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Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

21.
septembrī

Nacionālo partizānu piemiņas pasākums
Sērmukšos plkst. 13.30

29.
septembrī

Āraišu biedrības Miķeldienas gleznošanas 
plenērs.  Info: 29408606
Āraišos, dzinavu kalnā

Svecīšu vakars Skujenes kapos
Plkst. 18.00

30.
septembrī

Miķeldienu pasākums un Drabešu Amatu 
mājas “Atvērtās durvis”. Priekšlasījums “Kā 
saglabāt nomedīto mamutu, kad ledusskapis vēl 
nav izgudrots”
Drabešu muižas apkārtnē plkst. 12.00

7. 
oktorī

Svecīšu vakars Zaubes pagasta Sila kapos
Plkst. 17.00

13.
oktobrī

“Āraišu leģendu spēles” noslēguma pasākums
Āraišu arheoloģiskajā parkā

Nūjošanas pārgājies “Zelta rudens Āraišos”
Āraišu arheoloģiskajā parkā

20.
oktobrī

Ražas svētki “Ķirbju fests”. Balle
Nītaurē

 6. oktobrī
13. Saeimas vēlēšanas! 

Esam aktīvi, 
ejam balsot!

Vēlēšanu iecirkņu
darba laiks

Vēlēšanu iecirkņu darba 
laiks 13. Saeimas vēlēšanu die
nā, 6. oktobrī, no plkst. 7.00 
līdz  20.00.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
pirmsvēlēšanu dienas Latvijā:

•	 pirmdien,	 1.  oktobrī:	 no	
plkst. 17.00	līdz	20.00;

•	 otrdien,	 2.  oktobrī	 –	 no	
plkst.	8.00	līdz	11.00;

•	 trešdien,	 3.  oktobrī	 –	 no	
plkst.	17.00	līdz	20.00;

•	 ceturtdien,	4. oktobrī	–	no	
plkst.	9.00	līdz	12.00;

•	 piektdien,	 5.  oktobrī	 –	 no	
plkst. 10.00 līdz 16.00.

Svarīgi! 
Šajā	laikā balsošana	nenotiek.

Pirmsvēlēšanu dienās vēlēšanu 
iecirkņos var iepazīties ar kandi
dātu sarakstiem, priekšvēlēšanu 
programmām, balsošanas kārtī
bu un iesniegt pieteikumus bal
sošanai vēlētāja atrašanās vietā.

Personai ir tiesības balsot jeb
kurā vēlēšanu apgabalā, jebkurā 
vēlēšanu iecirknī.

Balsošanas dokumenti
Balsošanas	dokumenti	13. Sa

eimas vēlēšanās ir:
1)  derīga Latvijas pilsoņa 

pase,
2)  derīga Latvijas pilsoņa per

sonas apliecība (eID) kopā ar vē
lētāja apliecību.
Kāpēc Saeimas vēlēšanās pase 

ir svarīga?
Saeimas vēlēšanās netiek lie

toti iepriekš izveidoti vēlētāju 
saraksti. Vēlēšanu dienā vēlētājs 
drīkst doties balsot uz jebkuru 
vēlēšanu iecirkni, bet, lai nebūtu 
iespēja nobalsot vairākkārt, vē
lētāja pasē iespiež spiedogu par 
dalību vēlēšanās.

Ja pasei beidzies derīguma 
termiņš

Ar pasi, kurai beidzies derī
guma termiņš, piedalīties vēlē
šanās nevar. Atjaunot pasi ie
spējams jebkurā Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes terito
riālajā nodaļā neatkarīgi no dek
larētās dzīvesvietas.

Pasi izsniedz 10 darba dienu 
laikā	 vai	 paātrinātā	 kārtībā  –	
divu darba dienu laikā (neskaitot 
dokumentu iesniegšanas dienu).

Kad nepieciešama vēlētāja 
apliecība?

Vēlētāja apliecība nepiecie
šama tikai tiem vēlētājiem, ku
riem nav	Latvijas	pilsoņa	pases,	
bet ir Latvijas pilsoņa personas 
apliecība.

Kur saņemt vēlētāja 
apliecību?

Vēlētāju apliecību dalībai 
13.  Saeimas	 vēlēšanās	 varēs	 sa
ņemt no 2018. gada 24. septem
bra	līdz	5.	oktobrim	tajā	Pilsonī
bas un migrācijas lietu pārvaldes 
teritoriālajā nodaļā, kur izsnieg
ta personas apliecība.

Vēlētāja apliecību iespējams 
saņemt arī citā Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes teri
toriālajā nodaļā, par šo vēlmi 
rakstiski informējot Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldi līdz 
2018. gada 24. septembrim.

Vai par vēlētāja apliecības 
izgatavošanu jāmaksā?

Vēlētāja apliecības izsniedz 
bez	maksas. 

Balsošana vēlētāja 
atrašanās vietā

Vēlētāji, kuri veselības stā
vokļa dēļ nevar ierasties balsoša
nas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji 
un slimojošu personu aprūpētā
ji, drīkst pieteikt balsošanu savā 
atrašanās vietā. Balsošana atra

Par 13. Saeimas vēlēšanām
13. Saeimas vēlēšanu dienā vēlētājus Amatas novadā gaidīs seši vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa 
numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese

367. LĪVU BIBLIOTĒKA Zvārtas iela 6, Līvi, Drabešu pagasts, Amatas novads

368. AMATAS NOVADA DOME “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads

369. AMATAS PAGASTA 
PĀRVALDE Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pagasts, Amatas novads

378. NĪTAURES PAGASTA 
PĀRVALDE “Pagasta ēka”, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads

383. TAUTAS NAMS Sporta iela 1, Skujene, Skujenes pagasts, Amatas novads

390. ZAUBES PAMATSKOLA “Bērzaines”, Zaube, Zaubes pagasts, Amatas novads

šanās vietā jāpiesaka no 2018.
gada 1. oktobra līdz 6. oktob
rim vēlētāja atrašanās vietai 
tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Iesniegumā jānorāda:
1) vārds, uzvārds,
2) personas kods,
3) iemesls, kādēļ nepiecieša

ma balsošana atrašanās vietā,
4) precīza adrese, kur jāiero

das vēlēšanu komisijai.
Ieteicams norādīt arī ēkas ār

durvju kodu, ja tāds ir, un tele
fona numuru, pa kuru vēlēšanu 
komisija var sazināties ar vēlētā
ju problēmsituācijās.

Iesniegumu vēlēšanu iecirknī 
drīkst nogādāt jebkura vēlētāja 
uzticības	persona	–	rads,	draugs,	
pastnieks, sociālās aprūpes dar
binieks vai kaimiņš.

Vēlētāja uzticības persona 
iesniegumu ar vēlētāja lūgumu 
organizēt balsošanu mājās var 
uzrakstīt arī iecirknī. Šajā gadī
jumā iesniegumā papildus norā
da arī vēlētāja uzticības personas 
vārdu un uzvārdu.

Svarīgi!
Iesniegumu iecirknī var no

gādāt arī vēlēšanu dienā, 2018.
gada	 6.  oktobrī.	Tomēr	 šajā	 ga
dījumā obligāti izpildāmi ir tie 
iesniegumi, ko vēlēšanu komi
sija būs saņēmusi līdz pulksten 
12.00. Savukārt iesniegumi, 
kas saņemti vēlēšanu dienā pēc 
plkst. 12.00, jāizpilda, ja vēlēša
nu iecirkņa komisijas pārstāv
jiem  ir	 iespējams	 ierasties	 pie	
vēlētāja līdz pulksten 20.00.

Sīkāka informācijas par 
13. Saeimas	vēlēšanu	kārtību	at
rodama Centrālās vēlēšanu ko
misijas mājaslapā www.cvk.lv.

(Izmantoti CVK mājaslapas 
materiāli)

Vidzemnieku dārza svētki 
2018.	gada	17. augustā	norisinā
jās jau septīto gadu pēc kārtas. 
Saulainajā pēcpusdienā Lubānas 
novada “Ezerniekos”, pašā Sa
las ezera krastā, pulcējās vairāk 
nekā simts vidzemnieku, starp 
kuriem bija arī 26 enerģiski uz
ņēmēji, kurus šī gada “Vidzemes 
stāsti 2018” nominācijai bija iz
virzījušas 26 Vidzemes plānoša
nas reģiona pašvaldības. 

Pasākumā pirmizrādi piedzī
voja 26 video stāsti, īsi pavēstot 
par 2018. gada stāstu varoņiem, 
turklāt viņu pieredze apkopo
ta arī brošūrā “Vidzemes stāsti 
2018”. 

Interesentiem brošūra dru
kātā veidā pieejama Vidzemes 
Plānošanas reģiona (VPR) Val
mieras	 birojā	 (Purva	 ielā  12a,	
B	 sektors,	 2.  stāvs),	 kā	 arī	 tās	
elektroniskā versija pavisam 
drīz būs atrodama mājaslapās 
www.vidzeme.lv un http://in
vest.vidzeme.lv. Savukārt video 
stāsti tiks augšupielādēti VPR 

kanālā video krātuvē www.
youtube.com, kā arī tos iepa
zīt varēs VPR izveidotajā pro
filā vietnē www.facebook.com 
(@VidzemesPlanosanasRe
gions). 

Pasākumu organizē VPR Uz
ņēmējdarbības centrs. Uz to tiek 
aicināti gan ik gadu no jauna 
izvirzītie enerģiskie un darbīgie 
uzņēmēji, gan arī iepriekšējo 
gadu stāstu varoņi un pašvaldī
bu pārstāvji. Septiņu gadu laikā 
apkopoti 182 iedvesmas stāsti.

VPR	sauklis	“Vidzeme	–	ceļš	
ved augšup!” rosina ticēt panā
kumiem un aicina darboties. 
Iedvesmojieties no apkārtējo 
pieredzes un darbojieties arī jūs!

Šogad Amatas novada Vid
zemes stāsts bija par SIA 
“Gusts Apinis”, kas Skujenes 
pusē audzē un pārstrādā ki
noju, amarantu, gatavo gri
ķu miltu makaronus un savā 
pieredzē nesavtīgi dalās ar ci
tiem. Lepojamies!

“Ja grib, tad var!” – 
sumināti 26 jauni Vidzemes 
iedvesmas stāsti

https://www.cvk.lv/pub/public/32277.html
https://www.cvk.lv/pub/public/32277.html
https://www.cvk.lv/pub/public/29861.html
http://www.cvk.lv
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Amatas novada pašvaldība izsludina
nekustamā īpašuma “Purvaiņi” Zaubes pagastā, Amatas 

novadā,	zemes	gabala	ar	platību	11,65 ha	un	mežaudzes,	ka
dastra Nr. 42960070013, izsoli. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Ama
tas novada pašvaldības mājaslapā www.amatasnovads.lv vai 
Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala 
robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati 
pa	tālruni	26386581(Gints	Bauers).

Izsole notiks 2018.  gada  27.  septembrī plkst.  10.00, 
“Ausmās”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par 
piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās per
sonas starpniecību vai elektroniski līdz 2018. gada 26. sep
tembra plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 34 000 EUR. Nodroši
nājuma	nauda	–	10%	no	zemes	gabala	nosacītās	cenas,	 t.i.,	
3400	EUR.	Izsoles	solis	–	500	EUR.	Izsoles	dalības	maksa	–	
20 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošināju
mu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas 
kontā (Amatas novada dome, “Ausmas”, Drabešu pagasts, 
Amatas	novads,	reģistrācijas	Nr. 90000957242):	

SEB banka:   kods UNLALV2X,
	 	 konts	LV52UNLA0050000013301;
AS Swedbanka: kods HABALV22, 
	 	 konts	LV41HABA0551000289503.

Amatas novada pašvaldība izsludina
nekustamā īpašuma “Pie Egļukalna” Skujenes pagastā, 

Amatas	novadā,	zemes	gabala	ar	platību	15,11 ha	un	mežau
dzes, kadastra Nr. 42781010017, izsoli. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Ama
tas novada pašvaldības mājaslapā www.amatasnovads.lv vai 
Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala 
robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati 
pa tālruni 27344270 (Teiksma Riekstiņa).

Izsole notiks 2018.  gada 27.  septembrī plkst.13.00, 
“Ausmās”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par 
piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās per
sonas starpniecību vai elektroniski līdz 2018. gada 26. sep
tembra plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 26 900 EUR. Nodroši
nājuma	nauda	–	10%	no	zemes	gabala	nosacītās	cenas,	 t.i.,	
2690	EUR.	Izsoles	solis	–	500	EUR.	Izsoles	dalības	maksa	–	
20 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošināju
mu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas 
kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, 
Amatas	novads,	reģistrācijas	Nr.90000957242):	

SEB banka:   kods UNLALV2X,
	 	 konts	LV52UNLA0050000013301;
AS Swedbanka: kods HABALV22, 
	 	 konts	LV41HABA0551000289503.

Amatas novada pašvaldība izsludina
nekustamā īpašuma “Saulaines palejas” Zaubes pagastā, 

Amatas	novadā,	zemes	gabala	ar	platību	8,85	ha	un	mežau
dzes, kadastra Nr. 42960030190, izsoli. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Ama
tas novada pašvaldības mājaslapā www.amatasnovads.lv vai 
Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala 
robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati 
pa	tālruni	26386581	(Gints	Bauers).

Izsole notiks 2018.  gada 28.  septembrī plkst.10.00, 
“Ausmās”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par 
piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās per
sonas starpniecību vai elektroniski līdz 2018. gada 26. sep
tembra plkst. 17.00.

Nekustamā	 īpašuma	 sākumcena	 16  200	 EUR.	 Nodroši
nājuma	nauda	–	10%	no	zemes	gabala	nosacītās	cenas,	 t.i.,	
1620	EUR.	Izsoles	solis	–	500	EUR.	Izsoles	dalības	maksa	–	
20 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošināju
mu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas 
kontā (Amatas novada dome, “Ausmas”, Drabešu pagasts, 
Amatas	novads,	reģistrācijas	Nr.	90000957242):	

SEB banka:   kods UNLALV2X,
	 	 konts	LV52UNLA0050000013301;
AS Swedbanka: kods HABALV22, 
	 	 konts	LV41HABA0551000289503.

Amatas novada pašvaldība izsludina
nekustamā īpašuma “Rāviņi” Zaubes pagastā, Amatas 

novadā,	 zemes	 gabala	 ar	 platību	 6,3  ha	 un	mežaudzes,	 ka
dastra	Nr. 42960030134,	izsoli. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Ama
tas novada pašvaldības mājaslapā www.amatasnovads.lv vai 
Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala 
robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati 
pa	tālruni	26386581	(Gints	Bauers).

Izsole notiks 2018.  gada 28.  septembrī plkst.  13.00, 
“Ausmās”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par 
piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās per
sonas starpniecību vai elektroniski līdz 2018. gada 26. sep
tembra plkst. 17.00.

Nekustamā	 īpašuma	 sākumcena	 10  400	 EUR.	 Nodroši
nājuma	nauda	–	10%	no	zemes	gabala	nosacītās	cenas,	 t.i.,	
1040	EUR.	Izsoles	solis	–	500	EUR.	Izsoles	dalības	maksa	–	
20 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošināju
mu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas 
kontā (Amatas novada dome, “Ausmas”, Drabešu pagasts, 
Amatas	novads,	reģistrācijas	Nr.	90000957242):	

SEB banka:   kods UNLALV2X,
	 	 konts	LV52UNLA0050000013301;
AS Swedbanka: kods HABALV22, 
	 	 konts	LV41HABA0551000289503.

Amatas novada pašvaldība izsludina
nekustamā	 īpašuma	 –	 viendzīvokļa	 mājas	 “Sildibe

nes” Nītaures pagastā, Amatas novadā, kadastra numurs 
42685060009,	kadastra	apzīmējums	42680060052001,	izsoli. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Ama
tas novada pašvaldības mājaslapā www.amatasnovads.lv vai 
Amatas novada domē. Sīkāka informācija par ēkas atrašanos, 
stāvokli kā arī apskati pa tālruni 29284389 (Līvija Ķauķīte).

Izsole notiks 2018.  gada 2.  oktobrī plkst.13.00, “Aus
mās”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par pie
dalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās perso
nas starpniecību vai elektroniski līdz 2018. gada 1. oktobra 
plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 1100 EUR. Nodrošināju
ma	nauda	–	10%	no	īpašuma	nosacītās	cenas,	t.i.,	110 EUR.	
Izsoles	solis	–	100	EUR.	Izsoles	dalības	maksa	–	20	EUR.	

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošināju
mu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas 
kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, 
Amatas	novads,	reģistrācijas	Nr.	90000957242):	

SEB banka:   kods UNLALV2X,
	 	 konts	LV52UNLA0050000013301;
AS Swedbanka: kods HABALV22, 
	 	 konts	LV41HABA0551000289503.

Amatas novada pašvaldība izsludina
nekustamā	īpašuma	–	dzīvokļa	“Krāces3”7, Drabešu pa

gastā, Amatas novadā, kadastra numurs 42469000420, izsoli. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Ama

tas novada pašvaldības interneta mājaslapā www.amatas no
vads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par dzī
vokļa	atrašanos,	stāvokli,	kā	arī	apskati	pa	tālruni	29345799	
(Ilona Muižniece).

Izsole notiks 2018. gada 2. oktobrī plkst. 10.00, „Aus
mās”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par pie
dalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas 
starpniecību vai elektroniski līdz 2018. gada 26. septembra 
plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 1000 EUR. Nodrošināju
ma	nauda	–	10%	no	dzīvokļa	nosacītās	cenas,	 t.i.,100 EUR.	
Izsoles	solis	–	100	EUR.	Izsoles	dalības	maksa	–	20	EUR.	

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošināju
mu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas 
kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, 
Amatas	novads,	reģistrācijas	Nr. 90000957242):

SEB banka:   kods UNLALV2X,
	 	 konts	LV52UNLA0050000013301;
AS Swedbanka: kods HABALV22, 
	 	 konts	LV41HABA0551000289503.

Domes sēdē 22. augustā tika izskatīti 
šādi jautājumi: 

•	 par	 vidēja	 termiņa	 plānošanas	 do
kumenta “Amatas novada jaunatnes po
litikas	 stratēģija	 2019–2023”	 publiskās	
apspriešanas	termiņa	pagarināšanu;

•	 par	Amatas	novada	pašvaldības	gada	
publiskā pārskata par 2017. gadu apstipri
nāšanu;

•	 par	 atļauju	 Elitai	 Eglītei	 savienot	
amatus;

•	 par	Amatas	novada	pašvaldības	ēti
kas	kodeksa	apstiprināšanu;

•	 par	Amatas	 novada	Zaubes	 pamat
skolas saimniecisko un tehnisko darbi
nieku amata vienību saraksta apstiprinā
šanu;

•	 par	 izglītības	 programmu	 realizāci
jas adresēm Amatas novada Drabešu Jau
najai	pamatskolai;

•	 par	 saistošo	 noteikumu	 Nr.  8	 “Par	
braukšanas maksas atvieglojumiem  sa
biedrisko pārvadājumu AS CATA  trans
porta maršrutu tīklā un pašvaldības 
autotransportā izglītības iestāžu audzēk
ņiem un Amatas novadā strādājošajām 
personām”	apstiprināšanu;

•	 par	Amatas	novada	bāriņtiesas	reor
ganizāciju;

•	 par	literāro	darbu	konkursa	izsludi
nāšanu;

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	 „Pie	 Egļu
kalna” nodošanu atsavināšanai un izsoles 
noteikumu	apstiprināšanu;

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	 „Purvaiņi”	
nodošanu atsavināšanai un izsoles notei
kumu	apstiprināšanu;

•	 par	nekustamā	īpašuma	„Rāviņi”	no
došanu atsavināšanai un izsoles noteiku
mu	apstiprināšanu;

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	 “Saulaines	
palejas” nodošanu atsavināšanai un izso
les	noteikumu	apstiprināšanu;

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	 „Krāces	
3”7 nodošanu atsavināšanai un izsoles 
noteikumu	apstiprināšanu;

•	 par	nekustamā	īpašuma	“Sildibenes”	
nodošanu atsavināšanai un izsoles notei
kumu	apstiprināšanu;

•	 par	deklarētās	dzīvesvietas	anulēša
nu;

•	 par	būves	“Telekomunikāciju	sakaru	
masts” adreses un nosaukuma apstiprinā
šanu	Zaubes	pagastā;

•	 par	 Nītaures	 pagasta	 nekustamo	
īpašumu „Autoceļš P32” un “P3” zemes 
vienību sadali, nosaukuma un nekustamā 
īpašuma	lietošanas	mērķu	noteikšanu;

•	 par	 zemes	 ierīcības	 projekta	 [..],	
Skujenes pagastā, Amatas novadā apstip
rināšanu;

•	 par	Drabešu	pagasta	nekustamā	īpa
šuma	[..]	sadalīšanu;

•	 par	Drabešu	pagasta	nekustamā	īpa
šuma	[..]	sadalīšanu;

•	 par	zemes	nomas	līgumu	apstiprinā
šanu;

•	 par	Drabešu	pagasta	nekustamā	īpa
šuma		„Amata”		sadalīšanu;

•	 par	 finansiāla	 atbalsta	 sniegšanu	
Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrī
bai ekspozīcijas projekta “Sirdsapziņas 
ugunskurs”	īstenošanai;

•	 par	 Skujenes	 pagasta	 pašvaldības	
nekustamā īpašuma „Aleksandri” ze
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
42780070042 sadalīšanu.

Domes sēdē 
22. augustā

http://www.amatasnovads.lv
http://www.amatasnovads.lv
http://www.amatasnovads.lv
http://www.amatasnovads.lv
http://www.amatasnovads.lv
http://www.amatasnovads.lv
http://www.amatasnovads.lv
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Ik gadu, sākoties aukstam 
laikam, pieaug to ugunsgrēku 
skaits, kuru iespējamais iemesls 
ir saistīts ar apkures lietošanas 
izraisītām	 problēmām	 –	 neiz
tīrītiem dūmvadiem, bojātām 
apkures ierīcēm un nepareizu 
apkures ierīču lietošanu. Tādēļ 
Amatas novada pašvaldība aici
na iedzīvotājus jau laikus saga
tavoties	apkures	sezonai	–	iztīrīt	
dūmvadus, pārbaudīt apkures 
ierīces un ierīkot dūmu detek
torus!

Valsts ugunsdzēsības un glāb
šanas dienesta (VUGD) statisti
ka liecina, ka ugunsgrēku raša
nās iemesls ir neiztīrīti dūmvadi, 
nepareizi izbūvētas vai bojātas 
apkures sistēmas, kā arī to eks
pluatācijas noteikumu pārkā
pumi. Apmēram puse no šiem 
ugunsgrēkiem izceļas neparei
zas	apkures	ierīču	lietošanas	dēļ 

Pirms katras apkures sezo
nas jāveic dūmvada tīrīšana

Netīrīts skurstenis ir uguns
bīstams! Sadegot jebkuram cie
tajam kurināmajam, uz skur

steņa iekšējās virsmas veidojas 
kvēpu, sodrēju un darvas nosē
dumi, kas, savlaikus nenotīrīti, 
labākajā gadījumā samazina ap
kures ierīces darbības efektivi
tāti, bet sliktākajā gadījumā var 
izraisīt intensīvu šo produktu 
degšanu. Aizdegšanās ātri iz
platās pa visu dūmeņa iekšējo 
virsmu, vienlaikus ievērojami 
paaugstinot temperatūru tajā 
aptuveni līdz pat 1000 C°. Tas 
var radīt plaisas visa mūrētā dū
meņa korpusa biezumā, ārējo 
apvalku ieskaitot, tādējādi pave
rot ceļu karstajām dūmgāzēm un 
liesmām uz degtspējīgām sienu, 
griestu un jumta konstrukcijām, 
kas var izraisīt ne tikai dūmvada, 
bet arī visas ēkas aizdegšanos.

Tādēļ Amatas novada paš
valdība aicina pirms apkures 
sezonas sākuma iztīrīt sodrējus 
no dūmeņiem un krāšņu un pa
vardu dūmkanāliem, ko visla
bāk izdarīs atbilstoši apmācīts 
vai sertificēts skursteņslauķis. 
Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu 
un pavardu dūmkanāliem iztīra 

Par skursteņu tīrīšanu
pirms apkures sezonas sākuma 
un apkures sezonā ne retāk kā 
reizi mēnesī ilgdedzes apkures 
krāsnīm, bet divas reizes apku
res sezonas laikā citām apkures 
ierīcēm. Līdzās tam reizi trijos 
gados būtu jāveic arī visas ap
kures sistēmas tehniskā stāvokļa 
novērtējums, ko var veikt sertifi
cēts skursteņslauķis.

Netīrītas ventilācijas sistē
mas veicina liesmu ātrāku iz
platīšanos

Ekspluatējot mehāniskās ven
tilācijas sistēmas, uz gaisa vadu 
iekšējām sienām notiek putekļu 
un tauku daļiņu nosēšanās. Šie 
putekļu un tauku aplikumi gaisa 
vadu iekšpusē traucē sistēmas 
darbībai, neļaujot caurplūst ne
pieciešamajam gaisa daudzu
mam. Aizsērējušie gaisa vadi 
kondicionēšanas un ventilācijas 
sistēmās rada aizdegšanās iespē
ju. Putekļu un tauku slānim aiz
degoties, kopā ar gaisa plūsmu 
uguns liesmas var ātri izplatīties. 
Lai to novērstu, ventilācijas sis
tēmas, kas nosūc degtspējīgās 

gāzes, tvaikus vai putekļus, ap
rīko ar aizsargierīcēm, un eks
pluatācijas laikā tās jāpārbauda 
un jāattīra ne retāk kā reizi gadā.

Pēc remotdarbiem jāveic 
rūpīga apkures sistēmas pār
baude

Ja pirms apkures sezonas mā
joklī veikti remonta darbi, pār
liecinieties, vai telpās un bēni
ņos attālums no dūmeņa ārējās 
virsmas līdz jebkuram degtspē
jīgam materiālam, kas izmantots 
sienas, griestu vai jumta kons
trukcijās vai dekoratīvos nolū
kos, nav mazāks par 10 cm, sa
vukārt no dūmvada nav mazāks 
par	30 cm,	bet	no	dūmeņa	tīrīša
nas lūkas nav mazāks par 20 cm.

Malkas plītij nepieciešama 
regulāra atjaunošana

Ja jums ir malkas plīts, tad ir 
jāatceras, ka tā laika gaitā nolie
tojas	 –	 var	 izdegt	 cepeškrāsns	
metāla apšuvums, plīts virsmā 
parādīties spraugas, caur kurām 
nāk dūmgāzes. Lai šādas plītis 
padarītu ikdienas lietošanā dro
šas, tām periodiski nepiecieša

ma atjaunošana, rūpīgi aizsmē
rējot radušās plaisas, nomainot 
izdegušo cepeškrāsni, nostipri
not durtiņas.

Dūmu detektors – dzīvības 
glābējs!

Lai samazinātu iespēju ciest 
vai iet bojā ugunsgrēkā, VUGD 
aicina ierīkot dūmu detektorus, 
kā arī tvana gāzes un dabasgāzes 
noplūdes detektorus, kas mājok
ļa iemītniekus ar skaļu signālu 
brīdinās par draudošajām bries
mām. Īpaši svarīgi, tas ir tādēļ, 
ka visbiežāk ugunsgrēki izceļas 
tieši nakts laikā, kad mājas ie
mītnieki guļ.

 
Amatas novada pašvaldība ai

cina ikvienu laikus sagatavoties 
apkures sezonai, lai tā tiktu aiz
vadīta bez traģiskiem ugunsgrē
kiem. Informāciju par iespējām 
saņemt sertificētu skursteņslau
ķu pakalpojumus var saņemt, 
zvanot	pa	tālruni	27867353.

“AMATAS NOVADA 
LEPNUMA 2018” PRETENDENTI 
TIEK IEPAZĪTI

Paldies visiem, kuri iesaistītājās Latvijas simtgades “Amatas lep
numu” izvirzīšanā! Esam saņēmuši aptuveni 80 pieteikumu anketas. 

Šobrīd konkursa komisija izskata un iepazīstas ar pretendentiem,  
kā arī jau sāk ierasties pie viņiem klātienē. Ņemot vērā Fizisko personu 
datu aizsardzības likumu, šogad avīzē ieteikto vārdus nepublicēsim, 
bet visi nominanti komisijas ciemošanās reizē vai pa pastu saņems 
ielūgumu uz “Amatas novada lepnums 2018” noslēguma pasākumu 
18. novembrī. 

Svinēsim Latvijas simtgadi kopā!

Punkta 
nosaukums

Atiešanas 
laiks

Cēsu AO 07:20
Bērzaine 07:25
Meijermuiža 07:29
Līvi 07:32
Āraiši 07:38
Drabeši 07:40
Amata 07:46
Rencēni 07:50
Ģikši 07:53
Spāre 08:03
Melturi 08:08
Drabeši 08:14
Āraiši 08:16
Līvi 08:22
Cēsu AO 08:30

Autobusu atiešanas laiki 
maršrutā 

Cēsis–Meijermuiža–Ģikši–
Cēsis

Punkta 
nosaukums

Atiešanas 
laiks

Cēsu AO 15:30
Līvi 15:38
Āraiši 15:44
Drabeši 15:46
Melturi 15:52
Spāre 15:57
Ģikši 16:07
Rencēni 16:10
Amata 16:14
Drabeši 16:20
Āraiši 16:22
Līvi 16:28
Meijermuiža 16:31
Bērzaine 16:35
Cēsu AO 16:40

Kopš septembra Amatas novadā 
jauns pasažieru autobusa maršruts:

Pārējie reisi meklējami šeit: 
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetuautobusi

Autobusu atiešanas laiki 
maršrutā 

Cēsis–Ģikši–Meijermuiža– 
Cēsis
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Aija Pundure,
ārpusstundu darba 
organizatore

Ar ābolu smaržu, ar zīlēm 
un kastaņiem satiekam rudeni, 
kopā ar āboliem kastēs zvaig
znes, sapņus un apņemšanās lie
kam, zīles un kastaņus kabatās 
sildām… 

Mācību gads mūsu skolā ie
sākās jau augustā, kad skolas 
vadības pulti pārņēma direk
tors Valdis Nītiņš, kad Ekoskolu 
programmas dalībskolu jaunie
šiem un pedagogiem notika iz
zinošs vasaras forums  Ventspilī. 
Mūsu skolu forumā pārstāvēja 
Santa Eglīte un Toms Ričards 
Krieviņš     

 Mācību gads ir uzņēmis ap
griezienus un mēs burtiski jo
ņojam tam līdzi. Steidzamies 
cauri solu rindām, pa skolas gai
teņiem, no kabineta uz kabinetu, 
lai paspētu no vienas stundas uz 
otru, no viena pulciņa uz nāka
mo, no viena drauga pie otra, no 
viena kolēģa pie cita. Laiks paiet 
nemanot. Un tomēr paspējam 
arī uz brīdi apstāties un ieskatī
ties, kas notiek skolā, ko pavei
kuši un kam gatavojas skolēni, 

kā pavadīta straujā ikdiena. 
Atšķirsim vienu  Amatas pa

matskolas rudeni, paskatīsimies, 
kas tur iekšā! Septembris bijis 
bagāts, kā jau ražas mēnesis.  
Skolas gads iesākās ar saulai
nu 1. septembri, prieku par 12 
pirmklasniekiem un gandarīju
mu, ka visi 11 iepriekšējā gada 
absolventi turpina izglītošanos 
ģimnāzijās un profesionālās 
izglītības iestādēs. Esam mācī
jušies drošību dienā bez skolas 
zvana, kārtojuši rudens ziedus, 
klausījušies Ineses Zanderes 
dzeju, paši piedalījušies un at
balstījuši	 5.	 klases	 skolnieci	
Viktoriju Naklonovu Cēsu bib
liotēkas rīkotajā dzejas slama 
pasākumā. Olimpiskajā dienā 
gan vingrojām, gan tikāmies ar 
olimpiešiem. Eiropas sporta ne
dēļā spēles azarts aizrāva “Zelta 
buča” turnīrā futbolā Drabe
šos, no kura meiteņu komanda 
pārveda galveno balvu. 6. un 1. 
klase, audzinātājas Inese Grau
diņaZalaka un Sanita Bērziņa 
piedalījās AS “Latvijas Valsts 
meži” rīkotajās meža dienās Vij
ciemā un Tērvetē. Sākumskolas 
klašu skolēni tikās azartiskā un 
izzinošā  skolotājas Sanitas Bēr

Sveiciens rudenī no Amatas pamatskolas!
ziņas organizētā Rudens meis
tarklašu  stundā. Interesentu 
grupa apmeklēja Zinātnieku 
nakts pasākumu Cēsīs. 

Liels prieks par sasniegu
miem starptautiskajā Ekoskolu 
programmā, jo jau 14. reizi sa
ņēmām Zaļā karoga sertifikātu. 

Skola nodrošinās 9 interešu 
izglītības programmas, kurās 
darbosies 82 skolēni. Pateico
ties  Amatas novada pašvaldības 
atbalstam un vecāku ieinteresē
tībai, varēsim apmeklēt 12 “Mū
zika Tev” abonementnodarbības 
Rīgā.

Oktobris solās būt tikpat 
spraigs un zinātkāres darbiem 
piepildīts. Lūk, daži no citādās 
mācīšanās un mācīšanas pasā
kumiem: labdarības aktivitātes 
Starptautiskajā dzīvnieku dienā, 
Veselības diena, starptautiskā 
Putras diena, UNESCO diena 
par atbildīgu pārtikas patēriņu, 
folkloras stunda, bet par to visu  
detalizētāk lasiet skolas mājasla
pā un sekojiet mums sociālajos 
tīklos. Plānojam aktivitātes sko
lēnu rudens brīvdienām.

Lai labiem notikumiem un 
augstvērtīgiem rezultātiem ba
gāts mācību gads! 

Baiba Roze

Šī gada jūlijā 12  jauniešiem 
no Latvijas ar biedrības “Tra
dicionālās kultūras iniciatīvu 
centrs (TKIC) “KasTe”” atbalstu 
bija iespēja doties neaizmirs
tamā piedzīvojumā uz Spāniju. 
Piedzīvojumā, kura laikā bija 
iespēja ieraudzīt citādu pasau
li, iepazīt kultūru, iemācīties 
jaunas zināšanas, prasmes un 
attieksmes, izgaršot, piedzīvot, 
iegūt jaunus draugus un košas 
atmiņas.

Spāņu organizācija “Proyecto 
Kieu”, iesaistot biedrību TKIC 
“KasTe”, īstenoja projektu “Here 
I am”, kurā piedalījās jaunieši no 
Amatas, Cēsu, Priekuļu un Lī
vānu novada. Latvijas jauniešus 
projektam sagatavot palīdzēja 
Bērnu un jauniešu centra “Dari 
vari” valdes priekšsēdētājs Ed
gars Muktupāvels, kurš kopā ar 
Baibu Rozi bija Latvijas jauniešu 
grupas līderi. 

Projekts notika Numancia 
de la Sagra ciemā, kurā dzīvo 
5	 tūkstoši	 iedzīvotāju.	 Astoņu	
dienu laikā jauniešiem bija ie
spēja dalīties ar savu pieredzi, kā 
viņi darbojas savās kopienās, kā 
sadarbojas savā starpā un līdz
darbojas ar dažādām sabiedrības 
grupām. Viena no galvenajām 
atziņām projekta laikā bija, ka 
Latvijā, iespējams, ir aktīvāki 
jaunieši, taču Spānijā ir aktīvā
kas citas kopienas grupas.

Projekta dalībnieki iepazi
nās ar ciemata senioru biedrī
bu, kas ir viena no aktīvākajām 
vietējām kopienām. Ikdienā 
senioru dienas centru apmeklē 
30–40	 cilvēki,	 kas	 gan	 piedalās	
dažādos tematiskos pasāku
mos, gan spēlē savas iecienītās 
spēles, gan vienkārši pavada 
laiku kopā ar draugiem. Pro
jekta laikā vietējie seniori ar 
spāņu un latviešu jauniešiem 
kopīgi spēlēja senioru vidū ie
cienītās spēles, runāja par dzīvi 
un lieliski pavadīja kopā laiku. 
Ļoti sirsnīga bija kopā darbo
šanās ar Numancia de la Sagra 
sieviešu apvienību un marokāņu 
sieviešu kopienu. Kopīgi gatavo
jot un baudot spāņu, marokāņu 
un latviešu tradicionālos ēdie
nus, netraucēja pat tas, ka katrs 
runāja savā valodā.

Jauniešiem pārsteigums bija 
tas, cik nozīmīgs sabiedriskais 
centrs var būt maza, lauku bib
liotēka, kurā ikdienā pulcējās 
gan lasītgribētāji, gan bērni, kuri 
piedalās radošajās darbnīcās. 
Bibliotēkā notiek dažādas iedzī
votāju grupu sanākšanas un citi 
nozīmīgi pasākumi.

Visā projekta laikā projekta 
dalībniekiem bija iespēja iepa
zīties un kopā darboties ar vai
rākām vietējām jauniešu organi
zācijām, kopīgi tika plānots un 
organizēts pasākums ciemata 
iedzīvotājiem, kopīgi tika radīts 
leļļu teātris. Un arī spāņu bēr

Jauniešu pieredzes brauciens 
uz Spāniju

Literāro darbu konkursa nolikums apstiprināts ar Amatas 
novada domes 2018. gada 22. augusta sēdes lēmumu (protokols 
Nr. 10,	9.§)

Konkursa atbalstītāji: 
Amatas novada pašvaldība, Līgatnes novada pašvaldība, 

Vecpiebalgas novada pašvaldība, Jaunpiebalgas novada 
pašvaldība, M. Vanagas muzejs, laikraksts “Liesma” un 
informatīvais izdevums “Amatas Vēstis”.

Mērķis: 
Caur literāriem darbiem atklāt Amatas novada dabas 

skaistumu, pievēršot uzmanību un rakstot par konkrētiem 
dabas objektiem novadā. 

Dalībnieki: 
Vidzemes novada interesenti.
Konkursā nedrīkst piedalīties konkursa žūrijas ģimenes 

locekļi.
Tēmas:
•	 Veco koku stāsts (kāda Amatas novada koka, pļavas, 

strauta, akmens, mājas utt. stāsts),
•	 Spāres stāsts (Spāres muiža),
•	 Ko man pastāstīja spāre (kukainis),
•	 Baltās rozes spēks (paskaidrojums	 –	 rakstnieces	

Melānijas Vanagas mīļākā krāsa bija baltā, un cilvēkiem, kuri  
bija paveikuši ko labu, nozīmīgu, viņa allaž dāvināja vienu baltu 
rozi).

Konkursa dalībnieku vecums:
1.	grupa	–	no	14	līdz	17	gadiem,
2.	grupa	–	no	18	līdz	39 	gadiem,
3.	grupa	–	no	40	līdz	55	gadiem,
4.	grupa–	no	56+   gadiem.
Vērtēšanas kritēriji:
•	 darba	atbilstība	tematam;
•	 novatorisms	literatūrā,	radošs	temata	risinājums;
•	 autora	personiskās	attieksmes	un	domas	atklāsme;
•	 valodas	stils	un	oriģinalitāte.
Konkursa darba apjoms:
•	 dzejā	līdz	100	rindām	(3	dzejoļi);
•	 īsajā	 prozā	 1–5	 A4	 lapas	 datorrakstā,	 ievērojot	 2	 cm	

no	 katras	 malas,	 1,5	 intervāls	 starp	 rindām,	 burtu	 lielums 
TimesNewRoman 12. 

Darbu iesūtīšanas kārtība:
•	 iesūtīšanas	 termiņš līdz 2018. gada 16. novembra 

plkst. 17.00,
•	 uz	pirmās	 lapas	 jābūt	šādai	 informācijai:	 literārā	darba	

nosaukums, autora vārds un uzvārds, adrese, vecums, telefona 
numurs, epasta adrese, mācību iestādes nosaukums (ja autors 
ir audzēknis vai students),

•	 līdz	šim	nepublicētu,	uz	dokumentāliem	faktiem	balstītu	
vai radošu literāru darbu iesniegt elektroniski, nosūtot to uz 
epastu konkurss_spare@inbox.lv. Faila nosaukumā noteikti  
jābūt norādītam uzvārdam un literatūras žanram (proza, 
dzeja), kurā darbs rakstīts, piemēram, lejniece_dzeja.doc. 
Izmantot doc. formātu.

Rezultātu paziņošana un dalībnieku apbalvošana:
•	 konkursa	 rezultāti	 tiks	paziņoti	 līdz	 2019.	 gada	5.	 jan

vārim mājaslapā http://www.amatasnovads.lv/, ar balvu iegu
vējiem	kon	kursa	rīkotāji	sazināsies	personīgi;	

•	 labākie	darbi	vai	to	fragmenti	tiks	publicēti:
  http://www.amatasnovads.lv/,
  http://www.sparesskola.lv/,
  http://www.ligatne.lv/, https://vecpiebalga.lv/,
  http://www.jaunpiebalga.lv/, laikrakstā “Liesma”
	 	 un	informatīvajā	izdevumā	“Amatas	Vēstis”;
•	 labāko	 darbu	 autoriem	 organizēs	 tikšanos	 ar	 Latvijas	

Rakstnieku savienības literātiem,
•	 īpašas	balvas	no	Amatas	novada	pašvaldības.
Darbu vērtēšanas komisija:
Elita	Eglīte	–	Amatas	novada	domes	priekšsēdētāja,	
Egīls	Šņore	–	rakstnieks,	dramaturgs,
Ingrīda	Lāce	–	M.	Vanagas	muzeja	vadītāja,
Ingrīda	Ozoliņa	–	Spāres	internātpamatskolas	skolotāja,
Aivars	Bergmanis	–	dzejnieks,	skolotājs,
Mārīte	Rukmane	–	Spāres	internātpamatskolas	skolotāja.

Literāro darbu 
konkurss

niem pasaka par vecīša cimdi
ņu patika tikpat ļoti kā latviešu 
bērniem. Tika sarīkots koncerts, 
kurā uzstājās jaunieši no Latvi
jas, Spānijas, Beļģijas un Somi
jas.

Apmaiņas noslēgumā tika ra
dīts un īstenots kopīgs pasākums 
visiem	 ciemata	 iedzīvotājiem  –		
varēja piedalīties dažādās spēlēs 
un stafetēs, baudīt dažādus ēdie
nus, klausīties koncertu un bau
dīt citas aktivitātes. Atšķirīgu 
un īpašu šo apmaiņas projektu 
padarīja tas, ka jaunieši dzīvoja 
ģimenēs. Un spāņu mammas un 
papi šajā īsajā laikā ļoti iemīlēja 
savus latviešu bērnus. Aizkusti
noša  noslēgumā bija kolektīvā 
raudāšana, jo pēc lieliskā un ba
gātā laika kopā projekta dalīb
niekiem negribējās šķirties.

Gandarījums par projektu 
bija gan projekta īstenotājiem, 
gan jauniešiem, un ar lepnumu 
gribas teikt, ka mums ir zelta 
jaunieši, ar kuriem varam lepo
ties kā brīnišķīgiem, gudriem un 
talantīgiem cilvēkiem, kas lika 
Latvijas vārdam skaisti izskanēt. 
Latvijas grupas līderi visas ap
maiņas garumā varēja justies ļoti 
pacilāti un lepni, jo ik dienu bija 
kāds, kurš gribēja pienākt, lai 
pateiktu, cik mums Latvijā jauki, 
pieklājīgi, gudri un īpaši bērni.

Tagad gaidām nākamo vasaru 
ar cerību tikties nu jau Latvijā.

mailto:konkurss_spare@inbox.lv
http://www.amatasnovads.lv/
http://www.amatasnovads.lv/
http://www.sparesskola.lv/
http://www.ligatne.lv/
https://vecpiebalga.lv/
http://www.jaunpiebalga.lv/
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1958.	 gada	 augusta	 laikrak
stos varam lasīt: “Ieriķos, Ples
kavas šosejas tuvumā, augstu 
pret debess zilgmi paceļas jauns, 
stalts trīsstāvu nams. Tā ir jau
nā Ieriķu skola, kuras būve tik
ko kā pabeigta.”  Lai gan skolai 
Ieriķos ir senāka vēsture, šogad 
skolas	nams	svin	savu	60. dzim
šanas dienu. Vēsturiskā fotogrā
fijā iemūžināts brīdis, kad  sko
las saime, ilggadējas direktores 
Eleonoras Zaltānes vadīta caur 
Ieriķiem dodas no vecās skolas 
ēkas  uz jauno. Skolas nama  no
saukums laiku lokos vairākkārt  
mainījies, tagad tas nes Amatas 
pamatskolas vārdu. Skolas nama 
jubilejai par godu gandrīz pēdē
jā augusta sestdienā uz tikšanos 
pulcējās Ieriķu skolas absolventi, 
skolotāji un darbinieki. 

Pie skolas ieejas durvīm visus 
mīļi uzrunāja vārdi: ”Es priecā
jos Tevi satikt”. Kādā no klašu 
telpām mūs gaidīja “Foto kri
kumiņi”. Tur varēja iepazīties ar 
dažādu gadu skolas vēstures al
bumiem. Katrs mēģināja atrast 
sevi un savus klasi fotogrāfijās. 
Pārsteigumi	 neizpalika	 –	 spor
ta sacensības, aroniju lasītājas 
ar lakatiņiem ap galvu, skolas 
orķestris ar ksilofonu un akor
deonu spēlētājiem u.c.  Skolas 
zālē  mūs priecēja jauks skolēnu 
koncerts. Paldies skolotājiem un 
vecākiem par bērnu sagatavoša
nu. Emocionāla bija Ieriķu sko
las ilggadējās skolotājas Maijas 
Ratnieces uzruna, kas sākās ar 
Ojāra Vācieša vārdiem: “No tevis 
(skolas), tāpat kā no bērnības sa
vas, mēs nevaram aiziet nekur”. 
Viņas rosināti, kopā atcerējā
mies, kā  zālē skolas gados skai
tījām dzejoļus, dziedājām korī, 
spēlējām orķestrī, soļojām ie
rindas skatēs, sportojām utt. Par 
skolas nozīmi savā dzīvē runāja 
LNB Bērnu literatūras nodaļas 
vadītāja, daudzu publikāciju un 

mācību grāmatu līdzautore, la
sīšanas veicināšanas program
mas “Bērnu, jauniešu un vecāku  
žūrija” izveidotāja un koordina
tore Silvija Tretjakova: “Ieriķu 
skolu pabeidzu 1976. gadā, bet 
sāku	mācīties	 tikai	4. klasē,	kad	
mana ģimene pārcēlās no Cē
sīm, kur pirmos gadus mācījos 
tagad	 pārdēvētajā	 1.  pamatsko
lā. Gribu teikt, ka Ieriķu skola 
mani “izglāba”, jo pilsētas skolas 
30 bērnu klasē nebiju motivēta 
mācīties, viegli varēja izvairīties 
no atbildēšanas. Toties nelielajā 
lauku skoliņā ar 14 skolēniem 
klasē izsauca katru stundu, sko
lotājs daudz laika veltīja katram 
bērnam. Mums bija lieliski sko
lotāji	 –	 matemātikas	 skolotāja,	
arī klases audzinātāja Dzintra 
Fedorova (Dzirne), latviešu va
lodas skolotāja Valda Vernera. 
Būtībā mazais ciemats pats par 
sevi veidoja atbalstošu kopienu.
Atceros, ka ciema bibliotekāre 
mums uzticēja dažādus pienā
kumus, iesaistīja pasākumos, 
organizēja tikšanos ar rakstnie
kiem, sarunājās ar mums kā pie
augušiem. Nelielām skolām ir 
liela nozīme, tās ir kā salas, kas 
izglābj daudzus lēnīgos.”

Skolotāju un skolas nozīmi 
dzīvē bieži spējam novērtēt tikai 
pēc gadiem. Par pateicību sa
vai skolai liecina arī tālbraucēja 
kapteiņa Ēvalda Grāmatnieka ie
raksts skolai dāvinātajā grāmatā 
“Manai galvenajai skolai dzīvē. 
Ar cieņu”, arī LLU asociētā pro
fesora Ulda Ivana apsveikumi 
skolas jubilejās. Bija patīkami 
satikt savus skolas biedrus un 
skolotājus arī neformālā gai
sotnē. Sarunas un atmiņu stāsti 
turpinājās skolas zālē un arī gai
teņos. Daloties atmiņu stāstos, 
sapratām, ka vienu notikumu 
atceramies dažādi, katrs no sava 
skatu punkta Pārrunājām gan 
darbus, gan arī dažus nedar
bus. Patīkami pārsteidza 1978.
gada absolventu kuplais skaits, 
viņiem	 jubileja	 –	 40	 gadi	 kopš	
beiguši Ieriķu skolu. Ilgi skolas 
logos spīdēja gaisma. 

Visus skolas  viesus ieprie
cināja patīkamās pārmaiņas. 
Skola pēc pārbūves ir moderna 
un radoša. Vecās klašu telpas 
gan bija grūti pazīt, bet prieks, 
ka skola mainījusies. Skola, kla
šu telpas un zāle bija skaisti un 
gaumīgi noformētas, gatavas 
jaunajam mācību gadam. Paldies 
visiem skolotājiem, direktoram 
un skolas darbiniekiem par ie
guldīto darbu, skolas absolventu 
tikšanās organizēšanu un jauko 
uzņemšanu. Vislielākais paldies 
skolotājai Aijai Pundurei. Lai 
veiksmīgs un interesants jaunais 
mācību gads visai skolas saimei.

1976. gada absolventu vārdā 
Ilze Eglīte

Absolventu tikšanās 
IeriķosIeva Pētersone

Ieriķi	–	apdzīvota	vieta	Ama
tas novadā, Drabešu pagastā, 72 
kilometrus no Rīgas.

Tomēr šī vieta man ir vis
mīļākā Latvijā. Simtiem reižu 
braucot garām ar satiksmes au
tobusu vai mašīnu, domās sūtu 
sveicienus savai pirmajai skolai, 
pirmajiem skolotājiem. Gadiem 
braucu un nekad mana izkāp
šanas vieta nebija Ieriķi. Kāpēc? 
To grūti pateikt. Tomēr šogad, 
trīspadsmitajā augustā, vadot 
atvaļinājumu, sajutu iekšēju ai
cinājumu turp aizbraukt. To arī 
izdarīju. Beidzot es izkāpu Ieri
ķos un ar lielu iekšēju bijību, glu
ži tāpat kā pirmajā skolas dienā, 
tuvojos savam zinību templim. 

Vispirms mani pa ceļam 
sveicina dālijas, pavīd skolotā
ju ēka, tad jau pati skola. Mani 
netraucē, ka tā vairs nav mana 
astoņgadīgā skola, bet Amatas 
novada pamatskola. Netraucē 
tas, ka skolas ēka ieguvusi jaunu 
fasādi. Es ar visu sirdi un dvēseli 
esmu	 tālajā	 1958.	 gada	 rudenī,	
kad mēs, topošie pirmklasnieki, 
vecāko skolēnu pavadīti, arī sko
lotāju, sakām atvadas toreizējai 
septiņgadīgajai skolai, kura atra
dās	„Lakku’’	mājās	–	piemērotās	
mācību iestādei. 

Mazai	 atkāpei  –	 toreiz	 sep
tiņgadīgajā	skolā	mēs –	nākamie	
pirmklasnieki	 –	 mēnesi	 mācī
jāmies kā ābečnieki. Es mācījos 
skolas gudrības, mana māsa 
turpat aiz sienas saņēma konsul
tācijas eksāmeniem, vēlāk kā šīs 
skolas beidzēja mani pavadīja uz 
jauno, nu jau astoņgadīgo skolu. 
Vecajā skolā ierīkoja internātu. 

Pieveru acis un redzu, kā mēs 
ar	 ziediem	 rokās,	man	–	 sārtas	
gladiolas, kuras speciāli ma
nai lielajai dienai no sava dārza 
nogrieza mammas fermas bri
gadiere Alma. Visiem mugurā 
svētku	forma	–	zilas	kleitiņas	ar	
baltiem priekšautiem, mugurso
mas plecos, baltas pusgarās ze
ķītes kājās. Vienkārši un svinīgi. 
Nebija ne bagāto, ne nabago, visi 
jutāmies vienlīdzīgi. Netraucēja 
mobilie telefoni, bijām tikai mēs 
ar savām izjūtām. Atceros sko
las direktori Eleonoru Zaltāni, 
kuras nopelns bija jaunā skola. 
Cēli viņa pavadīja savu kolektīvu 
un jauno ēku. No atmiņu dzīlēm 
iznirst mana pirmā audzinātāja 
Austra Ķikāne. Ģērbusies melnā 
darba tērpā, kuru rotāja balta ap
kaklīte,	viņa	mūs	–	pirmās	klases	
skolēnus	–	sagaidīja	pie	durvīm,	
un katram rokās kā ceļa maizi 
iedeva ozola zīli. Tā sākās mā
cību gads ar atzīmēm burtnīcās, 
liecībās. Toreiz skolā mācījās arī 
krievvalodīgie bērni, bija arī tā 
saucamā A klase, tur mācījās, kā 
vēlāk sapratu, tie bērni, kuri da
žādu iemeslu pēc nevarēja sekot 
līdzi ierastajam mācību ritmam. 
Taču neatceros gadījumus, kad 
skolā notiktu kaušanās, apsau
kāšanās. Nebija jau par ko! Ik

dienā tāpat zilas kleitiņas, melni 
priekšautiņi, visi vienādi! Pašiem 
bija jātīra klase, jāmazgā soli, 
tāpēc arī negribējās piemētāt 
telpas un sasmērēt solus. Starp
brīžos varēja spēlēt spēles, pa
staigāties, un nevienam pat prā
tā neienāca neklausīt skolotāju. 
Tā bija autoritāte. Pēc stundām 
skolotāja pārbaudīja somu, vai 
visi esam paņēmuši līdzi vaja
dzīgo uz māju, un galvenais, lai 
būtu kārtīgi saģērbušies. Dzīvo
jām, kur nu kurš, man bija pieci 
kilometri ejami, no rīta mam
ma parasti palaida uz skolu, tur 
sagaidīja skolotāja. Aukstajās 
ziemās pārbaudīja, vai nav ap
saldētas kājas. Bija internāts, tur 
pabiju tikai īsu brīdi, jo mājās 
ļoti gribējās. Tā arī staigāju cauri 
mežam. 

Pakavējusies pie skolas, eju 
uz veco skolu. Tā patiesi ir veca 
sirmgalve, savu laiku nokalpo
jusi, tomēr vēl elpo, sasveicinā
mies kā toreiz vēl bērnībā. Ceļš 
ved tālāk, to vairs neklāj bruģ
akmeņi, uz kura klaudzēja zirga 
pakavi. Brauca tikai reta mašīna. 
Ejot neviļus paskatos uz saviem 
ceļgaliem. Tie dabūja trūkties, 
kad, kaimiņu onkuļa mudināta, 
iekāpu pajūgā. Zirgs uzņēma 
riksi,	 un	 te	 –	mašīna!	 Protams,	
ka ķēvīte satrakojās, un es no 
negaidītā lēciena biju izkritusi 
no ratiem tieši uz akmeņiem. 
Protams, ka ceļgali bija pušu, bet 
citādi viss beidzās labi. 

Vēroju apkārtni, pa gadiem 
viss ieguvis citus vaibstus, bet 
tas mani nepārsteidza, tā jau 
notiek ar visu, arī ar mani. Grūti 
bija sazīmēt ceļu, pa kuru sāku 
skolas gaitas. Kad beidzot tiku 
uz tā, ceļš drīz beidzās, tā arī 
netiku līdz bērnības mājai. Vēlāk 
dzirdēju, ka tā ir nodegusi. Ceļa 
vairs nebija, pat ne takas. Uznā
ca lietus, un mani no tā pasargā
ja kupla egle. 

Atpakaļceļā vēlreiz pieeju pie 
skolas, piespiežos pie sienas, sil
da saule, un es jūtos kā mājās, 
savās bērnības mājās, kad bi

jām visi dzīvi. Ieskatos vairāk pa 
durvju stiklu iekšpusē un tikai 
tagad ieraugu uzrakstu “Es prie
cājos Tevi satikt’’. Cik mīļi! Pal
dies tev, uzticīgā skola! Paldies 
skolotājiem, arī tiem, kuru vairs 
nav. Viņi aizvien ir līdzās! 

Ieriķu septiņgadīgo skolu bei
dza mans brālis un māsa. Antra 
un Ojārs Pētersoni. Viņu vairs 
nav, arī mammītes nav, tāda ir 
dzīve. Es nepabeidzu astoņga
dīgo skolu, jo mammu, kura 
bija slaucēja toreizējā kolhozā 
„Komunists’’, pārcēla uz Ama
tas sovhozu par slaucēju jaunajā 
fermā. Manas turpmākās skolas 
gaitas turpinājās Rencēnu asto
ņgadīgajā skolā. Tad atkal dzīve 
apmeta kūleni un astotās klases 
atestātu saņēmu jau Kūduma 
astoņgadīgajā skolā. Toreiz bija 
viens	rajons –	Cēsu	rajons,	sko
las bija katrā ciemā. Likteņa vēji 
mani atnesa uz Alūksni, esmu 
ieguvusi augstāko izglītību divās 
profesijās	–	zooinženiera	un	so
ciālā darbinieka, kura pienāku
mus veicu sociālās aprūpes cen
trā “Alūksne’’. Tomēr es aizvien 
turos pie pirmā iemācītā burtiņa 
ābecē kā pie ceļa spieķa tālākajā 
dzīvē. Ja uznāk domās lietainā
kas dienas, tad atmiņas par pir
mo skolu silda un ieceļ saulītē.

Būs atkal septembris, 
 degs sārtas gladiolas,
Bet gadiem pāri kāda 
 dzērve kliedz.
Kā tāla atbalss atnāk 
 senā diena,
Kad es kā dārgu mantu 
 rokā nesu
Trīs sārtas gladiolas 
 savai skolotājai.
Viņa smaidot nāca pretī mums
Un katram deva brūnu ozolzīli, 
Lai mēs kā ozols kuplotu 
 un zeltu.
Ir gadi skrējuši kā lapas vējā,
Mums katram sava ozolzīle ir,
Bet septembrī aizvien 
 vēl kāda dzērve kliegs,
Un visos ceļos skolotāji nāks...

Mana pirmā skola 
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Agita Lapsa

No 2018. gada maija līdz de
cembrim Valmierā, Naukšēnos, 
Ēvelē un Drabešos Vidzemes 
stāstnieku kopa īsteno projektu  
“Papīra teātris KAMIŠIBAI jeb 
skolnieki bērniem un stāstnieks 
pa vidu”

Vidzemes stāstnieki sadarbī
bā ar Valmieras mākslas vidus
skolu (VMV) maijā uzsākuši 
darbu pie papīra/attēlu teātra 
KAMIŠIBAI komplekta izvei
došanas, kuru iecerēts izman
tot pirmsskolas un sākumskolas 
vecuma bērnu runas prasmju, 
valodas un domāšanas attīstībā, 
kā arī stāstīšanas un klausīšanās 
prasmju veicināšanā un attīstī
šanā, vienlaikus iedzīvinot un 
popularizējot papīra teātri Vid
zemē. Šīs sadarbības rezultātā 
taps papīra teātra komplekts ar 
pārveidojamu kartona skatuves 
kārbu, 4 pasaku ilustrāciju kom
plektiem un metodisko līdzekli 
lietotājiem. Pēc VMV skolēnu 
sagatavota prototipa paredzēts 
izgatavot un lietotājiem dāvināt 
100 teātra komplektus.

Projekts noslēgsies ar izglī
tojošu semināru Valmieras un 
apkārtējo novadu sākumskolu 
un pirmsskolu pedagogiem, lo
gopēdiem, bibliotekāriem, kas 
aktīvi strādā ar bērnu auditoriju, 
kā arī stāstniekiem. Visi seminā

ra dalībnieki  saņems KAMIŠI
BAI komplektu.

KAMIŠIBAI ir viena no japā
ņu kultūrā izplatītajām un iecie
nītajām stāstniecības tradīcijām, 
kas uzrunā gan bērnus, gan pie
augušos. Ceļojošie stāstnieki sa
vus stāstus ilustrē ar maināmiem 
attēliem, tos ievietojot skatuvei 
līdzīgā ietvarā. Pakāpeniski iz
ņemot attēlus, tiek izstāstīts 
notikums vai pasaka. Stāstītājs 
atrodas blakus skatuvei un var 
uzturēt acu kontaktu ar publiku, 
kā arī sākt sarunu par dzirdēto 
un redzēto.

Lai veicinātu bērnu valo
das attīstību, ļoti svarīgi ir lasīt 
priekšā grāmatas, stāstīt pasakas 
un sarunāties, kas vienlaikus ir 
bērna domāšanas spēju attīstī
šana. Lai arī ne vienmēr izdodas 
bērnu uzmanību piesaistīt ar 
grāmatu, mēs uzdrošināmies ap
galvot, ka visiem bērniem patīk 
klausīties stāstus. Ja stāstus pa
pildina kvalitatīvs vizuālais ma
teriāls, tad verbālo un neverbālo 
izteiksmes līdzekļu apvienojums 
nodrošina panākumus valodas 
un domāšanas attīstībā.

 Šie uzdevumi palīdz veidot 
saistītu runu, paplašina vārdu 
krājumu, veicina sadarbības 
prasmes, attīsta kognitīvo pro
cesu darbību. 

Turpinājums 7. lpp.

Papīra teātris arī 
Amatas novadā

Inese Roze 

Šī vasara biedrībai TKIC 
„KasTe” un Drabešu muižas 
Amatu mājai bijusi garum gara, 
jo ļoti piepildīta ar daudziem un 
dažādiem aizraujošiem notiku
miem. 

Vasaras sezona sākās ar Ama
tu mājas amatnieku un folkloras 
kopas „Ore”   piedalīšanos etno
festivālā „Sviests” Valmiermuižā 
16.  jūnijā.	 Amatnieki	 demons
trēja sviesta kulšanu, izrādīja 
senus un jaunus sviesta rīkus, ie
saistīja mazos apmeklētājus ska
ņu rīku un vilciņu darbnīcā, tā
pat rādīja, kā gatavo senos ādas 
apavus un ģērē zivs ādas. „Ore” 
ar tautas mūzikas programmu 
piedalījās festivāla koncertā. 
Festivāla noslēgumā tika sade
dzināta	uguns	skulptūra	–	milzu	
sviesta ķērne, ko spāņu māksli
nieks Džordi Navarro Navarre
te mēneša garumā izgatavoja, 
uzturēdamies Drabešu muižas 
Amatnieku rezidencē.

Jūnijā beigās Amatu mājā tika 
sarīkots „Pēterdienas sviesta va

kars” ar sviesta kulšanu un kos
mētikas krēmu gatavošanu no 
sviesta.

Visu vasaru  Amatu mājas 
amatnieki piedalījās izbrauku
ma	 pasākumos	 –	 jūnijā	 vadīja	
amatnieku darbnīcas folkloras 
festivālā „Baltika 2018” Rīgā, 
jūlijā demonstrēja sviesta kulša
nu, stikla apgleznošanu un koka 
abru gatavošanu Zaubes kulinā
rajā festivālā un vadīja ieviržu 
nodarbības	 –	 kokļu	 gatavošanu	
un foto dekupāžu uz stikla trau
kiem Pasaules latviešu ģimeņu 
saietā 3x3 Zaļeniekos, Ķiplok
sviesta darbnīcu, skaņu rīku 
darbnīcu un darbnīcu „Smuks 
un vesels kā ķiploks” Ķiploku 
festivālā Raunā.

Augustā tautas mūzikas ka
pela „Drabešu muižas muzikan
ti” piedalījās tautas muzikantu 
svētkos Viļānos, kur kopā ar 
muzikantiem un kapelām no 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
spēlēja gan Latvijas simtgades 
zaļumballē, gan uzstājās vairā
kos koncertos. 

Vasara Drabešu muižas 
Amatu mājā

Sanda Salmiņa,
Amatas novada pašvaldības 
nodaļas “Āraišu arheoloģiskais 
parks” muzejpedagoģe

No	30. jūlija	līdz	5. augustam	
pārstāvji no Amatas novada pa
vadīja Unteruldingenas Pāļu 
būvju muzejā (Pfahlbaumuseum 
Unteruhldingen) pie Bodenes 
ezera Vācijā. 

Četri	dalībnieki	–	Sanda	Sal
miņa no Āraišu arheoloģiskā 
parka, Inese Roze, Andris Roze, 
Tālis Karlsons no Drabešu mui
žas	 Amatu	 mājas	 –	 pārstāvēja	
Latvijas amatniekus projektā 
“Eksperimentālā arheoloģija 
Eiropā	 –	 zināšanu	 pieredzēša
na”. Šajā Eiropas Kultūras man
tojuma gada zīmē notiekošajā 
projektā visu vasaru nedēļas 
garumā Pāļu būvju muzeja ap
meklētājiem bija iespējams sa
tikt kāda konkrēta amata meis
tarus, kas demonstrē prasmes 
no senākiem laikiem. Latvijas 
pārstāvji kopā ar stikla krellīšu 
gatavotājām no Vācijas piedalī
jās jau piektajā šīs vasaras nedēļā 
“Eksperimentālā arheoloģija V: 
dzintars, stikls un tekstilijas”.  

Drabešu muižas Amatu 
mājas kokapstrādes meistars 
Andris Roze jau iepriekš bija 
izgatavojis vertikālos aužamos 
stāvus. Tajos tika iekārtots au
dums arheoloģiskās villaines 
noaušanai. To nedēļas garumā 
auda Amatu mājas vadītāja Ine
se Roze, rādot un stāstot muzeja 
apmeklētājiem, kā ievietojami 
bronzas gredzentiņi, kad un kur 
villaines valkātas Latvijas terito
rijā. Apmeklētājiem bija iespē
ja aplūkot jau noaustu villaini, 
kas pagatavota Drabešu muižas 
Amatu mājā. Papildus villaines 
darināšanai Inese Roze rādīja, 
kā ar augu krāsvielām iespējams 
nokrāsot vilnas dziju. Krāsoša
nai tika izmantota zeltslotiņa 
un turpat Bodenes ezerā ievākto 
niedru skaras. 

Blakus darbojās Andris Roze, 
parādot, cik dažādi var būt 
priekšmeti, kas gatavoti no koka. 
Nedēļas laikā tapa gan ierastās 
koka karotes, gan kokle un taure, 
gan Pāļu būvju muzeja ekspozī
cijā esoša kausiņa atdarinājums. 

Āraišu arheoloģiskā parka 
muzejpedagoģe Sanda Salmiņa 
visvairāk darbojās ar bērniem.  
Ikvienam bija iespēja izmēģināt 
savus spēkus senas jostu gata
vošanas	 tehnikas	 –	 celošanas  –	
pielietošanā. Apmeklētājiem bija 
iespēja izvēlēties sev tīkamas 
krāsas un rakstu, ko, darbinot 
iepriekš sagatavotus celu dēlīšus, 
varēja pagatavot sev paši. Lielā
koties tika gatavotas aproces, 
taču gadījās arī pa kādai kājas 
sprādzei, jostai vai grāmatzīmei. 
Šo iespēju galvenokārt izmanto
ja bērni, taču netrūka arī pieau
gušo interesentu. 

Lielu interesi piesaistīja dzin

tara apstrādes darbnīca, kur dar
bojās dzintara apstrādes meis
tara māceklis Tālis Karlsons. 
Apmeklētāji varēja iemēģināt 
roku šī Baltijas dārgakmens da
žādos	 apstrādes	 veidos	 –	 slīpē
šanā, pulēšanā un cauruma urb
šanā. Apstrādei tika izmantotas 
tādas metodes, kādas varēja iz
mantot	 arī	 aizvēsturē,	 –	 dažādi	
mehāniski rotējoši rīki, slīpēja
mie akmeņi un āda.

Ikdienā Pāļu būvju muzejam 
ir	vairāki	tūkstoši	apmeklētāju	–	
lielākoties ģimenes ar bērniem. 
Vecāki un viņu bērni vēlas izzi
nāt, izmēģināt un ir ļoti zināt
kāri. Mazie muzeja apmeklētāji 
izrādījās ļoti pacietīgi un iein
teresēti sava darba paveikšanā 
līdz galam. Tikpat pacietīgi bija 
arī šo bērnu vecāki, kas ļāva bēr
niem darboties tik ilgi, līdz bei
dzās viņu interese un, ja nepie
ciešams, sniedza arī palīdzīgu 
roku. 

Loti vērtīgs bija latviešu gru
pai piešķirtā palīga Stefana Rol
lera (Stephan Roller) atbalsts. 
Viņa uzdevums bija palīdzēt 
komunikācijā ar apmeklētājiem 
vāciski, kā arī gūt zināšanas un 
iemaņas par katru no rādītajiem 
amatiem, lai projekta noslēgumā 
30.  septembrī	 spētu	 paskaidrot	
to norisi. Arheoloģijas students 
no Tībingenas Universitātes 
(Eberhard Karls, Universität 
Tübingen) izrādījās lielisks dar
bā ar publiku un bērniem, kā 
arī izrādīja patiesu interesi par 
amatiem. Īpaši viņu aizrāva 
kokapstrāde, un nedēļas laikā 

papildus karotei tapa inovatīvs 
rokturis kā palīglīdzeklis stikla 
krellīšu pagatavošanai, gan arī 
arheoloģisks koka ietvars sirpim 
ar krama ielikām. 

Pāļu būvju muzejs atrodas 
Bodenes (Konstances) ezera 
krastā, un tajā rekonstruētas ak
mens un bronzas laikmeta mīt
nes, kas celtas uz pāļiem. Šādas 
būves atrastas dažādās vietās 
Alpu rajonā. Muzeja vēsture ir 
gana ievērojama, un būvju re
konstrukcijas te radītas jau kopš 
1922.  gada.	Tas	 ir	 viens	no	pir
majiem brīvdabas arheoloģis
kajiem muzejiem.  Arī Āraišu 
ezera saliņas pirmais pētnieks 
Karls Georgs fon Zīverss uzska
tīja, ka salā būs atradušās līdzīga 
perioda un tipa būves. Arheolo
ga Jāņa Apala pētījumi parādīja, 
ka Āraišu ezerpils nav pāļu būve 
un	apdzīvota	daudz	vēlāk	–	vēla
jā dzelzs laikmetā. Tomēr Ārai
šu arheoloģisko parku un Pāļu 
būvju muzeju vēl aizvien vieno 
to sākotnējā izpēte ar zemūdens 
arheoloģijas palīdzību, būvju 
rekonstrukciju veidošanā, bals
toties uz zinātniski iegūtiem da
tiem, senvēstures stāsta stāstīša
na aizraujošā veidā.

Sadarbību ar Pāļu būvju mu
zeju aizsācis jau Jānis Apals līdz 
ar iestāšanos organizācijā, kas 
apvieno Brīvdabas muzejus,  
eksperimentālās arheoloģijas 
veicējus un seno tehnoloģiju iz
zinātājus (EXARC). Šāda piere
dzes apmaiņa ir ļoti vērtīga un 
noteikti tiks turpināta arī turp
mākajos gados. 

Āraišnieki demonstrē amatu prasmes 
Vācijā
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Ēriks Bauers,
sporta metodiķis 
un koordinators

Augusta pēdējā nedēļā nori
sinājās ikgadējie Amatas novada 
sporta svētki Līvos, kuri allaž 
pulcē dalībniekus ne tikai no 
Amatas novada, bet arī sportis
tus no citiem Latvijas reģioniem. 
Šoreiz gan svētkus nedaudz pa
bojāja lietus mākoņi, bet spor
tistus tas nenobiedēja, un sa
censības norisinājās pēc plānotā 
grafika. 

Pirmie medaļu komplektus 
sadalīja dambretes turnīra da
lībnieki. Četrpadsmit dalībnieku 
konkurencē par divkārtējo čem
pionu kļuva Egons Veidemanis, 
otrā vieta Andrim Liepiņam, bet 
bronzas medaļa Harijam Kalē
jam. 

Sīvas cīņas norisinājās arī 
pludmales volejbola turnīrā 
“Līvu kauss 2018”, kur par uzva
ru Atpūtas un Sporta līgā sacen
tās četrpadsmit komandas.  

Rezultāti Sporta līgā:
1.	vieta	–	 “Vietējie”	–	Aigars	

Kalniņš,	Patriks	Pinka;
2.	vieta	–	“Luiziāna”	–	Audris	

Mihailovs,	Rinalds	Mihailovs;
3.	vieta	–	“Kūmiņš”	–	Andris	

Dolženko, Lauris Enkuzēns.
Rezultāti Atpūtas grupā: 
1.	vieta	–	“EVKK”	–	Kristaps	

Kiršteins,	Elīza	Astra	Vectīrāne;
2.	 vieta	 –	 “Trīs	 sivēntiņi”	 –	

Mārtiņš	Zelčs,	Armīns	Dricka;	
3.	 vieta	–	 “Panda”	–	 Ivo	 Jur

sons, Bruno Meržejevskis.
Kupls skaits dalībnieku pul

cējās arī uz florbola turnīru 

Ēriks Bauers,
sporta metodiķis 
un koordinators

Ar fināla cienīgām spēlēm 
19.  augustā	 Līvos	 noslēdzās	
Amatas kausa izcīņa pludmales 
volejbolā. Pēc vienas sezonas 
pārtraukuma uz čempionu kau
sa savus vārdus varēs atkal ierau
dzīt Vilnis Tinuss, Artis Dricka 
no komandas “Gateris”. 

Šogad dalībnieki turnīrā pul
cējās ne tikai no visa bijušā Cēsu 
rajona, bet arī no Siguldas, Māl
pils, Krimuldas, Valmieras un 
Rīgas. 

Čempionāts tika izspēlēts 
sešos posmos Līvos, Nītaurē un 
Ģikšos, bet fināls norisinājās 
Līvos, kur šoreiz piedalījās ti
kai Sporta līgas astoņas labākās 
komandas pēc kopvērtējuma. 
Pirms fināla droši par bronzas 
godalgām varēja justies “Vietē
jie” Aigars Kaniņš, Patriks Pin
ka, kurus vairs neviens nevarēja 
apsteigt, bet arī paši vairs augs
tāk nevarēja pakāpties. Savukārt 
par uzvarētājiem varēja kļūt di
vas	komandas	–	jau	pieminētais	
“Gateris” ar 174 punktiem vai 

kopvērtējuma līderi “Janka, Jan
ka rulli tin” Andris Osis, Artūrs 
Špirka ar 188 punktiem. Platu 
soli pretim čempionu kausam 
Tinuss ar Dricku spēra pusfinā
lā, kur tikās ar tiešajiem preti

“Fat Pipe	novadu	kauss	3	pret	3”,	
kur piecpadsmit komandu kon
kurencē MIX līgā par uzvarētā
jiem kļuva komanda “Kūmiņš” 
(Pēteris Trekše, Raivis Balodis, 
Rihards Beikmanis, Andris Dol
ženko). Savukārt Junioru līgā  
nepārspēta palika komanda 
“Kāda starpība” (Markuss Enijs 
Aļļēns, Jēkabs Berkolts, Dāvis 
Dauksts, Rūdolfs Rutkovskis). 
Vērtīgākā spēlētāju balvu saņē
ma Pēteris Trekše (“Kūmiņš”) 
un Rūdolfs Rutkovskis (“Kāda 
Starpība”). 

Svētku laikā trešo reizi nori
sinājās arī atlētiskās vingrošanas 
sacensību 3. posms, kur jāiz

ceļ mūsu novadnieku veikums. 
Jauniešu kategorijā svaru bum
bu raušanā un grūšanā 2. vieta 
Edgaram Stepanovam. Vīriešu 
kategorijā bronzas godalga Ar
mandam Miezītim, bet senioru 
grupā otrā vieta Sergejam Spi
cinam. Ļoti veiksmīga izrādījās 
sacensību populārākā disciplī
na –	 svaru	 stieņa	 spiešanas	 gu
ļus –	divas	zelta	medaļas	un	vie
na bronza. Pirmā vieta Edgaram 
Stepa novam, kurš uzvaru svinē
ja junioru grupā, bet pieaugušo 
konkurencē nepārspēts palika 
Reinis Zariņš, savukārt bronzas 
medaļu ieguva Māris Reiniks. 

Pasākuma laikā bērniem bija 

Līvos aizvadīti piektie novada sporta un atpūtas svētki

Turpinājums no 6. lpp.

Valodas un runas attīstība 
ir cieši saistīta ar vispārējo un 
smalkmotorikas attīstību, tāpēc 
svarīgi veidot interaktīvus uzde
vumus, kas veicina šo procesu 
kvalitatīvu attīstību.

Vasaras mēnešos Vidzemes 
stāstnieki  izvēlējušies un sagata
vojuši četras pasakas. Septembrī  
Pasaku stundā VMV audzēk
ņiem un pedagogiem viņi stāstīs 
pasakas un pārrunās tās kopā ar 
jaunajiem māksliniekiem. Iece
rēts, ka jaunākās klases dažādās 
tehnikās veidos pasaku ilustrāci
jas, bet vidusskolēni strādās pie 
skatuves kārbas dizaina. 

Vidzemes stāstnieku kopā 
šobrīd ir pieci stāstnieki, kuri 
rīko pasākumus bērniem un 
pie augušajiem Valmierā, Cēsīs, 
Drabešos, Mazsalacā un Rūjie
nā, kā arī aktīvi iesaistās jauno 
stāstnieku sagatavošanā, rīkojot 
jauno stāstnieku konkursa “Teci, 
teci, valodiņa” pusfinālu un citas 
aktivitātes. 

Projekta mērķis ir Vidzemes 
novadam raksturīgo vērtību, 
tradīciju un kultūrvides bagāti
nāšana, izmantojot stāstniecību 
kā rīku ar attēlu teātra KAMIŠI
BAI palīdzību.

Vidzemes stāstnieku kopa 
realizē	 projektu	 biedrības  „Tra
dicionālās kultūras iniciatīvu 
centrs „KasTe””paspārnē, to fi
nansiāli atbalsta AS “Latvijas 
Valsts meži” un Valsts kultūrka
pitāla fonda Vidzemes kultūras 
programma 2018.

Amatas kausu pludmales volejbolā izcīna komanda “Gateris”

niekiem Osis/Špirka, divos setos 
viņus	pārspējot	(21:17	un	21:15)	
un iekļūstot finālā. “Gaterim” 
gan vēl bija priekšā grūts uzde
vums un bija jāuzvar arī fināla 
spēlē pērnās sezonas čempioni 

“SK Fono” (Rukmanis/Lazdiņš), 
ko arī veiksmīgi izdevās izdarīt, 
svinot uzvaru divos setos (26:24, 
21:16) un kļūstot par divkārtē
jiem Amatas kausa ieguvējiem. 

Šogad čempionāta jaunums 

bija arī speciālbalvas kopvērtēju
ma	4.–6.	 vietas	 ieguvējiem.	Ce
turto vietu izcīnīja komanda “SK 
Fono”	 (151	 p.),	 piekto	 vietu	 ie
ņēma	 “Banzai”	 (151	p.,	 Steinārs	
Brūveris, Mārtiņš Ceblis), bet 
sešinieku noslēdza “Mežstrād
nieki” (Gustavs Ozoliņš, Uldis 
Elksnis, 148 p.). 

Šogad čempionāts izdevās, 
kā iecerēts, jo tika izveidotas di
vas	 grupas	–	 “Sporta	 līga”,	 kurā	
piedalījās pieredzējuši un spēcī
gi pludmales volejbola dueti un 
“Atpūtas grupa”, kas ļāva sacen
sību posmos piedalīties jebku
ram pludmales volejbola spēles 
cienītājam. Atsaucība šogad bija 
ļoti liela, Sporta līgā piedalījās 
19 komandas, bet Atpūtas grupā 
gandrīz 30 komandas. Atzīstams 
fakts ir arī tas, ka nevienā no se
šiem posmiem nepiedalījās ma
zāk par 20 komandām, kas ir jau
ns čempionāta rekords.  

Paldies visiem čempionā
ta dalībniekam un galvenajiem 
atbalstītajiem: Studio Pica, Li-
vonia, Cēsu Alus, Fono klubs, 
Ozolkalns. Uz tikšanos jaunajā 
sezonā!

iespēja piedalīties dažādās jaut
rās stafetēs un aktivitātēs kopā 
ar jauniešu organizāciju “Nītau
reņi”, darboties pūķu darbnīcā 
vai doties izjādē ar ponijiem. Ik
viens pasākuma viesis varēja sevi 
pārbaudīt kādā no organizatoru 
izveidotājām disciplīnām “Mak
šķerēšana”, “Latvijas kartes likša
na”, “Labirints”, “Bluķa mešana”, 
“Loka šaušana” u.c. 

Vakarā par lustīgu zaļumballi 
parūpējās grupa “Kantoris 04”. 
Paldies visiem dalībniekiem, sa
censību tiesnešiem un palīgiem, 
bez kuriem nebūtu iedomājami 
šie svētki. Uz tikšanos nākam
gad! 

Papīra teātris arī 
Amatas novadā
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Amatas novadā mūžībā aizgājuši

18.
septembrī

Veselības vingrošanas nodarbība Nodarbību vada fizioterapeite Laila 
Grīnberga. Turpmāk nodarbība notiks reizi nedēļā, ierastajā laikā.
Amatas	novada	pašvaldības	ēkā	“Ausmas”	plkst.	18.00–19.00

25.
septembrī

Veselības vingrošanas nodarbība. Nodarbību vada fizioterapeite  
Laila Grīnberga. 
Amatas	novada	pašvaldības	ēkā	“Ausmas”	plkst.	18.00–19.00

Veselības diena Nītaurē. Pasākuma tēma “Plaušu onkoloģisko slimību 
profilakse“. Tikšanās ar ārsti Zintu Bērziņu. 
Dienas	aprūpes	centrā	plkst.	10.00–14.00

Veselības vingrošanas nodarbība. Nodarbību vada Dace Lūkina. 
Turpmāk nodarbība notiks reizi nedāļā, ierastajā laikā. 
Ieriķu	sabiedriskajā	centrā	plkst.	18.00–19.30

Veselības vingrošanas nodarbība. Nodarbību vada Ruta Kazerovska. 
Turpmāk šāda nodarbība notiks reizi nedēļā, ierastajā laikā.
Skujenes	Tautas	namā	plkst.	15.00–17.00

Veselības vingrošanas nodarbība. Turpmāk nodarbība notiks reizi 
nedāļā, ierastajā laikā.
Amatas	kultūras	centrā	Ģikšos	plkst.	17.30–18.30

26.
septembrī

Veselības vingrošanas nodarbība. Nodarbību vada Dace Lūkina. 
Turpmāk	nodarbība	notiks	katru	trešdienu	no	plkst.	18.00–19.30.	
Nītaures	kultūras	namā	plkst.	18.00–19.30

27.
septembrī

Veselības vingrošanas nodarbība. Aicināts ikviens interesents! 
Pasniedzēja Sanita Griezīte. Turpmāk šāda nodarbība notiks reizi 
nedāļā, ierastajā laikā.
Zaubes	pamatskolas	sporta	zālē		plkst.	18.00–19.00

2.
oktobrī

Veselības vingrošanas nodarbība. Nodarbību vada fizioterapeite  
Laila Grīnberga. 
Amatas	novada	pašvaldības	ēkā	“Ausmas”	plkst.	18.00–19.00

Veselības vingrošanas nodarbība. Nodarbību vada Dace Lūkina. 
Ieriķu	Sabiedriskajā	centrā	plkst.	18.00–19.30

Veselības vingrošanas nodarbība.  Nodarbību vada Ruta Kazerovska. 
Skujenes	Tautas	namā	plkst.	15.00–17.00

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Amatas	kultūras	centrā	Ģikšos	plkst.	17.30–18.30

3.
oktobrī

Veselības vingrošanas nodarbība. Nodarbību vada Dace Lūkina. 
Nītaures	kultūras	namā	plkst.	18.00–19.30

4.
oktobrī

Veselības vingrošanas nodarbība. Pasniedzēja Sanita Griezīte. 
Zaubes	pamatskolas	sporta	zālē		plkst.	18.00–19.00

Veselības vingrošanas nodarbība. Turpmāk šādas nodarbības notiks 
katru	ceturtdienu	no	plkst.	18.30–20.00.
Drabešu	muižas	sporta	zālē	plkst.	18.30–20.00

9.
oktobrī

Veselības vingrošanas nodarbība. Nodarbību pasniedz fizioterapeite 
Laila Grīnberga. 
Amatas	novada	pašvaldības	ēkā	“Ausmas”	plkst.	18.00–19.00

Veselības vingrošanas nodarbība. Nodarbību pasniedz Dace Lūkina. 
Ieriķu	Sabiedriskajā	centrā	plkst.	18.00–19.30

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Nodarbību pasniedz Ruta Kazerovska. 
Skujenes	Tautas	namā	plkst.	15.00–17.00

Veselības vingrošanas nodarbība. 
Amatas	kultūras	centrā	Ģikšos	plkst.	17.30–18.30

10.
oktobrī

Veselības vingrošanas nodarbība. Nodarbību vada Dace Lūkina. 
Nītaures	kultūras	namā	plkst.	18.00–19.30

11.
oktobrī

Veselības vingrošanas nodarbība. Pasniedzēja Sanita Griezīte. 
Zaubes	pamatskolas	sporta	zālē	plkst.	18.00–19.00

Veselības vingrošanas nodarbība 
Drabešu	muižas	sporta	zālē	plkst.	18.30–	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.

Amatas pagastā
Aina	Brigita	Rūse	(3.10.1927.–30.07.2018.)

Drabešu pagastā
Jānis	Strautiņš	(11.12.1965.–24.07.2018.)
Monika	Pūce	(12.11.1932.–21.07.2018.)
Margarita	Parhomenko	(29.05.1935.–9.08.2018.)
Astrīda	Baļļa	(19.09.1947.–9.09.2018.)

Skujenes pagastā
Artūrs	Laimons	Kubliņš	(2.05.1930.–31.07.2018.)
Jānis	Jākobsons	(6.04.1944.–26.07.2018.)
Silvija	Mudīte	Mitkeviča	(23.01.1939.–29.07.2018.)
Anna	Hermīne	Libante	(27.07.1931.–1.09.2918.)
Vera	Zaharova	(1.10.1934.–7.09.2018.)

Nītaures pagastā
Aigars	Ulanovs	(25.05.1967.–21.07.2018.)
Aivars	Smiltiņš	(30.09.1942.–7.08.2018.)
Dace	Skaidrīte	Zītare	(27.02.1940.–11.09.2018.)

Rudens krāso pīlādžkokus   
             sārtus,
Gājputni ar vasaru 
               projām trauc.
Bet tev mūžība ver 
  miera vārtus.
Sāpes rimst un lielais 
               klusums sauc.

(L. SāgamežaNāgele)
Skumju brīdī esam kopā 

ar kolēģi Mārīti Ansabergu 
un viņas ģimeni, no mātes uz 
mūžu atvadoties.

•	•	•

Vakarzvaigzne mirgo klusi,
Sirds nu mieru atradusi!

(A. Lūsis )
Skumju brīdī esam kopā ar 

audzinātāju Mārīti, pavadot 
māmiņu Dvēseļu dārzā.

6. klases audzēkņi un vecāki.

AMATAS KULTŪRAS CENTRĀ 
•	 deju	kolektīvs	“Amata’’	(vadītāja Lilita 
Ventere);
•	 līnijdeju	grupa (vadītāja Irēna 
Rešetņika), pirmā nodarbība 3. oktobrī 
plkst.	18.00;
•	 zumbas	nodarbības (Gita Jonase), pirmā 
nodarbība	17.	septembrī	plkst.	18.00;
•	amatierteātris	“TAKA’’	–	par	mēģināju
mu atsākšanu informācija būs pieejama 
vēlāk.

DRABEŠU	PAGASTA	“AUSMĀS’’
•	 vīru	koris (vadītāja Marika Slotina
Brante), pirmais mēģinājums 27. septembrī 
plkst. 18.00.

DRABEŠU AMATU MĀJĀ
•	folkloras	kopa	“Ore’’, sīkāka informācija 
par kolektīvu darbošanos un mēģinājumu 
laikiem pa tālr. 28624831.

NĪTAURES KULTŪRAS NAMĀ 
•	 jauniešu	deju	kolektīvs (vadītāja Paula 
Āboliņa),
•	 Nītaures	Lauku	teātris (vadītāja Lauma 
Vītola).

ZAUBES KULTŪRAS NAMĀ 
•	 Zaubes	jauktais	koris;	
•	 līnijdeju	kolektīvs	“Tik	un	tā...”	
(vad. Irēna	Rešetņika);
•	 aerobikas	pulciņš	(vad. Sarmīte 
Mellēna);
•	 TLM	rokdarbu	pulciņš	“Trejdeviņi” 
(vad.	Sandra	SlavišenaDorša);
•	 organizējam	1.–4. klašu deju kolektīvu 
un pirmsskolas deju kolektīvu.
 

SKUJENES TAUTAS NAMĀ 
•	 Bērnu	teātris	“Mēs”, mēģinājumi 
trešdienas un piektdienas no plkst 16.00 
līdz 18.00, pirmā nodarbība 3. oktobrī 
plkst. 16.00,
•	 Skujenes	lauku	amatieru	teātris	
(režisore Baiba Jukņeviča), piektdienās 
no plkst. 18.00 līdz 20.00, pirmā tikšanās 
5. oktobrī	plkst.18.00;
•	 sieviešu	vokālais	ansamblis	
“Dalvijas” (vadītāja Beāte Vītiņa), 
trešdienās	no	plkst. 18.00	līdz	20.00,	
pirmā	tikšanās	3. oktobrī	plkst.	18.00;
•	 vingrošanas	nodarbības (vadītāja 
Ruta Kazerovska) otrdienās no 
plkst.15.00	līdz17.00,	pirmā	nodarbība	
2. oktobrī	plkst.15.00
•	 deju	kolektīvs	“Skujene”, mēģinājumi 
piektdienās no plkst. 20.00 līdz 22.30 un 
pēc vajadzības sestdienās vai svētdienās, 
pirmais mēģinājums 21. septembrī 
plkst. 20.00;
•	dejošana pirmsskolas vecuma 
bērniem	sestdienās	no	plkst. 11.00	
līdz 12.00, pirmā nodarbība 13. oktobrī 
plkst. 11.00

•
Aicinājums uz kopīgu darbošanos 

Skujenē
Kad rudens darbi tiks apdarīti, skujenieši, 
draugi, kaimiņu pagasta ļaudis tiks 
aicināti uz pasākumu Skujenes Tautas 
namā. Veidosim kopā tirdziņu, izstādi, 
degustācijas un stāstījumus par to, ko 
daram brīvajā laikā. Aicinam atsaukties 
visus, kas kaut ko rada, veido, gatavo!
Uz tikšanos decembra sākumā! 
Sīkāka informācija, zvanot 
Solvitai	–	29466367,	Ievai	–	26680942.

DARBU ATSĀK UN JAUNUS DALĪBIEKUS  
SAVĀ PULKĀ AICINA

AMATAS NOVADA KULTŪRAS IESTĀDES

Lai mērķus tādus sev spraužam,
Ko sasniegt bez mūžības spēj.
Lai dzīvojot rozes tik laužam,
Ko palīdz, kad asaras sēj?
  (E. Veidenbaums)

Aicināts ikviens interesents! 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

