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2019. gada 15. marts 

 PASĀKUMU KALENDĀRS

16.
martā

Paaudžu spēles 2019
Nītaures kultūras namā plkst. 19.00. Ieejas biļetes.

16.
martā

Amatierteātra ,,TAKA’’ skeču vakars
Amatas kultūras centrā plkst. 17.00

23.
martā

Baibas Jukņeviča lugas ,,Liepas’’ pirmizrāde
Skujenes Tautas namā plkst. 18.00 Ieeja brīva

25.
martā

1949. gada deportācijās cietušo piemiņas brīdis
M. Vanagas muzejā pie Svētakmens plkst. 10.00
Piemiņas plāksnes 1941. un 1949. gadā no 
Zaubes pagasta deportētajiem atklāšana. 
Zaubes baznīcā plkst 12.00

28.
martā

Skolēnu deju kolektīvu koncerts. 
Piedalās Cēsu pilsētas vidusskolas, Nītaures vidusskolas, 
Līgatnes vidusskolas, Amatas pamatskolas, Cēsu inter
nātpamatskolas skolēnu deju kolektīvi
Amatas kultūras centrā plkst. 14.00. Ieeja brīva

30.
martā

Teātra dienas Amatā. 
Amatas kultūras centrā plkst. 16.00. Ieeja 1.00 EUR

6., 7.  
aprīlī

Latvijas čempionāts ūdentūrismā. 
Jubilejas sacensības “Amata - 55”.   Pie Zvārtes ieža

14. 
aprīlī

Seminārs “Amatas vilinājums vakar, šodien un rīt”.  
Kā mūsdienās attīstīt un izmantot ūdenstūrisma iespē
jas Amatā. Padarīsim Amatu par vilinošāko galamērķi 
ūdenstūristiem! Semināra vieta tiks precizēta, plkst. 11.00

13.
aprīlī

Zoles turnīrs
Skujenes Tautas namā plkst. 10.00

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Elita Eglīte,
Amatas novada domes 
priekšsēdētāja

Notikumi, kas norisinājās 
Cēsu apkārtnē pirms 100 ga
diem, tieši skar Amatas novada 
Drabešu pagastu – Ieriķus, Lī
vus, Drabešus, dzelzceļa tiltu 
pār Amatu. Trimdas vēsturnieks 
E. Andersons par šiem notiku

Aleksandra Freivalde,
biedrības “Dzīvesprieks” valdes 
priekšsēdētāja

Ir aizvadīts aktivitātēm ba gāts 
sestais darbības gads. Atskai
šu sapulcē 14.  februārī valdes 
priekšsēdētāja Aleksandra Frei
valde un grāmatvede Spodrīte 
Rozīte sniedza pārskatu par aiz
vadītajā gadā paveikto, tika ap
stiprināts darba plāns 2019. ga
dam. Sapulcē apstiprinājām arī 
izmaiņas valdes sastāvā. No 
mūsu organizācijas izstājās Ani
ta Beikule. Viņa uzrakstījusi pro
jektus un ieguvusi finansējumu 
vairākiem mūsu realizētajiem 
projektiem. Sapulce vienbalsīgi 
par valdes locekli ievēlēja Zitu 
Ščeglovu. Prieks, ka Zita piekrita 
darboties valdes sastāvā.

Jau divus gadus organizācija 
apvieno 50 aktīvus, izdomas ba
gātus, dzīvespriecīgus seniorus. 
Lai arī no organizācijas dažādu 
iemeslu dēļ aiziet kāds biedrs, 
tā nepārtraukti papildinās. Tā 

arī šajā sapulcē ar aplausiem 
sveicām divus jaunpienācējus – 
Ingrīdu Lāci un Edvīnu Šekavu. 
Viņu pienesums mums visiem 
ir un būs ļoti nozīmīgs. Biedrī
bas darbā aktīvi iesaistās arī tādi 
seniori, kuri vēl nav sasnieguši 
pensijas vecumu. Vairākus ga
dus darbojoties mūsu organizā
cijā, pensijas vecumu sagaidīja 
Aida Auziņa. Šobrīd mūsu akti
vitātēs ar savām darba prasmēm 
un padomu, vēl neesot pensio
nāre, iesaistās Aija Enzeliņa. 

Mēs nākam kopā, lai padarītu 
savu ikdienu krāsaināku. Darot 
lietas, kas mums patīk, nezaudē
jam laiku – mēs to iegūstam. 

Apgūsim jaunas rokdarbu 
prasmes, piedalīsimies Vislatvi
jas talkā, Lieldienās un Ziemas
svētkos apciemosim veco ļaužu 
mājas “Doles 2” iemītniekus, 
veidosim ziedu izstādi. 10.  au
gustā uz mūsu kultūras centru ar 
kārtējo izrādi aicināsim Lielvār
des teātri “Paši”. Esam iecerējuši 
sākt sadarbību ar Amatas pa

matskolu meistarklašu veidoša
nā, lai nodotu savu pieredzi jau
niešiem un arī paši pilnveidotos. 
Sadarbībā ar Melānijas Vanagas 
muzeju turpināsim māju vēs
tures izzināšanu. Šovasar esam 
ieplānojuši doties divos piere
dzes apmaiņas braucienos – ap
meklēsim Bulduru dārzkopības 
vidusskolu, skatīsimies Babītes 
rododendrus, ar mums pieredzē 
dalīsies Mārupes pensionāru 
biedrība. Otro braucienu plāno
jam uz Lietuvu. 

Aizvadītajā gadā saņēmām 
ielūgumus un piedalījāmies Vec
piebalgas, Alūksnes, Gulbe nes 
un Pārgaujas pensionāru bied
rību organizētajos pasākumos. 
Tie bija skaisti kopā pavadīti mir
kļi un iespēja mācīties ko jaunu.  

Katru otro mēnesi svinam 
dzimšanas dienu jubilejas. To 
darījām arī sapulces dienā, sagā
dājot svētku brīžus 6 senioriem.

Sākam gatavoties Senioru 
die nai, kuru atzīmēsim 5.  ok
tobrī. Šis būs septītais senioru 
dienas pasākums, kuru organi
zējam kultūras centrā Ģikšos.

Lai varētu plānot dažādas ak
tivitātes, nepieciešama gan liela 
vēlme darboties, gan  finansiā
lais atbalsts. To ik gadu mums 
sniedz pašvaldība, un par to mēs 
esam ļoti pateicīgi.

Dzīves būtība ir rūpēties, dzī
ves garša ir draudzēties, dzīves 
skaistums ir dot. Lai mums vi
siem ir svētīgs šis Lieldienu gai
dīšanas laiks!

Pensionāru biedrības 
“Dzīvesprieks” sestais gads

Mazo dziedātāju konkurss
,,Amatas novada Cālis 2019’’

Konkursa nolikums 
Mērķis –veicināt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo prasmju 

un iemaņu attīstību, pilnveidot jauno vokālistu skatuves 
kultūru un uzstāšanās pieredzi.

Dalībnieki – Amatas novada – Skujenes, Amatas, Nītaures, 
Zaubes, Drabešu pagasta pirmsskolas vecuma bērni.

Laiks – 2019. gada 22. aprīlī Amatas kultūras centrā plkst. 11.00
Repertuārā jāiekļauj divas dziesmas pēc brīvas izvēles. Dziesmām 

jāatbilst izpildītāja vecumam un balss spējām, dziesmu 
izpildījuma veids var būt gan a cappella, gan mūzikas 
instrumentu, gan fonogrammu pavadījumā.

Pieteikšanās – līdz š. g. 12. aprīlim Amatas kultūras centrā, 
tālr. 28624831 vai rakstot taiga.krumina@amatasnovads.lv.

Uz tikšanos pavasarī!

Trijās brīvības zvaigznēs 
ierakstīts gadsimts

miem saka: “Tas bija zināmā 
mērā militārs brīnums, igauņu 
un latviešu patriotisma un iztu
rības triumfs.”

Amatas novada dome gata-
vojas šo notikumu 100 gadu 
atcerei 21. jūnijā plkst. 19.00. 
Pulcēsimies Drabešu pagasta 
“Ausmās” uz pasākumu, tā iz-
skaņā sadziedāšanās Līgo ie-
skaņās. 

Teātra diena Amatas kultūras centrā
30. martā plkst. 16.00

Pensionāru biedrība klausās grāmatvedes Spodrītes Rozītes pārskatu.
Foto: Mārtiņš Tinuss

Ieeja 1 EUR

 30.martā plkst. 3.00 
(naktī no sestdienas uz svētdienu) 

notiks pāreja uz vasaras laiku. 
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Amatas novada pašvaldības 
domes sēdē 2019. gada 20. feb
ruārī lēma par:

•	 Amatas	 novada	 domes	
saistošo noteikumu Nr. 2 “Ama
tas novada pašvaldības stipendi
ju piešķiršanas kārtība “ apstipri
nāšanu;

•	 grozījumiem	 Amatas	 no
vada domes 21.11.2018. lēmu
mā “Par grozījumiem Amatas 
novada domes 22.08.2018. sēdes 
lēmumā ,,Par Amatas novada bā
riņtiesas reorganizāciju””;

•	 pašvaldības	 iestādes	“Ama
tas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pār
gaujas un Raunas novada bāriņ
tiesa” sastāvu;

•	 grozījumiem	Amatas	nova
da domes 2019. gada 23. jan vāra 
lēmumā “Par projekta “Pakal
pojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna īs
tenošanai Amatas novada Spā
rē” ieviešanai nepieciešamā 
līdz finansējuma nodrošināšanu” 
(protokols Nr. 1, 6.§);

•	 Amatas	novada	Zaubes	pa
matskolas saimniecisko un teh
nisko darbinieku amata vienību 
saraksta apstiprināšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Pie	
Egļukalna” noslēgtā pārdevuma 
līguma izbeigšanu un izsoles re
zultātu atcelšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 „Spri
guļi” nodošanu atsavināšanai un 
izsoles noteikumu apstiprināša
nu;

•	 Amatas	novada	pašvaldībai	
piederošā nekustamā īpašuma 
„Jaunjūgas	 2”-3,	 Amata,	 Drabe
šu pagasts, Amatas novads, ka
dastra Nr.  42469000249, nodo
šanu atsavināšanai pirmpirkuma 
tiesīgajai personai [..];

•	 nekustamā	 īpašuma	 no
dokļa atvieglojumiem politiski 
represētajām personām;

•	 nekustamā	 īpašuma	 no
dokļa pārrēķinu Zaubes pagasta 
nekustamajiem īpašumiem [..];

•	 nekustamā	 īpašuma	 no
dokļa pārrēķinu Amatas pagasta 
nekustamajam īpašumam [..];

•	 nekustamā	 īpašuma	 no
dokļa pārrēķinu Skujenes pagas
ta nekustamajam īpašumam [..];

•	 adreses	 “Dzelzceļa	 ēka	
75. km”, Ieriķi, Drabešu pagasts, 
Amatas novads likvidēšanu;

•	 adrešu	noteikšanu	Nītaures	
pagasta nekustamajā īpašumā 
“Ābeles”;

•	 adreses	 un	 nosaukuma	
maiņu Skujenes pagasta nekus
tamajā īpašumā “Sērmūkšu sko
la”;

•	 dzīvokļu	 adrešu	 piešķirša
nu Drabešu pagasta nekustamajā 
īpašumā “Lūši”;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekusta
mā īpašuma [..] lietošanas mērķu 
noteikšanu;

•	 Amatas	pagasta	nekustamā	
īpašuma [..] sadalīšanu un no
saukuma apstiprināšanu;

•	 Skujenes	 pagasta	 nekusta
mā īpašuma “Kalna Jaunkalns” 
sadalīšanu un nosaukuma  ap
stiprināšanu;

Māris Timermanis,
Amatas novada pašvaldības 
izpilddirektors

Īpašumos, kuros ir ierīkotās 
decentralizētas notekūdeņu at
tīrīšanas iekārtas, septiķi, krāj
tvertnes, arī sausās tualetes, būs 
jāreģistrē un noteiktā veidā jāap
saimnieko – to paredz Ministru 
kabineta (MK) Nr. 384 «Notei
kumi par decentralizēto kanali
zācijas sistēmu apsaimniekošanu 
un reģistrēšanu», kas stājās spēkā 
2017. gada 1. jūlijā.

Ievērojot vides aizsardzības 
prasības, kā arī iedzīvotāju veselī
bas intereses, ir izvirzītas prasības 
decentralizēto kanalizācijas sistē
mu apsaimniekošanai apdzīvotās 
vietās, kur lokālās notekūdeņu at
tīrīšanas iekārtas, septiķi un krāj
tvertnes koncentrētas salīdzinoši 
nelielā, blīvi apbūvētā teritorijā 
un var ietekmēt ne vien virsze
mes un pazemes ūdeņu kvalitāti, 
bet potenciāli arī dzeramā ūdens 
kvalitāti lokālajās ūdensapgādes 
sistēmās, radot draudus cilvēku 
veselībai.

Tāpēc MK noteikumi Nr. 384 
“Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimnie
košanu un reģistrēšanu” paredz 
gan reģistra izveidi pašvaldībās, 
gan prasības decentralizēto ka
nalizācijas sistēmu apsaimnie
košanai. Jaunās prasības skar vi
sas ciemu un pilsētu individuālo 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
septiķus un krājtvertnes, arī sau
sās tualetes, kas nav pievienotas 
centralizētai kanalizācijas sistē
mai. To reģistrāciju īpašā pašval
dību datu bāzē sāks 2019. gadā 
un tā ilgs līdz 2021. gada 31. de
cembrim. Iedzīvotājiem decen
tralizētās kanalizācijas sistēmas 
vajadzēs reģistrēt tikai tad, kad 
pašvaldība reģistru būs izveido
jusi un informēs par to iedzīvotā
jus, – arī pienākums par to infor
mēt ir noteikts MK noteikumos.

Pamatojoties uz MK notei
kumiem Nr. 384 “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sistē
mu apsaimniekošanu un reģistrē
šanu”, Amatas novada pašvaldībā 
šobrīd izstrādes procesā ir saisto
šie noteikumi “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu snieg
šanas un uzskaites kārtību Ama
tas novada pašvaldībā”. 

Saistošie noteikumi attieksies 
uz Līvu, Ieriķu, Ģikšu, Skujenes, 
Nītaures, Zaubes ciemu terito
rijās esošām decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām, kurās no
tekūdeņu apsaimniekošanai – sa
vākšanai vai attīrīšanai – izmanto:

•rūpnieciski	 izgatavotas	 no
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ku
ras attīrītos notekūdeņus novada 
vidē un kuru kopējā jauda ir ma
zāka par 5 m3 diennaktī;

•	septiķus;
•	notekūdeņu	krājtvertnes,	ku

rās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, 
septisko tvertņu dūņas, fekālijas 
vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas 

•	 Skujenes	 pagasta	 nekusta
mā īpašuma “Zaķukalni” sadalī
šanu un nosaukuma  apstiprinā
šanu;

•	 Skujenes	 pagasta	 nekus
tamā	 īpašuma	 „Meža	 Apogi”	
zemes vienības ar kadastra apzī
mējumu 42780080014 sadalīša
nu;

•	 Skujenes	 pagasta	 nekus
tamā	 īpašuma	 „Dūmāji”	 zemes	
vienības ar kadastra apzīmēju
mu 42780080123 sadalīšanu;

•	 Skujenes	 pagasta	 nekus
tamā	 īpašuma	 „Ausmas”	 zemes	
vienības ar kadastra apzīmēju
mu 42780090039 sadalīšanu;

•	 Skujenes	 pagasta	 nekusta
mā	 īpašuma	 „Briežkalni”	 zemes	
vienības ar kadastra apzīmēju
mu 42780090016 sadalīšanu;

•	 Skujenes	 pagasta	 nekus
tamā	 īpašuma	 „Kalna	 Sveiļi”	
zemes vienības ar kadastra ap
zīmējumu 42780030040 sadalī
šanu;

•	 Skujenes	 pagasta	 nekusta
mā	 īpašuma	 „Krīvi”	 zemes	 vie
nības ar kadastra apzīmējumu 
42780010008 sadalīšanu;

•	 Skujenes	 pagasta	 nekusta
mā	 īpašuma	 „Vīnes”	 zemes	vie
nības ar kadastra apzīmējumu 
42780030057 sadalīšanu;

•	 Zaubes	pagasta	nekustamā	
īpašuma [..] sadalīšanu un no
saukuma  apstiprināšanu;

•	 Zaubes	pagasta	nekustamā	
īpašuma [..] zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu [..] sadalī
šanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Amatas pagasta 
nekustamā īpašuma [..] sadalīša
nai

•	 par	zemes	ierīcības	projek
ta [..], Skujenes pagastā, Amatas 
novadā apstiprināšanu;

•	 par	 Skujenes	 pagasta	 ne
kustamā īpašuma [..] zemes vie
nības ar kadastra apzīmējumu 
[..] sadalīšanu.

•	 Drabešu	 pagasta	 nekus
tamā	 īpašuma	 „V/U	 Zivju	 au
dzētava “Kārļi”” zemes vienī
bas ar kadastra apzīmējumu 
42460080033 sadalīšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 pašvaldī
bas	nekustamā	īpašuma	„Endze
liņi” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 42460070049 sada
līšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekusta
mā īpašuma [..] zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu [..] sa
dalīšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekusta
mo īpašumu [..] zemes ierīcības 
projekta izstrādāšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekus
tamo	 īpašumu	 „Amata”,	 “Vilki”,	
“Purvi	4”	un	„Ērgļu	ceļš-Silnieki”	
zemes ierīcības projekta izstrā
dāšanu;

•	 Skujenes	pagasta	pašvaldī
bas nekustamā īpašuma “Elku
kalns” zemes nomas līguma iz
beigšanu;

•	 zemes	 nomas	 līgumu	 ap
stiprināšanu.

Nākamā domes sēde –
2019. gada 20. martā plkst. 14.00

atkritumi (turpmāk – notekūdeņi 
un nosēdumi).

Tas nozīmē, ka saistošie notei
kumi attiecas ne tikai uz tā sauca
majām āra sausajām tualetēm, bet 
jebkurām tualetēm un kanalizāci
jas sistēmām, kas atbilst iepriekš 
minētajiem punktiem. Noteikumi 
nekādā gadījumā neaizliedz lietot 
sausās vai pārvietojamās tualetes.

Saistošie noteikumi neattiecas 
uz viensētām. Lauku teritorijā 
(viensētās) izmantotās decentra
lizētās kanalizācijas sistēmas rada 
lokālu ietekmi uz vidi un nerada 
piesārņojuma risku citu ūdens 
lietotāju izmantotajām dzeramā 
ūdens ieguves vietām.

Apsaimniekošanas kārtība 
septiķiem un krājtvertnēm
Ja tiek lietots septiķis, tā iz

mantošana ir pieļaujama tikai 
vienlaikus ar speciāli ierīkotu in
filtrācijas sistēmu kopā ar filtrā
cijas laukiem, apakšzemes filtrē
jošām drenām, smilts–grants 
filtriem, filtrācijas grāvjiem vai 
filtrācijas akām, niedru laukiem 
u.c. Savukārt notekūdeņu krāj
tvertnei jābūt hermētiskai, un tā 
regulāri jāiztukšo.

Septiķu un krājtvertņu iztuk
šošanas biežums būs atkarīgs no 
ūdens patēriņa konkrētajā nekus
tamajā īpašumā, decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas iekārtas 
tilpuma, kā arī no saistošajos no
teikumos par decentralizēto ka
nalizācijas pakalpojumu sniegša
nas un uzskaites kārtību noteiktā 
minimālā izvešanas biežuma.
Apsaimniekošanas kārtība rūp-
nieciski izgatavotām iekārtām

Rūpnieciski ražotu notek
ūdeņu attīrīšanas iekārtu īpaš
niekiem ir izvirzītas stingrākas 
prasības. Šīm iekārtām reizi gadā 
(ja dokumentācijā nav noteikts 
citādi) paredzēts veikt tehnisko 
apkopi, un to varēs darīt tikai ko
mersants, kas specializējies šādu 
darbu izpildē. Ja iekārtas eksplua
tācijas laikā tiks konstatēts avā
rijas stāvoklis, pēc avārijas seku 
novēršanas būs jāveic ārpuskār
tas apkope. Regulāra lokālo attīrī
šanas iekārtu tehniskā apkope ne
pieciešama, lai pārliecinātos, ka 
iekārta patiešām attīra notekūde
ņus atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumos Nr.3  4 “Noteikumi 
par piesārņojošo vielu emisiju 
ūdenī” noteiktajām prasībām no 
komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām emitētajiem ūdeņiem.

Ja īpašnieka rīcībā nebūs ie
kārtas ražotāja tehniskā doku
mentācija, tad līdz 2020. gada 
1. janvārim komersantam būs 
jāapseko decentralizētā kanali
zācijas sistēma un jāizsniedz ap
liecinājums par iekārtas tehnisko 
stāvokli un norādījumi tās eks
pluatācijai. Ja iekārtas tehniskais 
stāvoklis neatbildīs prasībām par 
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, 
decentralizētās kanalizācijas sis
tēmas īpašnieks, ja nepieciešams, 
veiks sistēmas pārbūvi vai jaunas 
decentralizētās kanalizācijas sis

tēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai 
līdz 2021. gada 31. decembrim 
nodrošinātu tās atbilstību minē
tajiem normatīvajiem aktiem.

Saistošajos noteikumos no
teikts, ka decentalizētās kanalizā
cijas sistēmas īpašnieks atbild par 
sistēmas ekspluatāciju atbilstoši 
vides aizsardzības un saistošo no
teikumu prasībām. Tāpat decen
tralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašnieks par saviem līdzekļiem 
nodrošina attiecīgās sistēmas ap
kopi un remontu.

Lai attiecīgā decentralizētā ka
nalizācijas sistēma neradītu drau
dus cilvēku veselībai un videi, 
septiķu un krājtvertņu īpašnieki 
par saviem līdzekļiem nodrošina 
tajās savākto notekūdeņu un no
sēdumu regulāru nodošanu ase
nizatoram. Notekūdeņu un nosē
dumu nodošanas regularitāte tiks 
noteikta saistošajos noteikumos.

Notekūdeņus un nosēdumus 
no septiķiem vai krājtvertnēm 
var savākt un izvest asenizators, 
kas šī pakalpojuma sniegšanai ir 
reģistrējies Amatas novada paš
valdībā un ir noslēdzis līgumu ar 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai 
specializēto notekūdeņu pieņem
šanas vietas īpašnieku par decen
tralizētajās kanalizācijas sistēmās 
savākto	notekūdeņu	un/vai	nosē
dumu novadīšanu un attīrīšanu.

Informācija ar asenizatora no
saukumu un tā kontaktinformā
ciju būs pieejama pašvaldības ēkā 
un pašvaldības informatīvajos iz
devumos.

Saistošie noteikumi arī no
teiks, ka decentralizētās kanali
zācijas sistēmas īpašnieks glabā 
pakalpojumu saņemšanas darīju
mu apliecinošo dokumentu, kurā 
uzrādīta pakalpojumu sniegšanas 
adrese, dati par savākto notek
ūdeņu daudzumu, pakalpojumu 
sniegšanas datums un asenizato
ra rekvizīti, kā arī nodrošina, ka 
asenizatoram nodotie notekūde
ņi atbilst normatīvajiem aktiem.

Amatas novada pašvaldība 
organizēs Amatas novada pašval
dības administratīvajā teritorijā 
esošo decentralizēto kanalizāci
jas sistēmu reģistra izveidi elek
troniskā formā.

Amatas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esoša 
nekustamā īpašuma īpašnieks, 
kura īpašumā ir decentralizētā ka
nalizācijas sistēma, pēc decentra
lizētās kanalizācijas sistēmas sa
kārtošanas atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem iesniegs decentra
lizēto kanalizācijas sistēmu reģis
tra uzturētājam – Amatas novada 
pašvaldībai – pirmreizējo decen
tralizētās kanalizācijas sistēmas 
reģistrācijas apliecinājumu saska
ņā ar saistošajiem noteikumiem 
pievienoto paraugu. Apliecinā
jums būs jāiesniedz personiski, jā
nosūta pa pastu vai elektroniski, ja 
tas sagatavots saskaņā ar norma
tīvajiem aktiem par elektronisko 
dokumentu noformēšanu.

Turpinājums 3. lpp.

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu 
Amatas novadā

Pašvaldības domes sēdē
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APSTIPRINĀTI ar Amatas 
novada pašvaldības 20.02.2019. 
sēdes lēmumu (protokols Nr. 2, 
1.§).

 Izdoti saskaņā ar likuma  “Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 4. punktu un 43. panta trešo 
daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Amatas novada pašvaldības 

saistošo	 noteikumu	Nr.	 2	 „Ama
tas novada pašvaldības stipendiju 
piešķiršanas kārtība” (turpmāk  – 
Noteikumi) mērķis ir sekmēt 
Amatas novada studējošās jaunat
nes atgriešanos Amatas novadā, 
tādējādi nodrošinot Amatas no
vada pašvaldību (turpmāk – Paš
valdība) un citas iestādes un uz
ņēmumus ar augsti kvalificētiem 
speciālistiem.

2. Tiek piešķirta studenta sti
pendija (turpmāk – Stipendija), 
kas šo Noteikumu noteiktajā 
kārtībā piešķirta Amatas novadā 
deklarētam studentam Latvijas 
valsts akreditētas bakalaura studi
ju programmas vai profesionālās 
augstākās izglītības programmas 
iegūšanai. 

3. Amatas novada pašvaldība  
ar atsevišķu lēmumu ne vēlāk kā 
līdz nākamā gada budžeta apstip
rināšanai nosaka atbalstāmās 2. 
punktā minēto studiju program
mu specialitātes prioritārā secībā 
un maksājamo Stipendiju skaitu. 

Turpinājums no 2. lpp.

Decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašnieka pienākumi ir 
nodrošināt radīto notekūdeņu 
uzkrāšanu vai attīrīšanu eksplua
tācijā nodotā decentralizētajā ka
nalizācijas sistēmā, kā arī segt iz
maksas pašvaldībai, kas saistītas 
ar notekūdeņu paraugu analīžu 
veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu 
paraugu analīzēs tiek konstatētas 
vielas, kuras neatbilst pašvaldī
bas saistošajos noteikumos par 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pa kalpojumu sniegšanas un lieto
šanas kārtību noteiktajām piesār
ņojošo vielu koncentrācijām pēc 
to faktiskajām izmaksām, saskaņā 
ar izrakstīto rēķinu.

Decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašnieka pienākums būs 
nodrošināt pašvaldības speciā
listiem piekļuvi decentralizētajai 
kanalizācijas sistēmai tās tehniskā 
nodrošinājuma un ekspluatācijas 
prasību ievērošanas kontrolei un 
tās darbības pārbaudei.

Decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašnieka pienākums 
būs arī līdz kārtējā gada 1. aprīlim 
iesniegt Amatas novada pašval
dības administrācijai atbilstoša 
komersanta rakstveida aplieci
nājuma kopiju par veikto decen
tralizētās kanalizācijas sistēmas 
tehnisko apkopi, par tās tehnisko 
stāvokli un turpmākajiem no

rādījumiem tās ekspluatācijā, ja 
nekustamajā īpašumā tiek eks
pluatētas rūpnieciski izgatavotas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
kuras attīrītos notekūdeņus no
vada vidē un kuru kopējā jauda ir 
mazāka par 5 m3 diennaktī.

Īpašnieka pienākums būs uz
rādīt pašvaldības pārstāvim de
centralizēto kanalizācijas pakal
pojumu saņemšanu pierādošos 
dokumentus. Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sa
ņemšanu pierādošu dokumentu 
var kalpot noslēgts līgums par 
decentralizētajā kanalizācijas 
sistēmā uzkrāto notekūdeņu un 
no sēdumu nodošanu attīrīšanai 
vai decentralizēto kanalizācijas 
pakal  pojumu saņemšanas darīju
mu apliecinošs attaisnojuma do
kuments, kurā uzrādīta pakalpo
jumu sniegšanas adrese, dati par 
savākto notekūdeņu daudzumu, 
pakalpojumu sniegšanas datums 
un pakalpojumu sniedzēja rekvi
zīti. 

Savukārt par izvesto notek
ūdeņu apjomu un biežumu ase
nizators līdz kārtējā gada 1. feb
ruārim iesniegs Amatas novada 
pašvaldībai kā reģistra uzturē
tājam rakstveida deklarāciju par 
iepriekšējā saimnieciskajā gadā 
izvesto notekūdeņu un nosēdu
mu apjomu pašvaldības teritorijā 
saskaņā ar saistošos noteikumos 
noteikto kārtību.

tās dzīvesvietas adrese, iegūstāmā 
studiju kvalifikācija, studiju prog
rammas nosaukums, augstskola 
un fakultāte (attiecīgi norādot ad
resi, tālruni), studiju uzsākšanas 
gads augstskolā;

8.2. izziņa no augstskolas par 
studiju faktu; sekmju izraksts par 
iepriekšējo studiju periodu vai ie
priekšējās izglītības iestādes sek
mju izraksts (1. kursa 1. mācību 
gada studentiem);

8.3. līgums ar personām, ku
ras reģistrētas Komercreģistrā un 
kuru darbības teritorija ir Amatas 
novads, pie kurām pēc studiju 
beigšanas pretendents apņemas 
nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā 
specialitātē pilnas slodzes darba 
laiku saskaņā ar iestādes darba 
kārtības noteikumiem un maiņu 
grafikiem turpmākos piecus ga
dus (pretendentam nav jāiesniedz 
šajā apakšpunktā minētais līgums, 
ja tas ir noslēgts ar Pašvaldību).

9. Pie vienādiem kritērijiem 
Stipendijas piešķir šādā kārtībā:

9.1. vispirms Stipendiju piešķir 
bāreņiem;

9.2. ja ir piešķirtas Stipendi
jas 9.1. apakšpunktā noteiktajām 
personām un paliek budžeta lī
dzekļi, Stipendiju piešķir studen
tiem, kuru vecākiem ir trīs vai 
vairāki nepilngadīgi bērni;

9.3. ja ir piešķirtas Stipendijas 
9.2. apakšpunktā noteiktajām per

Pašvaldība no 2019. gada 
1. marta uzsāka un līdz 2021. ga
da 31. decembrim pabeigs reģistra 
izveidi. Savukārt decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašniekam 
līdz 2021. gada 31. de cembrim jā
nodrošina decentra lizētās kanali
zācijas sistēmas atbilstība saisto
šo noteikumu prasībām.

Jau iepriekš tika publicēti Vi
des aizsardzības un reģionālas 
attīstības ministrijas un Vides 
aizsardzības fonda sagatavotie 
ieteikumi notekūdeņu krājtvert
ņu un lokālo attīrīšanas iekārtu 
būvniecībai un ekspluatācijai, 
kas sabiedrībai sniedz vienkāršu 
un saprotamu skaidrojumu par 
iedzīvotāju atbildību un nepie
ciešamajām darbībām, ievērojot 
2017.  gada 27.  jūnijā MK notei
kumus Nr.  384 “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sis
tēmu apsaimniekošanu un reģis
trēšanu”. 

Informācija	 pieejama:	 http://
www.varam.gov.lv/files/text/ZI
NOJUMS_ieteikumi.pdf

Šīs jaunās prasības ir nopiet
nas un būtiskas daudziem Ama
tas novada iedzīvotājiem, tāpēc 
Amatas novada pašvaldība rīkos 
tikšanos ar decentralizēto kana
lizācijas sistēmu īpašniekiem. In
formācija par tikšanos laiku tiks 
izziņota pašvaldības mājaslapā 
un izdevumā “Amatas Vēstis”.

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu Amatas novadā

Saistošie noteikumi Nr. 2
Amatas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība

Ja Pašvaldība līdz nākamā gada 
budžeta apstiprināšanai nav no
teikusi atbalstāmās studiju spe
cialitātes, tad šajā budžeta gadā 
Stipendijas nepiešķir.

II. Stipendiju piešķiršanas 
kārtība

4. Stipendija vienam preten
dentam tiek piešķirta par vienu 
apgūstamo specialitāti.

5. Stipendijas apmērs ir 150,00 
EUR.

6. Vienā un tai pašā Pašvaldī
bas apstiprinātajā atbalstāmajā 
specialitātē priekšrocība saņemt 
Stipendiju ir tam, kuram ir augs
tāka vidējā atzīme.

7. Persona ir tiesīga pretendēt 
uz Stipendiju, ja atbilst šādiem 
kritērijiem:

7.1. pretendents ir students, 
kurš apgūst 2. punktā minēto 
studiju programmu Pašvaldības 
apstiprinātajā atbalstāmajā spe
cialitātē;

7.2. sekmju vidējais vērtējums 
nav zemāks par 7 ballēm;

7.3. ir iesniegti visi 8. punktā 
minētie dokumenti;

7.4. pretendents pārvalda 
valsts valodu.

8. Stipendijas pretendentam 
Pašvaldībā jāiesniedz šādi doku
menti:

8.1. iesniegums par Stipendijas 
piešķiršanu, kurā norādīts: vārds, 
uzvārds, personas kods, deklarē

sonām un paliek budžeta līdzekļi, 
Stipendiju piešķir studentiem, ku
riem ir nepilngadīgi bērni;

9.4. ja ir piešķirtas Stipendi
jas 9.3. apakšpunktā noteiktajām 
personām un paliek budžeta lī
dzekļi, Stipendiju piešķir studen
tiem, kuriem piešķirts trūcīgas 
vai maznodrošinātas personas 
statuss;

9.5. ja ir piešķirtas Stipendijas 
9.4. apakšpunktā noteiktajām per
sonām un paliek budžeta līdzekļi, 
Stipendiju piešķir studentiem, 
kuriem līgums ar Amatas novada 
pašvaldību vai personām, kuras 
reģistrētas Komercreģistrā un 
kuru darbības teritorija ir Amatas 
novads, paredz uzsāk darba attie
cības pirms studiju beigu termiņa.

III. Iesniegumu izskatīšanas 
un lēmumu pieņemšanas kār-
tība

10. Stipendija tiek piešķirta uz 
visu atlikušo studiju programmas 
apguves laiku. Ja students pilda 
saistošos noteikumus un līguma 
par Stipendijas izmaksu nosacī
jumus, Stipendija tiek ieskaitīta 
Stipendijas pieprasītāja norādītajā 
kontā katru mēnesi līdz nākamā 
mēneša 15. datumam.

11. Stipendijas saņēmējs viena 
mēneša laikā pēc kārtējā semestra 
beigām iesniedz Amatas novada 
pašvaldībā izziņu no izglītības 
iestādes par sekmīgu (sekmju vi
dējais vērtējums nav zemāks par 7 
ballēm) mācību turpināšanu izvē
lētajā specialitātē.

12. Pašvaldība Stipendiju neiz
maksā šādos gadījumos:

12.1. studiju pārtraukšanas ga
dījumā;

12.2. ja studentam ir piešķirts 
akadēmiskais atvaļinājums;

12.3. ja students nav izpildījis 
šos saistošos noteikumus un līgu
ma par Stipendijas izmaksu nosa
cījumus.

13. Pretendenta iesniegumu 
un tam pievienotos dokumentus 
izskata Pašvaldības Finanšu un at
tīstības jautājumu komiteja (turp
māk tekstā – Komiteja). 

14. Lēmumu par Stipendijas 
izmaksu, pārtraukšanu, neizmak
sāšanu un izmaksas atsākšanu 
pieņem, izskata uz izvērtē Komi
teja. Komiteja sagatavo pašvaldī
bas lēmuma projektu Pašvaldībai.

15. Komiteja vērtē tikai to pre
tendentu iesniegumus, kuru ie
sniegtie dokumenti pilnībā atbilst 
šajos noteikumos noteiktajām 
prasībām un kas saņemti noteik
tajā termiņā.

16. Komiteja ir atbildīga par šo 
noteikumu un ar to saistīto Paš
valdības lēmumu izpildi konkrēto 
Stipendiju piešķiršanā, kā arī par 
noteikumos noteiktās procedūras 
ievērošanu un nodrošināšanu.

17. Pamats Stipendijas piešķir
šanai ir Pašvaldības lēmums.

18. Stipendiju piešķir 10 mē
nešus gadā (stipendiju nepiešķir 
vasaras mēnešos).

19. Pirmajā gadā Stipendiju 
par septembra un oktobra mēnesi 
piešķir līdz 15. novembrim.

20. Stipendijas tiek plānotas 
Amatas novada pašvaldības bu
džetā.

21. Stipendijas piešķir budžetā 
paredzēto līdzekļu apmērā.

22. Pretendentiem dokumen
ti Pašvaldībā iesniedzami  no 1. 
septembra līdz 20. septembrim, ja 
Pašvaldība šajā gadā ir noteikusi 
atbalstāmās specialitātes.

23. Komitejai ir tiesības nepie
ciešamības gadījumā uzaicināt 
pretendentu uz Komitejas sēdi.

24. Pēc Pašvaldības lēmuma 
pieņemšanas par Stipendijas sa
ņemšanu pretendents, pašvaldība 
un komersants slēdz līgumu par 
stipendijas izmaksu.

IV. Noslēguma jautājumi
25. Ja students pārtrauc studi

jas vai nespēj izpildīt noteikumu 
un līguma par Stipendijas izmak
su nosacījumus, Pašvaldība vien
pusēji lauž līgumu un pieprasa 
izmaksātās Stipendijas atmaksu 
viena mēneša laikā no Pašvaldī
bas lēmuma spēkā stāšanās.

26. Lēmumu pretendentam 
Amatas novada pašvaldība pazi
ņo Administratīvā procesa liku
mā noteiktajā kārtībā, norādot 
minētā lēmuma pārsūdzēšanas 
kārtību.

27. Noteikumi stājas spēkā nā
kamajā dienā pēc to publicēšanas 
Amatas novada pašvaldības bez
maksas informatīvajā izdevumā 
“Amatas Vēstis” un pašvaldības 
interneta vietnē.

Pašvaldības priekšsēdētāja
E. Eglīte

Anete Eglīte,
tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību speciāliste

27. februārī Amatas novada 
pašvaldībā viesojās vides iniciatī
vas “100 darbi Latvijai” organiza
tore Dženita Katiša, lai suminātu 
paveikto darbu veicējus. 

Amatas novadā kopumā tika 
pieteikti septiņi darbi. Pateicī
bu par ieguldīto darbu saņēma 
uzņēmums SIA “Dores fabrika”, 
Zaubes pamatskolas 5.–9. kla
ses skolēni, Amatas pamatskola, 
Spāres internātpamatskola.

“100 darbi Latvijai” mērķis ir 
sasniegts – draugu un kaimiņu 
grupas, uzņēmumi, izglītības 
iestādes, individuālas personas, 
biedrības un pašvaldību domes 
no 42 dažādiem Latvijas nova
diem un pilsētām kopīgiem spē
kiem paveikuši 171 vides darbu.

“100 darbi Latvijai”
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“Domājot par Latvijas nākamajiem 100 
(LV200), es vēlos talkas tradīciju pacelt 
jaunā kvalitātē, galvenokārt akcentējot sa
biedrības izglītošanu, kā arī informēšanu 
par pasaules norisēm vides jomā, jo Lat
vija nevar dzīvot atrauti no visas pasaules. 
Mūsu nācijas dzīvesziņa ir cieši saistīta 
ar dabu, tā ir mūsu laime un tai arī jābūt 
mūsu prioritātei, ko ir jāsaglabā un par 
kuru ir jācīnās, jo tā skar būtiskākās dzīves 
sastāvdaļas – veselību, dabas daudzveidī
bu un spēju izdzīvot, pasaules apstākļiem 
strauji mainoties. Es redzu Latviju kā vie
nu no valstīm, kas var parādīt pasaulei, 
pa kuru ceļu ir jāiet vismaz tajā izpratnē, 
ka pret dabu ir jāizturas ar milzīgu cieņu. 
Daba savā dievišķajā skaistumā ir perfekta 
un harmoniska, un mums ir ne tikai jāmā
cās par dabu, bet galvenokārt mums jāmā
cās no dabas,” uzsver Lielās Talkas vadītāja 
Vita Jaunzeme.

Uz tikšanos Lielajā Talkā. 27. aprīlī!
www.talkas.lv

Aicinām Amatas novada iedzīvotājus 
ieteikt tās teritorijas, kurās būtu 

nepieciešams veikt labiekārtošanas 
darbus. E-pasts ieteikumiem: 
notikumi@amatasnovads.lv

Anete Eglīte,  
tūrisma attīstības un sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Janvāra beigās un februāra sākumā ai
cinājām Ģikšu ciemata un Amatas pagas
ta iedzīvotājus aizpildīt aptaujas anketu, 
lai izzinātu iedzīvotāju viedokli un vēl
mes attiecībā uz Amatas kultūras centra 
telpu izmantošanu. Paldies visiem, kuri 
veltīja savu laiku, aizpildot anketas, palī
dzot mums izvirzīt prioritātes un apzinā
ties to, kas Amatas pagasta iedzīvotājiem 
ir svarīgs un nepieciešams.  

Iepazīstoties ar rezultātiem, secinām, 
ka aizvien diskutējams jautājums ir sais
tībā ar brīvas pieejas lasītavas izmantoša
nu Amatas kultūras centra 1. stāvā. Šajā 
jautājumā iedzīvotāju viedoklis dalījās. 
Lasītavā būtu pieejama brīvi lasāma pe
riodika, atsevišķas grāmatas, lietotu grā
matu apmaiņas plaukts. Izmantojot šādu 
lasītavu vai bibliotēkas pakalpojumus, ie
dzīvotājiem ērtākie piekļūšanas laiki būtu 
darba dienu vakari vai brīvdienas. Vairā
kumam lasītgribētāju pašreiz nav iespē
ja vai reti ir iespēja izmantot bibliotēkas 
pakalpojumus, jo bibliotēkas apmeklētāji 
ir arī strādājoši cilvēki, kuriem iespēja ie
griezties bibliotēkā ir ierobežota. 

Jautājumā par 2. stāva telpu izīrēšanu 
kādam biznesam vairākums atzina, ka 
šādi izmantot telpas nevēlētos. Labprāt 
telpas atvēlētu mūsu pašu pagasta iedzī
votājiem, darbiniekiem. Telpas būtu pie

Valsts tehniskās apskates laiki un 
vietas Vidzemes centrālajā reģionā

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehni
ka un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas 
vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tā
pat atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpoju
miem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 29284639, 25600707, epasts: priekuli@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv
 
2019. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 

laiki un vietas Amatas un citos tuvākajos novados: 

Novads Apdzīvotas 
vieta Datums Laiks Norises vieta

Amatas

Ģikši 28.03. 12.00 “Darbnīcas”
Līvi 28.03. 11.00 “Veišāri”
Nītaure 05.06. 15.00 “Ceptuve”
Sērmūkši 09.05. 11.30 “Strauti”
Skujene 09.05. 13.00 “Mehāniskās darbnīcas”
Zaube 05.06. 11.30 “Darbnīcas”

Cēsu Rīdzene 08.05. 12.30 Ezera iela 6, pie katlu mājas
Krīvi 08.05. 13.30 Mehāniskās darbnīcas

Līgatnes Augšlīgatne 15.05. 11.30 Paltmales darbnīcas

Priekuļu
Mārsnēni 03.04. 11.30 “Pagastnams”, stāvlaukums
Liepa 03.04. 13.30 “Darbnīcas”
Veselava 08.05. 11.00 Bērzkrogs, stāvlaukums

Vecpiebalgas

Vecpiebalga 29.05. 11.30 “Pilskalni”
Ineši 24.04. 11.30 Mehāniskās darbnīcas
Dzērbene 22.05. 11.30 “Garāžasdarbnīcas”
Kaive 24.04. 14.30 “Dārziņi”
Taurene 22.05. 13.00 Nēķins, darbnīcas

Sigulda Sigulda 27.03.
13.06.

11.30
11.30 Vējupītes 8, stāvlaukums

More 15.05. 13.30 Siguldas iela 11, stāvlaukums

mērotas dažādu pasākumu rīkošanai  – 
meistarklasēm, radošajām darbnīcām kā 
arī  semināru rīkošanai.

Vairāk nekā puse aptaujāto  atzina, ka 
būtu interese par apmācībām, lekcijām 
ar iespēju apgūt valodu kursus, izglītoties 
jomās, kuras palīdzētu attīstīties profe
sionāli. Atvēlot telpas sportam, saistošas 
būtu vingrošanas nodarbības, galda teniss, 
novuss, kā arī galda spēles un dažādas ve
selību veicinošas sporta nodarbības. 

Pēc aptaujas rezultātiem secinām, ka 
bērnu istaba pašlaik netiek aktīvi izman
tota, jo bērnu vecākiem un bērniem nav 
nepieciešamība izmantot bērnu istabas 
pakalpojumus vai arī bērnu istaba nedar
bojas vēlamajos laikos.

Iedzīvotāji aktīvi dalījās ar savām vēl
mēm un ierosinājumiem pašvaldībai. 
Vairākkārt tika minēts ierosinājums lab
iekārtot un uzlabot esošo spēļu laukumu 
un izveidot futbola laukumu pie Ģikšu 
daudzdzīvokļu mājām, uzstādīt āra tre
nažierus un rīkot vairāk pasākumu Ģikšu 
kultūras namā. Bija vairāki ieteikumi par 
nepieciešamību izmantot kultūras nama 
tualetes brīvdienās, kad iedzīvotāji iz
manto sporta infrastruktūru.

Kopumā aptaujas anketu vērtējam po
zitīvi, jo anketa mums ir devusi vēlamos 
rezultātus – iespēju izzināt Ģikšu ciema
ta, Amatas pagasta iedzīvotāju viedokli 
un ierosinājumus, kuru rezultātā varam 
plānot turpmākās darbības attiecībā uz 
Amatas pagastu. 

Amatas pagasta iedzīvotāju 
aptaujas rezultāti

EIROPAS PARLAMENTA 
VĒLĒŠANAS 2019. GADA 25. MAIJĀ

Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vēlē
šanas Latvijā notiks sestdienā, 2019. gada 
25. maijā. Latvija šajās vēlēšanās ir viens 
vēlēšanu apgabals, un EP no Latvijas būs 
jāievēl astoņi deputāti.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir 

Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu 
pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir 
reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un 
Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos 
vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt 
vismaz 18 gadus vecam.

Vēlētāju reģistrs
Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto ie

priekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Katrs 
vēlētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā 
jābalso vēlēšanu dienā. Sākotnēji vēlētāji 
tiek iekļauti reģistrētajai dzīvesvietai at
bilstošajā iecirknī, bet no 2019. gada 16. 
marta  līdz  7. maijam (18. dienai pirms 
vēlēšanām) iecirkni var mainīt.  Reģistrē
ties balsošanai citā iecirknī būs iespējams 
divos veidos:

•	 tiešsaistē	–	izmantojot	iecirkņa	mai
ņas epakalpojumu;

•	 klātienē	 –	 piesakot	 iecirkņa	 maiņu	
jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarē
šanas iestādē.

Latvijas pilsoņi Vēlētāju reģistrā tiek ie
kļauti automātiski, bet citu ES dalībvalstu 
pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā un vēlēsies 
izmantot savas balsstiesības Latvijā, līdz 
2019. gada 25. aprīlim (30. dienai pirms 
vēlēšanām) jāreģistrējas Centrālajā vēlē
šanu komisijā, iesniedzot attiecīgu iesnie
gumu.

Balsošanas iespējas
EP vēlēšanu likumā ir paredzētas vairā

kas iespējas, kā vēlētāji var piedalīties EP 

vēlēšanās. Šīs iespējas ir:
•	 	balsot	savā	vēlēšanu	iecirknī	vēlēša

nu dienā no pulksten 7.00 līdz 20.00;
•	 	balsot	iepriekš	22.,	23.	un	24. maijā,	

kad iecirkņi strādās dažas stundas dienā;
•	 	balsot	savā	atrašanās	vietā,	ja	veselī

bas stāvokļa dēļ nav iespējams nobalsot ie
cirknī, vēlētājs ir slimnieku aprūpētājs vai 
atrodas apcietinājumā ieslodzījuma vietā 
vai īslaicīgās aizturēšanas vietā;

•	 balsot ārvalstīs	pa	pastu	vai	vēlēšanu	
iecirknī ārvalstīs.  

Savukārt tiem balsstiesīgajiem Latvijas 
pilsoņiem, kuri dzīvo kādā no ES dalībval
stīm, ir iespēja izvēlēties  balsot par Latvi
jas EP deputātu kandidātu sarakstiem vai 
arī reģistrēties balsošanai mītnes valstī un 
balsot par šīs valsts deputātu kandidātiem. 
Izvēloties balsot mītnes zemē, vēlētājs zau
dē tiesības attiecīgajās vēlēšanās balsot par 
Latvijas EP  kandidātu sarakstiem un kan
didātiem.

Lai piedalītos vēlēšanās,  nepieciešams 
personu apliecinošs dokuments – pase vai 
personas apliecība.

Vēlēšanu administrēšana
Eiropas Parlamenta vēlēšanu rīkošanā 

Latvijā ir iesaistītas trīs līmeņu vēlēšanu 
komisijas – Centrālā vēlēšanu komisija, 
119 pašvaldību vēlēšanu komisijas un ap
tuveni tūkstotis vēlēšanu iecirkņu komisi
ju.

Vēlētāju reģistru Latvijā izveido un uz
tur Pilsonības un migrācijas lietu pārval
de, kas ir galvenā atbildīgā iestāde arī par 
vēlētāju sarakstu sagatavošanu vēlēšanu 
iecirkņiem un iecirkņa maiņas epakalpo
jumu. 

Izmantota informācija no Centrālās vē
lēšanu komisijas mājaslapas  www.cvk.lv

Šogad Lielā Talka notiks 27. aprīlī, un 
tajā aicināsim cilvēkus ne tikai vākt atkritu
mus, bet arī tos vācot šķirot, atdalot plast
masu no citiem atkritumiem. Tāpēc talku 
vietām tiks piešķirti zilas un baltas krāsas 
maisi. Zilie tiks paredzēti plastmasai, bal
tie – citiem atkritumiem. Centīsimies ko
pīgiem spēkiem skaidrot šo aktivitāti, un 
paralēli tas palīdzēs saprast, cik dabā ir 
plastmasas atkritumu un kā rast risināju
mu, sadarbojoties ar pašvaldībām un citām 
institūcijām. Aicinām iedzīvotājus aktīvi 
iesaistīties interaktīvajā piesārņoto vietu 
reģistrēšanas kartē www.talkas.lv sadaļā 
“Kartes”. Talkas vietu reģistrācija notiek 
www.talkas.lv.

Šogad īpaši aicinām skolu un augst
skolu jauniešus dalīties ar idejām, kā sa
mazināt piesārņojumu, kāds iepakojums 
būtu tas, kas aizstātu plastmasas iepa
kojumu. Tāpat aicinām doties atkritu
mu “medībās” un, izmantojot aplikāciju 
“Vides	 SOS”	 (http://www.videssos.lv),
sūtīt informāciju par piesārņotajām vie
tām, kā arī par bīstamākajiem, interesan
tākajiem gadījumiem monitoringa nolūkos 
paralēli sūtīt uz talkas@talkas.lv informāci
ju, lai sekotu līdzi situācijai.

Latvijas Ārstu biedrības priekšsēdētāja 
Ilze Aizsilniece: “Vesels cilvēks var būt tikai 
uz veselas planētas. Ja domājam par vese
lību, mums visupirms jādomā par tīru vidi 
un ilgstpējīgu risinājumu meklēšanu ik
vienā tautsaimniecības nozarē. Mums nav 
atlicis daudz laika uz šīs planētas nedomāt 
par vidi un klimata pārmaiņām. Domājam 
un darām, lai Zeme un mēs būtu veseli!”

Lielā Talka aizsāks jaunu 
desmitgadi ar jaunām vēsmām 
vides domāšanā

http://www.talkas.lv
mailto:notikumi@amatasnovads.lv
mailto:priekuli@vtua.gov.lv
http://www.vtua.gov.lv/
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Evija Jēkabsone, 
sociālās aprūpes centra “Sērmūkši” 
vadītāja

Ir pagājis gads, kopš esam vēruši durvis 
senioriem un personām ar invaliditāti. 

Ir patiesi liels prieks, ka esam auguši un 
izglītojušies. Pa šo gadu daudz ir saprasts, 
kā būtu labāk, un ir, uz ko tiekties.

Esam jau 20 darbinieki. Liels paldies vi
ņiem par ieguldīto darbu, par izturību, par 
empātiju un mīlestību pret mūsu nu jau 40 
klientiem. 

Mūsu kolektīvā ir aprūpētājas Ineta, 
Sarma, Līga, Ilze, Iveta, Valentīna, Iveta un 
Laila, kuras iznes dienas smagāko un atbil
dīgāko posmu. Saimnieciskās meitenes ir  

Olita un Lolita; virtuves meitenes – Zoja, 
Rudīte un Agnese; atbildīgā psiholoģe – Ag
ita. Sirdis atverošā klientu atbalstītāja ir Ilze; 
kārtību mīlošā sociālā darbiniece – Agne
se; atraktīvais, ideju pilnais sociālais darbi
nieks – Jānis. Atbildīgie un prasīgie mediķi 
ir Silva un Modris; saimnieciski tehniskais – 
Valdis.

Paldies visiem līdzcilvēkiem un organi
zācijām, kuri mūs atbalstīja uzsākot šo pro
jektu un turpina atbalstīt. Īpaši paldies Ama
tas novada pašvaldībai! Paldies visiem, kuri 
mani atbalsta manā sirdsdarbā!

Gada jubilejas pasākumā mūs priecē
ja SAC “Sērmūkši” dziedošais kolektīvs un 
Skujenes pamatskolas skolēni. Bija daudz 
jauku emociju!

Februāris – jubilejas mēnesis Sociālās 
aprūpes centram “Sērmūkši”

Mārīte Rukmane, 
Spāres internātpamatskolas 
skolotāja

Sagaidot Latvijas simtgadi, 
Amatas novada pašvaldība kopā 
ar Spāres internātpamatskolu 
izsludināja literāro darbu kon
kursu. Vidzemnieki tika aicināti 
rakstīt par Amatas novadu. Žūri
jas komisija iepazinās ar konkur
sam  iesūtītajiem 22 darbiem. 

Š. g. 1. martā  Drabešu tautas 
namā “Ausmas’’ notika konkursa 
noslēgums. Pateicības par iegul
dīto darbu saņēma: K.  Smilga, 
L.  Dz.   Rubene un T.  Vietnieks 
(Jaunpiebalgas vsk.), S.  Pēter
sons, J.  K.  Ņemikina, D.  Kan
cēviča un R.  Krieviņa  (Vecpie
balgas vsk.), A.  Ziediņa (Rīga), 
G.  Varankina (Mazsalacas 
nov.), M.  Selga (Drabešu pag.), 
kā arī skolotājas V.  Kalniņa un 
I.  Strelkova (Vecpiebalgas vsk.), 
Z.  Althabere (Jaunpiebalgas 
vsk.).

Fragments no atzinību guvu
šās miniatūras “Savāds spēks pie 
Āraišu ezerpils” (autore  P. J. Bēr
ziņa, Vecpiebalgas vsk.):

Reiz Āraišu ezerpilī kādā 

trūcīgā latgaļu ģimenē piedzi-
ma maza meitenīte. Vienīgais, 
kas pēc dzemdībām spēja glābt 
mātes veselību, bija baltās ro-
zes smarža. Roze auga kaut kur 
Āraišu ezerpils apkaimē, bet to 
redzēt varēja tikai ik pēc  divdes-
mit gadiem.

 M.  A.  Asare par miniatūru 
“Manas mājas – Amatas krastā” 
(Vecpiebalgas vsk.):

Mana sirds ir laimīga un pie-
pildīta šeit – Amatā. Jāatzīst, 
nekad neesmu jutusi vēlmi doties 
kur citur. Var jau būt, ka citur ir 
skaistāk, taču mana sirds pieder 
Amatai un tās burvībai. Amata 
ir skaista, un šeit ir manas mā-
jas. Es izbaudu dzīvi šeit un ta-
gad, katru mirkli...

Atzinību saņēma arī G.  Pē
tersone (Jaunpiebalgas vsk.) par 
miniatūru “Ko man pastāstīja 
spāre“:

Neviena cita pasaules zeme 
nav tik skaista savā dabīgumā, 
neviena pasaules valoda nav tik 
skanīga savos patskaņos, nekur 
ceriņi un jasmīni nesmaržo tik 
traki kā Latvijas naktīs.

Žūriju iepriecināja arī 
D. M. Lielbārde (Cēsis) ar dzeju 

“Pilskalna rota Āraišos”:
Ozola lapa ir zīmogs, 
Ka stiprie latvji 
Te dzīvo!
Robotās kļavas lapas
Maizes kukuli gaida,
Lai ceptu to smaidot.
Bērzs zeltojas pamazām, 
Lai katru tā cirtu
Saulīte apmīļo.
Atzinīgi tika vērtēta arī dzeja 

”Paradīzes ābele”, kuras autore ir 
Diāna Vanaga (Cēsis):

Bet pļaviņā, kur augi tu,
Nu bērnu čalas, smiekli skan.
Un viņi nemaz nezin to,
Kā mazie zelta āboli 
Pa mitro zāli ripoja,  
Kā flokšu dobē paslēpās
Un viegli rokās nedevās.
Citāts no visaugstāk novērtē

tā darba “Baronābeles stāsts: Es 
pagājību savienoju ar  šodienu”: 

Mans milzīgais stumbrs lejas 
daļā vietām bija bez mizas, vie-
tām ar biezu, raupju kārtu. Mans 
augums bija atvērts 1,5  metru 
augstumā. Kad atvērumā uzkrā-
jās manas koksnes pārpalikumi, 
cilvēki tos izrausa, un manī bija 
telpa, kurā Viņš un Viņa pirms 
lietus vai no saules karstuma 

paslēpa ogu vai gurķu spainīti 
līdz promiešanai no dārza. Daž-
kārt, ja negaidīti sāka līt, mazs 
zēns ienāca paslēpties, kamēr 
gaisa ūdens beigsies. Ja lija ilgāk, 
zēns dzīvojās manī un pētīja, 
kā veidota mana iekšējā koks-
ne. Vietām tā bija kā saimnieču 
gabaliņos sagriezta drumstal-
maize, vietām jau pārvērtās 
brūnā smalcē. Zēns nedru pināja 
to, bet ar pirkstu vilka, glāstīja 
pa līniju iedobītēm. Tas bija tik 
savādi: man kutēja viņa pie-
skārieni, bet patika, jā, pati-

Literārais konkurss noslēdzies

ka, ka mani pēta no iekšpuses!
Sveicam autori Irēnu Dravan

ti (Spāre)!   
Vakars aizritēja nepiespies

tā un jautrā noskaņojumā. Ar 
mums kopā bija Alfrēda Kalni
ņa Cēsu Mūzikas vidusskolas 
audzēkņi un koncertmeistare 
I. Merga.

Pateicamies visiem par uzdro
šināšanos rakstīt un novēlam ra
došu un veiksmīgu pavasari.  

Konkursa labākos darbus 
iespē jams izlasīt www.spares
skola.mozello.lv/jaunumi.

Dace Lāce, 
Ģikšu bibliotēkas vadītāja 

Sarunas notiek, sadarbojoties Melānijas 
Vanagas muzeja vadītājai Ingrīdai Lācei ar 
Ģikšu bibliotēkas vadītāju Daci Lāci. Otrā 
saruna veltīta dzimtu stāstiem.

Ingrīda Lāce sarunu ievadā iepazīstinā
ja ar lielākajām dzimtām Amatas pagastā, 
to skaits tuvu diviem desmitiem. Daudzu 
dzimtu saknes stiepjas vairāku gadsimtu 
dziļumā. Tās ir Baumaņu, Jauniešu, Rudzī
šu, Ķipēnu, Venteru, Eglīšu, Tinusu, Rubju, 
Bambu u.c. dzimtas.

Vairāku dzimtu pārstāvji ir padziļinā
ti interesējušies un pētījuši savas dzimtas 
saknes.

Šoreiz tuvāk iepazināmies ar Ķipēniem, 
Tinusiem, Apsīšiem.

Aiga Ķeņģe iepazīstināja ar savu dzim
taskoku, kuru pētījusi un veidojusi jau vai
rākus gadus. Viņas dzimtas mājas ir “Vec
maksnieki”, kurās padomju laikos dzīvojuši 

Sarunas Ģikšu bibliotēkā 
turpinās

Anete Eglīte, 
tūrisma attīstības un sabiedrisko 
attiecību speciāliste.  

Skujenes iedzīvotāji var būt priecīgi, 
ka arī viņiem ir pieejami  friziera pakal
pojumi. Gandarījumu sniedz fakts, ka 
friziera pakalpojums sniedz tieši skuje
niete – Diāna Kolotiļina.

– Iesākumā iepazīstiniet ar sevi un 
kā jūs esat nonākusi Skujenē? 

– Mani sauc Diāna, esmu divdesmit
gadniece, dzimusi un augusi Skujenē. 
Esmu absolvējusi Sērmūkšu pamatsko
lu, tālāk turpināju mācības Rīgas Sti
la un modes tehnikumā, kurā ieguvu 
frizieresstilistes profesiju.

Kopš bērnības sapņoju strādāt par 
frizieri, jo vienmēr esmu skatījusies un 
apbrīnojusi, kā strādā mana tēva māsa. 
Tāpēc manām lellēm ātri vien bija jāpa
liek bez matiem. Šo profesiju izvēlējos, 
jo patīk cilvēkus padarīt skaistākus un 
iepriecināt viņus.

Lai būtu pašai savi ienākumi, mācī
damās skolā, papildus stundām strādāju 
Rīgā, salonā “Straume”. Pēc skolas beig
šanas meitenes no Rīgas salona aicināja 
mani palikt pie viņām, jo bija jau radies 
neliels klientu loks. Bet Rīgā es nejutos 
labi, lielpilsēta man likās pārāk liela un 

trokšņaina, tāpēc pārgāju strādāt pie sa
vas tantes Cēsīs salonā “Panda”. 

Klientu loks veidojās pamazām, jo 
Cēsīs es nevienu nepazīstu, kā arī tur 
meistares strādā tikai ar pastāvīgajie 
klientiem. Tāpēc bieži vien dzīvojos pa 
Skujeni un radās vēlme tur atvērt pašai 
savu salonu, jo lauku cilvēkiem ir ļoti 
grūti tikt uz pilsētu.

– Kur atrodas frizētava un kad tā 
atvērta? 

– Pateicoties pagasta darbiniekiem, 
kuri bija ļoti pretimnākoši, atradām tel
pu, kurā varētu ierīkot savu frizētavu. 
Tā atrodas Skujenes kultūras nama ēkā. 
Pakalpojumi pieejami piektdienās pēc 
iepriekšēja pieraksta.

– Vai frizēties var nākt gan dāmas, 
gan kungi un bērni? Kādas aptuveni 
ir cenas? 

– Frizētavā apkalpoju gan vīriešus, 
gan bērnus, gan sievietes. Vīriešiem 
matu griezums ir 6 eiro, bet sievie
tēm matu griezumu cenas ir no 8 līdz 
12  eiro, krāsošana no 8 līdz 20 eiro. 
Cenas, protams, ir atkarīgas no tā, cik 
mati biezi, gari un cik daudz materiāls 
nepieciešams. 

“Kā jau daudzi ir ievērojuši, tagad arī 
Skujenē ir iespēja saņemt friziera pakal
pojumus. Kā pārvaldes vadītāja priecā
jos par katru enerģisko un aktīvo jau
nieti, kam pietiek drosmes uzsākt savu 
biznesu tādā mazā pagastiņā kā Skuje
ne. Ceru, ka Diānai pietiks spēka un iz
turības uzsākt un turpināt sava biznesa 
attīstību un nepadoties pie pirmajām 
grūtībām. Aicinu arī pagasta iedzīvo
tājus atbalstīt Diānu un izmantot viņas 
piedāvātos friziera pakalpojumus,” saka 
Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja 
Vita Demešenkova. 

Intervija ar Skujenes frizētavas 
frizieri Diānu Kolotiļinu. 
Skujeniešiem pašiem sava friziere! viņas vecvecāki Arnolds un Alma Apsīši. 

Savukārt senākajos dzimtas rakstos parā
dās citu pazīstamu Ģikšu dzimtu uzvār
di – Ķipēni, Jaunieši. Aiga arī parādīja ba
gātīgu dzimtas fotogrāfiju krājumu. 

Ģikšos Ķipēnu dzimtai ir senas saknes. 
Dzimtas aktīva pētniece un apzinātāja Bi
ruta Ķipēna šoreiz pastāstīja par ģikšenie
ku labā atmiņā palikušo Jāni Ķipēnu, kuru 
pagasta ļaudis sauca tikai par Dārznieku. 

Dzintra Krieviņa projekta “Amatas 
pagasta mājas no senatnes līdz mūs
dienām” ietvaros ir apkopojusi  bagā tīgu 
materiālu par Tinusu dzimtu un viņu 
dzimto māju “Kaikuņām”. Dace Lāce lasīja 
citātus no rakstītā – par dzimtas pārstāvi 
Jēkabu Vīlipu, par to, kā mājas izlaupītas 
1948. gadā, un par to, kā dzimtā vienmēr 
tikuši svinēti  Jāņi. Spodrīte Rozīte 
aplūkoja Melānijas Vanagas pierakstīto 
par “Kaikuņu” māju apkārtni. Sarunās 
piedalījās Tinusu dzimtas pārstāvji. 

Foto: Eva Staltmane
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Jolanta Sausiņa,
Āraišu arheoloģiskā parka 
vadītāja

“VISS SĀKAS AR GRIBU, 
KAM SEKO DROSME RA
DĪT!”  – ar šādu saukli Latvijas 
simtgadē ikviens ir aicināts ar 
prieku un lepnumu stāstīt savas 
valsts stāstus un veidot nākotnes 
Latviju. 

Āraišu ezerpils arheoloģis
kajam parkam ir griba un ir 
arī drosme! Mūsu pārliecību 
stiprina arheologa Jāņa Apala 
paveiktais šīs vietas izveidē, ek
sperimentējot, pētot vēstures 
materiālus, atklājot un diskutē
jot, izglītojot jaunos arheologus, 
vēsturniekus, skolotājus, vietē
jos iedzīvotājus, parādot jaunu 
ceļu vēstures interpretācijā.

Mēs esam jauna eksperimen
ta priekšā!

Latvijas simtgade ir īstais brī
dis, lai stiprinātu kopienu pie
derību vietai, tāpēc mēs, Āraišu 
ezerpils arheoloģiskais parks, 
esam iecerējuši dibināt kopienas 
teātri, aicinot kopā apkārtnes 
cilvēkus. 

Mēs vēlamies kopā ar Ama
tas novada un apkārtējo novadu 
ļaudīm veidot teātri, lai stāstītu 
vēstures stāstus, lai veidotu se
nus un ne tik senus notikumus 

atspoguļojošas izrādes, lai iz
glītotu ceļotājus, ievedot viņus 
teatralizētu ekskursiju kā piedzī
vojumu pasaulē. 

Mēs vēlamies ar vizuāliem 
izteiksmes līdzekļiem atvērt 
durvis uz pagātni un ielūkoties 
nākotnē. Mums ir bagātīgi mate
riāli par savu vietu – gan teikas, 
leģendas un pasakas, gan rakst
nieces Melānijas Vanagas stāsti, 
gan Latvijas neatkarības kara un 
Otrā pasaules kara stāsti, mums 
ir daudz nopietnu un komisku 
nostāstu par ikdienu un svēt
kiem visos laikos. Mums ir atmi
ņu stāsti no vietējiem iedzīvotā
jiem un  piezīmes no ceļotājiem. 

kā vizuāli poētisks ceļojums 
pa  Āraišu ezerpils arheoloģis
kā parka teritoriju, pārvēršot 
ierasto vidi par teātra platfor
mu, kuru papildinās vizuālas un 
emocionāli piesātinātas bildes. 
Izrāde taps projekta “Šekspīrs 
satiek Blaumani” ietvaros. Tas 
būs uzvedums par nelielu Latvi
jas daļu, kas glabā valsts noslē
pumus gadsimtiem. 

Iestudējuma tapšanas pro
cesā tiks organizētas radošas 
meistarklases vietējiem iedzīvo
tājiem un teātra interesentiem, 
režisores un pieaicinātu ek
spertu vadībā. Režisore Beatrise 
Zaķe (jauna, perspektīva Kultū
ras akadēmijas režisoru kursa 
studente), scenogrāfe, kostīmu 
māksliniece Pamela Butāne, dra
maturģe Sandija Santa, kompo
nists Jānis Strapcāns

Otrā izrāde būs teatralizētas 
kostīmu ainiņas “Atpakaļ pagāt
nē” – kā papildinājums ekskur
siju programmām, stāstot par 
Āraišu vēsturi. 

Kopīgi veidosim stāstu krā
tuvi, apzinot vietējo iedzīvotā
ju pieredzi. Stāsti būs pamats 
mūsu turpmākajiem iestudēju
miem un radošajiem projektiem. 
Mūsu ieceres ir lielās, bet mūsu 
varēšana ir atkarīga no katra, kas 
iesaistīsies kopienas teātra vei

Kopienas teātra priekšrocība 
ir tā, ka mēs varam spēlēt teātri 
visur. Mūsu skatuve ir Āraiši kā 
vieta. Mūsu izrāžu saturu mēs 
varam veidot kopā. 

Jau šajā gadā esam ieplānojuši 
iestudēt divas izrādes. Pirmā būs 
kopiestudējums “Vizuāli poētis
ka retrospekcija par Latviju” ar 
pirmizrādi 26. jūlija pasākumā 
“Mēness ezers”. Izrādes vad
motīvs būs kādas Cēsu skolnie
ku rotas puiša iekšējais stāsts. 
Stāsts, kurā saplūst pagātne, jau
nā vīrieša saknes un ir redzama 
nākotne, mūsdienas, tas, par ko 
šis jaunais karavīrs sevi atdeva. 
Kopiestudējums tiks veidots 

Aicinājums piedalīties Āraišu ezerpils kopienas teātra tapšanā
došanā.

Āraišu arheoloģiskā parka 
komanda aicina ikvienu inte-
resentu uz pirmo kopīgo tik-
šanos 17.  martā plkst. 12.00 
Drabešu jaunās skolas zālē, 
Āraišos. Iepazīsimies viens ar 
otru! Iepazīsimies ar teātra mēr
ķiem, plāniem! Iepazīsimies ar 
režisori Beatrisi Zaķi, kura pa
stāstīs par šīs vasaras pirmo lielo 
izrādi. 

Kas var iesaistīties teātra 
veidošanā un kādām prasmēm 
jābūt? Nav ierobežojumu ne ve
cumā, ne dzimumā, ne piederī
bā, ne profesionalitāte – svarīgi 
ir, lai tev patiktu teātris, lai tev 
patiktu Āraiši, lai tev gribētos 
izdarīt kaut ko paliekošu. Kat
ram, kas vēlēsies darboties, būs 
iespēja gan runāt, gan nerunāt, 
gan dziedāt, gan nedziedāt, bet 
kustēties vajadzēs visiem un do
māt vajadzēs visiem!

Āraišu ezerpils kopienas teāt
ra ideju atbalsta Latvijas Nacio
nālais kultūras centrs.  

Tiekamies Āraišos, Dra
bešu Jaunās pamatskolas zālē 
17. martā plkst. 12.00!

Ja vēlies ko jautāt pirms iera
šanās, zvani vai raksti – jolanta.
sausina@amatasnovads.lv,

tālr. 28002237.

Ingrīda Lāce, 
Melānijas Vanagas muzeja 
vadītāja

Bērziņi balti un priedītes
Brūnām kājām 
Sargā vecā dzelzceļa mieru. 
Nopūšas pāri skrejošais vējš: 
Te tāpat kā senāk var satikt 
Ceļinieku sirdis un domas.
 (Dz. Adaškeviča)

Ir pagājuši 70 gadi kopš 
1949. gada 25. marta, kad notika 
otrais lielais deportāciju vilnis.

1949. gada 25. martā no Lat
vijas PSR uz Sibīriju aizveda 
kopā 1350 ģimenes, kurās bija 
42 322 cilvēki. 

Arhīva materiālos meklē
ju tos  pagastus, kuri pastāvēja 
1949.  gada sākumā un kuru te
ritorija vismaz daļēji veido mūsu 
tagadējā Amatas novada aprises. 

Pagastu robežas ir mainīju
šās, tie ir apvienojušies, kāda 
vispār vairs nav, padomju laikā  
pagastu un apriņķu nebija, bija 
ciemi un rajoni.  

Un tā – no Cēsu apriņķa Dra
bešu pagasta 1949. gada 25. mar
tā izsūtīja 130, no Kārļu pagasta 
19, no Kosas pagasta  68, no Sēr
mūkšu pagasta 63, no Skujenes 
pagasta 79 cilvēkus. No Rīgas 
apriņķa Nītaures pagasta 55, no 
Ogres apriņķa Ķēču pagasta 51, 
no Ogres apriņķa Zaubes pagas
ta 53 cilvēkus.

Visi nosauktie pagasti kopā 
kaut aptuveni veido tagadējo 
Amatas novadu. No visiem no

sauktajiem pagastiem kopā  iz
sūtīja 518 cilvēkus. Tas ir ļoti, 
ļoti daudz. 

Daži pagasti izcēlās ar īpaši 
lielu izsūtīto skaitu. Iemesli  va
rēja būt dažādi – gan pašu  vietē
jo  varasvīru īpaša aktivitāte, gan, 
iespējams, dzelzceļa tuvums u.c.

Arī Drabešu pagasts izceļas ar 
izsūtīto skaitu – 130 cilvēki. 

Drabešu pagastu šķērsoja  
dzelzceļa līnija Ieriķi–Abrene. 
Tā nav tikusi būvēta kā vie
na vesela līnija. Pirmsākumi 
meklējami 1902.  gadā, un tikai 
1924. gadā pa uzlaboto, normā
lai ekspluatācijai pielāgoto bi
jušo militāro līniju sāka kursēt  
starptautiskais vilciens Rīga– 
Ļeņingrada(tagad – Sanktpēter
burga). 

Otrā pasaules kara gados 
dzelzceļa līniju vācu armija iz

mantoja pie dzelzceļa ierīkoto 
kara lidlauku apgādei.  Bet kara 
beigās Sarkanās armijas uzbru
kuma laikā 1944.  gada septem
brī tika nopostītas gandrīz visas 
dzelzceļa stacijas. Amatas stacija 
nav starp tām. 

Amatas upe vēlējusi savu vār
du novadam, pagastam, skolai, 
bet vispirms jau dzelzceļa sta
cijai. Amatas dzelzceļa stacija – 
brūna koka ēka ar zirgu slitu pie 
tās un uzrakstu “Amata”. 

Gadu desmitus  vilcieni atve
da cilvēkus uz Amatas staciju, 
un gadu desmitus cilvēki ieradās 
stacijā, lai dotos pašu izvēlētā 
ceļā un laimīgi atgrieztos mājās.  

Kopš 1999. gada dzelzceļa 
vairs nav, sliežu nav, bet stacijas 
ēka ir. Amatas stacija – vēstures 
lieciniece. 

Ir saglabājušies arhīvu ma

Amatas dzelzceļa stacija – ešelons Nr. 97322 
teriāli par ešelonu Nr. 97322 ar 
vairāk nekā 60 vagoniem, kurš 
Amatas stacijā pienāca 25. mar
tā, to pieņēma ešelona priekš
nieks I. Barkovs. 

Amatas stacija tādu ļaužu 
pieplūdumu nekad vēl nebi
ja redzējusi. Cilvēkus veda un 
veda no visām pusēm – neskai
tāmos zirgu pajūgos pa sniego
tajiem ceļiem no Skujenes, Ko
sas, Sērmūkšiem, Drabešiem, 
smagajās mašīnās no Alūksnes, 
Cēsīm, Straupes, Gaujienas, 
Rīgas apriņķa utt.  Izvietoša
na vagonos turpinājās 25. un 
26.  martā. 27.  martā plkst.  2 
naktī ešelons ar 1318 cilvēkiem 
uzsāka braucienu pa maršrutu: 
Amata–Abrene–Dno–Pleska
va–Bologoje–Ribinska–Kirova–
Molotova–Sverdlovska–Kurgā
na–Novosibirska–Taiga. 

Galapieturā – Tomskas dzelz
ceļa stacijā Čeremošņiki – eše
lons pienāca 8. aprīlī septiņos no 
rīta.  Lielās upes Oba un Toma 
vēl bija aizsalušas. Lai varētu 
turpināt ceļu ar kuģiem līdz iz
sūtījumja vietām, bija jāgaida 
līdz 27.aprīlim. 

Lai gan teorētiski jau visas 
braukšanas laikā bija paredzēta 
pietiekama ēdināšana, bērniem 
pat piens, baltmaize un cukurs, 
arī medicīniskā aprūpe, praktis
ki nekā tāda nebija. Pamatojums 
tik skarbiem secinājumam – iz
sūtīto liecības. 

Ceļu līdz nometinājuma vie
tai neizturēja daudz vecu cil
vēku un mazu bērnu. Arī mūsu 

novada cilvēki mira jau ceļā: 
Aleksandrs Mazpolis, Kārlis 
Krauk lis, Ernests Vilks no Kosas, 
Karlīne Enzeliņa no Drabešiem, 
Ieva Līckrastiņa no Skujenes, 
Mārcis Vītols no Kārļiem, An
sis Eglītis, Anna Bānīte, Minna 
Upeniece no Ķēčiem, Aivars An
koriņš no Zaubes, Dāvis Ķepītis 
no Sērmūkšiem, Ādams Reiters, 
Emīlija Reitere no Nītaures. 

Vēsture nav bezpersoniska, 
to veidojuši arī tie mūsu zemes 
ļaudis, kuru kapi atrodas Sibī
rijas taigās un tundrās. Tie nav 
vienkārši represētie, nogalinātie, 
tie ir cilvēki, katrs ar savu vār
du, savām dzimtajām mājām, 
dzimto skolu, savu dzīvesstāstu, 
viņu piemiņa ir vajadzīga mums, 
patiesa vēstures notikumu at
spoguļošana ir tikumiskā spēka 
avots, mūsu izdzīvošanas un pa
stāvēšanas balsts. 

Daudzu Amatas novada 
politiski represēto dzīvesstās
ti ierakstīti videointervijās, tie 
skatāmi un klausāmi Melānijas 
Vanagas muzejā. 

Bet tik daudz vēl nepaveik
ta, nepagūta. Esmu daudz laba 
dzirdējusi  par Amatas stacijas 
priekšnieku Runci un viņa sie
vu. Bet uzrakstītu atmiņu nav. Ja 
zināt kaut ko, ja esat dzirdējuši, 
lūdzu, uzrakstiet!  

Ir daudz vēl nepieminētu, 
nenosauktu cilvēku, kuri paši 
necieta represijās, bet kuri da
žādi palīdzēja, tādējādi riskējot 
ar savu dzīvi un dzīvību. Viņi ir 
jāsauc vārdos.

Amatas dzelzceļa stacija. Foto: Ingrīda Lāce
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Ēriks Bauers,
sporta koordinators un 
metodiķis

17. februārī norisinājās viens 
no šī gada lielākajiem sporta 
pasākumiem mūsu novadā “No
skrien ziemu”. Skriešanas seri
āls dalībnieku vidū kļūst arvien 
populārāks, par ko liecina gan 
augošais posmu, gan sportistu 
skaits. Šogad sacensības norisi
nājās piecos etapos: Priekuļos, 
Limbažos, Salacgrīvā, Zaubē un 
Jaunolainē, vidēji pulcējot vairāk 
nekā 600 dalībniekus ne tikai no 
Latvijas, bet arī no Igaunijas, 
Krievijas, Čehijas, Spānijas un 
Dānijas. 

Pasākuma mērķis ir veicināt 
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, 
parādīt cilvēkiem, ka skriet un 
kustēties var arī ziemā. Liela 
daļa dalībnieku šo ziemas pasā
kumu izmanto kā gatavošanos 
vasaras sezonai, citi vienkārši 
izbauda pasākumu. Šogad esošo 
sacensību programmu papildi
nāja nūjošana “Es neskrienu, es 
nūjoju” un kanikross (skriešana 
ar suni). Pasākums veicina arī 
tūrisma attīstību, kas ir būtisks 
atspaids visa novada attīstībā. 

Zaubē tika aizvadīts 4. posms, 
dalībniekiem piedāvājot veikt 

8 km vai 16 km distances atka
rībā no izvēlētā sporta veida un 
savas fiziskās sagatavotības. Šo
reiz pārbaudījums bija arī trases 
pamatīgais ledus. 

Rezultāti absolūtajā vērtē ju
mā: 

Tautas distance 8 km (kungi) 
1. Jānis Mežiels (ASK Patria), 

2.	 Andris	 Ronimoiss	 (Inov-8/
OSveikals.lv), 3. Jānis Mūrnieks 
(SK	Tērauds/Suunto).

Tautas distance 8 km (dā-
mas) 

1. Evita Grencberga (SK Tē
rauds/Suunto),	2.	Elīna	Kārkliņa	
(ASK Patria), 3. Laura Savicka 
(BBFactory).

Sporta distance 16 km (kun-

Slēpotāju un biatlonistu 
sasniegumi
Anžela Brice,
Cēsu pilsētas sporta skolas trenere

Ziema šogad lutina slēpotājus. Slēpot sākām jau 1. decembrī 
pa dabīgo sniegu. Nedaudz vēlāk Cēsu olimpiskais centrs mums 
nodrošināja kvalitatīvu trasi ar mākslīgo sniega segumu.

10. martā noslēdzās 2018.–19. gada slēpšanas sezonas ar Latvijas 
čempionātu slēpošanā.

Amatas novada audzēkņi šogad startējuši ļoti veiksmīgi:
ARTŪRS TINUSS
V18 grupa

LČ distanču slēpošanā 2019.
2. v. skikrosā

MARTA	KLĒRA	PRIEDE
S18 grupa, Latvijas izlases 
komandas dalībniece Eiropas 
jauniešu ziemas Olimpiskajā 
festivālā Bosnijā un Hercovinā

LČ distanču slēpošanā 2019.
1. v.	3x2,5	km	stafetē,	
2. v. sprintā C, 2.v. 5 km C

MARTA UPMALE
S14 grupa

LČ distanču slēpošanā 2019.
2. v.	3x2,5	km	stafetē

ELZA BLEIDELE
S14 grupa

LČ distanču slēpošanā 2019.
2. v.	3x2	km	stafetē,	
1. v. skikrosā, 
1. v. 4 kmF masu startā
LSZ Olimpiskais festivāls
1. v. 2 km F, 2.v. skikrosā
LČ biatlonā 2019.
3. v. 3 km sprintā, 1.v. 4 km 
masu startā

STELLA BLEIDELE
S12 grupa

LČ distanču slēpošanā 2019.
1. v.  sprintā C; 1.v. 1 km F; 
2. v. skikrosā, 1.v. 2 km C, 
1. v.	3x1	km	stafetē,	
1. v. 2 km F masu startā
LSZ Olimpiskais festivāls
1. v. 1km F un skikrosā
LČ biatlonā 2019. 
1. v. 1,5 km ind. distancē un 
1,5 km masu startā

Liels paldies Amatas novada pašvaldībai par atbalstu pagājušajā 
gadā un priecāsimies par atbalstu arī šogad! 

Ēriks Bauers,
sporta koordinators un metodiķis

Pirmās pavasara cīņas florbo
la laukumā sagaidīja arī Amatas 
florbolisti. Pateicoties regulārā 
turnīrā iegūtajai 3. vietai, koman
da automātiski tika ceturtdaļfi
nālā, bet pārējām komandām vēl 
par to nācās pacīnīties. 

Pirmajā izslēgšanas spēļu kār
tā stājās pretī labi pazīstamā “SK 
Fono” komanda, ar kuriem regu
lāri ir aizvadītas spraigas cīņas. 
Regulārajā turnīrā komandas uz
varas dalīja uz pusēm, vispirms 
3:2 pēcspēles metienos pārāki 
bija “Fono”, bet janvārī jau uzvaru 
svinēja amatieši 4:2, kas nozīmē
ja, ka padoties negrasās neviena 
no komandām. 

“Amata” iesoļo pusfinālā

Pirmo spēli Amatai nācās at
stāt ar nokārtām galvām, mačam 
noslēdzoties ar neraksturīgu re
zultātu 1:0 “Fono” labā, precīzi 

Zaubē ziema noskrieta!

Ēriks Bauers,
sporta koordinators un 
metodiķis

Februāra beigās Zaubes pa
matskolā norisinājās florbo
la sacensību skolu jauniešiem 
4. posms. Komandas bija noska
ņotas ļoti kaujinieciski un par 
punktiem cīnījās katrā spēlē, jo 
vairākām komandām šis varēja 
būt izšķirošs posms cīņā par me
daļām. 

Grupu turnīrs šoreiz radīja 
pārsteigumus, jo turnīra līderi 
“Zaube” ierindojās vien 4. vietā, 
bet tas varēja būt saistīts ar pa
mata vārtsarga Rūdolfa Bīriņa 
iztrūkumu. Šo iespēju izmantoja 
“Krimulda”, kuri izcīnīja 1. vietu. 
Otro vietu ieņēma “Amata”, bet 
trešie “Nītaure”. Kā ierasts aiz la
bāko četrinieka palika “Zaube2” 
un “Līgatne”, kuras sastāvu veido 
paši mazākie florbolisti. 

Pusfinālā pirmajā cīņā tikās 

ierastie finālisti “Krimulda” un 
“Zaube”, kur šoreiz pārāki izrādī
jās krimuldieši – 3:2. Otrajā pārī 
sacentās “Nītaure” pret “Amata”, 
kur ar rezultātu 4:1 pārāki bija 
nītaurieši. 

Spēlē par trešo vietu Zaube 
neatstāja cerības Amatai, pār
spējot ar rezultātu 7:0. Savukārt 
fināls gan izvērtās aizraujošs, kur 
spēles rezultāts 30 sekundes līdz 
mača beigām vēl turējās līdzsva
rā – 2:2, bet tad ar tālšāvienu uz
varu izrāva Arnis Pētersons. 

Rezultatīvākie spēlētāji pēc 4 
posmiem: 

Edžus Mellēns – 53 p., San
dijs Maksimovs – 45 p.. Rodrigo 
Lupolovs – 43 p., Kristers Barā
novs – 34 p., Ernests Veinbergs – 
26 p.

Kopvērtējuma tabula: 
Zaube – 55 p., Krimulda – 

48  p., Nītaure – 43 p., Amata – 
29 p., Līgatne – 20 p., Zaube2 – 
8 p., Krimulda2 – 6 p. 

Nītaure” uzvar 4. posmā
metot Emīlam Šmitam. Šoreiz 
pievīla momentu realizācija un 
pēc pirmās spēles sērijā vadībā 
“SK Fono” 0:1. 

Otrajā mačā Amata bija no
skaņojusies jau daudz apņēmī
gāk, zinot to, ka otrajā spēlē der 
tikai uzvara pamatlaikā. Pēc tam 
bija jācer arī par uzvaru papildlai
kā vai pēcspēles metienos. Spēle 
gan iesākās līdzīgi. Vispirms vadī
bā Amatu izvirzīja Jēkabs Berko
lts, bet pēc brīža Kristers Kalniņš 
panāca līdzsvaru – 1:1. “Fono” 
prieki gan bija īsi, četrus bezat
bildes vārtus guva Amata, divreiz 
precīzi metot Jānim Sīmanim, 
bet par reizei precīzi bija Edžus 
Mellēns un Artis Smirnovs – 5:1. 
Pārsvaru vēl vairāk izdevās no
stiprināt Armandam Maksimo
vam un Kristapam Strazdam, uz 
ko “Fono” atbildēja tikai ar vienu 
precīzu metienu  – 7:2. Spēles ga
lotne izvērtās nervoza, jo “Fono” 
komandai izdevās pietuvoties 
līdz rezultātam 7:5, bet mača lik
tenis jau bija izšķirts. Amatai sē
rijā panāca 1:1, tas nozīmēja, ka 
komandas uzvarētāju noskaidros 
papildlaikā. Tajā Amatas trene
ri uzticējās jaunajiem spēlētā
jiem, un risks atmaksājās, otrajā 
minūtē Jēkabs Berkolts cīņā no 
aizvārtes piespēlēja Armandam 
Maksimovam, kurš meta precīzi, 
un gavilēt varēja “Amatas” flor
bolisti. 

Pusfinālā “Amata” tiksies ar 
“Brenguļiem”, kuri sensacionāli 
divu spēļu summā pārspēja gal
venos favorītus “Einšteins”. Sa
vukārt otrā pusfinālā spēkosies 
“Auciems” pret “Siguldu”. 

gi) 
1. Andris Jubelis (Suunto 

Latvia/Inov8/OSVeikals .lv),	
2.  Kristaps Magone (OK Meri
diāns),	 3.	 Jānis	 Kūms	 (Suunto/
Inov-8/Compressport/Isostar	
team).

Sporta distance 16 km (Dā-
mas)

1. Irita Puķīte (Kāpa), 2. Alvita 
Mirecka (Ziemeļkurzeme), 3. Ie
viņa Lieldiena.

Visi 4. posma rezultāti ir mā
jaslapā: www.noskrienziemu.lv

Liels paldies Zaubes pagasta 
iedzīvotājiem un palīgiem, bez 
kuriem šis pasākums nebūtu ie
domājams! Ledus vai sniegs, no
skriet ziemu tīrais nieks! 

Artūrs Tinuss Marta Klēra Priede

Nītaures jaunieši pēc uzvaras 4. posmā florbolā. No kreisās: Kristers 
Barānovs, Arnis Pētersons, Ralfs Līkums, Deivs Kaminskis, Markuss 
Rudens, vārtsargs Edžus Jēkabsons

Armands Maksimovs (nr. 99), kura 
precīzais metiens ievilka Amatu 
pusfinālā

http://www.noskrienziemu.lv
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2019. gada februārī 
Amatas novadā piedzimuši 2 bērni:
Nītaures pagastā – 1, Skujenes pagastā –1.

Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Vēstis”                   “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, tālr. 64127935, epasts: amatasavize@amatasnovads.lv
Tirāža 3000 eksemplāri.  Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par informācijas saturu, atbild autors. Izdevums maketēts SIA “Autos”, iespiests SIA “Latgales druka”.

Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.
Paldies visiem, kuri iesaistījās šī izdevuma tapšanā!

Amatas novadā mūžībā 
aizgājuši

 18., 25. 
martā

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Zigrīda Liepiņa. 
Drabešu Jaunās pamatskolas sporta zālē Līvos 
plkst. 14.00–15.00

19., 26. 
martā

Veselības vingrošanas nodarbība, vada 
Ruta Kazerovska.
 Skujenes tautas namā plkst. 15.00–17.00

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

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

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

20., 27. 
martā

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

21., 28. 
martā

Veselības vingrošanas nodarbība 
Drabešu muižas sporta zālē plkst. 18.30–20.00

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

1., 8., 
15., 29. 
aprīlī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Zigrīda Liepiņa. 
Drabešu Jaunās pamatskolas sporta zālē Līvos 
plkst. 14.00–15.00

2., 9., 16.,
 23., 30. 

aprīlī

Veselības vingrošanas nodarbība, vada Ruta 
Kazerovska.
 Skujenes tautas namā plkst. 15.00–17.00

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

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

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

3., 10., 
17., 24. 
aprīlī

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

4., 11., 
18., 25. 
aprīlī

Veselības vingrošanas nodarbība 
Drabešu muižas sporta zālē plkst. 18.30–20.00

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

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

*Pasākumi apmeklējami bez maksas, tiek īstenoti ESF projektā nr. 9.2.4.2/16/I/007. 
Uz nodarbībām aicināts ikviens interesents. Plašāka informācija par pasākumiem 
www.amatasnovads.lv

Laime lai pati
Atļauj tev brīvi,
Skaistākos sapņus 
Pārvērst par dzīvi.

DRABEŠU MUIŽAS AMATU MĀJAS
nodarbības 2019. gada 1. pusgadā

Nodarbība Vadītājs Laiks Diena
Aušana Rudīte Platā 18.00 Otrdiena
Keramika Einārs Dumpis 18.00 Piektdiena

Tekstilmozaīka Dita Ziemele 18.00
2x	mēnesī,	
katru otro 
trešdienu

Stikla apgleznošana Kristīne Grimma 14.00 Otrdiena
Tautas mūzikas 
kapela	„Drabešu	
muižas muzikanti”

Tālis Karlsons
Inese Roze Svētdiena 

“Zaļais stūris” 
(vaska drāniņas, maisi
ņi, mazgājamie līdzekļi 
u.c. zaļas dzīves lietas)

Inese Roze
Ilze Andersone
Sanda Salmiņa

18.00
1x	mēnesī,	
pieteikties pa 
t. 29199870

Folkloras	kopa	„Ore” Inese Roze Svētdiena 

“Satiec savu 
meistaru 2019”

Einārs Dumpis
 (māla virpošana) 12.00

6. aprīlis
Inese Roze

 (Vidzemes ēdieni) 11.00

Tekstilmozaīkas 
origami Dita Ziemele 12.00 7. aprīlis 

Kokļu  būve Andris Roze Individuāli, pieteikties 
pa tālr. 26553315

Drabešu pagastā
Liene Kadiķe

(9.12.1995.–15.02.2019.)
Rasma Melbārde

(24.12.1927.–22.02.2019.)
Skujenes pagasts

Vineta Švalbe 
(22.01.1971.–8.02.2019.)

Zaubes pagastā
Viktors Harijs Belcs

(16.09.1941.–17.02.2019.)

Zaubes kultūras nams 
4. maijā pl. 12.00 plāno 

Bērnības svētku 
pasākumu. 

Lūdzu vecākus laikus pie
teikties, lai zinām, kuriem 
bēr niem organizēsim svēt
kus. Priecāšos arī par rado
šām idejām un čakliem palī
giem. 

Saziņai tālr. 26679328 
Sandra SlavišenaDorša

Inese Roze,
Drabešu muižas Amatu mājas 
vadītāja

Jau kopš 2011.  gada biedrības 
TKIC	 „KasTe”	 Drabešu	 muižas	
Amatu mājā darbojas aušanas 
pulciņš, ko vada audēja Rudīte 
Platā. Ja sākumā aust gribētājas 
bija tikai dažas, tad tagad dalīb
nieku skaits pieaudzis līdz 11 pa
stāvīgajām dalībniecēm, kas sāku
šas mācīties un turpina pilnveidot 
prasmes aušanas arodā.  Brīžam  
pulciņam pievienojas arī tādi da
lībnieki, kas grib noaust sev atse
višķus izstrādājumus. 

Izdarīts  daudz, ar Valsts kul
tūrkapitāla fonda, Latvijas Valsts 
mežu atbalstītās Vidzemes kul
tūras programmas un Amatas 
novada atbalstu realizēti vairāki 
projekti	–	 „Aušanas	 skola”,	 „Dzi
jas krāsošana ar augu krāsvielām”, 
„Tautas	tērps	Amatas	novadā”,	kā	
arī iegādāts aprīkojums aušanas 
darbnīcai, realizējot LEADER 
pieejas projektus ar Cēsu lauku 
partnerības atbalstu. Projektos 
apgūta aušanas teorija, pētīti mu
zeju fondi, savākti materiāli par 
visiem tautas tērpiem un to deta
ļām, kas bijuši Amatas novadā un 
atrodas Cēsu vēstures un mākslas 
muzeja un Latvijas Nacionālā 
vēstures muzeja krājumos.

Šajos gados daudz apgūts un 
daudz noausts – divas reizes rī

koti teorētisku nodarbību cikli, kā 
arī praktiski izmēģinātas visda
žādākās audumu tehnikas – gan 
senas, gan mūsdienīgas. 

Pulciņa pastāvēšanas laikā pa
pildinājies arī steļļu krājums – no 
trijām stellēm pirmajā dabrības 
gadā līdz 10 stellēm pašlaik. 

Audējas sanāk reizi nedēļā uz 
praktisku nodarbību meistares 
vadībā, pārējā laikā katra nāk aust 
individuāli sev piemērotā laikā. 

Šajos gados pulciņa dalībnie
ces iemācījušās un noaudušas 
četru veidu lielos plecu lakatus, 
linu galvaslakatus, dažādas šal
les, etnogrāfiskos vilnas audumus 
tautu tērpu brunčiem, linu au
dumu vasaras brunčiem, mācīju
šās dreļļu audumu un noaudušas 
galdautus, dažādu veidu pirts un 

Aušanas pulciņš Drabešu muižas 
Amatu mājā

citus dvieļus, audumus tautas 
tērpu jakām, arheoloģisko tērpu 
audumus brunčiem, jakām un 
villainēm, etnogrāfisko villaiņu 
audumu, ziedainās un rakstainās 
jostas, audumus spilveniem un 
somām, vilnas segas, kā arī mūs
dienīgus audumus, kas izmantoti 
mēteļu un kleitu šūšanai. 

Pulciņas dalībnieces ar saviem 
darbiem aktīvi piedalās biedrības 
rīkotajās Amatas novada amat
nieku un rokdarbu izstādēs. 

Rudīte Platā sniedz intere
sentiem konsultācijas par tautas 
tērpu izgatavošanu un komplek
tēšanu. 

Pulciņš darbojas arī vasarā, šo
vasar iecerēts rīkot atvērto durvju 
dienas aušanas darbnīcā.

Šīs atmiņas ir saules gabaliņi,
kas visam mūžam nerimst gaismu dot.
    (J. Silazars)
Izsakām līdzjūtību Jurjānu ģimenei.
 Drabešu Jaunās pamatskolas kolektīvs

Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
   (Z. Vijupe)
Aiga, skumjās esam kopā ar Tevi.
 Drabešu Jaunās pamatskolas kolektīvs

Sveicam Amatas novada
jubilārus!

Audējas pašaustos tautastērpos. Foto: Kristīne Garklāva
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