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 PASĀKUMU KALENDĀRS

18. 
maijā

Jauniešu radošo vakaru cikla noslēdzošais pasākums: 
“Muzejs stāstīja un stāstīs”
Kopīgi veidota ekspresizstāde, Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja programma “Seno lietu pasaule”,  dziesminiece 
Agrita Gruzdiņa.
Āraišu arheoloģiskais parks, plkst. 18.00

19.
maijā

“Leģendas sākas Āraišos” Nacionālo parku dienas un 
Muzeju nakts ietvaros
Visu dienu no plkst. 10.00 līdz pusnaktij dažādās vietās 
Āraišos. Plašāks pasākumu apraksts 7.l pp.
Amatierteātra “TAKA’’ 15 gadu jubilejas pasākums
Amatas kultūras centrs, plkst. 18.30

24.
maijā

ANMMS  mācību gada noslēguma “Pavasara koncerts”
Piedalās skolas audzēkņi un pedagogi. 
Amatas novada mūzikas un mākslas skola Ieriķos, plkst. 
18.00

25.
maijā

ANMMS mācību gada noslēguma “Pavasara koncerts – 
izlaidums”. Piedalās skolas audzēkņi un pedagogi
Nītaures kultūras nams plkst. 19.00

26.
maijā

Eksperimentālās mākslas un mūzikas festivāls
Krāmu un seno lietu muzejs Skujenē, plkst.13.00

Skujenes deju kolektīva 25 gadu jubileja,
Skujene, 17.00

Zaļumballe ar grupu “Tilts”
Skujene, plkst. 22.00

31. 
maijā

Bērnu un jauniešu festivāls “Taureņu vasara 2018”
Nītaures kultūras nams, plkst. 13.00

Kinofilma “Baltu ciltis”
Zaubes kultūras nams, plkst. 19.00, biļete 1 EUR

14.
jūnijā

Piemiņas brīdis pie Svētakmens,
nacionālās kino balvas Lielais Kristaps saņemšana,
vienīgā politiski represēto vīru kora Latvijā  
“Baltie bērzi” uzstāšanās
Melānijas Vanagas muzejs, plkst. 17.00

16.
jūnijā

Zaļā brīvdiena Āraišos
Āraišu arheoloģiskais parks, no plkst. 12.00, biļešu cenas 
skatīt rakstā.

20.
jūnijā

Jāņu ielīgošana un pašvaldības ēkas “Ausmas” vēstures 
atklāšana
Amatas novada pašvaldības ēkā “Ausmas” un to tuvumā 
17.00 (pēc domes sēdes).  Aicināti visu pagastu iedzīvotāji!

Eksperimentālās 
mūzikas un mākslas 

festivāls Skujenē 
jau 26. maijā!

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Jolanta Sausiņa, 
Āraišu arheoloģiskā parka 
vadītāja

Vasaras pasākumu plāns Lat
vijas simtgadē ir ļoti bagātīgs, 
pat pārpilns. Tomēr  saviem no
vadniekiem iesakām jau laikus 
ieplānot vēl vienu datumu  – 
16.  jūnijā visu dienu jau otro 
gadu pēc kārtas Āraišos notiks 
brīvdabas pasākums “Zaļā brīv
diena”, kas šogad iekļauts Latvi
jas simtgades festivālā “Latvijas 
Goda aplis”. 

Zaļā brīvdiena aicina visus, 
kam patīk atpūta brīvā dabā. Te 
notiks dažādas meistarklases, 
būs dzirdami pieredzes stāsti 
– ārstniecības augu brīvdabas 
ekspozīcija, ārstniecības un 
ēdamo augu brīvdabas semi
nārs (lektori – Artūrs Tereško, 
Uldis Millers, Anta Kuče-
re), botāniskais pārgājiens pa 
Āraišu apkārtni  – ārstniecības 
augu iepazīšana – ar zāļu sievu 
Līgu Eglīti, dažādi pārsteigu
mi no Gundegas Skudriņas 
komandas, tekstilmākslinieces, 
audējas, dabas zālīšu pazinē
jas Anneles Slišānes meistar
darbnīca, augu krāsošanas 
meistardarbnīca ar apģērba 
un tekstiliju mākslinieci Aneti 
Karlsoni, bērza tāšu pīšanas 
meistardarbnīca ar tautas daiļa
mata meistari Vizmu Zvirbuli, 
zāļu un ziedu paklāja veidoša
na Goda saimnieku cildināša
nai (vainagu pīšanas darb nīca), 
pirts slotu gatavošanas meistar
darbnīca, “Izzini mežu” meis
tardarbnīca, darbosies Zaļais 
tirdziņš  – Amatas novada (arī 
apkārtējo kaimiņu novadu) mā
jražotāju un amatnieku darinā

jumu tirgus, ezera ekskursijas 
ar plostu, Āraišu arheoloģiskā 
parka ekskursijas zinoša gida 
pavadībā. 

Jums būs iespēja ievīt savu 
vēlējumu Latvijas kontūrā, re
laksēties dabas SPA, gūt ener
ģiju no zemes dzīlēm, baudot 
Zemes mātes kokteiļus, varēs 
nobaudīt oglēs ceptus dabas 
naš ķus un citas dabas veltes 
talantīgu Latvijas šefpavāru 
veikumā, varēs sadzirdēt “Lat
vian Voices” meiteņu skanīgās 
balsis putnu pavadībā. Ikviens 
klātesošais varēs būt dzirkstele 
kopīgi iedegtā Āraišu goda apļa 
ugunskurā.  

Īpaši gribētos uzsvērt Lat
vijas goda saimnieku “tējas 
stundu”  – tikšanos ar Ama
tas novada goda saimniekiem 
un Latvijas goda apļa īpaša

Zaļā brīvdiena Āraišos – LATVIJAS 
GODA APLIS – 16. jūnijā

jiem viesiem, kad kopīgi vei
dotā brīvdabas bibliotēkā (tā 
būs tapusi sadarbībā ar mūsu 
pašu Ģikšu bibliotēku), varēs 
piedalīties diskusijā “Es PATS 
saimnieks savā zemē, gan no 
vēsturiskā skatu punkta, gan no 
patriotiskā un praktiskā”. Goda 
saimnieku vārdus uzzināsiet jau 
pavisam drīz. 

Ieejas maksa pasākumā:
Dienas programma

(plkst. 12.00–19.00): 
•	 pieaugušie	–	5,00	EUR,
•	 bērni,	pensionāri,	studenti	–	
	 3,50	EUR,
•	 ģimenes	biļete	(1–2	pie-	
 augušie un 1–2 jaunieši (līdz 
 18 g.v.) – 10,00 EUR.
Noslēguma 
koncertuzvedums: 
•	 pieaugušie	–5,00	EUR,
•	 bērni,	pensionāri,	studenti	–	
 2,00 EUR,
•	 ģimenes	biļete	(1–2	pieaugu		
 šie un 1–2 jaunieši (līdz  
 18 g.v.) – 7,00 EUR.
Visas dienas programma 

(plkst. 12.00–23.00): 
•	 pieaugušie	–	8,00	EUR,
•	 bērni,	pensionāri,	studenti	–		
 4,00 EUR,
•	 ģimenes	biļete	(1–2	
pieaugu   šie un 1–2 
jaunieši (līdz   
18 g.v.)	–	15,00	EUR.

Aicinām novada ražotā
jus, amatniekus un meistarus 
piedalīties ar savu produkciju 
16. jūnija Zaļajā brīvdienā.

Uz tikšanos Āraišos!

Foto: Laura Grīnvalde

Eva Staltmane, 
Tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja

Klāt pavasaris, laiks ieskatīties 
skapjos, plauktos, noliktavās, pa
skatīties, kas vairs nav derīgs, bet 
kam tas tomēr varētu noderēt.  

26. jūlijā Skujenē noritēs kār
tējais “Eksperimentālais mūzikas 
un mākslas festivāls” Krāmu un 
seno lietu muzejā ar apakštē
mu – latvāņu noderīgums.

Dienas pirmajā pusē no pulk
sten 13:00 notiks dažādas ra
došās darbnīcas – lietus koku 
gatavošana ar populāro perku
sionistu Nilu Īli, sajūtu bungu ga
tavošana ar Ilzi un Sergeju Bušu

jeviem no iepriekš sagatavotiem 
riņķiem un ādas (uz šo darb
nīcu iepriekšēja pieteikšanās 
28681083, vienu bungu izgatavo
šanas	cena	50	eiro),	ritma	instru
mentu gatavošana bērniem no 
otrreizējiem materiāliem, stikla 
apgleznošana ar Kristīni Grimu, 
uz kuru aicinām ņemt līdzi arī 
savus stikla traukus apgleznoša
nai (ziedojums par materiāliem 
atkarībā no lieluma), zvangu de
mostrācijas darbnīca un iespēja 
iegādāties no “Pigoru darbnīcas”, 
sadzīves priekšmetu dekoratīva 
izmantošana dārzā, “Lampu di
zaina darbnīca” no Dzērbenes, 
kurā gatavosim lampas no lat
vāņiem un papīra. Jebkurš inte
resents, kurš mājās pagatavojis 

kādu instrumentu aicināts ņemt 
līdzi un pretendēt uz pārsteigu
ma balvām kā arī kopīgi saspēlē
ties Nila Īles vadībā ap pulksten 
16.00. Tam sekos deja un mūzika 
dažādu grupu izpildījumā – kā 
vienu no dalībniekiem varam 
atklāt jauniešu grupu “Broken 
Men”. Cēsu bērnu interešu centra 
Break dance audzēķņu paraug
demostrējumi. Festivālu noslēgs 
grupa “JŪK” kuras sastāvā spēlē 
Edgars Šubrovskis (ģitāra, bas
ģitāra, vokāls), Oskars Jansons 
(ģitāra, bandžo, vokāls), Sniedze 
Prauliņa (flauta, vokāls), kas spē
lē alternatīvo mūziku tumšā folk 
un katrī stilā. Grupa “Pacifik K” 
akustiskajā versijā ar Kristapu 
Bedrīti un bundzinieku Nauri 

Babri. Stilistiski grupas mūzikā 
apvienoti gan akustiski meditatī
vi, gan alternatīvās,  gan  indie un 
blūza mūzikas elementi.

Teritorijā būs skanošā – gra
bošā trasīte, ko radoši iekārtoju
ši Amatas mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi, piknika vietas, 
iegādājamas uzkodas.  Ekskursi
jas muzejā, kur iespēja ieskatīties 
tā tapšanas procesā.

Šogad festivāls notiek paralēli 
Skujenes	deju	kolektīva	25	gadu	
jubilejas pasākumam estrādē. 
Līdz ar to būs iespēja nošaut “di
vus zaķus reizē”. Sākot no pulk
sten 22:30 zaļumballe Skujenes 
estrādē ar grupu “Tilts”.

Ieeja bez maksas. Maksa 
atsevišķām darbnīcām.   

Skujenes Eksperimentālās mūzikas un mākslas festivāls
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Domes	sēdē	25. aprīlī	tika	iz
skatīti šādi jautājumi:

•	 par	 Amatas	 novada	 teri
torijas plānojuma 2014.–2024. 
gadam grozījumu galīgās redak
cijas apstiprināšanu un saisto
šajiem noteikumiem Nr. 2 “Par 
Amatas novada teritorijas plā
nojuma 2014.–2024. gadam teri
torijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un grafisko daļu”;

•	 par	 Amatas	 novada	 paš
valdības saistošo noteikumu 
Nr. 3 “Grozījumi Amatas novada 
pašvaldības 2010. gada 20.  jan
vāra saistošajos noteikumos 
Nr.  3 “Par pašvaldības nodevu 
par būvatļaujas saņemšanu”” ap
stiprināšanu;

•	 par	 Amatas	 novada	 paš
valdības saistošo noteikumu 
Nr. 4 „Par apbedīšanas pabalstu 
Amatas novadā” apstiprināšanu;

•	 par	 dokumentu	 aprites	
kārtības Amatas novada pašval
dībā apstiprināšanu;

•	 par	 Amatas	 novada	 paš
valdības saistošo noteikumu 
“Kapsētu uzturēšanas un ap
saimniekošanas noteikumi 
Amatas novadā” projekta nodo
šanu publiskajai apspriešanai;

•	 par	 Amatas	 novada	 paš
valdības amata vienību saraksta 
apstiprināšanu;

•	 par	dalības	un	ieejas	mak
sas apstiprināšanu brīvdabas 
ārstniecības un ēdamo augu se
minārā „Zaļā brīvdiena Āraišos”;

•	 par	“Zaubes	savvaļas	kuli
nārā festivāla 2018” cenu apstip
rināšanu;

•	 par	konkursu	“Amatas	no
vada lepnums 2018”;

•	 par	 pašvaldības	 dalību	
asociācijā  “Zaļie ceļi”;

•	 par	 līdzfinansējumu	 pro
jekta “Zaubes muižas parka da
bas vērtību ilgtspējīga apsaim
niekošana” īstenošanai;

•	 par	 atbalsta	 sniegšanu	
biedrībai “Labāka rītdiena” in
ventāra iegādei atelpas brīža no
drošināšanai līdz 10 personām;

•	 par	 pašvaldības	 nekusta
mā īpašuma “Pie Spilvām” Sku
jenes pagastā, Amatas novadā 
atsavināšanas procesa apstipri
nāšanu;

•	 par	 pašvaldības	 kustamās	
mantas – kokmateriāls krautuvē 

748 m3 apjomā – atsavināšanas 
procesa apstiprināšanu;

•	 par	 nekustamā	 īpašu
ma “Kastaņi”, Nītaures pagastā, 
Amatas novadā, ar kadastra nu
muru 42680060170, nodošanu 
atsavināšanai;

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	
“87. km dzelzceļa māja”, Drabe
šu pagastā, Amatas novadā, ar 
kadastra numuru 42460020489, 
nodošanu atsavināšanai;

•	 par	 deklarētās	 dzīvesvie
tas anulēšanu;

•	 par	Drabešu	pagasta	GNP	
nekustamā īpašuma “Zvārtes lī
cis”  lietošanas mērķu maiņu;

•	 par	 Drabešu	 pagasta	 	 NĪ	
“Zvārtes līcis” nomāšanu;

•	 par	 Amatas	 pagasta	 ne
kustamā īpašuma “Spāres spe
ciālā skola” ēkas ar kadastra 
apzīmējumu	 42420010033005	
galvenā lietošanas mērķa maiņu;

•	 par	 zemes	 ierīcības	 pro
jekta apstiprināšanu Drabešu 
pagasta nekustamā īpašuma 
„Ausmas” sadalīšanai;

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	
lietošanas mērķa maiņu Nītau
res pagasta nekustamajā īpašu
mā “Madaras”;

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	
lietošanas mērķa maiņu Skuje
nes pagasta nekustamā īpašu
ma “Augstkalni” zemes vienībā 
42780060067;

•	 par	 Amatas	 pagasta	 paš
valdības nekustamā īpašuma 
“Pašvaldības starpgabali” sadalī
šanu un nosaukumu apstiprinā
šanu;

•	 par	Drabešu	pagasta	paš
valdības nekustamā īpašuma 
“Juriņi” zemes nomas līguma iz
beigšanu;

•	 par	 zemes	 ierīcības	 pro
jekta apstiprināšanu Drabešu 
pagasta nekustamā īpašuma 
„Krasta iela 1” sadalīšanai;

•	 par	 Skujenes	 pagasta	 ne
kustamā īpašuma “Pie Legzdi
ņiem” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 42780060118 sada
līšanu;

•	 par	 saistību	 uzņemšanos	
un sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras at
tīstības risinājuma īstenošanu.

Nākamā domes sēde notiks 
23. maijā plkst. 15.30.

2018.	gada	25.	aprīlī

APSTIPRINĀTI ar Amatas 
novada  domes	 2018.	 gada	 25.	
aprīļa lēmumu  (sēdes protokols 
Nr. 6, 3.§).

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu.

Vispārīgie noteikumi 
1. Saistošie noteikumi nosa

ka kārtību, kādā Amatas novada 
pašvaldība sniedz materiālo at
balstu personai, kura uzņēmu
sies veikt mirušā apbedīšanu, 
pabalsta apmēru, pieprasīšanas 
un piešķiršanas kārtību, kā arī 
nosaka bezpiederīgo mirušo 
personu apbedīšanas kārtību. 

2. Pabalsts tiek piešķirts gadī
jumā, ja:

  2.1. mirušā pēdējā dek
larētā dzīvesvieta ir bijusi Ama
tas novada pašvaldības adminis
tratīvajā teritorijā,

  2.2. mirušās personas 
pēdējā dzīvesvieta ir ilgstošas 
aprūpes un sociālās rehabilitā
cijas institūcijā, bet pirms ievie
tošanas šajā institūcijā persona 
dzīvoja un bija deklarēta Amatas 
novada administratīvajā teritori
jā.

Pabalsta apmērs
3. Apbedīšanas pabalsts ir 

paredzēts ar personas apbedī
šanu saistītu izdevumu daļējai 
segšanai.

4. Pabalsta apmērs vienai 
personai ir 210,00 EUR.

5.	 Pabalsta	 apmērs,	 ja	 mi
rusi persona, kurai nav tiesības 

uz valsts noteikto apbedīšanas 
pabalstu vai ja valsts noteiktais 
apbedīšanas pabalsts nesedz mi
nimālos ar apbedīšanu saistītos 
izdevumus,	ir	256,00	EUR.

6. Gadījumā, ja mirusi perso
na, kuras dzīvesvieta bija dekla
rēta Amatas novada teritorijā un 
kurai nav apgādnieku vai perso
nas, kura uzņemtos apbedīšanu, 
vai arī gadījumos, kad novada 
teritorijā konstatēta nāve perso
nai bez deklarētās dzīvesvietas, 
bez apgādniekiem vai personām, 
kuras uzņemtos apbedīšanu, So
ciālais dienests slēdz līgumu ar 
fizisku vai juridisku personu par 
apbedīšanas pakalpojuma orga
nizēšanu un sedz ar apbedīšanu 
saistītos izdevumus.

Pabalsta piešķiršanas un iz-
maksas kārtība

7. Lai saņemtu pabalstu, pa
balsta pieprasītājs iesniedz Ama
tas novada pašvaldības Sociālajā 
dienestā (turpmāk – Sociālais 
dienests) iesniegumu, mirušās 
personas miršanas apliecības 
kopiju un uzrāda derīgu personu 
apliecinošu dokumentu.

8. Pamatojoties uz iesnieg
tajiem dokumentiem, Sociālais 
dienests 10 (desmit) dienu laikā 
laikā no iesnieguma  iesniegša
nas dienas pieņem rakstisku lē
mumu par apbedīšanas pabalsta 
izmaksu vai atteikumu izmaksāt 
pabalstu, norādot atteikuma pa
matojumu un lēmuma apstrīdē
šanas kārtību.

9. Pabalstu piešķir bez ienā
kumu un materiālā stāvokļa iz
vērtēšanas.

10. Apbedīšanas pabalstu 
izmaksā 10 (desmit) dienu laikā 
no lēmuma par apbedīšanas pa
balstu piešķiršanu dienas:

10.1. pārskaitot uz pieprasī
tāja iesniegumā norādīto kontu 
kredītiestādē;

10.2. kasē Nr. 1 Drabeši;
10.3. pārskaita apbedīšanas 

pakalpojuma sniedzēja kontā 
saskaņā ar preču  pavadzīmirē
ķinu.

11. Apbedīšanas pabalstu 
var pieprasīt 1 (viena) mēneša 
laikā no miršanas fakta reģistrā
cijas dienas.

Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

12. Sociālā dienesta pie
ņemtos lēmumus un faktisko 
rīcību Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā var 
apstrīdēt Amatas novada domē, 
domes pieņemto lēmumu var  
pārsūdzēt Administratīvajā rajo
na tiesā.

Noslēguma jautājumi
13. Noteikumi stājas spēkā 

2018. gada 1. maijā.
14. Ar šo saistošo noteiku

mu spēkā stāšanās brīdi spēku 
zaudē Amatas novada pašvaldī
bas 2009. gada 19. augusta sais
tošie noteikumi Nr. 13 „Notei
kumi par apbedīšanas pabalsta 
piešķiršanas kārtību un apbedī
šanas pabalsta apmēru Amatas 
novadā”. 

Amatas novada domes 
priekšēdētāja E. Eglīte  

Domes sēdē 25. aprīlī Saistošie noteikumi Nr. 4
“Par apbedīšanas pabalstu Amatas novadā”

Saistošo noteikumu „par apbedīšanas pabalstu Amatas novadā” 
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome 
var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības 
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

2. Īss projekta satura izklāsts Likuma	„Par	pašvaldībām”	15.	panta	7.	punkts	nosaka,	ka	pašvaldības	
pienākums un autonomā funkcija  ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo 
palīdzību,	šī	likuma	15.	panta	2.	punkts	nosaka,	ka	pašvaldības	
pienākums un autonomā funkcija ir savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošana un sanitārā tīrība.
Saistošie noteikumi nosaka: 
atbalsta sniegšanu personai, kura apņēmusies veikt mirušas personas 
apbedīšanu;
pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību;
mirušo personu, kurām nav piederīgo, apbedīšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Amatas novada pašvaldības 2018. gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi 
apbedīšanas pabalstu izmaksai.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sabiedrību 
un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5.	Informācija	par	
administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma 
saņemšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 
tiks publicēti Amatas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Amatas Vēstis” un Amatas novada pašvaldības mājaslapā 
www.amatasnovads.lv.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības Sociālais dienests.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas.

Atelpas brīdis ir īslaicīgs sociālās aprūpes pakalpojums, kas 
ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu 
konsultācijas un ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas un saturīgu 
brīvā laika pavadīšanu, sniedzot iespēju vecākiem pilnvērtīgi 
atpūsties, atstājot bērnu speciālistu uzraudzībā diennakti.

http://www.amatasnovads.lv
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Arvīds Lukjanovs,
Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas 
vadītājs 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta ot
rās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 3. punktu, 43. 
panta pirmās daļas 13. punktu, Teritorijas attīstības plāno
šanas likuma 12. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. 
gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par paš
valdību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88. 
panta 88.1 punktu un 91. punktu, saskaņā ar 2018. gada 18. 
aprīļa Finanšu un attīstības, Izglītības, kultūras un sporta 
un Sociālo, veselības un ģimenes jautājumu apvienoto ko
miteju sēdes lēmumu (protokols Nr. 4, 2.§), Amatas novada 
dome	2018. gada	25. aprīļa	sēdē	(protokols	Nr. 6.	1.§),	atklā
ti balsojot, pieņēma lēmumu par Amatas novada teritorijas 
plānojuma 2014.–2024. gadam grozījumu galīgās redakci
jas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 2 “Par Amatas 
novada teritorijas plānojuma 2014.–2024. gadam teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu” 
izdošanu.

Lēmums un saistošie noteikumi pieejami domes sēdes 
materiālos un interneta vietnē www.geolatvija.lv pēc lēmu
ma un saistošo noteikumu publikācijas laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”.

Paziņojums par Amatas novada 
teritorijas plānojuma  2014.–2024. 
gadam grozījumu galīgās redakcijas 
apstiprināšanu un saistošo noteikumu 
Nr. 2 “Par Amatas novada teritorijas 
plānojuma 2014.–2024. gadam teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem 
un grafisko daļu” izdošanu

Vārds, uzvārds Klase Mācību priekšmets Vieta Skolotājs Izglītības iestāde

Krists Lemešonoks 10.
Bioloģija 1. Raja Erele

Nītaures vidusskolaLatviešu  valoda 1. Mārīte Ansaberga
Ķīmija 3. Gunārs Erels

Sindija Līkuma 11.
Latviešu  valoda 1. Mārīte Ansaberga

Nītaures vidusskolaAngļu valoda A Elita Zvaigzne
Bioloģija 3. Raja Erele

Annija Brēmane 8. Latviešu  valoda 1. Mārīte Ansaberga Nītaures vidusskola

Karlīne Rozīte 1.
Apvienotā olimpiāde 
matemātikā un 
latviešu valodā

1. Sanita Bērziņa Amatas pamatskola

Zigurds Zvaigzne 8. Mājturība un tehn. 1. Guntis Rozītis Nītaures vidusskola
Kate Dilendorfa 11. Latviešu  valoda 2. Mārīte Ansaberga Nītaures vidusskola

Viktorija Vildiņa 9.
Matemātika 2. Liene Vietniece

Amatas pamatskola
Vēsture 2. Aija Pundure

Dāvis Roberts Šīrons 2. Matemātika 2. Linda Janberga Nītaures vidusskola
Una Kuļezņova 4. Latviešu  valoda 3. Inese Kraukle Drabešu Jaunā pamatskola

Tasnīma Rasa Kandere 1.
Apvienotā olimpiāde 
matemātikā un 
latviešu valodā

3. Ilze Dzerkale Zaubes pamatskola

Markuss Rudenis 6. Mājturība un tehn. 3. Guntis Rozītis Nītaures vidusskola
Mārcis Bērziņš 9. Bioloģija A Anita Pētersone Skujenes pamatskola
Elīna Līva Pozņakova 8. Krievu valoda A Līga Steķe Skujenes pamatskola
Katrīna Liepiņa 4. Matemātika A Maija Nagaine Skujenes pamatskola
Elīna Ābolta 8. Angļu valoda A Evija ĀriņaSavicka Amatas pamatskola
Adrians Naumčiks 9. Krievu valoda A Marianna  Rozīte Nītaures vidusskola
Dana Fiļimoņenkova 3. Matemātika A Ilga Tralle Amatas pamatskola
Nora Upmane 4. Latviešu  valoda A Rita GaigalaPavāre Zaubes pamatskola
Deivs Kaminskis 6. Mājturība un tehn. A Guntis Rozītis Nītaures vidusskola

24. aprīlī tika sveikti mācību olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji 
un viņu skolotāji. Amatas novada pašvaldība vēl teicamas sekmes 
un veiksmi arī turpmāk!

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Konkurss „Amatas no
vada lepnums 2018” (turpmāk 
– Konkurss) ir konkurss Amatas 
novada administratīvo teritoriju 
attīstības veicināšanai, ko orga
nizē Amatas novada pašvaldības 
pagastu pārvaldes un koordinē  
Tūrisma attīstības un sabiedris
ko attiecību nodaļa.

1.2. Konkurss ir ikgadējs, un 
tas notiek katru gadu Amatas 
novada pašvaldības noteiktajā 
laikā.

2. Konkursa mērķis un uz-
devumi

2.1. Konkursa mērķis ir veici
nāt Amatas novada pašvaldības 
sadarbību ar savas administratī
vās teritorijas vietējo sabiedrību 
teritorijas sakopšanā, pilsonis
kās sabiedrības veidošanā un at
tīstības veicināšanā.

2.2. Konkursa uzdevumi:
2.2.1. noteikt labāko no pie

teiktajiem pretendentiem nomi
nācijās: 

2.2.1.1.“Sakoptākā Amatas 
novada viensēta” ;

2.2.1.2. “Saliedētākā 
daudzdzīvokļa māja Amatas 
novadā”;

2.2.1.3. “Iedzīvotājiem 
draudzīgākā Amatas novada 
tirgotava vai kafejnīca”;

2.2.1.4. “Veiksmīgākā 
Amatas novada zemnieku 
saimniecība/ zivsaimniecība / 
mājražotājs”;

2.2.1.5.	 “Labākais	 darba	

devējs Amatas novadā” (ies
tāde, uzņēmums, NVO un 
tml.);

2.2.1.6. “Pagasta ”labais ga
riņš””;

2.2.1.7. “Izcilākais labsa
jūtas tūrisma piedāvājums 
Amatas novadā”;

2.2.1.8. “Dzīvo citur, iegul
da Amatas novadā”;

2.2.1.9.  “Amatas novada 
vēstnieks Latvijā un pasaulē”;

2.2.1.10. “Uzņēmējdarbī
bas uzsācējs Amatas novadā”; 

3. Konkursa nomināciju 
pieteikšana, norise un vērtē-
šana

3.1. Pretendentu pieteikšana 
2.2.1. punktā minētajām nomi
nācijām notiek no 4. maija līdz 
4. jūnijam.

3.2. Pretendentu apsekoša
nu un izvērtēšanu veiks komi
sija laika posmā no 1.jūlija līdz 
1. oktobrim, iepriekš vienojoties 
ar pretendentu par vizītes laiku. 

3.3. Prentendentu priekšatlasi 
veiks pagasta pārvaldes komisi
ja: 

3.3.1. pagasta pārvaldes vadī
tāja;

3.3.2. pagasta kultūras darba 
koordinatore;

3.3.3. pagasta bibliotekāre.
3.4. Atlasītos pretendentus  

vērtēs un apmeklēs komisija 
šādā sastāvā:

3.4.1. domes priekšsēdētāja  
komisijas priekšsēdētājs;

3.4.2. pašvaldības izpilddirek
tors vai Komunālās nodaļas va

dītājs – komisijas loceklis;
3.4.3. pašvaldības Tūrisma at

tīstības un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja vai speciāliste – 
komisijas loceklis.

3.5.	 Pieteikumu	 anketas	 tiks	
izplatītas šādos komunikācijas 
kanālos:

3.5.1.	 izsūtītas	pa	pastu	kopā	
ar Amatas novada pašvaldības 
informatīvā laikraksta “Amatas 
vēstis” maija numuru;

3.5.2.	Amatas	novada	pašval
dības mājas lapā www.amatas
novads.lv aizpildīšanai elektro
niski, pašvaldības Twitter lapā;

3.5.3.	 Publiskās	 iedzīvotāju	
pulcēšanās vietās – pašvaldības 
rīkotos pasākumos un katrā pa
gastā (būs pieejamas arī balsoša
nas kastes):
•	Drabešu	pagastā:

3.5.3.1.	 	Amatas	novada	paš
valdība (Drabešu pagasts);
3.5.3.2.	Pārtikas	veikals		“Prie
des” (Ieriķi, Drabešu pagasts);
3.5.3.3.	Ieriķu	bibliotēka	(Ieri
ķi, Drabešu pagasts);
3.5.3.4.	 Amatas	 pamatskola	
(Ieriķi, Drabešu pagasts);
3.5.3.5.	 Kafejnīca	 “Pie	 dzirn
akmeņa” (Ieriķi, Drabešu pa
gasts);
3.5.3.6.	 Līvu	 bibliotēka	 (Līvi,	
Drabešu pagasts);
3.5.3.7.	 Drabešu	 Jaunā	 pa
matskola (Āraiši, Drabešu 
pagasts);
3.5.3.8.	Pārtikas	veikals	“Kār
ļi” (Kārļi, Drabešu pagasts);
3.5.3.9.	 Spāres	 internātpa
matskola (Spāre, Amatas pa

gasts);
•	Amatas	pagastā:

3.5.3.10.	Pārtikas	veikals	“Ed
gars” (Amata, Amatas pa
gasts);
3.5.3.11.	Amatas	pagasta	Ģik
šu bibliotēka (Gikši, Amatas 
pagasts);
3.5.3.12.	 Veikalā	 “Timrotiņš”	
(Ģikši, Amatas pagasts);

•	Nītaures	pagastā:
3.5.3.13.	 Nītaures	 bibliotēka	
(Nītaure, Nītaures pagasts);
3.5.3.14.	Pārtikas	veikals	“Ve
sko” (Nītaure, Nītaures pa
gasts);
3.5.3.15.	 Pārtikas	 veikals	 “Pī
lēns” (Nītaure, Nītaures pa
gasts);
3.5.3.16.	 Nītaures	 pirts	 (Nīt
aure, Nītaures pagasts);
3.5.3.17.	Nītaures	vidusskolas	
pirmsskolas izglītības iestāde 
“Taurīte” (Nītaure, Nītaures 
pag.);

•	Skujenes	pagastā:
3.5.3.18.	 Skujenes	 pagasta	
pārvalde (Skujene, Skujenes 
pagasts)
3.5.3.19.	 Skujenes	 veikals	
(Skujene, Skujenes pagasts)
3.5.3.20.	Skujenes	pamatskola	
(Māļi, Skujenes pagasts)

•Zaubes	pagastā
3.5.3.21.	 Zaubes	 bibliotēka	
(Zaube, Zaubes pagasts);
3.5.3.22.	 Zaubes	 pamatskola	
(Zaube, Zaubes pagasts);
3.5.3.23.	 Pārtikas	 veikals	

“Skorpions” (Zaube, Zaubes 
pagasts); 
3.5.3.24.	Olitas	Elmeres	ģime
nes ārsta prakse (Zaube, Zau
bes pagasts)
3.6. Komisija vērtē preten

dentus klātienē pēc apstiprinā
tiem vērtēšanas kritērijiem (no
likuma pielikums Nr.1.).

3.7. Vērtēšanā pielieto šādu 
punktu sistēmu – katrā nominā
cijā maksimāli iegūstamais pun
ktu	skaits	ir	15	punkti.

3.8. Katru nomināciju vērtē 
visi komisijas locekļi, aizpildot 
individuālo vērtēšanas veidlapu.

3.9.Komisijas locekļi sarindo 
attiecīgās nominācijas preten
dentus pēc to rezultāta, ar vis
augstāko punktu skaitu novērtē
jot labāko.

3.10. Galveno titulu ieguvēju 
„Amatas novada lepnums 2018” 
nominācijās nosaka pēc iegū
to punktu kopvērtējuma, kuru 
iegūst, summējot septiņu vis
augstāk novērtēto nomināciju 
punktus.

4. Konkursa uzvarētāju pa-
ziņošana 

4.1. Rezultātu izziņošana un 
apbalvošana notiek laikā no 1. – 
30. novembrim.

4.2. Uzvarētāji katrā nomi
nācijā tiek apbalvoti ar 200 EUR 
naudas balvu.

Ar konkursa “Amatas novada 
lepnums 2018” vērtēšanas kritē-
rijiem iespējams iepazīties paš-
valdības mājas lapā.

Konkursa “Amatas novada lepnums 2018” nolikums

http://www.geolatvija.lv
http://www.amatasnovads.lv
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Marika Busote-Uzuliņa, 
Amatas novada mūzikas 
un mākslas skolas direktore

Valsts konkursā Mākslas 
skolu mākslas un dizaina jomas 
programmu audzēkņiem šogad 
izvirzīta tēma – ilustrācija un 
teksta vizualizēšana grāmatu 
grafikā. 

Valsts konkursu mākslā ik 
gadu organizē Latvijas Nacionā
lais kultūras centrs.

Lai sagatavotos konkursa 
darbam grāmatu dizainā, au
dzēkņi iepazina dažādus grāma
tu grafikas piemērus. Konkursa 
I kārta norisinājās skolā. Pēc 
žūrijas vērtējuma labāko darbu 
autori 3 vecuma grupās tika iz
virzīti konkursa II kārtai reģio
nā. No Amatas novada mūzikas 
un mākslas skolas uz to devās 
Marija Bogdanova, Natālija Pu
gaceviča, Emīls Siliņš, Evija Vil
diņa, Laima Kalniņa.

Ingrīda Lāce,
Melānijas Vanagas muzeja vadītāja

Jau trešo gadu talkas dienā pie 
M.  Vanagas muzeja un veco ļaužu 
mājas strādā biedrības “Dzīves
prieks” cilvēki. 

Arī šogad bija 19 omulīgi talko
tāji: A.  Eglītis, S.  Rozīte, R.  Šlika, 
A. Freivalde, R. Bērtulsone, A. Obo
renko, V. Tinuss, B. Ķipēna, J. Gasi
ņš (jun.), J. Gasiņš (sen.), V. Jansone, 
O.  Rozīte, A.  Dievbērna, A.  Āzis, 
A. Ozoliņš, A. Avena, G. Raudzēns, 
A. Pimbers, I. Lāce

Labs laiks, labs nosakņojums, 
labi padarīts darbs – sakopta gan 
vecās skoliņas, gan pieminekļa  ap
kārtne, izzāģēti nokaltušie koki. Pal
dies visiem!

Ilze Varekoja,
pirmsskolas skolotāja

Talkas dienas rītā bija jūtama un redzama lie
la rosība Nītaures pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādē “Taurīte”. Aktīvi darbojoties, jautri čalojot, 
visi kopā padarījām mūsu pirmsskolas izglītības 
iestādes vidi sakoptāku un bērniem un mums pa
šiem tīkamāku. 

Audzēkņu uzņemšana 
Amatas novada mūzikas 

un mākslas skolā
Amatas novada mūzikas un mākslas skola 2018./2019. mācību 

gadam uzņem jaunus audzēkņus mācību programmās:
1. Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle
2. Vizuāli plastiskā māksla
3. Kora klase – vokālā mūzika
4. Dejas pamati
Ieriķos – 28. maijā un 1. jūnijā no plkst. 14.00 līdz 18.00
Nītaurē – 29. maijā un 31.maijā no plkst. 14.00 līdz 18.00
Sīkāka informācija, zvanot 27749775 vai 26453539

Amatas novada jauno 
mākslinieku panākumi

II kārta notika Valmieras 
Mākslas vidusskolā. Konkursa 
uzdevums audzēkņiem – pat
stāvīgi veidot grāmatu, izman
tojot doto grāmatas un teksta 
sagatavi. Vajadzēja izveidot vāka 
dizainu un grāmatas iekšlapu 
noformējumu un ilustrācijas. 

Audzēkņiem 210 minūtēs va
jadzēja izvēlēties darba tehniku 
teksta ilustrēšanai, piedomāt pie 
grāmatas tēliem, ilustrācijām, 
vāka noformējuma, burtveidolu 
lietojuma un darba izpildījuma 
kvalitātes. 

Konkursā piedalījās bērni un 
jaunieši no 103 Latvijas mākslas 
skolām. 

Latvijas profesionālās ievir
zes mākslas un dizaina izglītības 
programmu audzēkņu valsts 
konkursa rezultāti:

vidējā grupā Evijai Vildiņai 
1.  vieta; jaunākajā grupā Natā
lijai Pugacevičai pietrūka dažu 
punktu (3) līdz atzinībai. 

Talka “Dolēs”

Talkas diena “Taurītē”

Paldies mūsu tēvu radošajām, gudrajām galvām 
un stiprajām rokām, kas “Lielajā talkā” piedalījās 
“Taurītes” apkārtnes labiekārtošanas darbos. Bēr
nu sirsniņas priecēs atjaunotā mājiņa, šūpoles, so
liņš, bet vislielākais prieks būs puišiem par jauniz
veidoto automobili.

Baiba Erliha, 
direktora vietniece 
audzināšanas jomā

Tuvojoties mācību gada 
noslēgumam un atskatoties uz 
2. semestrī paveikto, varam būt 
gandarīti, ka šis pusgads Spāres 
internātpamatskolā bijis dažā
diem notikumiem un aktivitā
tēm piesātināts.

Skolas dietologs U.  Sproģis 
vadījis nodarbības 1.–9.  kla
sei par veselīga uztura nozīmi 
cilvēka veselības saglabāšanā. 
Psiholoģe I.  Alsiņa un direkto
ra vietniece audzināšanas jomā 
B.  Erliha izglītojušas audzēkņus 
par atkarībām – alkohola un 
smēķēšanas kaitīgumu.

Projektu nedēļā “Veselīgs uz
turs un latviskās tradīcijas ēdie
nos” skolēni iepazina un izpētīja 
senos latviešu ēdienus, apkopoja 
to receptes un ēdienu skaidroju
mus. Vairāki tradicionāli ēdieni 
tika pagatavoti arī praktiski, pie
mēram, grūbu putra jeb koča, 
grūbu putra ar piedevām, put
raimu plācenīši un deserts. Pēc 
degustācijas par garšīgākajiem 

skolēni atzina miežu plācenīšus 
un graudaugu desertu. Tika iz
pētīta arī dažādu graudaugu uz
turvērtība.

Projektu nedēļas noslēgumā 
audzēkņi devās ekskursijā uz 
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas 
muzeja lauku sētu “Vēveri” Vec
piebalgas novadā, kur apskatīja 
audēju darbarīkus, pašaustas 
segas, zirglietas, arklus, ecēšas, 
traukus un citas senlietas.

Jau trešo gadu mūsu skolā 
tiek organizēta Vidzemes reģio
na vispārizglītojošo un speciālo 
skolu	 5.–9.  klašu	 dabas	 zinību	
un ģeogrāfijas olimpiāde. Šogad 
tajā  piedalījās  7 skolu koman
das, kuras kopumā pārstāvēja 20 
dalībnieki. Olimpiādes noslēgu
mā ikviens skolēns varēja vērot 
un līdzdarboties aizraujošajos 
FIZMIX eksperimentos.

1.–9.  klases skolēni piedalī
jās Meža dienu pasākumā ”Nāc 
līdzi, ejam mežā!” Priekuļu bi
atlona kompleksa teritorijā. 
Mācoties orientēties kartē, tika 
meklētas pieturvietas ar visda
žādākajiem uzdevumiem, kurās 
zinoši meža speciālisti izglītoja 

Otrais semestris Spāres skolā
skolēnus par norisēm mežā un 
dabā, mācot to saudzēt un kopt. 

Mūsu audzēkņi ir aktīvi spor
tisti. Esam piedalījušies ,,Fis
cher 2018” rīkotajās slēpošanas 
sacensībās, kurās Spāres skolu 
pārstāvēja 10 aktīvākie slēpotāji. 
Kopvērtējumā, summējot četru 
posmu rezultātus, Spāres inter
nātpamatskola ierindojās 7. vie
tā 34 skolu konkurencē. S18 
grupā E. Freimane ieguva 1. vie
tu, G. Šopa – 2 vietu, S. Fukse – 
3. vietu.

Latvijas Speciālās Olimpiādes 
ietvaros esam piedalījušies pel
dēšanas sacensībās, no kurām 
ar medaļām atgriezās S. Balodis, 
B. Riekstiņa, J. Miezis un S. Eze
riņš. Florbola sacensībās meite
nes izcīnīja 1.  vietu. Slēpošanas 
sacensībās Madonā Smeceres 
sila trasē mūsu slēpotāji guva 
medaļas individuālajās disciplī
nās. Kopvērtējumā 1. vieta.

Karjeras	 pasākumos	 5.–
9.  klases izglītojamie apmeklēja 
sukāžu ražotni Rāmkalnos un 
čipsu ražotni “Ādažos”.

Lai izdodas saulaina vasara!
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Maija Ratniece, skolotāja, 
pensionāre

Ik gadu 17.  maijā tiek atzī
mēta ugunsdzēsēju un glābēju 
diena. Arī Ieriķos reiz bijusi Ie
riķu brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrība, kas darbu sākusi 1934. 
gadā.

Par Ieriķu ugunsdzēsējiem 
rakstīts arī Amatas Avīzē 2014. 
gada rakstā “No senlaikiem Ie
riķos”. Par glābējiem no uguns
nelaimes senlaikos un viņu labo 
darbu liecina arī raksts tā laika 
avīzē “Cēsu Vēstis”, atzīmējot 

ieriķiešu panākumus sacensībās 
Rīgā ar 2. vietu Vidzemes mē
rogā. Pieminēts arī tas, ka 1940. 
gadā uzbūvēts depo ar šļūteņu 
žāvējamo torni, kas joprojām re
dzams Ieriķu centrā. 

Materiāli Rīgas Ugunsdzē
sības muzejā stāsta, ka toreiz 
saziņai bijusi sirēna un telefoni. 
Ir saraksts ar visu ugunsdzēsēju 
un visu iestāžu telefoniem, kuri 
pirmskara laikā bijuši biedrības 
sastāvā. Darbība bijusi aktīva 
arī vācu okupācijas laikā un pēc 
2.  Pasaules kara, arī padomju 
laikā.

Ēriks Bauers,
sporta metodiķis

Ar aizraujošām spēlēm no
slēdzies pirmais Zaubes pa
vasara kauss volejbolā. Turnī
rā piedalījās sešas komandas: 
“Nu ko” (Līvi/Cēsis), “Kaimiņi” 
(Mālpils), “MIX” (Zaube/Nītau
re), “Mopēds” (Ģikši), “Labais 
Krasts” (Zaube/Rīga) un “Tava 
mamma” (Krimulda), kuras tika 
sadalītas 2 apakšgrupās. Divas 
labākās komandas no katras 
grupas iekļuva pusfinālā. A gru
pā uzvarēja komanda “Nu ko”, 
otrā vieta komandai “Kaimiņi”. 
Savukārt B  grupā pirmo vietu 
izcīnīja “Tava Mamma”, otrajā 
vieta “Mopēds”.

Šoreiz ārpus labāko četrinie
ka palika komanda “MIX” un 
“Labais Krasts”.

Pirmajā pusfinālā tikās ko
mandas “Nu ko” pret “Mopēds”, 
kur pārāki izrādījās “Nu ko” vo
lejbolisti	(25:12,	25:22).

Otrajā pusfināla pārī cīnī
jās “Tava mamma” pret “Kai
miņiem”, šoreiz uzvaru svinēja 
“Kaimiņi”	(25:19,	25:24).

Spēlē par trešo vietu spēlē
ja “Mopēds” pret “Tava mam
ma”, kur sīvā cīņā pēc punktiem 
(22:25,	25:20)	uzvaru	un	bronzas	
medaļas ieguva “Mopēds” volej
bolisti. 

Finālā tomēr nepārspēti 
palika “Nu ko” volejbolisti, kuri 
pārspēja “Kaimiņus” no Mālpils 
(25:16,	 25:20)	 un	 varēja	 svinēt	
uzvaru.

Paldies visiem dalībniekiem 
un turnīra atbalstītājiem –  “Li
vonia Cēsis”. 

2017. gadā no dzīves aizgāja 
vienīgais algotais ugunsdzēsējs 
Ieriķos Kārlis Prīsis. Viņš pa
stāstīja, ka ugunsgrēki dzēsti 
Ieriķos, Amatā un Līgatnes pa
gasta teritorijā. Pēckara gados 
darbu organizators bijis Arnolds 
Bērziņš, būdams Ieriķu kokap
strādes ceha priekšnieks. Viņa 
darbu turpinājis Valdis Kalniņš. 
Ugunsdzēsēju biedrībā iesaistī
jušies visi ceha strādnieki. Bijis 
gadījums, kad iekšpusē aizde
dzies pats kokapstrādes cehs. 

Ugunsdzēsēji Ieriķos
kas mājas garā joslā, tajā skaitā 
Ieriķu muižas dzīvojamā māja, 
aptieka, doktorāts, pirmā Ieriķu 
skola Tamaņa mājā, V. Stelberga 
celtā māja pie skolas “Upmaļi” 
un citas līdz D. Rožkalna tēvam 
piederošajai mājai tūlīt aiz “Bā
liņiem”.

Pirmskara laikā ugunsdzēsēji 
darbojās arī kā kultūras darba 
organizatori. Par to stāsta vecie 
ieriķieši, kuri Ievu līcī dancoju
ši, ugunsdzēsēju pūtēju orķestra 
iejūsmināti. Organizētas loteri
jas vai mantu izlozes labdarības 
mērķiem. Rīkotas arī sacensī
bas  – ūdens pumpēšanas de
monstrējumi.

Plašāks apraksts par Ieriķu 
ugunsdzēsējiem izlasāms Ieriķu 
bibliotēkā, kur atrodami mate
riāli no Ugunsdzēsības muzeja 
Rīgā.

Pateicība ieriķietim Kārlim 
Prīsim un visiem glābējiem no 
ugunsnelaimes. Cieņa un gods 
visiem, kas reiz Ieriķos brīvprā
tīgi, drosmīgi bija gatavi palīdzēt 
ikvienam ugunsnelaimē, kas ne
šķiro ne bagātos, ne mazturīgos. 
Šodien, lai izsauktu ugunsdzēsē
jus, zvaniet pa telefonu 01, 112.

Ar ūdens padevi spaiņos ķēdē 
no ūdens tvertnes cehs ticis sa
glabāts līdz tādam līmenim, ka 
to bija iespējams atjaunot. Nā
cies dzēst R. Priedes īpašumu – 
sarkano ķieģeļu māju, kur pēc 
pārbūves tagad atrodas Mūzikas 
un mākslas skola. Traģisks gadī
jums bijis Amatā, kad ugunsdzē
sēji nav varējuši glābt cilvēkus un 
dūmos nosmacis tēvs un bērns.

Iznīcinošs ugunsgrēks Ieriķos 
piedzīvots 1944. gadā 2. Pasaules 
kara laikā, kad nodegušas vairā

Zaubes pavasara kausu 
volejbolā izcīna komanda 
“Nu ko”

Taiga Krūmiņa
Amatas KC pasākumu 
organizatore

 Aprīlis Cēsu koru un deju 
apriņķa dziedātājiem un dejo
tājiem bija īpaši svarīgs un at
bildīgs – norisinājās XXVI Vis
pārējo Dziesmu un XVI Deju 
svētku koru un deju kolektīvu 
koprepertuāra pārbaudes skates, 
kas noteica, vai kolektīviem būs 
iespēja piedalīties vasarā gaidā
majos Dziesmu un Deju svētkos. 

 7. aprīlī Vidzemes koncertzā
lē “Cēsis” pulcējās Cēsu apriņķa 
kori. Amatas novadu pārstāvēja  
vīru koris “Cēsis’’, diriģente Ma

rika SlotinaBrante un Zaubes 
jauktais koris, diriģente Solveiga 
Vītoliņa. Žūrijas vērtējums – 
abi Amatas novada kori  iegūst 
II pakāpi un kļūst par Dziesmu 
svētku dalībniekiem. 

Jau pēc nedēļas Vidzemes 
koncertzālē savu veikumu deju 
kolektīvu skatē atrāda  dejotāji. 
Arī  divi Amatas novada deju 
kolektīvi – VPDK ,,Skujene’’, va
dītāja Solvita Krastiņa un VPDK 
“Amata’’, vadītāja Lilita Ventere. 
Abiem kolektīviem II  pakāpe, 
un arī dejotāji ir kļuvuši par 
Dziesmu un Deju svētku dalīb
niekiem.

Svētku dalībnieki ir arī nova

da folkloras kopa “Ore’’ un “Dra
bešu muižas muzikanti’’.

XXVI Vispārējie Dziesmu 
un XVI Deju svētki Rīgā  notiks 
no 2018. gada 30. jūnija līdz 
8. jūlijam. Svētku nedēļā Rīgā 
ieradīsies 43 000 dalībnieku no 
118 Latvijas pašvaldībām, kā 
arī citām pasaules valstīm, kur 
latvieši uztur un attīsta Dziesmu 
un deju svētku tradīciju.

 Vēlam Amatas novada kolek
tīviem priekpilnu svētku nedēļu, 
gandarījumu par ieguldīto darbu 
un lepnumu par savu kolektīvu, 
novadu un Latviju!

Aizvadītas XXVI Vispārējo Dziesmu un 
XVI Deju svētku koru un deju kolektīvu 
koprepertuāra pārbaudes skates

Ingrīda Lāce, 
Melānijas Vanagas muzeja 
vadītāja

2017. gada 14. novembrī Rīgā 
29. reizi tika pasniegta Nacionā
lā kino balva – Lielais Kristaps. 

Triumfēja  vēsturiskā drāma 
“Melānijas hronika”. Tā saņēma 
labākās pilnmetrāžas spēlfilmas 
balvu. Filmas režisors Viesturs 
Kairišs tika atzīts par labāko re
žisoru. 

Filma veidota pēc rakstnieces 
Melānijas Vanagas dokumentālā 

romāna “Veļupes krastā”  motī
viem. Grāmatas un filmas vēstī
juma pamatā – skaudra, patiesa,  
nesena pagātne.  Padomju vara 
atņēma visu – jaunības sapņus, 
dzīves labākos gadus, veselību, 
mājas, tuvos cilvēkus. 1941. gada 
14. jūnijā uz Sibīriju aizveda vai
rāk	 nekā	 15	 tūkstošus	 Latvijas	
iedzīvotāju, viņu vidū arī Ama
tas novada cilvēkus. Tā bija iz
lase – lielākoties jauni, izglītoti 
cilvēki, viņu vidū arī Melānijas 
Vanagas ģimene. Melānija iz
dzīvoja, lai par izciesto pavēstītu 

Nacionālā kino balva Melānijas Vanagas 
muzejā

nākamajām paaudzēm. 
2018.  gada 14.  jūnijā pēc 

piemiņas brīža pie Svētakmens 
pulcēsimies muzejā. Un bla
kus Melānijas Vanagas grāma
tai “Veļupes krastā” novietosim 
Nacionālo kino balvu Lielais 
Kristaps. Šo balvu par labākās 
sieviešu lomas atveidošanu sa
ņēma šveiciešu aktrise Sabīne 
Timoteo. Viņa filmā bija Melā
nija. Sabīne Timoteo vēlējās, lai 
balva tiktu glabāta Melānijas Va
nagas muzejā. 

Kādreizējais Ieriķu ugunsdzēsēju depo. Foto: Sabīne Mieze

Uzvarētāju komanda "Nu ko". No kreisās: Jānis Ontužāns, Inese 
Kirilova, Aigars Kalniņš, Artūrs Špirka, Kārlis Volfs.
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Dzidra Medvedjeva, 
nītauriete

Balta gāju galdu klāt,
Baltas domas domādama.
Balta sēž mīļā Māra
Pie baltā svētku galda.
     
Latvijas neatkarības atjaunošanas diena – jauna tradīci

ja – Baltā galdauta svētki. Baltais galdauts – brīvības, pa
šapziņas, lepnuma un vienotības simbols.

 4. maija rīts, Nītaures Niedru ielas un P3 ceļa krusto
jums. Te kopīgi klāts balts brokastu galds. Dieva svētību 
pagasta ļaudīm novēl evaņģēlists Artūrs Bogdanovs. Atmi
ņu pavedienu ritina seniors Uldis Beitiņš. Mīļš kopā būša
nas mirklis, jaukas sirdssarunas, arī dzeja un kopdziesmas 
ar muzikantiem no Ērgļiem. Vēl ar lepnumu spēlēta intere
santa spēle par mums pašiem. Mazs pārsteigums – piestāj 
velobraucēji no Siguldas. Un prieks, ka ar mums kopā ir 
novada vadītāja Elita Eglīte.

Īstens latvis bez darba nevar. Lūk, kopīga ķirbju sēšana! 
Lielajiem rudens ražas svētkiem lielā oga jeb dārza karalis 
noteikti noderēs.

Bet sirdij mazliet skumji... Pagastā tomēr daudz ļaužu. 
Nītauriet! Svētki atnāca pie tevis ciemos. Kāpēc neatvēri 
sava dzīvokļa durvis un neatnāci kaut mirkli pie svētku 
galda pasēdēt? Saki: “Tiksimies nākamgad!“ Labi! Tad arī 
dziedāsim tā, lai dziesmas skan pāri Amatas novadam.

Pie balti klātā galda 
NītaurēInese Roze, 

Amatu mājas vadītāja

Tuvojas vasara, un Amatu mājas 2017./2018. gada 
sezona iet uz beigām. Pavasarī Amatu mājā risināju
šies vairāki interesanti pasākumi un notikumi. 

22.  aprīlī Rīgā, Tehniskajā universitātē  notika 
Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pār
mantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” 
tradicionālās muzicēšanas konkursa “Klaberjakte 
2018” fināls, kurā Amatas novadu pārstāvēja Ama
tu mājas koklētāja Undīne TrinskaRoze, kurai ir 8 
gadi. Viņa piedalījās pirmo reizi un ieguva II pakāpes 
diplomu. Konkursā piedalījās labākie muzikanti no 
visiem Latvijas novadiem. 

Katru gadu sezonas noslēgumā Amatu mājā tiek 
rīkota šīs sezonas laikā pulciņos tapušo darbu skate. 
No 10. līdz 18. maijam visi interesenti var apskatīt 
audumus, māla traukus, apgleznotus stikla izstrādā
jumus, tekstilmozaīkas tehnikā šūtus darbus. 

8. maijā notika Mazo stāstnieku pulciņa noslēgu
ma pasākums. Pulciņa vadītāja Sanda Salmiņa aici
nāja bērnus atcerēties nodarbībās apgūto, dalīties ar 
stāstiem, novērtēt, ko ieguvuši.  No Nītaures bija at
braukušas un mazos stāstniekus uzklausīja un arī pa
šas ar stāstiem dalījās Dace Eipure un Māra Ļičika. 

Sezona	beigusies	arī	keramikas	pulciņam	–	5.	un	
6.  maijā notika pēdējā cepļa kurināšana un trauku 
apdedzināšana.

Amatu mājas Folkloras studijas dalībnieki un no
vada koklētāji cītīgi gatavojas koncertam Āraišu baz

nīcā, kas jau tradicionāli katru gadu  tiek rīkots Muzeju 
naktī – šogad 19. maijā plkst. 19.00. Koncertā pirmo reizi 
piedalīsies arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
Etnomuzikoloģijas fakultātes studentes. 

Jaunumi Drabešu muižas Amatu mājā

Dace Rubene, 
projekta koordinatore

Kopš 2017. gada marta Amatas 
novada pašvaldība realizē veselības 
projektu, tā laikā visā novadā tiek 
īstenotas aktivitātes, lai vecinātu 
veselību un slimību profilaksi. 

Līdz šim aizvadītas lekcijas visās 
Amatas novada skolās par veselīgu 
uzturu un fiziskajām aktivitātēm, 
skolēnu garīgo un emocionālo vese
lību. Nodarbībās par uzturu un tam 
nepieciešamo fizisko slodzi skolēni 
analizēja uztura un kustību paradu
mus, rosinot pārdomas un veicinot 
zināšanas par uzņemto kaloriju un 
fiziskās aktivitātes saistību. Akti
vitāšu mērķis ir izglītot skolēnus 
par veselīgu uzturu, praktiski ie
saistīt veselīgu ēdienu un uzkodu 
pagatavošanas nodarbībās, īpaši 
akcentējot dārzeņu un augļu patē
riņa palielināšanu skolēnu uzturā. 
Nodarbībās par skolēnu garīgo un  
emocionālo veselību tika apskatītas 
aktuālas tēmas skolēniem dažādos 
vecumos par dusmu kontroli, da
toratkarību, mācīšanās motivāciju, 
emociju pazīšanu un regulēšanu, 
emocionālajām un sociālajām kom
petencēm un prasmēm u.c. Uz no
darbībām tika aicināti arī vecāki. 
Nodarbības turpinās līdz maija bei
gām un tiks atsāktas septembrī. 

Projekta laikā Spāres internāt
pamatskolas skolēniem tiek nodro
šinātas papildu fiziskās aktivitātes 
un vingrošanas nodarbības fizio
terapeita pavadībā, kā arī lekcijas 
vecākiem par garīgās veselības trau
cējumiem. Tiek nodrošināta arī pel
dēšanas apmācība sertificēta trene

ra pavadībā Priekuļu peldbaseinā 
„Rifs”. Rudenī ir plānotas nodarbī
bas par seksualitāti un reproduktīvo 
veselību. 

Projekta gaitā tiek organizētas 
Veselības dienas, kurās Amatas no
vada iedzīvotājiem ir iespēja tikties 
ar dažādiem ārstiem – speciālis
tiem. Šogad Veselības dienas tiks 
organizētas maijā, jūnijā un oktobrī, 
aicinot iedzīvotājus uz tikšanos ar 
plaušu ārstu, ginekologu un ārstu, 
kurš specializējas cukura diabētā 
un sirds un asinsvadu slimībās. Ve
selības dienas plānotas Nītaurē un 
Zaubē, lai nodrošinātu iedzīvotāju 
nokļūšanu uz šādām lekcijām/no
darbībām, tās tiks īstenotas arī citos 
Amatas novada pagastos. 

Šogad ir plānoti pasākumi pla
šākai sabiedrībai, pirmais no tiem 
ir paredzēts jau 19. maijā „Nūjosim 
Āraišos pieneņu ziedēšanas laikā”, 
plānots pasākums “Ģimeņu sporta 
un	atpūtas	svētki	Līvos”	25.	augus
tā, Gaujas sākuma pārgājiens Elkas 
kalnā	 15.	 septembrī	 un	 nūjošanas	
pārgājiens „Zelta rudens Āraišos” 
13. oktobrī. 

Veselības projektā tiek organi
zētas aktivitātes Amatas novada 
senioriem. Šobrīd ir aizvadītas vin
grošanas nodarbības un nodarbība 
par emocionālo veselību. Nākamā 
aktivitāte ir nūjošanas pārgājiens 
pa Āraišu apkārtni, organizējot 
transportu iedzīvotājiem no visiem 
Amatas novada pagastiem. Pārgā
jiens plānots 17. jūlijā. Par citām ak
tivitātēm informācija sekos tuvākajā 
laikā. 

Aizvadītas vingrošanas nodarbī
bas Zaubes kultūras namā un Ama

tas novada pašvaldības ēkā „Aus
mas”, maijā vēl ir iespēja apmeklēt 
nodarbības Ieriķu Sabiedriskajā 
centrā un Drabešu muižas sporta 
zālē. Rudenī plānotas vingrošanas 
nodarbības Nītaurē. 

Šobrīd rit darbs, lai aktivi tātes 
dažādotu un tās būtu pieejamas visā 
novada teritorijā. Katrā pagastā tika 
organizētas nūjošanas nodarbības, 
kas guva iedzīvotāju lielu atsaucību, 
nodarbības par veselīgu uzturu, šo
brīd novadā tiek īstenotas nodarbī
bas par emocionālo veselību, jūnijā 
ir plānots atsākt nūjošanas nodarbī
bas katrā pagastā. Par citām aktivi
tātēm informācija sekos. 

Visu pasākumu apmeklējums ir 
bez maksas. 

Detalizēta informācija par notie
košajiem pasākumiem katru mēnesi 
tiek nodrošināta informatīvajā iz
devumā “Amatas Vēstis”, mājaslapā 
www.amatasnovads.lv sadaļā Sa
biedrības veselības veicināšana un 
sadaļā Pasākumi, kā arī sociālajos 
tīklos twitter.com AmatasNovads, 
un Facebook VisitAmata. 

Projekta koordinatore Dace Ru
bene.

Tel. 28681083, epasts: dace.ru
bene@amatasnovads.lv

*Pasākumi tiek īstenoti ESF pro
jektā “Vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumu īstenošana Amatas nova
dā”  (Nr.9.2.4.2/16/I/007).

Veselības projekta aktualitātes Amatas 
novadā*  

Eva Staltmane,
Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja

14. jūlijā no pulksten 13.00  Zaubē jau trešo reizi notiks  
Zaubes savvaļas kulinārais festivāls.  Festivālā piedalīsies gan 
pavārmākslas meistari, gan dabas pazinēji, gan amatnieki, 
gan mednieki, gan mājražotāji, uztura speciālisti, ēdinātāji 
un citi. Pirmo reizi festivāla programmā notiks dažādu 
valstu pārstāvētu pavāru konkurss kā arī amatieru konkurss 
“Sāļais gurķīts” un kartupeļu mizošanas sacensības, kam 
ikviens jau var sākt noskaņoties. Īpaši gaidīsim tieši mūsu 
novada gurķu sālīšanas pratējus dalīties savās zināšanās. 

Lepojoties ar Amatas novada toršu meistarēm, šogad 
turpināsim aizsākto  konkurss “Lauku torte 2018” tradīciju.

Festivālu papildinās pašdarbnieku kolektīvu uzstāšanās, 
radošās darbnīcas un citas izklaides. Esam sarūpējuši divus 
brīnišķīgus koncertprogrammas,  sirsnīgās “Meža dzies
mas” bērniņiem,  “Baltā vilka trio” izpildījumā un pieva
karē Nila Īles grupas “Kanisaifa” īpašās noskaņās veidotu 
programmu no jaunā albuma “Aizturēt vēju”. Noslēgumā 
zaļumballe nakts garumā ar grupu “Sestā jūdze”.  

Biļetes pārdošanā no 21. maijā vietnē www.bezrindas.lv.
Biļetes būs iespējams iegādāties arī Zaubes kultūras namā, 
iepriekš sazinoties ar vadītāju. Informācija par visa veida 
dalību, konkursu nolikumi un aktualitātes mājas lapā 
www. wildfoodfest.lv. 

Festivāla laikā Zaubes centrā no 12.00 līdz 17.00 
darbosies “Zaļais tirdziņš”. Aicinām pieteikties Amatas un 
kaimiņu novadu zemniekus, amatniekus, mājražotājus ar 
pašu audzētu, darinātu un ražotu produkciju. Tirgoties 
gibētāji var pieteikt savu dalību līdz 6. jūlijam, rakstot 
uz epastu ieva.dreibante@gmail.com, tālrunis uzziņām 
26850417.

Tāpat arī aicinām pieteikties brīvprātīgos, kuri labprāt 
kļūtu par daļu no festivāla īstenotāju komandas. Novērtēsim 
gan vērīgus un čaklus, gan ar tehnisko domāšanu un spēku 
apveltītus papildspēkus. Palīgi nepieciešami gan pirms 
festivāla, gan festivāla dienā. Brīvprātīgajiem lūgums pie
teikties, rakstot uz epastu dace.rubene@amatasnovads.lv 
vai telefoniski:  28681083.

Top trešais Zaubes 
savvaļas kulinārais 
festivāls 

http://www.bezrindas.lv
mailto:ieva.dreibante@gmail.com
mailto:dace.rubene@amatasnovads.lv
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Jolanta Sausiņa, 
Āraišu arheoloģiskā parka vadītāja

19.  maijā visā Latvijā norisināsies 
starptautiskā Muzeju nakts. 

Latvijas simtgades reizē Muzeju 
nakts tēma ir “Šūpulis”. Katras tautas un 
nācijas pastāvēšanu nodrošina šūpulis. 
Valsts dibināšanas un pastāvēšanas jēga 
rodama rūpēs par ģimenes, dzimtas un 
tautas šūpuli. Muzeju naktī godināsim 
šūpuļu darinātājus, sargātājus un šūpo
tājus!

Dienas programmā:
• Āraišu leģendu spēles atklāšana no plkst. 10.00 līdz 13.00. Sākums un 

noslēgums Āraišu arheoloģiskajā parkā, vienkārši noteikumi, spēle piemērota 
ikvienam, iespēja piedalīties izlozē un iegūt vērtīgas balvas.      

• Nūjošanas pārgājiens Āraišos no plkst. 10.00 līdz 14.00.    Sākums un noslēgums 
Āraišu arheoloģiskajā parkā, dažāda garuma un grūtības pakāpes distances. Nūjas 
tiks nodrošinātas.

• Atjaunoto Āraišu vējdzirnavu atvēršana	 no	 plkst.	 12.00	 līdz	 15.00.	
Apmeklētāji varēs iepazīties ar Āraišu vējdzirnavu būtisko nozīmi 19. un 20. gadsimā 
sadzīvē Latvijā. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciālisti rādīs un 
stāstīs par Latvijā augošajiem graudaugiem, graudu veidiem un graudu produktiem, 
sākot no rupjākā maluma (grūbām) līdz pat smalkākajam malumam (miltiem).  

Muzeju nakts programmā:
Āraišu baznīcā  no plkst. 19.00 līdz 20.00
•	 Koklētāju	koncerts.	Piedalīsies	Drabešu	muižas	koklētāji	un	draugi. 

Āraišu arheoloģiskajā parkā  no plkst. 20.00 līdz 24.00
•	 Seno	 latgaļu	 prasmju	 demonstrējumi	 un	 meistarklases	 no	 plkst.	 20.30	 līdz	

23.00. Piedalīsies podnieks Einārs Dumpis, demonstrējot un iesaistot arheoloģisko 
podu gatavošanas darbnīcā; darbosies kokļu darināšanas meistars Andris Roze, kurš 
rādīs un ierādīs, kā no koka senie latgaļi karotes veidoja; audēja un dziju pazinēja 
Inese Jansone neturēs sveci zem pūra un padalīsies prasmēs, kā krāsot dziju, pa
rādīs, kā strādāt ar kārstuvēm. Drabešu muižas amatu mājas saimniece Inese Roze 
vārīs gardu ugunskura putru (to varēs iegādāties par simbolisku naudiņu).

•	 Vakara	ekskursijas	gida	pavadība	no	plkst.	20.00	līdz	24.00	(reizi	stundā	varēs	
doties izzinošā ekskursijā). 

•	 “ABRA	–	maizes	šūpulītis”	–	vienas	nakts	izstāde	sadarbībā	ar	Cēsu	Vēstures	
un mākslas muzeju. Darbosies maizes cepšanas darb nīca no plkst. 20.00 līdz 24.00

•	 Rakstnieces	Melānijas	Vanagas	“nakts	stāsti”	sadarbībā	ar	Melānijas	Vanagas	
muzeju. no plkst. 21.00 līdz 24.00

•	 Ezera	“šūpuļošanās” –	mazās	plosta	ekskursijas	ar	dziesminieku	Haraldu	Sīma
ni (ierobežots vietu skaits) no plkst. 20.00 līdz 23.00

•	 “Šūpuļošanās”	 tautas	dziesmās	–	 šūpuļdziesmu	pētīšanas	un	 radīšanas	darb-
nīca – EKSPERIMENTS kopā ar komponistu Emīlu Zilbertu no plkst. 21.00 līdz 
23.00.

Programmā iespējamas izmaiņas.
Lūdzam ņemt vērā, ka drošības apsvērumu dēļ teritorijā netiks ielaisti cilvēki pār

mērīgā alkohola reibumā. Būsim labvēlīgi un iecietīgi cits pret citu, ņemot vērā, ka 
Muzeju naktīs apmeklētāju skaits ir vienmēr lielāks nekā ikdienā.

Uz tikšanos Āraišos! Mēs jūs gaidīsim!

Jolanta Sausiņa,
Āraišu arheoloģiskā parka vadītāja

Sajāja bramaņi augstajā kalnā,
Sakāra zobenus svētajā kokā.
Svētajam kokam deviņi zari,
Ik zara galā deviņi ziedi,
Ik zieda galā deviņas ogas.

(Latviešu tautasdziesma)

Ūsiņa diena tiek uzskatīta par vienu no 
svarīgākajām dienām, saimniecisko gadu 
sākot. Arī Āraišu arheoloģiskais parks 
aicināja visus, kam rūp gan sava, gan mūsu 
zemes labklājība,  cildināt Ūsiņu, kopīgi 
svinot	šo	dienu	5. maija	pēcpusdienā.

Latviešu gadskārtā dieva dēls Ūsiņš 
iezīmē pavasara beigas un vasaras 
sākumu, atnes zaļu zāli, lapas, ziedus un 
pieguļnieku dziesmas. Gaismas dievība 
Ūsiņš savulaik piedzīvojis vislielāko 
vajāšanas un nomelnošanas kampaņu 
no kristīgās baznīcas puses, tāpēc teju 
izspiests no tautas tradīcijām, aizvietojot 
to ar kristīgo tēlu – svēto Juri (Jurģi), tā 
par Ūsiņu raksta dažādās publikācijās.

Āraišu arheoloģiskais parks tur godā 
tautas tradīcijas un to atjaunošanu, pē
tīšanu un eksperimentēšanu. Ūsiņa die

Leģendas sākas Āraišos 
Nacionālo parku dienas un 
Muzeju nakts ietvarosna Āraišos sākās ar skaistu ugunsrituālu, 

kurā piedalījās latvisko tradīciju pazinēji 
un rituālu meistari. Vienojoties kopīgam 
nolūkam – lai Latvijai sāktos labāki laiki, 
lai cilvēkiem būtu lielāka labklājība un iz
augsme, rituāla dalībnieki izdziedāja ne 
vienu vien latviešu spēka tautasdziesmu, 
kas simbolizē šīs īpašības.

Pēc rituāla viesus uz sadziedāšanos 
aicināja folkloriste un koklētāja Ieva Kal
niņa, kas dalījās arī stāstos par Ūsiņa tra
dīcijām. Pēcpusdienā kopā apmeklētājiem 
Meitu salā tika gatavots pantāgs, kas ir 
tradicionālais šīs gadskārtas ēdiens, gata
vots no olām, dārzeņiem, gaļas, un galdā 
tika celti arī šķovēti kāposti. Drosmīgie 
gavilētāji, kam piedāvāja rumulēties Ārai
šu ezera krastā, šajā reizē neatradās, to
mēr visiem bija iespēja pavizināties zirga 
pajūgā, bērni varēja arī izvizināties, sēžot 
poniju mugurās. Ūsiņdienas noslēgumā 
kopā ar Ievas Kalniņas izdziedātu zemes 
dziesmu izturīgākie svinētāji piedalījās 
linu sēšanā. Šajā gadā Āraišu arheoloģis
kajā parkā ir iekopts viens eksperimen
tālais lauciņš, kurā turpmāk tiks audzēti 
graudaugi, kas bijuši sastopami arī tālajā 
9.–10.  gadsimtā  – lini, sējas idra, kvieši, 
mieži un arī rudzi. 

Ūsiņdiena Āraišos sagaidīta – 
saimnieciskais gads ir sācies!

Āraišu arheoloģiskais parks kopējā 
Muzeju nakts programmā iekļaujas ar 
savu stāstu “Āraišu ezerpils – latviešu 
sentautas šūpulis”. 

Āraiši izsenis ir bijusi maģiska vieta, 
brīnumaina un leģendām apvīta... To 
var sajust tikai klātesot! Āraišu arheolo
ģiskais parks un Drabešu muižas ama
tu māja aicina jūs pievienoties Āraišu 
Muzeju naktij, lai piedalītos un baudītu 
skaistus, noslēpumainu, teiksmainus un 
izzinošus mirkļus.

Foto: Laura Grīnvalde

Foto: Guna Hainovska

Zane Pīpkalēja, projektu vadītāja

Amatas novada pašvaldība ir uzsākusi 
projekta “Āraišu ezera apsaimniekošanas 
plāna izstrāde” īstenošanu, saņemot Latvi
jas vides aizsardzības fonda finansējumu tā 
īstenošanai.

Āraišu ezers un tā funkcionāli saistī
tā teritorija ir nozīmīga Amatas novada 
un Gaujas nacionālā parka daļa, jo tajā ir 
Latvijas un Eiropas mērogā nozīmīgas da
bas un kultūrvēsturiskās vērtības – īpaši 
aizsargājamu sugu un biotopu atradnes, 
unikāli kultūrvēsturiskie pieminekļi (Ārai
šu ezerpils) un Latvijai raksturīgas ainavas 
vērtības. Vienlaicīgi tā ir arī teritorija, kuru 
apdzīvo vietējie cilvēki un apmeklē tūristi. 
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu šīs teritorijas 
izmantošanu – minēto vērtību saglabāša
nu un teritorijas sniegto ekosistēmu pa
kalpojumu kvalitāti, Amatas novada paš

valdība ir plānojusi izstrādā Āraišu ezera 
apsaimniekošanas plānu.

Par Āraišu ezera apsaimniekošanas plā
na izstrādi ir noslēgts līgums ar SIA “Vi
des Konsultāciju Birojs”, piesaistot arī sugu 
un biotopu aizsardzības jomas ekspertus. 
Projekta ietvaros ir plānotas divas plāna 
sabiedriskās apspriešanas ar vietējiem ie
dzīvotājiem.

Āraišu ezera apsaimniekošanas plāns 
tiks izstrādāts līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Projekts “Āraišu ezera apsaimniekoša
nas plāna izstrāde” tiek īstenots ar Latvijas 
Vides aizsardzības fonda atbalstu un tā ko
pējās izmaksas ir 9970,00 EUR.

Tiks izstrādāts Āraišu ezera 
apsaimniekošanas plāns

https://www.facebook.com/einars.dumpis
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016930322487
https://www.facebook.com/inese.jansone.925
https://www.facebook.com/inese.roze.58
https://www.facebook.com/emils.zilberts
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Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Vēstis”                   “Ausmas”,	Drabešu	pagasts,	Amatas	novads,	tālr.	64127935,	e-pasts:	amatasavize@amatasnovads.lv
Tirāža 3000 eksemplāri.  Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu, atbild autors. Izdevums maketēts SIA “Autos”, iespiests SIA “Latgales druka”.

Rakstus un sludinājumus iesniegt elektroniski līdz 6. jūnijam, sūtot uz epastu amatasavize@amatasnovads.lv.                 Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.
Paldies visiem, kuri iesaistījās šī izdevuma tapšanā!

Amatas novadā mūžībā aizgājuši

SVEICAM 
NOVADĀ DZIMUŠOS 
UN VIŅU VECĀKUS!

19. 
maijā

 Nūjošanas pārgājiens vairākās distancēs “Nūjosim 
Āraišos pieneņziedēšanas laikā”. 
Plkst. 10.00–14.00. 
Sākums un noslēgums Āraišu arheoloģiskajā parkā. Nūjas 
tiks nodrošinātas. Plašāka informācija par pasākumu 
www.amata.lv, www.amatasnovads.lv. 

22.
maijā

Veselīgas vingrošanas nodarbības 
Ieriķos, Ieriķu sabiedriskajā centrā, plkst. 18.00–20.00

Veselības diena. Tikšanās ar ginekologu, lai uzzinātu par 
onkoloģisko slimību profilaksi
Zaubē, Olitas Elmeres ārstu praksē, plkst. 10.00–14.00 

24.
maijā

Veselīgas vingrošanas nodarbības 
Drabešu muižas pils sporta centrā, plkst. 19.00–20.30.

29.
maijā

Veselīgas vingrošanas nodarbības 
Ieriķos, Ieriķu sabiedriskajā centrā, plkst. 18.00–20.00

Nodarbība kā vairot optimismu un praktizēt pozitīvo 
domāšanu. Nodarbību vadīs pasniedzēja Iveta Aunīte.
Līvos, Līvu bibliotēkā, plkst. 17.00–19.00. 

Veselības diena. Tikšanās ar ginekologu, lai uzzinātu par 
onkoloģisko slimību profilaksi.
Nītaurē, Nītaures Dienas aprūpes centrā, plkst. 10.00–14.00

31.
maijā

Veselības diena. Tikšanās ar ārstuspeciālistu, kurš pastāstīs 
par cukura diabētu un sirds, un asinsvadu slimībām.
Zaubē, Olitas Elmeres ārstu praksē, plkst. 9.00–12.00. 

7.
jūnijā

Nūjošanas nodarbība. Nūjas tiks nodrošinātas, aicināts 
ikviens interesents ar vai bez priekšzināšanām. Pēc iesildīšanās 
vingrojumiem neliels pārgājiens pa Ieriķiem.
Ieriķos, pie Ieriķu Sabiedriskā centra plkst. 18.00–20.00

11.
jūnijā

Nūjošanas nodarbība. Nūjas tiks nodrošinātas, aicināts 
ikviens interesents ar vai bez priekšzināšanām. Pēc 
iesildīšanās vingrojumiem neliels pārgājiens pa Nītauri.
Nītaurē, Nītaures estrādē plkst. 18.00–20.00

14.
jūnijā

Nūjošanas nodarbība. Nūjas tiks nodrošinātas, aicināts 
ikviens interesents ar vai bez priekšzināšanām. Pēc 
iesildīšanās vingrojumiem neliels pārgājiens pa Zaubi.
Zaubē, pie Augšezera, plkst. 18.00–20.00. 

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

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

Sveicam
maija

jubilārus!

Skolotājas piemiņai
Ir rimušas darbīgās rokas, un apklususi stiprā un 

mīlošā sirds.
Ieriķu pamatskolas latviešu valodas skolotājai

Valdai Vernerai
25.05.1926.	–	13.04.2018.

Viņas dzīves pavediens sācies Kūduma pagasta 
Kaibās, bet mūža garākajā daļā darba soļi skanējuši 
Drabešu pagasta Ieriķos, kur jaunā skolotāja Valda 
Jansone ieradusies 1946. gadā. Pedagoģiskajā darbā 
ritējuši 47 gadi.

Nepārtraukta darba prasmju pilnveidošana studijās 
un praksē ļāva viņai iegūt Vecākās skolotājas goda 
nosaukumu un kļūt par skolotāju jaunajiem kolēģiem.

Pensijas gados Valdas prieks bija puķu dārzs. Ar 
savu audzēto ziedu pušķīti viņa apsveica tuviniekus un 
draugus, kā arī apdāvināja ar musturotiem cimdiem 
un siltām nakts zeķītēm. Prata ar izkoptu gaumi un 
pacietību radīt skaistus rokdarbus, bet brīvbrīžos bija 
kopā ar grāmatu. Atmiņu skolotāja vingrināja, atceroties 
no galvas skaistākās latviešu dzejnieku vārsmas, bet 
apsveikumos sūtīja arī pašas sarakstītās miniatūras. 
Tuviniekiem ir atstājusi savas dzīves aprakstu, kam 
dokumentāla nozīme Latvijas vēsturē.

Mīlestībā ar dzīvesbiedru Vili izaudzināti krietni 
dēli – Ģirts un Aldis. Ar prieku Valda rūpējās arī par 
mazbērniem un ar interesi sekoja viņu veiksmēm.

Skolēni viņu atcerēsies ar pateicību par labu 
dzimtās valodas iemācīšanu un īsajiem skečiem skolas 
uzvedumos uz skatuves.

Ir apstājies bagāts un piepildīts mūžs. Nu skolotāja ir 
atgriezusies savā dzimtajā pusē Unguru smilšu kalniņā 
netālu no Kaibām, kur būs kopā ar saviem mīļajiem 
mūžīgi.

Kolēģe Maija Ratniece

Amatas pagastā:
Anna	Veispāle	–	75	gadi
Drabešu pagastā:
Ausma Brahmane – 90 gadi,
Dzidra Ķeņģe – 89 gadi,
Maija	Ratniece-	85	gadi,
Modris	Vīksna	–	85	gadi,
Georgs Valters 84 gadi,
Jānis Plūcis – 83 gadi,
Margarita Parhomenko – 83 gadi,
Ilga Zvirbule – 82 gadi,
Zelma Pētersone – 82 gadi,
Ernests Pēteris Lazdiņš – 82 gadi,
Līvija Dzirne – 80 gadi,
Aleksandra Ļipatova – 80 gadi,
Aina Romanovska – 80 gadi,
Vitālijs Arhipovs – 80 gadi,
Ilze	Boroša	–	75	gadi,
Velta	Anna	Mērniece	–	75	gadi,
Velga	Biruta	Stabiņa	–	75	gadi,
Mārtiņš	Riekstiņš	–	75	gadi
Nītaures pagastā:
Austra Ārija Balode – 83 gadi,
Kārlis Plūksnis – 80 gadi,
Milda Pupure – 80 gadi,
Imants Krupenko – 70 gadi
Skujenes pagastā:
Artūrs Laimons Kubliņš – 88 gadi,
Skaidrīte Zvirbule – 88 gadi,
Ausma	Biruta	Bērziņa	–	85	gadi,
Jāzeps Skrebeļs – 83 gadi,
Maija Strange – 81 gadi,
Alīda Jakovļeva – 70 gadi
Zaubes pagastā:
Austra Volkova – 91 gads, 
Edvīns Ābele – 91 gads, 
Antoņina Ignatoviča – 86 gadi,
Rita Brice – 84 gadi,
Aida Grāvīte – 84 gadi,
Skaidrīte	Krūmiņa	–	75	gadi,
Anastasija Pavāre – 70 gadi

Amatas pagastā
Juris	Logins		(15.10.1942.–16.04.2018.	)

Drabešu pagastā
Andris	Smirnovs		(25.05.1955.–14.04.2018.)

Ojārs Trucis  (10.09.1946.–20.04.2018.)
Skujenes pagastā

Artūrs	Ēvalds	Bundzenieks		(18.05.1939.–17.04.2018.)
Pārsla	Strauta		(04.11.1937.–06.05.2018.)

Zaubes pagastā
Ainārs Briedis  (11.08.1969.–13.04.2018.)
Valda Jurika  (13.06.1939.–12.04.2018.)

LŪGUMS ATSAUKTIES
Lūdzu atsaukties cilvēkus, kuri absolvēja Spāres 

internātpamatskolu	 un	 šobrīd	 ir	 47–54	 gadus	 veci.	
Būšu ļoti pateicīga, ja varēsiet man sniegt kaut mazāko 
informāciju par jūsu agrāko skolasbiedri, manu 
radinieci	(50	g.v.).	Varbūt	varēsiet	pastāstīt,	kāda	viņa	
bija skolas gados, ir saglabājušās fotogrāfijas u.tml. 
Radinieci nekad neesmu satikusi, bet ļoti vēlos satikt. 
Sīkāk	 izrunāsim	 pa	 telefonu	 (25914113),	 varat	 arī	
rakstīt uz epastu: a.1990@inbox.lv

Skujenes pagastā
Elīza Vizule
Estere Vizule

Zaubes pamatskola
aicina absolventus un darbiniekus

uz salidojumu
26. maijā plkst. 18.00

Reģistrācija	no	plkst.16.00.	Dalības	maksa	5	eiro.
Informācija	pa	tālr.	26599056	vai	

zaubes_skola@inbox.lv 

http://www.amata.lv/
http://www.amatasnovads.lv/
mailto:a.1990@inbox.lv
mailto:zaubes_skola@inbox.lv
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