsku, gan 
Amatas novada domes priekšsē
dētāju Elitu Eglīti un Tūrisma at
tīstības un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāju Evu Staltmani, 
nemaz nerunājot par mākslinie
kiem, kuri Rakstnieku parku ba
gātinājuši gan ar savām rokām, 
gan vārdiem.

Rakstnieku parka ideja radās 
1930. gada 4. maijā, kad toreizē
jo Spāres Valsts sešklasīgo skolu 
un patversmi pēc Kārļa un Al
vīnes Skalbergu aicinājuma ap
meklēja Trauksminieku grupas 
literāti – Arvīds Borincs, Alek
sandrs Čaks, Arvīds Grigulis, 
Jānis Grots, Valdis Lukss, Jānis 
Plaudis, Emils Skujenieks, Aus
tra Skujiņa, Adolfs Talcis, Jānis 
Trimda, Pāvels Vīlips un Elvīra 
Bramberga. Pēc viesošanās katrs 
no rakstniekiem pēc skolas pār
ziņa Kārļa Skalberga aicinājuma 
nolēma iestādīt vienu kociņu. 
Pēc 30 gadiem tradīciju turpi
nāja Arvīds Grigulis, iestādot 
vēl vienu kociņu, viņa piemēram 
sekoja Valdis Lukss, Laimonis 
Vāczemnieks un Jānis Plotnieks. 
No šiem kokiem deviņi turpina 
zaļot vēl šodien.

Jau tolaik Spāres muiža ir 

Aleksandra Čaka balva – Spāres Rakstnieku parka 
atjaunošanas iniciatorei Mārītei Rukmanei

bijusi ne tikai skola, bet arī ra
došu cilvēku iedvesmas centrs. 
Rakstnieku parka stādīšanas rei
ze 1930. gadā nebija vienīgā, kad 
šeit pulcējušies radoši cilvēki, 
arī no 1928. gada viesu grāmatā 
dzejnieku rokrakstā ir atrodama 
pateicība par jauki pa vadīto lai
ku. 

Kopš 2014. gada, kad tika pa
beigta Rakstnieku parka sakop
šana, tas tiek rūpīgi uzraudzīts. 
Varētu teikt, ka ideja par parka 
paplašināšanu radusies tieši 
vēsturiskā parka no jauna atklā
šanā, kad uz to viesos atbrauku
šie mūsdienu dzejnieki pauduši 
uzskatu, ka šo parka ideju vajag 
turpināt. Uz to Mārīte atbildē
jusi: “Stādīsim”. Izteikts vārds 
līdzi nes atbildību par solīto, un 

Tieši pirms 146 gadiem 
novembrī atklāja SpāresDoles 
1.  pakāpes pamatskolu (vēlāk 
Rencēnu un Amatas skola). Šīs 
skolas pirmklasniece 1912. gadā 
ir bijusi rakstniece Melānija 
Vanaga. 

4.  novembrī tika atklāta  
vēsturiski atjaunotā klase, kas 
ir muzeja vadītājas Ingrīdas 
Lāces izlolotā ideja. Tagad 
muze jam klāt nākusi šī mājīgā, 
gaišā telpa, kur uz pasākumiem 

Melānijas Vanagas muzejam 
jauna telpa

un kopā būšanu varēs aicināt 
apmeklētājus. Telpa pati pada
rīta par vērtību.

"Brīnumi notiek... virs jums ir 
146 gadus veci griesti, zem jums 
ir 146 gadus veci grīdu dēļi", ar 
gandarījumu sacīja Ingrīda Lāce 
un pateicās tiem daudzajiem 
cilvēkiem, ar kuru palīdzību šis 
proejkts realizēts.

Atklāšanas pasākumā pul
cējās rakstnieces radi, draugi, 
politiski represētie, Amatas 

Spāres skolā aizritējuši ar 
nozīmīgām norisēm un dar
bībām bagāti mēneši. Saskarsmē 
ar Igaunijas un Norvēģijas sko
lēniem mūsu skolas komanda 
Valmierā Daliņa stadionā pie
dalījās 10.  sporta spēlēs “Mēs 
varam  2017”.

Jau trešo gadu Meža dienās 
darām ko paliekošu. Zēni kopā 
ar galdnieku Juri  Cibuļski izga
tavoja skaistu galdu ar diviem 
soliem. Meža dienu noslēgumā 
Rakstnieku parkā bija tikša nās 
ar dzejniekudziesminieku Ai

varu Lap šānu, kurš, jauno parka 
daļu papildinot, iestādīja bērzu.

Latvijas Speciālās Olimpi
ādes Republikas futbola sa
cen  sībās mūsu meiteņu ko
mandai 1.  vieta. Balva par 
uz varu – meitenes un skolotājs 
Jānis Freivalds nākamajā vasarā 
do sies uz Apvienoto Arābu 
Emirātu galvaspilsētu Abu Dabi.

Ar lielu interesi apmeklējām 
izrādi par seniem vēsturiskiem 
notikumiem “Daniela noslē
pumi” Valmieras koncertzālē.

Lielākie un sportiskākie iz

Ziņas no Spāres skolas

Mārīte apjautusi, ka jārīkojas.
Jauno koku stādījums sākts 

veidot no 2014. gada 1. septem
bra. Pirmais kociņš  – liepa  – 
iestādīts par godu novadniecei 
Melānijai Vanagai. Ir koki, kuri 
stādīti par godu labi zināmiem 
dzejniekiem un ar dzeju saistī
tām personībām: Ingai Ābelei, 
Antrai Mednei (Aleksandra
Čaka muzeja vadītāja) un And
rim Brežģim (Čaka attāls radi
nieks), Jānim Rokpelnim, Val
dim Atālam, Mārai Zālītei, 
Edvīnam Raupam, Valdim Rūm
niekam, Aivaram Lapšānam. 
Lielāko daļu koku iestādījuši 
paši mākslinieki, un visi kociņi ir 
pārziemojuši.

Mārītes uzņēmība un seko
šana savai idejai, ticība tam, ka 

atliek tikai vēlēties un domas 
materializēsies, ir patiešām ap
brīnojama. Katrā ziņā skaidrs ir 
viens – šāds apbalvojums, pro
tams, ir padarītā darba novēr
tējums, bet kā saka pati Mārīte: 
“Apbalvojums uzliek arī pienā
kumu. Pienākumu turpināt ie
sākto.” Mums atliek tikai minēt, 
cik plašs un cik kārtās stādīts at
jaunotais Rakstnieku parks būs, 
piemēram, pēc pieciem gadiem.

Šāds vēsturisks parks, kura 
izveidošanā būtu apvienojušies 
tik daudzi dzejnieki pirms 87 ga
diem un atjaunošanā vienojušies 
vairāki šobrīd Latvijā populāri 
dzejnieki, ir unikāls un tas atro
dams tik tuvu mums!

Sabīne Mieze,
sabiedrisko attiecību spaciāliste

no vada ļaudis, aicināti bija arī 
cilvēki, kuri strādāja, lai telpa 
būtu tāda kā senāk. 

Pārsteigumu netrūka – cilvē
ku prieks par klases izskatu un 
sajūsma par rakstnieces radu un 
draugu, no kuriem daži atbrau
kuši no tālām zemēm, kon certu.

Eva Staltmane, 
Tūrisma attīstības un 

sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja

gāja 6 km pārgājienu gar Amatas 
krastu Melturi–Kārļu zivj au
dzē   tava. ‘‘C” līmeņa skolēni 
spor   toja rotaļīgāk. 

Bērni apmeklēja “Rūjienas 
saldējuma” ražotni.

Godinot cīņās par Latvijas 
brīvību kritušo piemiņu, kopā 
ar Zemessardzes batal jona kara 
vīriem piedalījāmies lāpu gājie
nā līdz kapsētai, kurā apglabāti 
1. pasaules kara upuri.

Baiba Erliha,
direktora vietniece 

audzināšanas jomā
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No 9. līdz 13. oktobrim 
Nītau res vidusskolā norisinājās 
karjeras nedēļa “Uzņēmējdarbī
ba laukos”. 

Šīs nedēļas laikā skolēni gan 
uzņēma viesus skolā, gan paši 
devās dažādās ekskursijās. 

9. oktobrī vidusskolēni tikās 
ar skolas absolventu, Nītaures 
uzņēmēju Andri Kuzņecovu un 
uzzināja vairāk par uzņēmējdar
bību laukos, par iespējām un ris
kiem, par uzņēmējam nepiecie
šamajām zināšanām, prasmēm 
un rakstura iezīmēm. 

10. oktobrī 8. un 9. klase de
vās mācību ekskursijā uz SIA 
“EISS” Zaubes pagastā, kas 
specializējas aitkopībā. Uzņē
mējs Edgars Geisters pastāstīja 
par aitkopības nozares attīstību 
Latvijā, par saimniekošanu savā 
saimniecībā, par veiksmēm un 
neveiksmēm aitu audzēšanā.

11. oktobrī 3. un 4. klases sko
lēni Diānas Meidropas vadībā 
iepazina dažādas profesijas vie
su namā “Nītaures Dzirnavas”, 
priecājās par  tā skaisto apkārtni. 

6. klases skolēni viesojās 
“Zaļā groza” bioloģiskajā saim
niecībā “Lušēni”.

Saimniece Gaida Krūmiņa ie

pazīstināja skolēnus ar saimnie
cību, skolēni uzzināja par augļu 
un ogu pārstrādi, nogaršoja gar
dās sukādes un konfektes.

12. oktobrī 5. klase devās pār
gājienā uz Krīgaļu dzirnavām, 
kur ražotnes apsaimniekotājs 
Pēteris Blate izrādīja un pa
stāstīja par elektrības ražošanu 
mūsdienās un dzirnavu darbību 
senākos laikos.

7. klases skolēnus z/s “Kriš
valdi” laipni sagaidīja Svetlana 
Drunka un Iveta Ivanova. Sko
lēni ar interesi vēroja piena pār
strādes darba procesu, uzzināja 
par produkcijas daudzveidību 
un realizācijas iespējām, nogar
šoja svaigu sieru un biezpiena 
pončikus.

Skolas jaunākie – 1. un 2. kla
se – dosies uz z/s “Lejas Suces” 
pie Sanitas Lemieses, lai iepazītu 
lauku sētas ikdienu.

Skolēni novērtē gūto iespēju 
iepazīt uzņēmējdarbību un sa
tikties ar Amatas novada uzņē
mējiem.

Paldies visiem par atsaucību, 
viesmīlību un interesanto infor
māciju!

Krists Lemešonoks,
skolas karjeras ministrs

Karjeras nedēļa Nītaures 
vidusskolā



Novadnieki dzejo
Kad rudens atvadās,
  tā vietā ziema stājas.
Dzird vēja nopūtas, 
   ne putnu balsis.
Vējš pulcē kopā nobirušās
   kļavu lapas,
Ko reizēm retās lietus 
   lāses skar.
Un atkal Latvijā 
   ir ziema klāt.

V. M. Plēģere

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama; 
Aiziet dusēt vecmāmuļa 
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām līdzjūtību Jānim, 
Diānai un viņu ģimenei, 
no vecmāmiņas uz mūžu 

atvadoties.
Nītaures vidusskolas 

5. un 10. klases skolēni, 
vecāki un audzinātājas.

Amatas pagastā
Guntiņa Pakalniete  

(10.12.1932.–29.10.2017.)
Drabešu pagastā
Sergejs Leškovičs 

(02.04.1963.–26.10.2017.)
Arvīds Mūsiņš 

(08.03.1950.–13.10.2017.)
Skujenes pagastā

Olga Bleikša 
(10.02.1921.–22.10.2017.)

Dzidra Grundule 
(29.08.1930.–08.10.2017.)

Nītaures pagastā
Ilga Skaidrīte Briede

(17.09.1926.–25.09.2017.)

Veidosim vaļasprieku 
izstādi Ieriķos!

Rudens un ziema ir laiks, kad mums pietrūkst gaismas, tāpēc ir 
jauki, ja cilvēks var atrast lietas vai nodarbošanos, kas rada prieku 
un aizpilda tumšos vakarus. Vikipēdijā  teikts – vaļasprieks jeb 
hobijs ir cilvēka brīvā laika pavadīšanas veids. Vārds hobby angļu  
valodā apzīmē arī bezdelīgu piekūnu. No brīvā laika pavadīšanas ar 
piekūniem viduslaikos arī ir cēlusies šī vārda mūsdienu nozīme. Brīvā 
laika pavadīšanas veidi var būt visdažādākie – sportošana, rokdarbi, 
zīmēšana, kolekcionēšana, dziedāšana, dejošana, ceļošana un citi. 
Noteikti daudzi savu prieka avotu jau ir atraduši. 

Ja jums ir kāda kolekcija, rokdarbi, glezniņas, daudzveidīgi 
ziemas krājumi, pašu sacerēta dzeja vai citas lietas, ko varētu 
parādīt pārējiem, Ieriķu bibliotēka aicina piedalīties un decembrī  
kopīgi izveidot vaļasprieku izstādi.   

 Ieriķu bibliotēkas bibliotekāre Ilze Eglīte, tālr. 29341013

Sludinājums
Zaubes pamatskolas skolēnu vecākus aicinām uz 

tikšanos ar psiholoģi I. Aunīti 4. decembrī plkst. 13.00

Zaubes kultūras nama aktivi
tātes no pavasara līdz rudenim 
papildināja biedrības “Ģimenes 
atbalsta rokdarbu studija” pro
jekti “Zaubē kā Purvīša gleznā”, 
ko atbalstīja Amatas novada 
pašvaldība un O fonds (aktivitā
tes senioriem), un “Skaties tālāk, 
tiecies aug stāk” (jauniešiem), 
atbalstīja Amatas novada paš
valdība.

Ar biedrības projektu atbal
stu izbraucām 2 ekskursijas. 
Maij ā Zaubes seniori bija Kurze
mē. Apskatījām Tukumā Salmu 
muzeju, Pūres Šokolādes muzejā 
paši izgatavojām konfektes, ie
skatījāmies Laumu dabas parkā, 
viesojāmies lauku sētā “Indāni”, 
iegādājāmies dziju Dundagā 
Pāces vilnas fabrikā un mājup
ceļā baudījām ceriņu ziedēšanas 
svētkus Dobelē. Septembrī ar 
jauniešiem devāmies uz Latgales 
pusi, skatījām Zasas porcelāna 
fabriku, Amatniecības centru 
“Rūme”, izstaigājām izzinošā 
pārgājienā Jēkabpili gides pava
dībā un atraktīvi atpūtāmies ka
meršļūkšanas trasē.

Vasarā bērni kopā ar kerami
ķi Gunu Petrevicu veidoja māla 
plaknes glezniņas ar Zaubes 
ainavām. Gleznošanas nodarbī
bās ikviens varēja apgūt ainavas 
un ziedu gleznošanas pamatus. 
Krāsu mākslu pilnveidojām arī 
praktiskās kulinārijas meitar

Vilhelma Purvīša iedvesmotie
klasēs. Pavārs Māris Jansons ie
pazīstināja ar aktuālo mūsdienu 
Latvijas virtuvē. Interesanti bija 
pagatavot saldējumu ar slāpekļa 
palīdzību, to ēst ar diļļu cukuru 
un piedzert skuju limonādi.

Pavārs Māris Jansons gatavo 
saldējumu.

Eklēru meistarklasē radīts 
garšīgs rezultāts.

Konditores Ivetas Herbstas 
krāsaino eklēru meistarklasē 
četras stundas cepām, pildījam 
un dekorējām eklērus. Apguvām 
vairākus krēmu un glazūru izga
tavošanas paņēmienus. Ļoti jau
ki Zaubes kultūras namā izvēr
tās šis vakars, kamēr mammas 
un vecmammas gatavoja kūkas, 
kultūras nama zalē vairāki tēvi, 
bērni un citi viesi skatījās ki
nofilmu “Vectēvs, kas bīstamāks 
par datoru”.

Paldies visiem, kas atbalsta 
un iesaistās kultūras aktivitātēs.

Sandra Slavišena-Dorša,
Zaubes kultūras nama vadītāja
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Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Vēstis”                   “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, tālr. 64127935, epasts: amatasavize@amatasnovads.lv
Tirāža 3000 eksemplāri.  Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu, atbild autors. Izdevums maketēts SIA “Autos”, iespiests SIA “Latgales druka”.

Rakstus un sludinājumus iesniegt elektroniski līdz 6. decembrim, sūtot uz epastu amatasavize@amatasnovads.lv.                 Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.

SVEICAM
NOVADĀ DZIMUŠOS
UN VIŅU VECĀKUS!

Sveicam
novembra  

     jubilārus!

Amatas novadā
mūžībā aizgājuši

Drabešu pagastā
Kristofers Malnačs
Grieta Vanaga
Nītaures pagastā
Rafaels Brikmanis

Amatas pagastā 
Ansis Āzis – 70 gadi,
Jānis Krūmiņš – 70 gadi,
Mārtiņš Tinuss – 70 gadi,
Inta Dobuma – 75 gadi,
Velta Jēkabjāne – 84 gadi,
Alfons Brencis – 85 gadi,
Maiga Šleija – 86 gadi

Drabešu pagastā:
Lidija Valdmane – 88 gadi;
Ausma Kamzole – 87 gadi;
Pēteris Stucis – 85 gadi;
Monika Pūce – 85 gadi;
Akops Mardojans – 83 gadi;
Laima Lejiņa – 83 gadi;
Rita Blaua – 82 gadi;
Vilnis Ilgvars Lazdiņš – 
       81 gads;
Pārsla Strauta – 80 gadi

Nītaures pagastā:
Roberts Jēkabsons – 87 gadi

Skujenes pagastā:
Rita Bērziņa – 88 gadi,
Janīna Logina – 84 gadi,
Konstantīns Rozmanis – 
         80 gadi

Zaubes pagastā:
Velta Margrieta Kalniņa – 
       86 gadi,
Anastasija Sniķere – 80 gadi,
Kārlis Brants – 75 gadi,
Marija  Ozola – 75 gadi

Inese Roze 

Rudens vakari kļūst tumšāki 
un garāki, bet, sirds gaišāka un 
rokas čaklākas – klāt rokdarbu 
un vakarēšanu laiks. 

Amatu māja Drabešu mui
žā šoruden bagātīgs nodarbību 
piedāvājums – šajā sezonā var 
vingrināt rokas, mēles un  balsis 
10 dažādos pulciņos – aušanā, 
tekstilmozaīkā, keramikā, filcē
šanā, adīšanā, tautas muzicēšanā 
un dziedāšanā, kas darbojas jau 
vairākus gadus, gan no jauna iz
veidotajos – stikla apgleznošanā 
un vakarēšanā ar stāstnieci. 

Šogad amatu pulciņos dar
bojas arī Drabešu Jaunās pa
matskolas bērni. Viņi apgūst 

Nodarbības un pasākumi
Drabešu muižas Amatu mājā

Nosaukums Datums/laiks

Tekstilmozaīka 
Trešdienās plkst.18.00
8. un 22. novembris
6. un 20. decembris

Adītāju klubiņš
Ceturtdienās plkst. 18.00
23. novembris
7.un 21. decembris 

Stikla apgleznošana Ceturtdienās plkst. 18.00
Aušana Otrdienās plkst. 18.00
Vakarēšana ar stāstnieci 5. decembrī plkst.18.00
Keramika Piektdienās  plkst.18.00

Filcēšana 
Trešdienās plkst.18.00 
8. un 15. novembris
6. un 13. decembris

Kokles spēle
Sestdienās plkst. 11.00
11. un 25. novembris
9. un 16. decembris

Trauku darināšana no bērza tāss 26. novembris plkst.11.00
Etnogrāfiskā dziedāšana 3. decembrī plkst. 11.00

ROSĪGS RUDENS DRABEŠU 
MUIŽAS AMATU MĀJĀ

filcēšanu, aušanas pamatus, rotu 
kalšanu un stāstīšanas prasmes. 

Šis rudens bagāts tuviem un 
tāliem viesiem – pie mums vie
sojušās gan bērnu grupas no da
žādām Latvijas skolām, gan Lat
vijas Nacionālā kultūras centra 
organizēto tālākizglītības kur
su dalībnieki, lietišķās mākslas 
meistari no visas Latvijas, gan 
programmas “World Tour” žur
nālisti no Ķīnas Nacionālās sa
telīttelevīzijas Hainaņā.Šīs tele
vīzijas auditorija ir aptuveni 750 
miljonu. Programma “World 
Tour” iepazīstina skatītājus ar 
dažā dām valstīm, sniedz pado
mus, ko tūristiem apskatīt un 
iegādāties. 

Amatu mājas pulciņu dalīb
nieki aktīvi gatavojas Amatas 
novada amatniecības un rokdar
bu izstādei, ko katru gadu rīko 
biedrība TKIC “KasTe”. Šī gada 
izstādes tēma “Ceļā uz dziesmu 
svētkiem”.

Inese Roze, 
Drabešu muižas 

Amatu mājas vadītāja
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