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Ainis Ozoliņš,
Āraišu evaņģēliski luteriskās baznīcas 
mācītājs

7. martā atjaunotajā VEF kultūras pilī 
norisinājās “Latvijas Būvniecības gada 
balvas 2017” pasniegšanas ceremonija, 
kurā tika godināti konkursa veidā izvēr
tētie Latvijas būvniecības nozares nozī
mīgākie sasniegumi. Konkursa organiza
tori “Building Design and Construction 
Council” informēja: “Šoreiz saņemti 114 
pieteikumi, pārstāvot visdažādāko būvju 
tipoloģiju un aptverot visu Latviju, kā arī 
ārvalstis – Zviedriju un Lietuvu, kur Lat
vijas pārstāvji piedalījušies dažādu objek
tu tapšanā. Konkursam kvalificēti objekti, 
kas nodoti ekspluatācijā no 2016.  gada 
1. oktobra līdz 2017. gada 31. de cembrim. 
Balvas sadalītas desmit nominācijās: 
jaunbūve  – sabiedriska ēka; jaunbūve  – 
dzīvojamā ēka; restaurācija; rekonstruk

Dāvana Āraišu baznīcai 793. dzimšanas dienā
cija; fasāžu renovācija; publiskās ār
telpas objekts; jauna inženierbūve/
infrastruktūras būve; inženierbūvju/
infrastruktūras būvju rekonstrukcija; 
ražotnes un loģistikas centri – jaun
būve vai modernizācija; koka būve.”

Par paveikto interjera atjaunošanā 
Āraišu evaņģēliski luteriskā baznīca 
tika nominēta 2016. gada restaurē
to vēstures un kultūras pieminekļu 
grupā. Kurš un kāpēc Āraišu baznī
cas interjera restaurāciju pamanīja 
un iekļāva nominantu sarakstā starp 
vairākām grandiozām, modernām 
un izmaksu ziņā daudz pārākām cel
tnēm, grūti teikt. Varbūt tas, ka gan 
sagatavošanās darbi, gan pats restau
rācijas process veikts un uzraudzīts 
ar lielu atbildības sajūtu un mīlestību 
pret savu baznīcu, spēj uzrunāt arī 
tos, kas nav bieži viesi mūsmājās? 

Turpinājums 3. lpp.

 PASĀKUMU KALENDĀRS

15.
marts

Spēlfilma “Paradīze ‘89’’  Amatas kultūras centrā plkst. 19.00  Ieeja 2 EUR 

Spēlfilma “Nameja gredzens” Līvu bibliotēkā plkst.18.00  Ieeja 3 EUR

16.
marts

Spēlfilma “Nameja gredzens” Zaubes kultūras namā plkst. 18.00  Ieeja 2 EUR

Spēlfilma “Paradīze ‘89” Ieriķu bibliotēkā plkst. 18.00  Ieeja 1 EUR

17. 
marts

Pastalu darbnīca  Amatu mājā Drabešu muižā plkst. 11.00

“Popiela lieliem un maziem’’  Skujenes tautas namā plkst. 17.00

Paaudžu spēles  Nītaures kultūras namā plkst. 19.00. 
Spēle un balle 3 EUR, tikai balle 6 EUR

23.
marts

Spēlfilma “Paradīze ’89’’ Skujenes tautas namā plkst. 17.00  Ieeja 2 EUR

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis 
Pie Svētakmens “Dolēs”  plkst. 14.00

25.
marts Svētbrīdis ar mācītāja uzrunu pie pieminekļa represētajiem  Zaubē plkst. 12.00

29.
marts Spēlfilma “Nameja gredzens” Ieriķu bibliotēkā plkst. 18.00  Ieeja 3 EUR

30.
marts

Koncerts “22 pirmie sniegi”
Pašvaldības ēkas “Ausmas” aktu zālē, Drabešu pagastā plkst. 19.00

31. 
marts

Lieldienu pasākums “Lieldienas jau rīt!” Āraišu arheoloģiskajā parkā plkst. 12.00
Pieaugušajiem – 2 EUR; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 1 EUR; 
ģimenes biļete – 4 EUR; bērniem līdz 7 g.v. – bez maksas

1.
aprīlis

Lieldienu lustes: koncerts, tradīcijas, radošās darbnīcas
Skujenes tautas namā plkst. 11.00

Joku diena un Lieldienu lustes  Nītaurē plkst 11.00

2. 
aprīlis Amatas novada “Cālis 2018’’  Amatas kultūras centrā plkst. 11.00

13.
aprīlis Spēlfima “Kriminālās ekselences fonds” Ieriķu bibliotēkā plkst. 18.00  Ieeja 3 EUR

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Ingrīda Lāce,
Melānijas Vanagas muzeja 
vadītāja

Pagātne attiecas arī uz tevi. Zi
not vēsturi, daudz labāk varam 
skaidrot notikumus šodien. Bez at
miņas cilvēks zaudē savu identitāti.  

Šogad aprit 69 gadi kopš 
1949.  gada 25.  marta, kad notika 
visplašākā Latvijas iedzīvotāju iz
sūtīšana uz Sibīriju. Deportēja  vai
rāk nekā 42 000 cilvēku. Atšķirībā 
no 1941.  gada jūnija deportācijas, 
kad pieaugušie vīrieši tika atšķirti 
no ģimenēm un ieslodzīti nomet
nēs, 1949.  ga da marta deportācijā 
ģimenes netika šķirtas. 

Arī mūsu novada ļaudis tika iz
sūtīti, vairāk cilvēku no Drabešu 
un Skujenes pagasta. 

Melānijas Vanagas muzejā 
ska tāmas un klausāmas video
intervijas ar turpat 30 mūsu nova
da politrepresētajiem cilvē kiem. Ir 
arī ar roku rakstītas atmiņas.  

Melānijas Vanagas muzejā ska
tāma zemnīca, kādā izsū tījuma 
laikā dzīvojusi rakstniece Melānija 
Vanaga.

Īpaši plaši un emocionāli at
miņu pieraksti saņemti no Elvīras 
Sebres, Rasmas Līnes  un citiem. 
Daudz vērtīgu materiālu muzejam 
nodevis Jānis Bērziņš. Bet Lai
monis Jaukulis precīzi uzrakstījis 
sava vagona cilvēku sarakstu. Viņš 

stāstījumu sāk ar to, ka Amatas 
dzelzceļa stacijā stāvējis ešelons 
Nr. 97322, kas uz Sibīriju no Ama
tas stacijas aizvedis 1344 cilvēkus, 
ceļā miruši 19 cilvēki.

2007.  gadā skolniece Ivonna 
Tulaidane veica Laimoņa Jauku
ļa atmiņu  izpētes darbu. Vēlējās 
noskaidrot, kas tad brauca vie nā 
vagonā. Ivonna: “Skolotāja Ingrīda 
Lāce sākumā iedeva tikai divas la
pas ar cilvēku sarakstu, bet es vē
lējos uzzināt vairāk, tādēļ palūdzu 
izlasīt visu atmiņu grāmatu. Man 
patika tāda veida darbs, es sapra
tu, uzzināju vairāk par vēsturi, 
iepazīstoties ar viena cilvēka dzī
vi. Vispirms jau mani pārsteidza 
lielais skaits vienā vagonā – 46 cil
vēki. Grūti saprast, kā viņi varēja 
vairākas nedēļas izturēt kopā šau
rā telpā, kā sagulēt, kā pakustēties. 
Vagonā bijis daudz bērnu un jaunu 
cilvēku – 34,8%, sievietes – 43,5%, 
vīrieši – 21,7%. Pavisam maz vīrie
šu vecu mā no 20 līdz 50 gadiem – 
4%. Tas liecina, ka māju saimnieki 
tikuši apcietināti, tiesāti un izsūtīti 
jau pirms 1949. gada. Līdzīgs esot 
bijis arī cilvēku sastāvs citos vago
nos. Domāju, bet nevaru saprast, 
kāpēc  un par ko vajadzēja izsūtīt 
uz Sibīriju bērnus, viņu mammas, 
vectētiņus, vecmāmiņas. Šāda vei
da atmiņas ļauj iedomāties sevi 
izsūtīto cilvēku vietā, domāt par 
netaisnību, par pārdzīvoto.”

Ko domā tu, kad dzirdi 
pieminam 25. martu?

Marts – pirmais 
pavasara mēnesis.

 Gaismu un enerģiju 
izplaukt mums katram!
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2018. gada 13. februārī  do
mes ārkārtas sēdē lēma par 
saistību uzņemšanos un sa
biedrībā balstītu sociālo pa
kalpojumu infrastruktūras at
tīstības risinājuma īstenošanu 
Amatas novadā Vidzemes plā
nošanas reģiona projekta “Vi
dzeme iekļauj” ietvaros.

Kārtējā domes sēdē 21. feb
ruārī lēma par: 

•	 Cēsu	 sadarbības	 teri
torijas civilās aizsardzības ko
misijas sastāvu;

•	 Amatas	 novada	 paš
valdības amata vienību saraks
ta apstiprināšanu;

•	 nekustamā	 īpašu
ma nodokļa atvieglojumiem 
daudz bērnu ģimenei;

•	 nekustamā	 īpašuma	 no
dokļa pārrēķinu Drabešu pa
gasta “Lejas Buļas”;

•	 Amatas	 pagasta	 nekus
tamā īpašuma „Jaunstākas” 
zemes vienības ar kadastra 

Arvīds Lukjanovs
Teritorijas attīstības un nekusta mā īpašuma nodaļas vadītājs

Amatas novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Ama
tas novada domes 24.01.2018. lēmumu (prot. Nr. 2, 2. §), publiska
jai apspriešanai tiek nodota Amatas novada teritorijas plānojuma 
2014.–2025. gadam grozījumu pilnveidotā redakcija.

Publiskā apspriešana notiks no 12.03.2018. līdz 02.04.2018.
Ar Amatas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilveido

to redakciju var iepazīties interneta vietnē www.geolatvija.lv, kā 
arī klātienē J. Poruka ielā 8, 320. kabinetā, Cēsīs, katru darba die
nu (pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 
17.00, piektdienās no 8.00 līdz 14.00).

Amatas novada teritorijas plānojuma 2014.–2025. gadam gro
zījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāks
me notiks 2018.  gada 19.  martā plkst. 17.00 Amatas novada 
domes administratīvajā ēkā “Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas 
novadā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Amatas novada pašval
dībā, pagastu pārvaldēs, vai arī J. Poruka ielā 8, Cēsīs, 320. kabi
netā katru darba dienu.

Jautājumu gadījumā zvanīt Teritorijas attīstības un nekusta
mā īpašuma nodaļas vadītājam Arvīdam Lukjanovam, tālrunis  
29151845.

Informatīvais seminārs 
lauksaimniekiem

2018. gada 5. aprīlī plkst. 10.00 
Nītaurē, “Pagasta ēkā”

Galvenās semināra tēmas:
•			Domes	priekšsēdētāja	par	jaunāko	novadā.
•			LAD	aktualitātes	un	izmaiņas	platību	maksājumu	
     piešķiršanas kārtībā.
•			Aktuālais	nodokļu	politikā	2018. gadā.

Tālrunis 29284639, 25600707 www.vtua.gov.lv
Apdzīvotas 

vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Ģikši 22.03. 12.00 06.06. 12.30 “Darbnīcas”

Līvi 22.03. 11.00 06.06. 11.00 “Veišāri”

Nītaure 04.06. 15.00 05.09. 13.00 “Ceptuve”

Sērmūkši 10.05. 11.00 “Mehāniskās darbnīcas”

Skujene 10.05. 12.30 01.08. 13.00 “Strauti” 

Zaube 04.06. 11.30 05.09. 11.30 “Darbnīcas”

2018. gada traktortehnikas un tās 
piekabju ikgadējās valsts tehniskās 
apskates laiki un vietas Amatas novadā

Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra atgādina, lai piedalītos 
ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms 
pava sara darbu uzsākšanas, 
traktor tehnika un tās piekabes 
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai 
tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam 
jābūt līdzi derīgai atbilstošas 
kategorijas traktortehnikas va
dī tāja apliecībai, tehnikas re
ģistrācijas apliecībai un jābūt 
derīgai OCTA polisei. 

No 2017. gada 30. jūnija par 
Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūras sniegtajiem pakal
pojumiem var samaksāt 
tikai ar bezskaidras naudas 
maksājumu.

apzīmējumu 42420040138 sa
dalīšanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
„Upciems”, Skujenes pagastā, 
Amatas novadā apstiprināša
nu;

•	 adreses	 maiņu	 Drabešu	
pagasta nekustamajā īpašumā 
“Rūķi”;

•	 zemes	 nomas	 līgumu	 ap
stiprināšanu;

•	Drabešu	pagasta	nekusta
mā īpašuma “Jaunrēzes” sada
līšanu un nosaukuma  apstipri
nāšanu;

•	 deklarētās	 dzīvesvietas	
anulēšanu;

•	nekustamā	 īpašuma	 lieto
šanas mērķa maiņu un adreses 
noteikšanu Drabešu pagasta 
zemes vienībai ar kadastra ap
zīmējumu 42460020695;

•	adreses	piešķiršanu	Drabe
šu pagasta  ēkai ar kadastra ap
zīmējumu 42460070248009.

Nākamā domes sēde – 
21. martā pulksten 15.30.

Amatas novada pašvaldības 
domes sēdes februārī

Par Amatas novada 
teritorijas plānojuma 
grozījumu pilnveidotās 
redakcijas publisko 
apspriešanu

Sabīne Mieze, 
Deinstitucionalizācijas projekta 
vadītāja

Februāra beigās, atsaucoties 
projekta “SEMPRE – Sociālā 
spējināšana/spēcināšana lauku 
teritorijā” LEN tīkla koordinato
res Annas Brokas aicinājumam, 
pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Igauniju devāmies arī mēs – 
trīs Amatas novada pašvaldības 
pārstāves. Šoreiz pieredzi vai 
varbūt iedvesmu no kaimiņiem 
smēlāmies tieši sociālajā jomā.

Kā zināms, jau ilgāku laiku, 
bet jo īpaši pēdējos pāris gadus, 
arī Latvijā aktuāls ir deinstitu
cionalizācijas process jeb pāreja 
no ilgstošas sociālās aprūpes in
stitūcijām uz sabiedrībā balstī
tiem sociāliem pakalpojumiem. 
Vēl saprotamākā, bet ne formā
lā un pareizā valodā runājot, 
Latvijā šobrīd ir sācies process, 
kad veidojam tādu sociālo pa
kalpojumu klāstu, kas bez vecā
ku gādības palikušiem bērniem, 
kuri šobrīd dzīvo bērnunamos 
un pieaugušiem cilvēkiem ar 
garīga rakstura traucējumiem, 
kuri šobrīd ir spiesti dzīvot pan
sionātos pat tad, ja viņi spēj ar 
daļēju atbalstu par sevi parūpē
ties, ļautu dzīvot pēc iespējas 
patstāvīgāku dzīvi ģimeniskā 
vidē, neizolēti no sabiedrības. 
Arī Amatas novadā plānots iz
veidot infrastruktūru šādiem 
pakalpojumiem un nodrošināt 
to saturu (speciālisti jau ir!). 
Starp plānotajiem pakalpoju
miem ir arī specializētās darb
nīcas un dienas aprūpes centrs 
pilngadīgām personām ar garī
ga rakstura traucējumiem. 

Pieredzes brauciena prog
ramma bija plaša un ļoti inte
resanta, bet galvenais iemesls, 
kāpēc piekritu šim braucienam, 
bija vēlme uzzināt, kā tepat tu

vumā ir izdevies atrisināt tie
ši mūsu plānoto pakalpojumu 
pēctecīgu nodrošināšanu un, 
piemēram, specializētajās darb
nīcās radīto darbiņu realizāciju.

No Igaunijas puses viens no 
SEMPRE projekta partneriem 
ir Igaunijas evaņģēliski luteris
kā baznīca – vairāk vai mazāk 
visu Igaunijas luterisko baznīcu 
diakonijas. Viena no tām – Har
kujärve evaņģēliski luteriskā 
baznīca 12 kilometru attālumā 
no Tallinas – arī bija mūsu pir
mā pieturvieta. Un ne velti. Līdz 
šim man nebija gadījies būt pri
vātā baznīcā ar tik interesantu 
vēsturi, kas īsumā ir šāda: baz
nīcu kā dāvanu savai dzimte
nei pēc neatkarības atgūšanas 
uzcēla (finansēja) no bēgļu gai
tām atgriezusies igauniete, pro
fesore jau 80 gadu vecumā. Kad 
vairākus gadus vēlāk baznīca 
tika pamesta un ilgu laiku stā
vēja tukša, to kāds mācītājs ar 
ģimeni iegādājās par naudu, ko 
ieguva, pārdodot savu vienīgo 

dzīvokli. Tāpat šeit izdevās rea
litātē redzēt, cik daudz var pa
veikt pat mazs skaits cilvēku, ja 
vien viņi ir entuziasma pilni un 
ir vienojušies kopīgam mēr ķim. 
Harkujärve baznīcā pieejami 
tādi pakalpojumi kā bērnu pie
skatīšanas grupa līdz trīs gadu 
vecumam, seši dažādi brīvā lai
ka pavadīšanas pulciņi tuvējās 
skolas skolēniem pēc mācībām, 
dienas aprūpes centrs bērniem 
ar funkcionāliem un garīga 
rakstura traucējumiem, atelpas 
brīža pakalpo jums iepriekš no
sauktajai mērķa grupai. 

Par pirmo divu pakalpojumu 
izmantošanu ar līdzmaksājumu 
piedalās bērnu vecāki, liela daļa 
nodarbību vadītāju ir brīvprā
tīgie. Savukārt dienas aprūpes 
centrs, tāpat kā specializētais 
transports un atbalsta persona 
mājās kopš 2017.  gada tiek fi
nansēts no projekta līdzekļiem, 
kas kopumā ilgst trīs gadus. 

Turpinājums 3. lpp.

No kreisās: Amatas novada pašvaldības (ANP) sociālā darbiniece 
darbam ar pilngadīgām personām Ilze Buša, SEMPRE projekta 
pārstāve Hanna Mihailova, ANP deinstitucionalizācijas projekta 
vadītāja Sabīne Mieze, ANP sociālā darbiniece Ilva Pūpola, SEMPRE 
projekta LEN tīkla koordinatore Anna Broka.

Redzēt aiz robežām

http://www.geolatvija.lv
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Turpinājums no 1. lpp.

Interjera atjaunošanas pro
jekta gaitā tika rekonstruēta 
zudusī ziemeļu sienas dzega. 
At jaunots griestu apmetums 
un krāsojums, atjaunota pārē
jo sienu dzega un ornamenti, 
sienu apmetums un krāsojums. 
Rekonstrukcija tika pabeigta 
2016. gada decembrī, taču tā 
ir tikai daļa no SIA “Pastorāts” 
arhitektes Helēnas Dekantes 
2011. gadā izstrādātā Interjera 
rekonstrukcijas priekšlikuma, 
kura tapšanu par nešaubīgi ne
pieciešamu atzina Elita Eglīte 
un finansiāli atbalstīja Amatas 
novada pašvaldība.

Vēl atliek baznīcas grīdas se
guma, solu, sienu panelējuma, 
altāra retabla, kanceles, kā arī 
ērģeļu prospekta un balkona at
jaunošana.
Darbus veica SIA “Velve AE”, 
vadītājs Egils Elksnis, autoruz
raugs un konsultante – Helēna 
Dekante, projekta vadība – mā
cītājs Ainis Ozoliņš un draudzes 
priekšnieks Jānis Sietiņsons. 

Vēlos šo stāstu noslēgt nevis 
ar faktiem un skaitļiem, bet ar 
sajūtām. Kādā 2016.  gada no
vembra pirmdienā, neilgi pirms 
remontdarbu beigām, kopā ar 
arhitekti Helēnu Dekanti stāvē
jām Āraišu baznīcas balkonā un 
lūkojāmies uz atjaunoto dzegas 
krāsojumu un ornamentiem. 
Katram bija savas atmiņas: He
lēna atcerējās, kā stāvējusi šajā 
balkonā kādā svinību reizē 70. 
gados, kad baznīca bija grezno
ta un ļaužu pārpildīta, neskato

ties uz to, ka tajos laikos baznī
cā nebija vēlams būt. Savukārt 
manu prātu aizņēma “bildes” 
no 2011. gada ziemas, kad kādu 
brīdi kalpoju Āraišu draudzē, 
un no 2013. gada oktobra, kad 
šeit sāku pastāvīgu kalpošanu. 
Helēnas bilde bija jaukāka, at
miņas par baznīcu bija no svēt
ku reizes, ziedi un ļaudis to da
rīja krāsainu. Man bija baznīcas 
2010. gada krāsu foto, tomēr 
tā, kaut arī krāsaina, nebija tik 
gaiša un acīm tīkama – baznīca 
tajā šķita drūma, pelēka un vie
tām pat apdrupusi. Krāsaināku 
to iezīmēja vien zaļais būvniecī
bas siets, kas norobežoja vietu, 
kur bija “nogāzusies” dzega. 

Tā nu mēs stāvējām, katrs ar 
savām atmiņām, un neticējām 
savām acīm, tam, kā baznīca 
bija izmainījusies – līdz nepazī
šanai! Ja es teikšu, ka bijām prie
cīgi par to, ko redzējām, es ne
pa teikšu neko! Mūsu sirdīs bija 
gan godbijība, gan pateicība, 
par to, kā Dievs spēj pārsteigt 
un iepriecināt, savijot vienā 
stās tā gadu desmitus un savus 
ļaudis, un līdz sirds dziļumiem 
ļaujot izbaudīt visu krāsu un 
emociju gammu no prieka uz 
skumjām un atkal uz prieku. 

Protams, gan finansējums no 
“malas”, gan būvnieku profesio
nālais darbs, gan novada paš
valdības priekšsēdētājas iesais
tīšanās un pārliecība par to, ka 
baznīca jāsakārto, gan draudzes 
ļaužu ziedojumi un vēl neskai
tāmas lietas ir kalpojušas, lai 
mūsu baznīca Āraišos izskatītos 
labi ne tikai no ārpuses, bet lai 
arī uz vitrāžām, baltajiem gries
tiem, ornamentiem bagātīgi 
rotāto dzegu un atjaunotajām 
sienām mēs varētu raudzīties ar 
priecīgām sirdīm. Tagad atliek 
tāds “sīkums” kā ienākt baznī
cā un piepildīt to ar ļaudīm un 
atkal svinēt svētkus Dievam par 
godu un mums pašiem par ie
guvumu!

Dāvana Āraišu baznīcai 
793. dzimšanas dienāTurpinājums no 2. lpp.

Turpat tikāmies arī ar bap
tistu baznīcas pārstāvi, kura 
iepazīstināja ar visā Igaunijas 
teritorijā sniegto ilgstošo un 
pēctecīgo atbalstu bērniem 
no sociāli mazaizsargātām ģi
menēm. Atbalsts tiek īstenots 
caur sociālās uzņēmējdarbības 
formu nevalstiskajā organizā
cijā “Friend’s Hand” – “From 
a Friend to a Friend” (“Drauga 
Roka” – “No Drauga Drau
gam”), kur uzsvars tiek likts uz 
personīga kontakta veidošanu 
un pakalpojumiem, kas viens 
otru papildina: kā pirmā palī
dzība sociālā dienesta vai baz
nīcas redzeslokā nonākušām 
trūcīgām ģimenēm ar bērniem 
tiek sniegta pārtikas bankas 
palīdzība un sadzīves lietu sa
gādāšana caur baptistu humā
nās palīdzības veikalu tīklu (17 
veikali un 120 darbinieki visā 
Igaunijā). Papildus šai primā
rajai palīdzībai bērniem, kuru 
vecākiem nav iespējas saorga
nizēt dzimšanas dienas ballīti, 
tiek rīkotas profesionālas, bet 
personiskas dzimšanas dienas 
svinības ar ielūgtiem draugiem 
atsevišķā projektā “365 dzim
šanas dienas gadā”. Tāpat šiem 
pašiem bērniem ir iespēja pie
dalīties vasaras nometnēs un 
augustā saņemt skolas somu ar 
pašu nepieciešamāko. Tādējādi 
palīdzība nav vienreizēja akcija, 
bet ilglaicīgs atbalsts, kamēr tas 
nepieciešams, un šādā veidā ir 
lielākas iespējas bērnus pārlie
cināt, ka viņi ir svarīgi, ka viņi ir 
īpaši un ka kādam patiešām rūp 
viņu nākotne.

Ne viss jau no sākta gala iet 
gludi arī pie kaimiņiem – dzir
dējām un fotogrāfijās redzējām 
stāstu par to, kā nonākt līdz ide
jai, ko lietderīgu var izgatavot 
cilvēki ar ierobežotām iespējām, 
kā šo ideju īstenot un ko darīt 
tad, ja ar vietējiem tirdziņiem 
ir par maz, lai visu radīto pār
dotu. Konkrētais stāsts bija par 
to, kā mammas, kurām ir bērni 
ar īpašām vajadzībām, saprata, 
ka viņām un bērniem noderētu 
stresa mazināšanas bumbiņas. 
Tad izrādījās, ka viņām pašām 
nav laika tās radīt, un nācās at
rast veidu, kā saorganizēt to, ka 
šīs bumbiņas rada paši cilvēki ar 
īpašām vajadzībām. Turklāt viņi 
saražoja tik daudz, ka pietika arī 
eksportam uz Somiju…

Ja pirmā mana stāsta daļa 
vairāk attiecas uz pakalpoju
miem, kurus Spāres muižas te
ritorijā attīstīt plāno pašvaldība, 
tad otrā vairāk varētu kalpot par 
iedrošinājumu nepadoties pat 
vissarežģītākajās dzīves situāci
jās, un kad no tām izkļūts, atrast 
iesēju palīdzēt citiem.

Otrā mūsu pieturvieta bija 
“Village of Hope” (“Cerību Cie
mats”) – ciemats vīriešiem, kas 
nolēmuši atbrīvoties no dažāda 
veida atkarībām. Ar uzsvaru uz 

“paši nolēmuši”. Kā nevalstiska 
organizācija tas darbojas kopš 
2000.  gada. Ciemats tika izvei
dots 2003. gadā, un šobrīd attī
rīšanās un savas dzīves atgūša
nas programmu, kas ilgst 10–12 
mēnešus, vienlaicīgi var iziet 
līdz 22 vīriešiem, bet tuvākajā 
laikā vietu skaits tiks palielināts 
par 12. Programma paredz stin
gru dienas režīmu ar celšanos 
6.00, sešu stundu darba dienu, 
paralēli tam dažādas dežūras, 
lai nodrošinātu savas vajadzī
bas – ēdienreizes, tīras drēbes, 
kārtību teritorijā un, pats galve
nais, protams, uzdevumi paš
attīstībai. To, cik daudz jādara 
pašiem ciemata iedzīvotājiem, 
palīdzēs saprast fakts, ka uz 22 
programmas dalībniekiem ir ti
kai 5 darbinieki. Visas ciemata 
glītās mājas ir pašu iemītnieku 
celtas gadu gaitā, taču būvnie
cības darbi tiek veikti tikai pašu 
interesēs. Darba dienu aizņem 
kokapstrāde: šeit tiek ražotas 
tik plaši zināmās un izmantotās 
paletes, dārzeņu kastes un citi 
līdzīgi produkti atbilstoši pie
prasījumam. Pārsteidzoši, ru
nājot tieši par šo mērķa grupu, 
ir programmas rezultāti: no 20 
programmu beigušiem dalīb
niekiem pilnīgi un uz ilgu laiku 
no atkarībām brīvi paliek 7 vī
rieši. Varbūt skaitļos tas liekas 
maz, taču, ja tajos spējam sare
dzēt 7 atgūtas dzīves gadā, tad 
vismaz man tas šķiet pat daudz!

Arī sociālā darba speciāliste 
Ilva Pūpola dalās savos iespai
dos: “Vienas dienas pieredzes 
apmaiņas brauciens projektā 
SEMPRE uz Igauniju vēlreiz ap
liecināja, ka ir labi redzēt soci
ālo problēmu  risinājumu mek
lēšanu kaimiņzemēs, kur liels 
uzsvars tiek likts uz projektu 
un labdarības līdzekļu piesaisti 
sociālajā palīdzībā un sociālajos 
pakalpojumos. Mazliet dalīšos 
ar vienu no spilgtāk atmiņā pa
likušajiem iespaidiem Igaunijā.

Nereti cilvēki savās sociāla
jās problēmās sākotnēji meklē 
vainu vecākos, politikā, apstāk
ļu sakritībā un varbūt pēc tam 

tikai sevī. Tā taču ir vieglāk dzī
vot! Igaunijas sociālās rehabili
tācijas centrā atkarīgajiem un 
pēc ieslodzījuma atbrīvotajiem 
cilvēkiem  tieši sevis paša dēļ kā 
maldu ceļos nonākušam cilvē
kam tiek dota iespēja caur ticību 
Dievam atrast sevi, saprast sevi, 
kļūt atkal brīvam un veselam 
gan fiziski, gan garīgi. Šajā cen
trā atrodoties, cilvēka galvenais 
uzdevums ir meklēt atbildību 
sevī, nevis citos. Uzdot jautāju
mu sev: “Ko, pirmkārt, sev palī
dzēt varu es pats, nevis ko man 
var palīdzēt citi?” Nekas nevie
nam nepienākas tāpat vien, bet 
viss ir jānopelna, un tad, kad cil
vēks būs palīdzējis sev, viņš spēs 
palīdzēt arī citiem. Jā, tas nav 
viegli, bet ir izdarāms. Rehabili
tācijas centru vada cilvēks, kurš 
reiz pats ir izgājis šo rehabilitā
cijas programmu. Tagad viņš ir 
brīvs savā garā, brīvs no atkarī
bām, un nu jau vairākus gadus 
palīdz citiem, motivētiem uz 
pašpalīdzību vērstiem “bēdu
brāļiem”.”

Amatas novada pašvaldība, 
protams, veidos alternatīvus so
ciālos pakalpojumus, taču lieku 
reizi jāatceras, ka, tikai sadar
bojoties, ir iespējams sasniegt 
vislabākos rezultātus. Redzētais 
Igaunijā pārliecināja, ka pārdro
šām idejām, kas nāk no pašu 
cilvēku iniciatīvām, ir nākotne, 
un, ja ir ideja un skaidra vīzija, 
kā to vēlamies īstenot, finansē
jums atradīsies. Tas lai kalpo kā 
iedvesma Amatas novada aktī
vajiem un progresīvajiem iedzī
votājiem, kuru sirdslieta ir palī
dzēt tuvākajam, palīdzēt tiem, 
kam tas visvairāk nepieciešams.

Redzēt aiz robežām

Latvijas Meža programma 2018
SEMINĀRS AMATAS NOVADĀ 23. MARTĀ

9.45 – 10.00 Ierašanās Amatas novada domē, reģistrācija.

10.00 – 10.10 Semināra ievads. LMSP Latvijas Meža programma 2018. 
Mērķi un uzdevumi.

Latvijas Mežu  sertifikācijas padomes priekšsēdētājs,
Mg. Māris Liopa

10.10 – 11.45 Ilgtspējīga mežsaimniecība, tās priekšnosacījumi un īstenošanas 
pasākumi. Latvijas meža nozares attīstība un sabiedrības intereses

Latvijas Mežu  sertifikācijas padomes priekšsēdētājs, 
Latvijas Meža programmas vadītājs Mg. Māris Liopa

11.45 – 12.00 Kafijas pauze, diskusija

12.00 – 13.00

Meža sertifikācijas sistēmas, to attīstība un nozīme meža 
apsaimniekošanā. 
Vides, sociālo un ekonomisko interešu sabalansēšana 
apsaimniekojamā teritorijā. Ieguvumi no meža sertifikācijas

Latvijas Mežu sertifikācijas padomes izpilddirektors, 
sertifikācijas sistēmu auditors  Mg. Jānis Švirksts

13.00 – 14.00 Meliorācija – lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras nozare. Sistēmu renovācijas ietekme uz vidi

Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociācijas 
izpilddirektore  Mg. Angelika Bondare

Seminārs ir bezmaksas. Informācija: 25414008

Ilgtspējīga mežsaimniecība  •  Latvijas meža nozares attīstības nosacījumi  •  Vides un darba aizsardzība  •  Meliorācija
Norises vieta:  Amatas novada dome, Drabešu pagasta “Ausmās”
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Lilitas Jansones dvēseles gabaliņi

Latvieši ir dziedātāju un de
jotāju tauta, taču kā rodas šī 
mīlestība pret mūziku, deju un 
kustību?  Daudzi nītaurieši uz 
šo jautājumu atbildētu skaidri – 
tā bija Lilita Jansone! Tieši viņa 
bija tā, kas savos vairāk nekā 27 
Nītaurē pavadītajos gados gan 
mums, gan daudziem citiem 
jauniešiem iemācīja pirmo sa
tvērienu ar partneri, pirmo pol
ku un palēcienu, deva iespēju 
piedzīvot pirmo koncertu pie
redzi. Un galu galā – pirmo sa
jūtu, ka esi augstāk virs zemes, 
jo soļus jau iemācīt var daudzi, 
bet iemīlēt dejot un priecāties 
par to, ko dari, visiem neizdo
das.  

Lai pateiktu paldies un kopā 

nosvinētu Lilitas Jansones 
skaisto jubileju, jaunieši, kurus 
Lilita reiz ievedusi deju pasau
lē, dažu dienu laikā sanāca kopā 
un atcerējās sen dejotas, taču 
neaizmirstamas dejas. Daudzi 
no mums uz skatuves nebija kā
puši pat 15 gadus, tāpēc prieks 
par notiekošo bija divtik liels. 
Satikties, parunāties, atcerēties 
un vēl padejot iedvesmojošas 
skolotājas klātbūtnē – tā mums 
pagāja vairākas svētdienas, ga
tavojoties koncertam. Jubilejas 
koncerta dienā Mālpils kultū
ras centrā neliels satraukums 
bija visiem – kā izskatīsimies, 
kā nodejosim? Vai blakus pie
redzējušajiem kolektīviem, kuri 
visi bija ieradušies nodejot Lili

tas Jansones labākās dejas, ne
izskatīsimies neveikli? Tomēr 
tas arī nebija svarīgākais – gal
venais bija atdot godu mūsu 
skolotājai un vēlreiz priecāties 
par to, kas mums ir bijis. Un tas 
mums izdevās! Nodejojām veco 
labo deju “Undīne” un pavisam 
jauno deju “Aiz kalniņa dūmi 
kūp”. Bijām ļoti laimīgi par īso, 
bet spilgto tikšanos un sapra
tām, ka mums ir ielikti spēcīgi 
pamati un stabila stāja. Žēl gan, 
ka šodien mazajiem nītaurie
šiem Lilitas vietā jāmeklē kāda 
cita skolotāja, kas spētu tā ie
mācīt dejot, bet – lai izdodas! 

“Šurumburuma” jauniešu 
vārdā – Dina Ivanova

Larisa Šteine,
Nītaures kultūras nama 
pasākumu vadītāja

Jau trešo gadu kaimiņu no
vada Morē norisinājās Koru 
kari. Nav noslēpums, ka Nī
taures Tautas koris savulaik tika 
izveidots īpaši šim pasākumam 
un jau savā debijas reizē kļuva 
par Mores Koru karu uzvarē
tāju. Apzinājāmies, ka mums 
šogad ne tikai būs jāaizstāv savs 
tituls, bet arī konkurence būs 
daudz sīvāka. Šogad bija pare
dzēta piecu koru cīņa, taču, vie
nam korim neierodoties, mums 
bija jāmērojas spēkiem ar Mo
res kori, Zaubes īpašā sastāva 
kori un kori no Allažiem. Ik
viens dalībnieks bija pacenties 
ar kaut ko pārsteigt gan skatītā
jus, gan žūriju. 

Katram korim bija jāsaga
tavo trīs dziesmas – viena kā 
veltījums Latvijai simtgadē, 
viena, kas atbilstu tēmai “Mēs 
tikāmies martā” un viena pēc 
brīvas izvēles. Dziesmu izvēli 
šoreiz ietekmēja gan emoci
onālais potenciāls, gan kultūras 
nama tērpu noliktavas satura 
piedāvātās iespējas. 

Latvijai mēs sagatavojām 
īpaši sirsnīgu “Pie Dieviņa gari 
galdi” versiju ar Betijas un Evi
jas Vildiņu kokles spēles pa
vadījumu, kā arī pieaicinājām 
viesmāksliniekus no nītaurie
šu vidus – Berta Ivanova lasīja 
savu dzeju, bet Kristians Ko
murņickis spēlēja vijoli un dzie
dāja solo. Izdevās patiesi sirs
nīgs un latvisks priekšnesums.

Abas atlikušās dziesmas jau 
bija izteikti nītauriešu gaumē – 

“Ūsainā puķe” un “Maza zaļa 
vardīte”, kas tika ne tikai izdzie
dātas, bet arī godam uzvestas 
teatrāli. Kora meitenes pār
vērtās par košām puķēm, bet 
vīri  – par labākajiem dārznie
kiem puķainos šortos, kuriem 
prātā tikai kaķa stādīšana podā. 
Vardītes aina tika uzburta pilnī
bā – bija gan varžu koris daiļu 
ūdensrožu ielenkumā, gan kur
kulēni un pats mazākais var
dulēns Viesturs ar glaunajām 
džinsu biksēm. Kā pēc viena 
no priekšnesumiem ieteica žū
rija – jāiestudē vēl daži numuri 
un varēs laist pa Latviju ar vies
izrādēm.

Protams, ka sacensību 
rezultātus gaidījām ar bažām – 

nu, nedos taču vienam korim 
divus gadus pēc kārtas galveno 
balvu! Taču maldījāmies, un 
arī šogad Nītaures tautas koris 
tika atzīts ne tikai par Jaudīgāko 

Nītauriešu dziedātprieks vainagojas ar zeltu

kori, bet arī par Mores Koru 
karu Zelta kori.

Kāds ir mūsu veiksmes 
stāsts? Pirmkārt, darīt to, kas 
pašiem patīk – bez spaidiem 

Inese Roze,
Amatu mājas vadītāja

Jau 2015. gadā Drabešu mui
žā sāka darboties tautas mū
zikas kapela “Drabešu muižas 
muzikanti”.  Kapelu izveidoja 
biedrība “Tradicionālās kultū
ras iniciatīvu centrs “KasTe””. 

Kapela spēlē tautas mūzi
kas instrumentus – ermoņikas, 
basi, dūdas, mandolīnu, cītaru. 
Muzikanti apņēmušies apgūt 
un popularizēt novadnieka, 
ievērojamā folkloras vācēja 
Voldemāra Stelberga savākto 
tautas mūzikas mantojumu. 
V.  Stelbergs dzimis Drabešu 
pagasta “Tauriņos” 1891. gadā, 
miris 1940.  gadā. 20.  gadsimta 
30. gadu beigās vācis Vidusvid
zemes etnogrāfijas un folkloras 
materiālus.

Bez senākas izcelsmes tautas 
dziesmām Stelbergs pierakstījis 
arī daudz ziņģu un instrumen

“Drabešu muižas 
muzikanti” 

tālo tautas mūziku – sevišķi 
daudz polkas, arī pa kādam 
valsim un maršam, kas labi ie
deras tautas mūzikas grupas 
repertuārā. 

4. martā Limbažu pašval
dības zālē norisinājās  XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku tautas mūzi
kas ansambļu un kapelu reģio
nālā skate .

Skates mērķis – tautas mū
zikas ansambļu un kapelu ra
došās aktivitātes un mākslinie
ciskās izaugsmes veicināšana, 
nodrošinot Dziesmu un deju 
svētku tradīcijas saglabāšanu 
un ilgtspēju.

Šogad skate notika pirmo 
reizi un Vidzemes reģiona skatē 
Limbažos piedalījās 15 tautas 
mūzikas ansambļi un kapelas.

Amatas novadu skatē pār
stāvēja  “Drabešu muižas muzi
kanti”, – tautas mūzikas kapela 
ar vadītāju Tāli Karlsonu. 

un obligātajiem repertuāriem – 
mēs vienkārši dziedam! Mēs 
nesatraucamies, ja kāda nots 
aiziet šķībāk, kaut gan esam 
apņēmības pilni pilnveidot šo 
prasmi un kļūt ne tikai lustīgi, 
bet arī skanīgi. Otrkārt, mēs ne
baidāmies būt mazliet smieklīgi 
vai jocīgi, jo mēs savā būtībā 
esam ne tikai aizrautīgi dzie
dātāji, bet noteikti arī aktieri 
dvēselē. Un, ja tam vēl pieliek 
klāt negulētas naktis, šūdinot 
smieklīgus tērpus, sagādājot 
īpašus rekvizītus un pa visiem 
atrodot aizvien jaunus knifiņus 
šovam – kā gan mūs var neno
vērtēt?

Šādas uzvaras varbūt nav 
1. kategorija koru skatē vai 
ceļazīme uz Dziesmu svētkiem, 
taču tas ir mūsu kopīgi no
pelnītais prieks, gandarījums 
par paveikto. Nav jau tā, ka viss 
vienmēr iet gludi – arī mums 
ir visādi gājis un joprojām iet, 
taču mēs joprojām darīsim to, 
kas mums patīk – dziedāsim! 
Un, ja tev arī gribas nākt 
bariņā  – vienmēr esam atvērti 
jaunām balsīm un iedvesmām!
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Valda Miķelsone, 
direktores vietniece 
audzināšanas jomā

Starptautiskā dzimtās 
valodas diena Skujenes 
pamatskolā

21. februārī UNESCO at
zīmē Starptautisko dzimtās 
valodas dienu. Par godu šai 
dienai mūsu skolā notika Lielā 
glītrakstīšanas stunda un tika 
izveidota ābeču un seno skolas 
pierakstu izstāde.

Skolēni apgūst 
satiksmes noteikumus 

Februārī Skujenes pamatsko
las 1.–3. klases skolēni apmek
lēja Ceļu satiksmes drošības 
direkcijas organizēto satiksmes 
noteikumu nodarbību Vec
piebalgā. Speciālisti sniedza 
bērniem zināšanas par svarī
gākajiem ceļu satiksmes jautā

Februāris Skujenes 
pamatskolā

Lielā glītrakstīšanas stun
da apvienoja visus 1.–9. klases 
skolēnus. Skolēni darbā iesais
tījās ar lielu centību un rezultāti 
kopumā bija ļoti labi.

Konkursa kārtībā tika no
teikts labākais darbs katrā kla
sē: Jēkabs Šķerbergs (1. kl.), 
Rūdis Masaļskis (2. kl.), Santa 
Samanta Rone (3. kl.), Katrīna 
Liepiņa (4. kl.), Ritvars Beļēvičs 
(5. kl.), Dagnārs Kļaviņš (6. kl.), 
Normunds Lazdiņš (7. kl.), Elī
na Līva Pozņakova (8. kl.), Sen
dija Kolotiļina (9. kl.). 

Lielā glītrakstīšanas stunda Skujenes pamatskolā. Foto V. Miķelsone

Skujenes  pamatskolas skolēni vienā no četrām darba stacijām. 
Foto V. Miķelsone

Krists Lemešonoks,
Nītaures vidusskolas karjeras 
ministrs;
Santa Eglīte,
Amatas pamatskolas 
Ekopadomes priekšsēdētāja

14. februārī visā Latvijā no
risinājās Ēnu diena. Arī šogad 
vairāki mūsu novada skolu sko
lēni izmantoja iespēju iejusties 
kādas pašu izvēlētas profesijas 
pārstāvja darba ikdienā.

Stāsta Nītaures vidusskolas 
karjeras ministrs Krists Leme 
šonoks: “Arī Nītaures vidussko
las vecāko klašu skolēni – 10. un 
11. klases interesenti – Ēnu die
nā devās iepazīt savu “ēnu devē
ju” profesijas un darba ikdienu.

Šajā gadā Ēnu dienā no Nī
taures vidusskolas iesaistījās 14 
skolēni, kas bija nolēmuši ēnot 
dažādu profesiju pārstāvjus, 
piemēram, arhitektu, žurnālisti, 
loģistikas speciālistu, Zemes
sardzes bataljona komandieri, 
grāmatvedi, ceļojuma orga

nizatori u.c. Ēnu dienas laikā 
skolēniem bija iespēja iepazīt 
dažādu profesiju ikdienu, amata 
pienākumus un izaicinājumus, 
bija iespēja iegūt padomus par 
to, kur mācīties pēc vidussko
las absolvēšanas. Lielai daļai 
skolēnu “ēnu devēji” pat bija 
sagatavojuši dažādus darbus, 
kas viņiem jāpaveic: projektēt 
savu sapņu māju, saklāt galdu 
viesībām, palīdzēt dažādos bi
roja darbos. Ēnu diena ir lieliska 
iespēja vēl pirms mācību uzsāk
šanas augstskolā pārliecināties, 
vai šī nozare ir īstā, kurā skolēns 
vēlas veidot savu turpmāko kar
jeru. 

Ēnu diena Amatas novada skolās
26. februārī visi Nītaures vi

dusskolas skolēni, kas piedalījās 
Ēnu dienā, un arī citi skolas in
teresenti tikās, lai viens otram 
pastāstītu par jauno pieredzi, 
iepazīstinātu citus ar saviem se
cinājumiem, atskatītos uz Ēnu 
dienā iegūto.”

No Amatas pamatskolas Ēnu 
dienā piedalījās arī Santa Eglī
te  – 9.  klases skolniece, skolas 
ekopadomes priekšsēdētāja un 
skolēnu mācību uzņēmuma 
īpašniece: “Mani interesē ielu 
sporta un kultūras akti vitātes. 
Tāpēc pieteicos ēnot Raimondu 
Elbakjanu. Tikša nās ar Ghetto 
Games personību sākās Ghet-
to Games birojā Starta ielā 1. 
Tur mūs iepazīstināja ar Ghetto 
Games darbības programmu. 
Ēnošanas laikā  bijām Grīziņ
kalnā, kur atrodas aktivitāšu 
lau kums. Uz mūsu jautāju miem 
Raimonds Elbakjans atbildēja 
Ghetto Burger telpās pie Grī
ziņkalna. Diena bija piedzīvo
jumiem bagāta un interesanta.”

Kristīne Paisuma,
Drabešu Jaunās pamatskolas 
direktore

10.  martā Vidzemes retrītu 
centrā man bija tas gods dalīties 
pieredzē par alternatīvās izglītī
bas piedāvājumu mūsdienās un 
atbildēt uz vecāku jautājumiem: 
“Kā izvēlēties bērnam atbilstošu 
skolu?” 

Vārds “alternatīvs” ir citāds. 
Tātad citāda izglītība nekā 
“parastā”. Ko nozīmē lietotais 
apzīmējums “sistēmas skola”? 
Vecākiem, izvēloties kādu no 
alternatīvās izglītības piedāvā
jumiem, jābūt gataviem, ka viņi 
izvēlas ne tikai citādu skolu, bet 
arī citādu dzīvesveidu.

Alternatīvo skolu sistēmā 
centrā ir bērns, viņa darbība, ie
vērojot bērna psiholoģiskās un 
fizioloģiskās īpatnības, kur lie
la nozīme ir videi un svarīga ir 
pieaugušo loma. Tātad skolotā
ja loma – vai viņš ir tikai infor
mācijas devējs, vai konsultants, 
domubiedrs, sadarbības part

neris, kurš palīdz mūsu bērnam 
piedzīvot atklājumu – katru 
dienu!

Līdzās citiem runātājiem 
iepazīstināju vecākus ar dažā
diem alternatīvo skolu mode
ļiem, ar ko katrā no piedāvā
jumiem jārēķinās, “uz ko jābūt 
gatavam”, izdarot izvēli.

Atbildot uz jautājumiem, 
diskutējām par to, ar ko atšķiras 
“mājmācība” no “mājas apmācī
bas”. Vecāki tika iedrošināti, ka 
šis arī ir viens alternatīvs izglī
tības satura apguves veids. Tikai 
man ļoti gribas atgādināt: mīļie 
vecāki, izvēloties šo izglītības 
satura apguves ceļu, jādomā, 
kā papildus savam bērnam pa
līdzēt apgūt dažādas prasmes: 
1) spēju pārvarēt grūtības; 2) at
rast kopīgu valodu (ne ar vecā
ku, ne ar māsu/brāli); 3) būt 
patstāvīgam; 4) pārstāvēt sevi; 
5) risināt problēmas/ konflikt
situācijas. Ieteikums no manas 
puses – gadījumā, ja tiek izvē
lēta mācīšanās mājās, domāt, kā 
bērns var piedalīties projektos, 

to prezentācijās, komandu dar
bā.

Tāpat arī klātesošie tika ie
pazīstināti ar Drabešu Jaunās 
skolas koncepciju. Tā ir kopie
nas skola – daudzfunkcionāls 
izglītības centrs, kurā var iegūt 
formālo, neformālo, interešu 
un mūžizglītību, kurā mācību 
resurss ir apkārtējā vide un ap
kaimes resursi. Skolas profila 
virzieni – vides izglītība un pro
fesionālās darba prasmes, t.sk., 
tradicionālo arodu apguve. Pa
pildus skolā tiek realizēta per
sonīgās līderības programma. 
Skola ar Amatas novada pašval
dības atbalstu ir ieguvusi jaunu 
“seju” – telpas ir sakoptas, vide 
tāda, kurā katrs jutīsies gaidīts 
un iedrošināts!

Paldies Vidzemes retrītu 
centram par tik aktuālu forumu 
“Alternatīvas mācību metodes 
bērniem”. Paldies visiem dalīb
niekiem par pozitīvu gaisotni 
un gatavību būt līdzatbildīgiem.

Svarīgi, lai būtu iespēja izvēlēties

jumiem. Satiksmes drošību uz 
lauku ceļiem un pilsētas ielām 
varēja apgūt, piedaloties spēlēs 
un atraktīvos notikumos, kā arī 
uzlūkojot vizuālos materiālus, 
kas tika pasniegti sākumklašu 
bērniem saistošā veidā.

 Noslēgumā mazajiem tika 
balvas un atzinības raksti, kā arī 
darba lapa zināšanu nostiprinā
šanai klasē vai mājās.
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Šķiet, ka vēl tikko mūsu bērni lika lielās skolas somas ple
cos un devās savā pirmajā skolas dienā. Tādi mazi, mazliet 
sabijušies, bet zinātkāri un jauniem piedzīvojumiem gatavi. 

Vēls 16.  februāra vakars, ārā tumsa un gaiss vēss, mēs 
visi – pirmklasnieki, vecāki, brāļi, māsas, vecvecāki, tantes, 
onkuļi – pošamies uz skolu. Saķer galvu un brīnies, mūsu 
pirmklasniekiem skolā jau simtā diena!

“Visi mēs prieka pilni nākam te…” ar šādiem dziesmas 
vārdiem Amatas pamatskolas 1. klases skolēni un audzinā
tāja ieskandināja 100. dienas koncertu, ko skolotāja dēvēja 
par kopā būšanas un darbošanās stundu. 

Bērni kopā ar skolotāju iepriecināja mūs ar skanīgām 
dziesmām un teatrāliem dzejoļiem. Bija izstāde no mājās, 
kopā ar ģimeni, gatavotām simts lietām. Ko nu katrs bija 
izdomājis – simts saldējuma kociņi izveidoti par lielu simt
nieku, simts pogas savērtas krellēs, simts pogas salipinātas 
uz puķu podiņa, simts pudeļu korķīši, simts bumbulīšu spil
vens un tā vēl varētu turpināt. Kopīgā darbošanās un gata
vošanās mājās ar to nebeidzās, mēs kopā ar bērniem rakstī
jām dzejoli par godu svētkiem. Cik ļoti radošas ģimenes, cik 
skaisti visiem bija izdevies!

Ģimeņu gatavotie priekšnesumi un aktivitātes bija pasā
kuma jautrākais brīdis. Nu bērni varēja lustēties un spēlēt 
spēles kopā ar visiem. Liels radošums!

Skolotāja Sanita bija parūpējusies par aktivitātēm, lai ne 
brīdi nebūtu garlaicīgi un nevienam nebūtu iespēja sēdēt 
malā un skumt. 

Laiks 100. dienas vakarā paskrēja nemanot. Tas ir rā
dītājs, cik kopā pavadītais laiks bija jautrs, aktīvs un piln
vērtīgs. Bērnu smaidi un mirdzošās acis ir tas, kas mums, 
vecākiem, ir vissvarīgākais svētkos un ikdienā. Paldies sko
lotājai Sanitai par svētkiem! Paldies par rūpēm mūsu bērnu 
ikdienā! 

Adrijas un Karlīnes mammas 
Gita Jonase un Kristīne Rozīte

Aija Pundure,
skolotāja

Mēneša sākumā skolā uzņē
mām Tīnūžu pamatskolas iz
glītojamo līdzpārvaldes un eko
padomes skolēnus. Viesi vēlējās 
iepazīties ar skolas pieredzi, lai 
iegūtu zaļo Ekoskolu karogu. 
Nodarbības sākām vēsturiskajā 
skolas ēkā Dolēs, kur vēl apska
tāms ekoskolu programmas tēmu 
koks. Paviesojāmies Melānijas 
Vanagas muzejā. Atgriezušies 
skolā, kopā ar mūsu skolas vides 
līderēm  Santu Eglīti un Viktoriju 
Vildiņu prezentējām skolas darbu 
Ekoskolu programmā.  Viesiem 
bija iespēja darboties ūdens  ek
sperimentu darbnīcā, kuru vadīja 
dabaszinību skolotāja Sanita Bēr
ziņa. Tikšanās noslēdzās Cecīļu 
dabas takās, kurp Tīnūžu skolē
nu grupu aizveda skolotāja Viola 
Griba.

Savukārt 23. un 24.  februārī 
Babītes vidusskolā notika Eko
skolu Ziemas forums. Mūsu 
skolu tajā pārstāvēja skolnieces 
Santa Eglīte, Diāna Mizga un 
skolotāja Aija Pundure. Par to 
stāsta 6.  klases skolniece Diāna 
Mizga: “Foruma programma bija 
daudzveidīga, piesātināta, izglī
tojoša un interesanta. Jauniešiem 

bija iespēja piedalīties sadarbības 
un iepazīšanās spēlēs, apmeklēt 
daudzveidīgas izzinošas nodarbī
bas. Ļoti patika nakts trasīte, kurā 
piedalījāmies jautrās aktivitātēs 
mežā. Vakara programmu veidoja 
Improvizācijas teātra dalībnieki, 
kuri par teātra un jautrības vei
dotājiem padara  skatītājus, ļaujot 
viņiem iesaistīties improvizācijas 
etīdēs. Neizpalika filmu vakars, 
nakts disenīte un baseins. Rīts 
sākās ar jautru un dzīvespriecīgu 
rīta rosmi. Dienas nodarbības  – 
lekcijas  bija par vides aizsardzī
bas aktualitātēm. Kopumā tika 
piedāvātas 11 darbnīcas. Katrs 
dalībnieks  apmeklēja 6 sev vis
vairāk interesējošas nodarbības. 
Tēmu piedāvājums plašs: kā ga
tavot veselīgus našķus – trifeles, 
karstmaizītes no jūras kāpostiem, 
pašiem gatavot zobu  pastu, mā
cīties argumentēt, sargāt un kopt 
kokus, uzzināt par videi draudzī
gu ekonomiku. Ar nepacietību 
gaidu vasaras forumu Ventspilī!” 

Par dzīvespriecīgu un jaunu 
sadarbības formu veidojošu pa
sākumu uzskatām 6 vēsturiskā 
Cēsu rajona ekoskolu seminā
ru – domnīcu. Semināru rīkojām, 
lai atzīmētu mūsu skolas 15 gadu 
darbību Ekoskolu programmā. 
Ciemiņi piedalījās  vides mācī

bu stundās informātikā, latviešu 
valodā, ķīmijā un matemātikā. 
Saistošu un izglītojošu nodarbī
bu domnīcas dalībniekiem bija 
sarūpējusi ZAAO vides izglītības 
speciāliste Ieva Freimane, stāstot, 
prezentējot un praktiski mācot 
mums par klimata pārmaiņām, 
rosinot  pilnveidot atbildību par 
vidi. Katra skola dalījās pieredzē, 
izklāstot  savus labās prakses pie
mērus. Praktisku darbnīcu “Sveču 
gatavošana” vadīja  Santa Eglīte – 
skolas ekopadomes priekšsēdētā
ja un skolēnu mācību uzņēmuma 
īpašniece. Semināra noslēgumā 
visi kopā izstrādājām turpmākās 
sadarbības projektu.  

Uzņemto ciemiņu skaitam 
piepulcinām arī Jaunmārupes pa
matskolas sākumskolas pedagogu 
delegāciju. Viesi ar interesi ap
skatīja skolas telpas, priecājās par 
daudzveidīgo materiāli tehnisko 
nodrošinājumu. Galvenais mār
upiešu  viesošanās iemesls bija 
ekoskolu programmas darbības 
izzināšana.

Ikviena ciemiņa viesošanās 
skolā un pieredzes apmaiņa  mūs 
bagātina, spēcina un iedvesmo! 
Esam atvērti sadarbībai un  darba 
formu dažādībai.

Februāris Amatas pamatskolā – 
ciemiņu un ciemošanās laiks

Klāt ir lielā svētku 
diena – 100. diena!

Ēriks Bauers 
sporta metodiķis

Februāra vidū norisinājās 
novadu skolu jauniešu florbola 
čempionāta 4. posms, kas tika 
izspēlēts Zaubes sporta centrā. 
Starp sešām komandām, aizva
dot grupu turnīru, šoreiz vis
labāko sniegumu demonstrēja 
Līgatne, kuri punktu pazaudēja 
tikai pret Nītaures florbolistiem 
un ieņēma pelnītu 1. vietu. Otrā 
vieta Zaubei, trešā vieta Ama
tai, bet kā beidzamie izslēgšanas 
spēlēs iekļuva Krimulda. Turnīrs 
šoreiz neveiksmīgs izvērtās nī
tauriešiem un Zaube2 florbolis
tiem, kuriem šoreiz jāsamierinās 
ar attiecīgi 5. un 6. vietu. 

Izslēgšanas spēles pārstei
gumu sarūpēja Krimulda, kuri 
pusfinālā pēcspēles metienu sē
rijā ar 2:1 pārspēja teicami spē
lējušos līgatniešus. Savukārt ot
rajā pusfinālā tikās “Zaube” pret 
“Amatu, šoreiz sagraujot Amatu 
ar 8:0, tādējādi revanšējoties par 
piedzīvoto zaudējumu iepriek
šējā posmā Krimuldā. Spēlē par 
trešo vietu nūjas krustoja “Lī
gatne” pret “Amatu”. Lai arī spēle 
izvērtās līdzīga, tomēr pārāki ar 
rezultātu 4:2 izrādījās līgatnieši, 

Ēriks Bauers,
sporta metodiķis

Pēc veiksmīgi aizvadītā regulārā turnīra, kurš tika noslēgts 
augstajā 3. vietā, kas ir arī komandas augstākais sasniegums 
līdz šim, sezonas turpinājums izvērtās ļoti neveiksmīgs. Jan
vāra beigās mūsu novada florbola komanda uzsāka play off 
turnīru jeb izslēgšanas spēles, kur pretī stājās nomināli vājāks 
pretinieks “Brenguļi”, kas regulāro sezonu noslēdza tikai 6. vie
tā. Ņemot vērā faktu, ka “Amata” abās tikšanās reizēs uzvarēja 
Brenguļus, nekas neliecināja par sacensību katastrofālo iznā
kumu. Ja pirmajā spēlē tika izlaists drošs pārsvars no rezultāta 
7:4 uz 7:7 un spēle noslēdzās neizšķirti, tad otrajā tikšanās reizē 
vairs nevarēja palīdzēt vairāki komandas līderi un tika piedzī
vots sāpīgs zaudējums 2:4, pēdējos vārtus Brenguļiem gūstot 
jau tukšos vārtos. Zaudējums Brenguļiem nozīmēja, ka koman
dai būs jācīnās par 5. – 8. vietu. 

“Amata” savu godu nācās aizstāvēt, vispirms spēkojoties ar 
“Maribu”. Ja pirmajā spēlē izdevās izcīnīt salīdzinoši vieglu uz
varu 6:4, tad otrajā uzvarētāju nācās noteikt jau pagarinājumā, 
kur izšķirošo metienu izdevās veikt Laurim Skrastiņam. Uzvara 
Amatai ļāva cīnīties par 5. vietu, kur pretinieks bija  “SK Fono”, 
kam šī sezona arī izvērtās pagalam neveiksmīga. Pirmo spēli 
pārliecinoši uzvarēja SK Fono – 8:1, tad atbildes spēlē Amata 
neatstāja cerības Fono florbolistiem – 8:5. Piektās vietas likteni 
atkal nācās noteikt papildlaikā, kurā veiksme uzsmaidīja Fono 
komandai, precīzu metienu izpildot Markusam Rozītim, Fono 
komanda ieņēma 5. vietu, bet Amatai jāsamierinās ar 6. vietu 
un rūgtumu sajūtu par aizvadīto sezonas izskaņu. Par koman
das vērtīgāko spēlētāju atzina Uldi Zeili, kurš šosezon guva čet
rus vārtus un atdeva astoņas rezultatīvas piespēles. 

Zaubes florbolisti uzvar 4. posmu un 
nostiprinās turnīra vadībā

četrus vārtus gūstot Angusam 
Mārtiņjēkabam. 

Fināla spēlē starp komandām 
“Zaube” un “Krimulda” izvērtās 
ļoti līdzīgi. Vispirms vadībā 
Zaubi izvirzīja Guntis Knēts 1:0, 
tad rezultātu izlīdzināja Ernests 
Veinbegs 1:1, bet pēdējā minūtē 
ar precīzu metienu izcēlās 
Armands Maksimovs, kas ļāva 
Zaubei svinēt laimīgu uzvaru. 

Kopvērtējuma līderi ir “Zau
be” ar 55 punktiem, otrajā vietā 
“Krimulda” – 43 punkti. Nāka
majos divos posmos spraiga cīņa 
par sudraba un bronzas meda
ļām solās būt starp komandām 
“Līgatne”, “Nītaure” un “Ama

ta”, kuriem attiecīgi ir 33, 32 un 
31 punkts. Uz turnīra lejasgalu 
noslīdējusi Skujene, kurai ir 19 
punkti, bet Zaube2 iekrājusi 10 
punktus. 

Turnīra rezultatīvākie 
spēlētāji: 

1. Armands Maksimovs 
(Zaube1)– 45 punkti,

2. Edžus Mellēns (Zaube1) – 
31 punkts,

3. Rodrigo Lupulovs 
(Krimulda) – 25 punkti,

4. Verners Rudens (Nītaure) – 
24 punkti,

5. Ritvars Poikāns (Amata) – 
19 punkti.

Florbola komanda “Amata” 
paklūp izslēgšanas spēlēs 
un noslēdz sezonu 6. vietā
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Sanda Salmiņa,
Amatas novada pašvaldības
Āraišu arheoloģiskā parka
muzeja pedagoģe

Sestdien, 31. martā, pulksten 
12.00 Āraišu arheoloģiskajā 
parkā notiks gatavošanās Liel
dienām – “Lieldienas jau rīt!” 

Šogad Āraišu arheoloģiskajā 
parkā kopīgi apgūsim prasmes 

Amatas novada kausu 
hokejā izcīna “HK Cēsis”

Ēriks Bauers,
sporta metodiķis 

18. februārī Nītaures hoke
ja laukumā kūsāja īsts hokeja 
un sacensību gars, kas pulcēja 
desmit komandas no Amatas, 
Līgatnes, Cēsu, Pārgaujas, Prie
kuļu, Mālpils, Ogres un Rīgas 
reģiona. Turnīrā startēja arī 
pērnās sezonas čempioni “HK 
Mālpils”, kuri bija ieradušies ti
kai ar vienu domu – aizstāvēt 
savu čempionu godu. 

Sacensības tika izspēlētas di
vās kārtās: grupu turnīrs un iz
slēgšanas spēles, katras grupas 
četrām labākajām komandām 
iekļūstot izslēgšanas turnīrā. 
Komandas tika sadalītas divās 
apakšgrupās. A grupā spēlē
ja komandas “Mālpils”, “Dūži”, 
“HK Pārgauja”, “2L Piena” un 
“Fire Fly”, bet B grupā tikās “HK 
Kamikadzes”, “Mežabrāļi”, “HK 
Cēsis”, “Ledus lāči” un “Alsko
hols”. 

Grupu turnīra spēles jau 
parādīja, ka vāju komandu nav 
un neviens punktus neatdos. 
A  grupā pirmo vietu izcīnīja 
“HK Pārgauja”, kura, pateicoties 
labākai vārtu attiecībai, aiz se
vis atstāja “2L piena” hokejistus 
no Zaubes. Tikai 3. vieta grupā 
pērnajiem čempioniem “Māl
pils”, bet ceturtā vieta komandai 
“Dūži” no Līviem. Šoreiz bez 
izslēgšanas spēlēm nācās palikt 
komandai “Fire Fly”. Savukārt 
interesanta situācija izveidojās 
B grupā. Negaidīti uzvaru iz
cīnīja “Ledus lāči” no Zaubes, 
otrajā vietā ierindojās “HK Cē
sis”, kuriem vēl pirms izšķirošās 
grupu spēles zaudējuma gadīju
mā draudēja palikšana pēdējā 
vietā, bet uzvara dotu pat 2. vie
tu. Cēsniekiem izdevās sakārtot 
savu spēli un ar rezultātu 3:1 
pārspēt komandu “Alskohols”. 
Trešo vieto B grupā ieņēma 
“HK Kamikadzes”, bet kā bei
dzamie play off turnīrā iekļuva 
jau pieminētie “Alskohols”, aiz 
borta atstājot ”Mežabrāļus” no 
Līgatnes. 

Izslēgšanas spēles jeb ceturt

daļfināls sākās ar “HK Pārgauja” 
uzvaru 4:1 pret “Alskohols”. Otrā 
spēle solīja lielu intrigu, jo tikās 
čempioni “Mālpils” ar  “HK Cē
sis”. Pamatlaikam noslēdzoties 
ar 2:2, tika izpildīta pēcspēles 
metienu sērija, kur izšķirošo 
“bullīti” ar teicamu plaukstas 
metienu realizēja Andris Ve
gards Ontužāns, aizsūtot čem
pionus mājās. Otrā ceturtdaļfi
nāla  play off zarā tikās “Ledus 
lāči” pret komandu “Dūži”, kur 
pēdējā minūtē uzvaru izrāva 
“Ledus lāči” 1:0. Noslēdzošajā 
ceturtdaļfināla spēlē tikās “2L 
Piena” jaunieši ar pieredzējuša
jiem “HK Kami kadzes”. Šoreiz 
kamikadzes negribēja pieļaut 
pagājušā gada kļūdu, kad izkri
ta jau sacensību pirmajā kārtā. 
Ātri gūstot vārtus, noturēja mi
nimālu uzvaru ar rezultātu 1:0. 

Pirmajā pusfinālā tikās “HK 
Pārgauja” un “HK Cēsis”, kuri 
arī ikdienā krusto nūjas Vidze
mes čempionātā hokejā. Šoreiz 
pārāki izrādījās cēsnieki 2:0, bet 
kamikadzes salīdzinoši viegli 
ar tādu pašu rezultātu pārspēja 
“Ledus lāčus”. 

Spēlē par bronzas medaļām 
sāpīgu neveiksmi piedzīvoja 
“HK Pārgauja”, kura gandrīz 
visu spēli kontrolēja ripu, tomēr 
12 sekundes līdz pamatlaika 
beigām neveiksmīgi atsita ripu 
vārtu priekšā, kur pie tās visāt
rāk piesteidzās “Ledus Lāču” 
spēlētājs Matīss Mūrnieks un 
guva uzvaras vārtus. 

Finālā tikās “HK Cēsis” pret 
“HK Kamikadzes”. Intrigu šai 
spēlei piedeva vēl tas, ka grupu 
turnīra abas komandas spēlēja 
neizšķirti 1:1, kas solīja aizrau
jošu cīņu laukumā. Cēsiniekiem 
izdevās ātri izvirzīties vadībā, 
precīzi metot Lukstiņam un 
Ontužānam 2:0, bet tad Māris 
Zariņš rezultātu ātri samazinā
ja līdz minimumam 2:1. Mačā 
pēdējās minūtes cēsniekiem 
izdevās sekmīgi aizstāvēt savus 
vārtus neieņemtus un svinēt 
uzvaru. Otro Amatas novada 
kausu hokejā izcīna “HK Cēsis”! 

ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS PARKS 
AICINA IEŠŪPOT LIELDIENAS

un zināšanas, lai nākamajā die
nā visu Lieldienām nepiecieša
mo varētu sarūpēt paši, īpašu 
uzmanību pievēršot šūpolēm. 

Pasākuma dalībniekiem būs 
iespēja piedalīties šūpoļu gata
vošanā un uzstādīšanā parka 
teritorijā. Tiks veidotas dažā
da veida šūpoles, kas uzstādā
mas atkarībā no katra vēlmēm 
un iespējām un izmantojamas 

gan maziem un bailīgiem, gan 
augstas šūpošanās cienītājiem. 
Uzstādītās šūpoles parka teri
torijā būs pieejamas visu Liel
dienu laiku un ikviens aicināts 
tās izmantot svētku gaitā. Tā kā 
šūpoļu darināšana ir interesan
tāka vīriem, sievas un bērni tiks 
aicināti  veidot dekorus mājai 
un šūpolēm. Visiem kopā būs 
iespēja dzirdēt un iemācīties 
Lieldienu dziesmas un rotaļas 
kopā ar folkloras kopu “Ore”. 
Turpināsim arī iepriekšējā gadā 
aizsākto tradīciju bērnu prie
kam – olu medības parka teri
torijā. Arī šogad būs paslēptas 
dažāda materiāla, garšas un pie
lietojuma olas, kuru veiksmīgie 
atradēji būs ieguvuši papildinā
jumu savu svētku svinēšanai. 

Pasākums notiks Āraišu ar
heoloģiskā parka teritorijā, 
Drabešu pagastā, Amatas no
vadā. Ieeja parkā pieaugušajiem 
2 EUR, studentiem, pensionā
riem, skolēniem 1 EUR, ģime
nes biļete 4 EUR, bērniem līdz 
7 gadu vecumam – bez maksas. 

Vairāk informācijas meklē
jiet www.facebook.com/Araisu
Ezerpils, www.amatasnovads.lv

Amatas novada pašvaldības nodaļa 
“Āraišu arheoloģiskais parks”
aicina darbā uz noteiktu laiku 

APMEKLĒTĀJU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTU – KASIERI
Galvenie amata pienākumi:
•	sniegt	vispusīgu	un	precīzu	informāciju	interesentiem	par	tūrisma	iespējām	Āraišu	arheolo

ģiskā parka teritorijā, apkārtnē, Amatas novadā un Vidzemē;
•	veikt	ieejas	biļešu	tirdzniecību,	veikt	skaidrās	naudas	un	bezskaidrās	naudas,	izmantojot	karšu	

terminālu, iekasēšanu no  apmeklētājiem un iemaksu pašvaldības norēķinu  kontā;
•	veikt	Āraišu	arheoloģiskā	parka	apmeklētāju	statistikas	uzskaiti;
•	pieņemt	un	koordinēt	pasūtījumus	programmām,	ekskursijām,	pasākumiem,	ievadīt	tos	kopē

jā sistēmas datu bāzē.

Prasības amata pretendentiem:
•	mata	pienākumu	pildīšanai	nepieciešama	vispārējā	vai	profesionālā	vidējā	izglītība,	var	būt	

nepabeigta augstākā izglītība, vēlams – tūrisma jomā;
•	darba	pienākumos	ietilpst	svešvalodu	lietošana,	vēlamas	ļoti	labas	vismaz	divu	svešvalodu	

zināšanas;
•	labas	komunikācijas	prasmes,	atbildīgums	un	precizitāte;
•	labas	iemaņas	darbā	ar	datoru	un	citu	biroja	tehniku;
•	pašiniciatīva;
•	prasme	racionāli	organizēt	savu	darbu;
•	darba	pieredze	līdzīgā	amatā	tiks	uzskatīta	par	priekšrocību.

Piedāvājam:
•	aizraujošu	darba	vidi;
•	summēto	darba	laiku;
•	iespēju	 profesionāli	 pilnveidot	

savas zināšanas;
•	mēnešalgu	 EUR	 473,00	 pirms	

nodokļu nomaksas;
•	sociālās	garantijas.

Pretendents aicināts CV un motivācijas vēstuli 
līdz 2018. gada 21. martam iesniegt:
•	 sūtot	pa	pastu	vai	personīgi	Amatas	novada	pašvaldība,	

“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV4101; 
•	 sūtot	elektroniski	uz	epastu	

amatasdome@amatasnovads.lv 
vai jolanta.sausina@amatasnovads.lv.

 Tālrunis uzziņām  28002237.

Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums nomā lauksaimniecības zemi Amatas novadā. 
Piedāvā stabilu ilgtermiņa sadarbību, izdevīgus nosacījumus un godīgu attieksmi. 
Var pārņemt bioloģiskās lauksaimniecības saistības.  Tālrunis: 29119732

https://www.facebook.com/AraisuEzerpils/
https://www.facebook.com/AraisuEzerpils/
http://www.amatasnovads.lv
mailto:amatasdome@amatasnovads.lv
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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. aprīlim, sūtot uz epastu amatasavize@amatasnovads.lv.                 Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.
Paldies visiem, kuri iesaistījās šī izdevuma tapšanā!

Sveicam
marta jubilārus!

Amatas novadā mūžībā 
aizgājuši

SVEICAM NOVADĀ DZIMUŠOS 
UN VIŅU VECĀKUS!

15. 
martā

Veselīgas vingrošanas nodarbības Zaubē, 
Zaubes kultūras namā no plkst. 18.00 līdz 19.00

20. 
martā

Vingrošanas nodarbību cikls senioriem un citiem 
interesentiem 
Amatas kultūras centrā Ģikšos no plkst. 17.00 līdz 18.00

Veselīgas vingrošanas nodarbības “Ausmās” 
Amatas novada pašvaldības ēkā no plkst. 18.00 līdz 19.00

22. 
martā

Veselīgas vingrošanas nodarbības Zaubē, 
Zaubes kultūras namā no plkst. 18.00 līdz 19.00

23. 
martā

Nodarbība par emocionālo veselību un tās veicināšanu 
Ieriķos, Ieriķu Sabiedriskajā centrā no plkst. 17.00 līdz 
19.00. Nodarbību vadīs pasniedzēja Iveta Aunīte. 
(Šādas nodarbības tiks īstenotas visos Amatas novada 
pagastos no aprīļa līdz maijam, plašāka informācija 
Amatas novada mājaslapā www.amatasnovads.lv)

27. 
martā

Vingrošanas nodarbību cikls senioriem un citiem 
interesentiem 
Amatas kultūras centrā Ģikšos no plkst. 17.00 līdz 18.00

Veselīgas vingrošanas nodarbības “Ausmās” 
Amatas novada pašvaldības ēkā no plkst. 18.00 līdz 19.00

29. 
martā

Veselīgas vingrošanas nodarbības Zaubē, 
Zaubes kultūras namā no plkst. 18.00 līdz 19.00

3. 
aprīlī

Vingrošanas nodarbību cikls senioriem un citiem 
interesentiem 
Amatas kultūras centrā Ģikšos no plkst. 17.00 līdz 18.00

Veselīgas vingrošanas nodarbības “Ausmās” 
Amatas novada pašvaldības ēkā no plkst. 18.00 līdz 19.00

5. 
aprīlī

Veselīgas vingrošanas nodarbības Zaubē, 
Zaubes kultūras namā no plkst. 18.00 līdz 19.00

10.
aprīlī

Vingrošanas nodarbību cikls senioriem un citiem 
interesentiem 
Amatas kultūras centrā Ģikšos no plkst. 17.00 līdz 18.00

Veselīgas vingrošanas nodarbības “Ausmās” 
Amatas novada pašvaldības ēkā no plkst. 18.00 līdz 19.00

12.
aprīlī

Veselīgas vingrošanas nodarbības Zaubē, 
Zaubes kultūras namā no plkst. 18.00 līdz 19.00

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

*Pasākumi tiek īstenoti ESF projekta 
nr. 9.2.4.2/16/I/007 ietvaros un ir 
apmeklējami bez maksas.

PALDIES!  Ne parastajā, bet sirds valodā vēlos to teikt
Nītaures kluba vadītājai LARISAI ŠTEINEI par atsaucību un 

līdzcilvēku vēlmju uzklausīšanu kultūras darbā.
Nītauriete  Dzidra Medvedjeva

Amatas pagastā:
Ausma Brūna – 90 gadi,
Ilga Jansone – 87 gadi,
Anna Zelča – 83 gadi,
Jānis Gasiņš – 70 gadi

Drabešu pagastā:
Oļģerts Rīders – 88 gadi,
Gunārs Pētersons – 85 gadi,
Anna Stepanova – 83 gadi,
Leontīne Brakovska – 83 gadi,
Ilga Dzidra Mūrniece – 82 gadi,
Otīlija Leitāne – 81 gadi,
Vija Veronika Vijupe – 80 gadi,
Jānis Ciganskis – 80 gadi,
Marija Zariņa – 75 gadi,
Ronalds Rikvuds – 75 gadi,
Jānis Ojārs Vaskis – 75 gadi

Nītaures pagastā:
Klaudija Medvedjeva – 92 gadi;
Zinaida Smirnova – 89 gadi;
Lucija Ozoliņa – 82 gadi

Skujenes pagastā:
Anna Ausma Konovalova – 83 gadi,
Velta Biruta Bundzeniece – 80 gadi,
Broņislava Avsjukeviča – 80 gadi

Zaubes pagastā:
Millija Veronika Mellēna – 97 gadi,
Dzidra Ozoliņa – 90 gadi,
Viktors Ozols – 86 gadi,
Līvija Meijere – 82 gadi,
Ruta Liepiņlauska – 80 gadi,
Elikonida Bajāruna – 75 gadi

Amatas pagastā
Renāte Virskule
Drabešu pagastā
Renārs Veitners

Amatas pagastā
Joahims Šultheiss

(02.05.1957.–21.02.2018.)
Austra Millija Rudzīte

(15.05.1923.–08.03.2018.)

Drabešu pagastā
Vasilijs Stepaņenko 

(02.07.1953.–16.01.2018.)
Jadviga Bļase 

(26.12.1925.–02.03.2018.)
Aiva Brahmane 

(07.12.1970.–03.03.2018.) 

Nītaures pagastā
Līga Špilnere 

(11.08.1944.–10.02.2018.)
Franciska Regute 

(28.10.1921.–17.02.2018.)

Nītaures pagastā
Anna Lauska
Helēna Cirse
Olivers Menģels

Taiga Krūmiņa,
Amatas kultūras centra pasākumu organizatore

Laiks sarosīties mazajiem dziedātājiem, jo pavisam drīz būs 
pienācis Lieldienu laiks. Tas nozīmē, ka jāieskandina balsis, 
jāatkārto mīļāko dziesmu vārdi un japiesakās mazo dziedātāju 
konkursam Amatas novada “Cālis 2018’’, kurš šogad notiks 
2. aprīlī.

Konkursam jāsagatavo divas dziesmas pēc brīvas izvēles.
Piesakoties konkursam, jānosauc:
•	mazā	dziedātāja	vārds,	uz	vārds,	vecums
•	izpildāmo	dziesmu	nosau	kums,	teksta	autors,	kompo	nists.
•	muzikālā	pedagoga	vārds,	uzvārds.
Pieteikšanās līdz 27. martam pa tālruni 28624831.
Uz tikšanos Amatas kultū ras centrā 2. aprīlī plkst. 11.00 

konkursā Amatas novada “Cālis 2018’’!

Klāt mazo “Cāļu” laiks

Nodarbības Drabešu muižas 
Amatu mājā 2018. gada 1. pusgadā

Nodarbība Vadītājs Laiks Diena
Aušana Rudīte Platā 18.00 Otrdiena
Keramika Einārs Dumpis 18.00 Piektdiena
Filcēšana Inese Jansone 18.00 28. martā

Tekstilmozaīka Dita Ziemele 18.00 2 x mēnesī: katru 
otro trešdienu

Radošo darbu 
studija

Kristīne 
Grimma 19.00 3 x mēnesī 

otrdienās

Vakarēšana ar 
stāstnieci Sanda Salmiņa 18.00

Katra mēneša 
pirmajā otrdienā: 
3. aprīlis, 8. maijs

Tautas mūzikas 
instrumenti. Kokle Rasa Roze 11.00 2x mēnesī: katru 

otro sestdienu
Tautas mūzikas 
kapela “Drabešu 
muižas muzikanti”

Tālis Karlsons Svētdiena 

Folkloras kopa 
“Ore” Inese Roze Svētdiena 

Ādas pastalu 
gatavošana 
(pieteikšanās obligāta)

Agrita Krieviņa 11.00 17. marts

Zaubes pagastā
Jānis Stumps
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