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 PASĀKUMU KALENDĀRS

18.
maijs

Muzeju nakts Āraišos
Āraišos plkst. 19.00. Ieeja bez maksas

25. 
maijs

Sadancošanās, estrādes atklāšana Skujenē plkst. 18.00
Tirdziņš (no 17.00) un balle. Ieeja bez maksas

26. 
maijs

Pludmales volejbola čempionāts 1. posms 
LIvos plkst. 11.00
Ieeja un reģistrācija bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās 
sūtot uz e-pastu eriks.bauers@gmail.com vai pa 
tālr. 28602877 (norādot komandas nosaukumu, 
dalībnieku vārdus, uzvārdus, kontakttālr.). 
Reģistrācija sacensību dienā no plkst. 10.00 līdz 10.45.

9.
jūnijs

Pludmales volejbola čempionāts 1. posms 
Nītaurē plkst. 11.00
Ieeja un reģistrācija bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās 
sūtot uz e-pastu eriks.bauers@gmail.com vai pa 
tālr. 28602877 (norādot komandas nosaukumu, 
dalībnieku vārdus, uzvārdus, kontakttālr.). 
Reģistrācija sacensību dienā no plkst. 10.00 līdz 10.45.

14. 
jūnijs

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis pie 
Svētakmens. Pēc piemiņas brīža stāsts par M. Vanagas 
personīgā arhīva izpētes materiāliem.
Melānijas Vanagas muzejs, plkst. 15.00

16. 
jūnijs

Pludmales volejbola čempionāts 1. posms 
Ģikšos plkst. 11.00
Ieeja un reģistrācija bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās 
sūtot uz e-pastu eriks.bauers@gmail.com vai pa 
tālr. 28602877 (norādot komandas nosaukumu, 
dalībnieku vārdus, uzvārdus, kontakttālr.). 
Reģistrācija sacensību dienā no plkst. 10.00 līdz 10.45.

19. 
jūnijs

Svinam Brīvību! EST&LV
Pasākums ģimenēm ar bērniem. Amatas pašvaldības 
pār stāvju uzruna, Latviešu Strēlnieku apvienības 
uzstāšanās, igauņu vēsturnieks Urmass Salo stāstīs par 
igauņu bruņuvilcieniem Cēsu kaujās, stāstījums par 
notikumiem pie tilta pār Amatu, kauju stratēģija un 
plānošana. Nodarbība ar praktiskiem vingrinājumiem, 
”meža kaujas” un daudz kas cits! 
Pie tilta pār Amatu, “Meža kaujas”, plkst. 12.00

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
dienā, sestdien, 25. maijā, iecir-
kņi strādās no plkst. 7.00 līdz 
20.00.

No 22. līdz 24. maijam Latvi-
jas vēlēšanu iecirkņos notiks  ie-
priekšējā balsošana. Plānots, 

ka pirmo reizi   šajā laikā varēs 
balsot citā iecirknī, ne tikai tajā, 
kura sarakstā vēlētājs iekļauts, jo 
starp iecirkņiem tiks nodrošinā-
ta tiešsaistes datu apmaiņa.

Iepriekšējā balsošana notiks:
•	 trešdien,	22.	maijā	no	plkst.	

17.00 līdz 20.00,
•	 ceturtdien,	 23.	 maijā	 no	

plkst. 9.00 līdz 12.00,
•	 piektdien,	 24.	 maijā	 no	

plkst. 10.00 līdz 16.00.
Pirmo reizi būs jauna papildu 

balsošanas iespēja iepriekšējā 

PAR EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANĀM 25. MAIJĀ
Eiropas Parlamenta vēlēšanās Amatas novada teritorijā darbosies seši vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa nr. Iecirkņa nosaukums Adrese
367. LĪVU BIBLIOTĒKA Zvārtas iela 6, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov.
368. AMATAS NOVADA DOME “Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov.
369. AMATAS PAGASTA PĀRVALDE Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Amatas nov.
378. NĪTAURES PAGASTA PĀRVALDE “Pagasta ēka”, Nītaure, Nītaures pag., Amatas nov.
383. TAUTAS NAMS Sporta iela 1, Skujene, Skujenes pag., Amatas nov.
390. ZAUBES PAMATSKOLA “Bērzaines”, Zaube, Zaubes pag., Amatas nov.

balsošanā – vēlēt jebkurā citā ie-
cirknī Latvijā. Tomēr, izmantojot 
šo iespēju, jārēķinās ar ilgāku lai-
ku, kas būs jāpavada iecirknī, jo, 
lai nodrošinātu principu “viens 
vēlētājs – viena balss”, iecirkņa 
darbiniekam pirms vēlēšanu ma-
teriālu izsniegšanas būs jāsazinās 
ar vēlētāja iecirkni, lai pārliecinā-
tos, ka viņš nav jau nobalsojis.

Vēlēšanu dienā 25.  maijā va-
rēs balsot tikai tajā iecirknī, kur 
reģistrēts vēlētājs.

No 20. maija līdz vēlēšanu 
dienai, 25. maijam, vēlētāji, kuri 
veselības stāvokļa dēļ nevar no-
kļūt vēlēšanu iecirknī, varēs pie-

teikt balsošanu savā dzīvesvietā.
Lai pieteiktu balsošanu 

dzīves  vietā, jāuzraksta iesnie-
gums, kurā jānorāda:

•	 vēlētāja	vārds,	uzvārds,	per-
sonas kods,

•	 adrese,	kur	jāierodas	vēlēša-
nu komisijai, ēkas ārdurvju kods, 
ja tāds ir, un kontakttālrunis.

Iesniegums jānogādā iecirknī, 
kurā vēlētājs reģistrēts, vai, ja 
vēlētājs neatrodas sava iecirkņa 
teritorijā iepriekšējās balsošanas 
dienās, vēlētāja dzīvesvietai tu-
vākajā iecirknī.

Turpinājums 2. lpp.

Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas jau 

25. maijā! 
Esi aktīvs, 
piedalies! 

Pasākumā tiks filmēts un fotografēts. Apmeklējot pasākumu, jūs piekrītat iegūto materiālu  izmantošanai organizatoru interneta vietnēs, sociālo mediju kontos, medijos un citur.
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Turpinājums no 1. lpp.

Iesniegumu iecirknī var no-
gādāt jebkura vēlētāja uzticības 
persona. Vēlētāja uzticības per-
sona iesniegumu vēlētāja vārdā 
var aizpildīt arī uz vietas vēlēša-
nu iecirknī.

Vēlēšanu iecirkņi iesniegu-
mus pieņems šādos laikos:

•	 pirmdien,	 20.	 maijā,	 no	
plkst. 17.00 līdz 20.00,

•	 otrdien,	21.	maijā,	no	plkst.	
9.00 līdz 12.00,

•	 trešdien,	22.	maijā,	no	plkst.	
17.00 – 20.00,

•	 ceturtdien,	 23.	 maijā,	 no	
plkst. 9.00 līdz 12.00,

•	 piektdien,	 24.	 maijā,	 no	
plkst. 10.00 līdz 16.00,

•	 sestdien,	 25.	 maijā,	 no	
plkst. 7.00 līdz 12.00.

Pieteikt balsošanu vēlētāja 
atrašanās vietā var arī vēlēšanu 
dienā pēc pulksten 12.00, taču 
jāņem vērā, ka šajā gadījumā 
vēlēšanu komisija izbrauks pie 
vēlētāja, ja varēs paspēt ierasties 
vēlētāja atrašanās vietā līdz bal-
sošanas beigām, pulksten 20.00.

Vēlētāji slimnīcās var pieteik-
ties balsot savā atrašanās vietā.

Pieteikt balsošanu vēlētāja 
dzīvesvietā var arī vēlētāja aprū-
pētājs. Lai izmantotu šo iespēju, 
aprūpētājam jābūt iekļautam 
aprūpējamā vēlēšanu iecirkņa 
sarakstā. 

Balsot savā atrašanās vietā var 
arī aizdomās turētās un apsūdzē-
tās personas, kurām kā drošības 
līdzeklis piemērots apcietinā-
jums. Šiem vēlētājiem balsošana 
jāpiesaka ieslodzījuma vietas ad-
ministrācijā.

Lai piedalītos Eiropas Parla-
menta vēlēšanās, ir nepiecieša-
ma derīga pase vai personas ap-
liecība (eID).

Katrās Eiropas vēlēšanās vēlē-
tāji drīkst balsot tikai vienu reizi. 
No visiem vēlēšanām reģistrē-
tajiem deputātu kandidātu sa-
rakstiem balsojot jāizvēlas viens 
saraksts (viena vēlēšanu zīme); 
var arī balsot ar tukšu aploksni 
(atturoties).

Vēlēšanu zīmē vēlētājs drīkst 
izdarīt neierobežotu skaitu at-
zīmju „+” pretī attiecīgā saraksta 

PAR EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANĀM 
25. MAIJĀ

17. aprīlī domes sēdē tika 
lemts par:

•	 Amatas	novada	pašvaldības	
saistošo noteikumu Nr. 4 „Ama-
tas novada pašvaldības budžets 
2019. gadam” apstiprināšanu;

•	 vidēja	 termiņa	 plānošanas	
dokumenta ,,Amatas novada 
Jaunatnes politikas stratēģija 
2019–2023”	apstiprināšanu;

•	 kārtības,	 kādā	 organizēja-
ma skolēnu un studentu prakse 
vasarā Amatas novadā 2019. 
gadā, apstiprināšanu;

•	 aktualizētā	Amatas	novada	
Attīstības programmas investī-
ciju	 plāna	 2013.–2019.  gadam	
apstiprināšanu;

•	 projektu	 iesniegšanu	 bied-
rības “Cēsu rajona lauku part-
nerība” atklātā konkursa Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. pasākuma “Atbalsts 
LEADER vietējai attīstībai” 
apakšpasākumā “Darbību īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratē-
ģiju”;

•	 konkursa	 “Amatas	 novada	
lepnums 2019” nolikuma apstip-
rināšanu.

•	 nekustamā	 īpašuma	 „Elku-
lauks” nodošanu atsavināšanai 
un izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Kal-
na Balodīši” Nītaures pagastā, 
Amatas novadā, ar kadastra nu-
muru	 42680030045	 nodošanu	
atsavināšanai;

•	 pašvaldības	nekustamā	īpa-
šuma “Jaunpils iela 2”, Zaube, 
Zaubes pagasts, Amatas novads 
atsavināšanas procesa pabeigša-
nu;

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma “Sildibenes”, Nītaures 

APSTIPRINĀTS ar Amatas novada domes  2019. gada 17. aprīļa 
sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, 15.§).

1. Vispārējie noteikumi 
1.1. Konkurss „Amatas novada lepnums” (turpmāk – Konkurss) 

ir konkurss Amatas novada administratīvo teritoriju attīstības un 
sadarbības ar vietējie iedzīvotājiem veicināšanai, kā arī pilsoniskās 
sabiedrības veidošanai. Konkursu organizē Amatas novada 
pašvaldības administrācija un tā norisi koordinē Tūrisma attīstības 
un sabiedrisko attiecību nodaļa.

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

2. Konkursa mērķis un uzdevumi
2.1. Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu nolikumā izvirzī-

tajās nominācijās.
2.2. Stimulēt ikvienu piedalīties novada turpmākajā attīstībā.
2.3.	Atbalstīt	jaunu,	progresīvu	ideju	realizēšanu.
2.4. Godināt labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus in-

dividuāli vai grupās.
2.5. Godināt novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus indivi-

duāli vai grupās.

3. Nominācijas
3.1.	 „Gada	 lauku	 sētas	 saimnieks”–	par	 ieguldījumu	 lauku	vides	

sakopšanā un lauku dzīves veida popularizēšanā.
3.2.	 „Gada	lepnums	savā	amatā”	–	par	godprātīgu	attieksmi	pret	

veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.
3.3.	 “Gada	lepnums	tūrismā”–	par	izcilas	kvalitātes	pakalpojumu	

un panākumiem tūrismā, kas vienlaikus popularizē Amatas novada 
tēlu.

3.4.	 “Gada	lepnums	par	ieguldījumu	sabiedrībā”	–	par	aktīvu	dar-
bu vietējās sabiedrības saliedēšanā, projektu piesaisti savai teritorijai 
un kopienas piederības sajūtas un sadarbības veidošanā un veicinā-
šanā. 

3.5.	 “Gada	jaunais	uzņēmējs”	–	par	nozīmīgiem	panākumiem	uz-
ņēmējdarbībā un ieguldījumu novada attīstībā.

3.6.	 „Gada	lepnums	kultūrā”	–	par	nozīmīgu	ieguldījumu	kultūrā	
un novada vārda popularizēšanā Latvijā vai ārzemēs. 

3.7.	 „Gada	lepnums	izglītībā”	–	par	nozīmīgu	ieguldījumu	izglītī-
bā (formālā vai neformālā) un jaunatnes audzināšanā.

3.8.	 „Gada	lepnums	sportā”	–	par	nozīmīgu	ieguldījumu	sportā	un	
novada vārda popularizēšanā Latvijā un pasaulē.

4. Pretendentu pieteikšana
4.1. Pretendentu vienai nominācijai var pieteikt, aizpildot pie-

teikuma anketu: 
•	 Amatas	novada	domes	deputāti;
•	 darba	kolektīvi;	
•	 reģistrētas	biedrības	un	nodibinājumi;
•	 iestādes	vai	uzņēmuma	vadītājs	par	savas	 iestādes	darbinie-

kiem; 
•	 iedzīvotāju	grupas	(ne	mazāk	kā	5	cilvēki).	
4.2. Pieteikumu iesniegšana.
Pieteikumus iesniedz elektroniski, aizpildot pieteikuma formu 

vai nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu Amatas novada pašval-
dībā, “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101 līdz š.g. 
31. maijam.

4.3.	Pieteikumu	izvērtēšana	
4.3.1	Pieteikuma	atbilstību	šim	nolikumam	izvērtē	Amatas	novada	
pašvaldības izveidota Konkursa komisija, nepieciešamības gadīju-
mā apmeklējot izvirzītos Konkursa pretendentus. 
4.3.2.	Pēc	Konkursa	komitejas	izvērtēšanas,	iepriekš	saskaņojot	ar	
pretendentiem,  pretendenti tiek publicēti Amatas novada pašval-
dības mājaslapā un informatīvajā  izdevumā “Amatas Vēstis” un 
izvirzīti atklātai balsošanai iedzīvotājiem.
4.3.3.	Publiskā	balsošana	atvērta	līdz	š.g.	30.	jūnijam,	pēc	kā	notiek	
balsojumu apkopošana, kandidātu tuvāka iepazīšana un Konkursa 
rezultātu materiāla sagatavošana. 
4.3.4.	Konkursam	izvirzītajiem	pretendentiem	ir	tiesības	atteikties	
no dalības Konkursā.
4.4. Par titulu piešķiršanu lemj dome.
4.5. Pretendentu neizvirzīšanas vai neatbilstības gadījumā titulu 

nepiešķir.

5. Konkursa uzvarētāju paziņošana un apbalvošana
5.1. Rezultātu izziņošana un apbalvošana notiek laikā no 1. līdz 

30.	 novembrim,	 kad	 Amatas	 novadā	 notiks	 Latvijas	 Republikas	
Proklamēšanas dienas pasākumi.

5.2. Uzvarētāji katrā nominācijā tiek apbalvoti ar 200 EUR naudas 
balvu.

Domes priekšsēdētāja E. Eglīte

pagasts, Amatas novads atsavi-
nāšanas procesa pabeigšanu;

•	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma “Kastaņi”, Nītaures pa-
gasts, Amatas novads atsavinā-
šanas procesa pabeigšanu;

•	 pašvaldības	nekustamā	īpa-
šuma “87.  km dzelzceļa māja”, 
Drabešu pagasts, Amatas no-
vads atsavināšanas procesa pa-
beigšanu;

•	 nomas	maksas	parāda	dzē-
šanu;

•	 atļaujas	pagarināšanu	lauk-
saimniecības zemes ierīkošanai 
meža zemē nekustamajā īpašu-
mā [..];

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

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

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

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

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

•	 lēmuma	 “Par	 Zaubes	 pa-
gasta nekustamā īpašuma [..] sa-
dalīšanu un nosaukuma apstip-
rināšanu” atcelšanu;

•	 Zaubes	pagasta	nekustamo	
īpašumu [..] un [..] zemes robežu 
pārkārtošanu;

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

•	 Amatas	pagasta	nekustamā	
īpašuma [..] zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu [..] sadalī-

šanu;
•	 Zaubes	pagasta	nekustamā	

īpašuma [..] zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu [..] sadalī-
šanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Drabešu pagasta 
nekustamo īpašumu „Amata”, 
“Vilki”, “Purvi 4” un “Ērgļu ceļš–
Silnieki” robežu pārkārtošanai;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Drabešu pagasta 
nekustamo īpašumu [..], [..] un 
[..] sadalīšanai un robežu pār-
kārtošanai;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma „Amatas dzirnavas” 
zemes ierīcības projekta izstrā-
dāšanu;

•	 Nītaures	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma [..] zemes vienības 
daļas nomāšanu;

Par zemes nomas līgumu ap-
stiprināšanu.

•	 grozījumiem	 Amatas	 no-
vada domes 20.06.2018. sēdes 
Nr.  8 lēmumā “Par zemes ierī-
cības projekta “Zaubes evaņģē-
liski luteriskā baznīca”, Zaubes 
pagastā, Amatas novadā apstip-
rināšanu”;

•	 Amatas	 novada	 vēlēšanu	
komisijas sastāva precizēšanu;

•	 finansējuma	 piešķiršanas	
kārtību biedrībām un nodibinā-
jumiem;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
[..], Zaubes pagastā, Amatas no-
vadā apstiprināšanu;

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

Nākamā domes sēde – 
22.	maijā	plkst.	15.30

Amatas novada pašvaldības domes sēdē Konkursa „Amatas novada 
lepnums 2019” nolikums 

kandidātiem vai svītrot neiero-
bežotu skaitu attiecīgā saraksta 
kandidātu. Vēlēšanu zīmē drīkst 
neizdarīt nekādas atzīmes.

Noskaidrot, kurā iecirknī vē-
lētājs reģistrēts 2019. gada Eiro-
pas Parlamenta vēlēšanās, iespē-
jams:

•	 paziņojumā,	 ko	 vēlētājiem	
pa pastu uz deklarētās dzīvesvie-
tas adresi Latvijā izsūta Pilsonī-
bas un migrācijas lietu pārvalde;

•	 no	 2019.	 gada	 16.	 marta	
internetā, izmantojot Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes 
e-pakalpojumu “Vēlēšanu iecir-
kņa noskaidrošana”;

•	 zvanot	 uz	 Centrālās	 vēlē-
šanu komisijas uzziņu tālruni 
67049999. 

Provizoriskie vēlēšanu rezul-
tāti būs zināmi pusnaktī no 26. 
uz 27. maiju, kad noslēgsies vē-
lēšanas tajās dalībvalstīs, kurās 
tradicionāli vēlēšanu diena ir 
svētdiena.

Izmantoti Centrālās vēlēšanu 
komisijas mājaslapas 
www.cvk.lv materiāli

https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00
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APSTIPRINĀTI ar Amatas novada domes  2019. 
gada	17.	aprīļa	sēdes	lēmumu	(protokols	Nr.	5,	32.§).

Izstrādāti, pamatojoties uz likuma “Par pašval-
dībām” 14. panta 2. daļas 6. punktu un 21. pantu,  
Publiskas	 personas	 finanšu	 līdzekļu	 un	mantas	 iz-
šķērdēšanas	 novēršanas	 likuma	 3.	 panta	 1.	 punktu	
un 5. panta pirmo daļu, otrās daļas 4.1 un 5. punktu,  
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr. 1486 
“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 179.1 punktu.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Amatas nova-

da	dome	 (turpmāk	–	Pašvaldība)	piešķir	finansēju-
mu LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētām biedrībām, 
nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām (turp-
māk – Finansējuma saņēmējs) un kādā veidā tiek 
kontrolēts	finansējuma	izlietojums.

2.	Šie	noteikumi	neattiecas	uz	finansējuma	snieg-
šanu	juridiskām	un	fiziskām	personām	sporta	veici-
nāšanai Amatas novadā.

3.	 Noteikumu	 mērķis	 ir	 nodrošināt	 domes	 ap-
stiprinātajā pašvaldības ikgadējā budžetā paredzēto 
finanšu	 līdzekļu	racionālu,	efektīvu	un	uz	konkrētu	
mērķi virzītu izlietošanu.

4.	 Uz	 pašvaldības	 finansējumu	 un	 atbalstu	 var	
pretendēt biedrības, nodibinājumi un reliģiskās or-
ganizācijas, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ama-
tas novada administratīvajā teritorijā un/vai pasāku-
mu īstenošana galvenokārt notiek Amatas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

5. Pieteikumus Finansējuma saņēmēji pašvaldības 
finansējuma	saņemšanai	nākamajam	gadam	iesniedz	
līdz kārtējā gada 1. novembrim. 

6. Amatas novada dome var izskatīt atsevišķus 
gadījumus	 un	 piešķirt	 Finansējuma	 saņēmējam	 fi-
nansējumu kārtējā gada plānotā budžeta ietvaros.

2. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶI
7. Finansējuma piešķiršanas mērķi ir:
7.1. atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes, 

sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īsteno-
šanu Amatas novada pašvaldības teritorijā, kā arī 
projektu pēctecību;

7.2. veicināt iedzīvotāju aktivitātes attīstību nova-
dā un līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veicināšanā;

7.3.	veicināt	vietējai	kopienai	nozīmīgu	aktivitāšu	
īstenošanu, kas sekmē piederības sajūtas un līdzat-
bildības paaugstināšanos par norisēm novadā/pa-
gastā/ciemā;

7.4. veicināt Amatas novada atpazīstamību ārpus 
Amatas novada administratīvās teritorijas;

7.5. veicināt sadarbību starp Pašvaldību un Finan-
sējuma saņēmējiem.

3. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 
8.	Pašvaldības	finansējums	tiek	piešķirts	Finansē-

juma saņēmējiem, kuri:
8.1. paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, 

projektu un pasākumu īstenošanu Amatas novada 
administratīvajā teritorijā;

8.2. piesaista vietējos resursus sabiedriski nozīmī-
gos projektos;

8.3.	īsteno	neformālas	izglītības	programmas	da-
žādām iedzīvotāju sociālajām grupām;

8.4. piedāvā brīvā laika pavadīšanas jaunas iespē-
jas un/vai uzlabo esošo iespēju kvalitāti;

8.5. nodrošina un piedāvā sociālos pakalpojumus 
un atbalstu noteiktām sociālajām iedzīvotāju grupām.

9. Finansējuma saņēmēja aktivitātēm jānotiek 
Amatas novada pašvaldības administratīvajā terito-
rijā un to ieguvējiem jābūt pašvaldības iedzīvotājiem.

10.	Pašvaldības	finansējums	netiek	piešķirts:
10.1.	pamatlīdzekļu	iegādei	(izņemot	līdzfinansē-

tos valsts un ES projektus);
10.2. nekustamā īpašuma iegādei; 
10.3.	būvdarbiem,	remontdarbiem	privātīpašumā;
10.4. pabalstiem vai citiem maksājumiem privāt-

personām;
10.5. aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt peļņu;
10.6. politiskiem vai militāriem pasākumiem;
10.7. projektiem, kuriem nav paredzēts pašiegul-

dījums	vai	cits	piesaistītais	finansējums;
10.8. jau notikušu projektu vai pasākumu apmaksai;
10.9. Finansējuma saņēmējam, kurš nav iesnie-

Apstiprināti Amatas novada 
pašvaldības 2012. gada 18. jan-
vāra sēdē (protokols Nr. 1).

Grozījumi izdarīti:
ar	 20.12.2013.	 lēmumu,	 pro-

tokols Nr. 14, 8. p., saistošie no-
teikumi Nr. 19;

ar 29.12.2014. lēmumu, pro-
tokols Nr. 15, 1. p., saistošie no-
teikumi Nr. 17;

ar	 20.03.2019.	 lēmumu,	 pro-
tokols	Nr.	 3.	 1.  p.,	 saistošie	 no-
teikumi	Nr.	3.

Izdoti saskaņā ar Latvijas Re-
publikas likuma „Par pašvaldī-
bām”	43.	panta	trešo	daļu,	 	Lat-
vijas Republikas likuma „EURO 
ieviešanas	 kārtības	 likums”	 31.	
panta pirmo daļu .

1. Bērna piedzimšanas pa-
balsts tiek piešķirts gadījumos, 
kad vismaz viena jaundzimušā 
bērna vecāka un jaundzimušā 
bērna pirmā deklarētā dzīves-
vieta ir reģistrēta Amatas nova-
da administratīvajā teritorijā.

(Grozījumi izdarīti ar 
29.12.2014. lēmumu, protokols 
Nr.  15, 1.p., saistošie noteikumi 
Nr. 17)

(Grozījumi izdarīti ar 20.03. 
2019. lēmumu, protokols Nr. 3. 
1. p., saistošie noteikumi Nr. 3)

2. Bērna piedzimšanas pa-
balstu piešķir vienam no bērna 
vecākiem. 

3.	 Bērna	 piedzimšanas	 pa-
balstu piešķir bez materiālā stā-
vokļa izvērtēšanas. 

4. Personai, kura pieprasa 
bērna piedzimšanas pabalstu, 
pašvaldības Sociālajā dienestā 
jāiesniedz iesniegums ne vēlāk 
kā trīs pilnu mēnešu laikā pēc 
bērna piedzimšanas, kā arī jāuz-
rāda personu apliecinošs doku-
ments. 

(Grozījumi izdarīti ar gada 
20.12.2013. lēmumu Nr. 14, pro-
tokols Nr. 14, 8. p.)

5. Bērna piedzimšanas pa-
balsts tiek piešķirts 107,00 euro 

Saistošie noteikumi Nr. 3
Noteikumi par bērna piedzimšanas 
pabalsta piešķiršanas kārtību 
un bērna piedzimšanas pabalsta 
apmēru Amatas novadā

apmērā.
(Grozījumi izdarīti ar 

20.12.2013. lēmumu Nr. 14, pro-
tokols Nr. 14, 8. p.).

6. Ja ģimenē vienlaikus dzi-
muši vairāki bērni, pabalstu pie-
šķir par katru jaundzimušo. 

7. Lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu pieņem pašvaldības 
sociālā darba speciālisti. 

8. Pabalsts izmaksājams ie-
spējami īsākā termiņā. 

9. Pabalsts par jaundzimušā 
piedzimšanu netiek piešķirts, ja 
pabalsts jau saņemts citā pašval-
dībā.

(Grozījumi izdarīti ar 20.03. 
2019. lēmumu, protokols Nr. 3. 
1. p. saistošie noteikumi Nr. 3)

10. Sociālā dienesta pieņem-
to lēmumu par pabalsta piešķir-
šanu vai atteikumu to piešķirt 
klients var apstrīdēt Amatas no-
vada pašvaldībā administratīvajā 
aktā norādītajā termiņā un kār-
tībā. Ja administratīvajā aktā nav 
norādīts, kur un kādā termiņā to 
var apstrīdēt, tad to var apstrīdēt 
Amatas novada pašvaldībā vie-
na gada laikā no administratīvā 
akta spēkā stāšanās dienas. 

(Grozījumi izdarīti ar 20.03. 
2019. lēmumu, protokols Nr. 3. 
1. p., saistošie noteikumi Nr. 3)

11. Amatas novada pašval-
dības lēmumu klients var pār-
sūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā administratīvajā aktā norā-
dītajā termiņā un kārtībā. Ja ad-
ministratīvajā aktā nav norādīts, 
kur un kādā termiņā to var pār-
sūdzēt, tad to var pārsūdzēt Ad-
ministratīvajā tiesā viena gada 
laikā no administratīvā akta spē-
kā stāšanās spēkā stāšanās die-
nas.

(Grozījumi izdarīti ar 20.03. 
2019. lēmumu, protokols Nr. 3. 
1. p., saistošie noteikumi Nr. 3)

 
Amatas novada domes 
priekšsēdētāja E. Eglīte  

Amatas novada pašvaldības konkursa  “Amatas novada 
lepnums 2019” pretendentu pieteikumu anketa

1. Pretendents:
Vārds, uzvārds: __________________________________________
Dzīvesvietas adrese: ______________________________________
Ieņemamais amats vai nodarbošanās: _______________________
Nominācija, kurā pretendents tiek pieteikts: _________________
Pamatojums par panākumiem vai ieguldījumu novada attīstībā, 

sabiedrībā un popularizēšanā iepriekšējā gadā: __________________
(Pamatojuma apjoms nevar būt mazāks par 500 rakstu zīmēm.) 

2. Pieteicēji: 
2.1.	 fiziska	persona:	vārds	uzvārds,	pagasts,	kurā	dzīvo	vai		ko	pār	-

stāv, kā vārdā piesaka, kontakttālrunis: _________________________
vai
2.2. juridiska persona: nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā 

adrese, kontaktpersona, tālrunis: ______________________________

Konkursa „Amatas novada 
lepnums 2019” nolikums

Noteikumi “Par finansējuma piešķiršanas kārtību 
biedrībām un nodibinājumiem”

dzis	atskaiti	par	iepriekš	piešķirtā	finansējuma	izlie-
tojumu;

10.10. Finansējuma saņēmējam, kurš sniedzis ne-
patiesas ziņas;

10.11. Finansējuma saņēmējiem, kuriem ir  no-
dokļu vai citu maksājumu parādi pret valsti vai paš-
valdību.

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
11.	Pieteikuma	dokumentus	Pašvaldības	finansē-

juma saņemšanai iesniedz biedrības, nodibinājumi 
un reliģiskās organizācijas personiski vai iesūtot 
e-pastā amatasdome@amatasnovads.lv elektroniski 
parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, vai pa 
pastu Amatas novada domei “Ausmas”, Drabešu pa-
gasts, Amatas novads, LV-4101.

12. Pieteikuma dokumenti sastāv no:
12.1. iesnieguma;
12.2. informācijas par pieteikto projektu vai pa-

sākumu (konkrētas aktivitātes, realizēšanas laiks un 
vieta, iesaistītās personas, mērķauditorija, sasnie-
dzamie rezultāti u.tml.);

12.3.	plānotā	projekta	vai	pasākuma	finansējuma	
izdevumu tāmes (1. pielikums);

13.	Finansējuma	saņēmējs	atbild	par	sniegto	ziņu	
patiesumu.

14.	Lēmumu	par	finansējuma	piešķiršanu	projek-
ta atbalstam pieņem Amatas novada dome.

15. Finansējuma pieprasījuma galvenie vērtēša-
nas kritēriji:

15.1. aktualitāte;
15.2.	 iespējamie	finansējuma	piešķiršanas	rezul-

tāti un ieguvumi Amatas novada pašvaldībai un no-
vadam;

15.3.	 izdevumu	 pamatotība,	 pašu	 Finansējuma	
saņēmēju	ieguldījuma	apjoms	un	pieprasītā	finansē-
juma apjoms.

16.	Pašvaldība	 ir	 tiesīga	atteikt	vai	 samazināt	fi-
nansējuma piešķiršanu (attiecībā uz pieprasīto apjo-
mu) no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

17. Pašvaldība divu nedēļu laikā pēc Amatas no-
vada domes lēmuma par nākamā gada budžeta ap-
stiprināšanu slēdz līgumu ar Finansējuma saņēmēju 
par	finansējuma	piešķiršanu.

18.	Par	saņemtā	finansējuma	 izlietojumu	Finan-
sējuma saņēmējs līgumā ar Pašvaldību noteiktajā 
termiņā	 iesniedz	atskaiti	par	finanšu	 līdzekļu	 izlie-
tojumu (2. pielikums), pievienojot grāmatvedības 
attaisnojošo dokumentu (līgumu, rēķinu, aktu u.c.) 
un maksājumu uzdevumu kopijas.

19.	Ja	Finansējuma	saņēmējs	piešķirto	finansēju-
mu neizlieto pilnā apjomā, tad tam ir pienākums 7 
(septiņu) dienu laikā atmaksāt Pašvaldībai neizlieto-
tā	finansējuma	daļu.

20.	 Ja	 Finansējuma	 saņēmējs	 piešķirto	 finansē-
jumu	 izlietojis	neatbilstoši	finansējuma	pieteikumā	
norādītajam mērķim, tad tam ir pienākums 7 (sep-
tiņu) dienu laikā atmaksāt Pašvaldībai mērķim neat-
bilstoši	izlietotā	finansējuma	daļu.

21. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus in-
formāciju	par	piešķirtā	finansējuma	izlietošanas	gai-
tu,	kā	arī	kontrolēt	piešķirtā	finansējuma	izlietojuma	
atbilstību.

4. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀR-
TĪBA PROJEKTIEM, KURI TIEK REALIZĒTI 
AR EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU, CITU ĀR-
VALSTU VAI NACIONĀLO FONDU UN PROG-
RAMMU FINANSĒJUMU

22.	Pieteikuma	dokumentus	Pašvaldības	finansē-
juma saņemšanai iesniedz biedrības, nodibinājumi 
un reliģiskās organizācijas personiski vai iesūtot 
e-pastā amatasdome@amatasnovads.lv elektronis-
ki parakstītus ar drošu elektronisko parakstu vai pa 
pastu Amatas novada domei “Ausmas”, Drabešu pa-
gasts, Amatas novads, LV-4101.

23.	Pieteikuma	dokumenti	sastāv	no:
23.1.	iesnieguma;
23.2.	 informācijas	 par	 apstiprināto	 projektu	 vai	

pasākumu (konkrētas aktivitātes, realizēšanas laiks 
un vieta, iesaistītās personas, mērķauditorija, sa-
sniedzamie rezultāti un tml.), informācijas par pro-
jekta	 kopējo	 finansējumu	 un	 nepieciešamo	 līdzfi-
nansējumu	(3.	pielikums);

Turpinājums 4. lpp.
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23.3.	institūcijas,	kurā	projekts	iesniegts,	lēmuma	
par projekta apstiprināšanu. 

24. Finansējuma saņēmējs atbild par sniegto ziņu 
patiesumu.

25.	Lēmumu	par	finansējuma	piešķiršanu	projek-
ta atbalstam pieņem Amatas novada dome.

26. Finansējuma pieprasījuma galvenie vērtēša-
nas kritēriji:

26.1. aktualitāte;
26.2.	 iespējamie	finansējuma	piešķiršanas	 rezul-

tāti un ieguvumi Amatas novada pašvaldībai un no-
vadam;

26.3.	 izdevumu	 pamatotība,	 pašu	 Finansējuma	
saņēmēju	ieguldījuma	apjoms	un	pieprasītā	finansē-
juma apjoms.

27. Pašvaldība ir tiesīga atteikt vai samazināt lī-
dzfinansējuma	 piešķiršanu	 (attiecībā	 uz	 pieprasīto	
apjomu) no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

28. Pašvaldība divu nedēļu laikā pēc Amatas no-
vada domes lēmuma slēdz līgumu ar Finansējuma 

1. pielikums Amatas novada pašvaldības noteikumiem 
“Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem”

PASĀKUMA VAI PROJEKTA NOSAUKUMS
Plānotā projekta vai pasākuma finansējuma IZDEVUMU TĀME

Nr. p.k. Plānotie pasākumi

Summa,  EUR

Pašvaldības 
finansējums

Pašu 
ieguldījums

Citi 
finansējuma	

avoti
Kopā:

Kopā:

Finansējuma saņēmēja atbildīgā persona ___________________ (vārds, uzvārds)

2. pielikums Amatas novada pašvaldības noteikumiem 
“Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem”

FINANŠU ATSKAITE par piešķirtā finansējuma izlietojumu

Saskaņā ar ____.______.___________ līgumu/ rīkojumu Nr.___________________
Projekta nosaukums: ___________________________________________________
Norises laiks __________________________________________________________
Finansējuma saņēmējs __________________________________________________
Finansējuma saņēmēja reģistrācijas numurs ________________________________
Piešķirtais	finansējums:	EUR	_____________________________________________

Nr. 
p.k.

Dokumenta 
datums

Maksājuma saņēmējs, 
apliecinošā dokumenta 

nosaukums, numurs

Tāmē apstiprinātā 
finansējuma	

summa (EUR)

Faktiski
izlietotā 
summa
(EUR)

Maksājuma 
mērķis

KOPĀ EUR

Izlietoti piešķirtie līdzekļi: ________________________________________________  (summa vārdiem)

Pielikumā: __________ dokumentu oriģināli vai to apstiprinātas kopijas.

Finansējuma saņēmējs:  ___________________________________________________
                                         (paraksts, tā atšifrējums, ieņemamais amats, kontakttālrunis)

3. pielikums Amatas novada pašvaldības noteikumiem 
“Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem”

PIETEIKUMS līdzfinansējuma saņemšanai

Projekta nosaukums
Projekta aktivitātes
Projekta īstenošanas laiks un vieta
Projekta mērķauditorija
Projekta sasniedzamie rezultāti

Projekta	finansējums

Projekta kopējā summa, EUR
Publiskais	(fondu,	programmu)	finansējums,	EUR
Pašvaldības	līdzfinansējums,	EUR
Privātais	(biedrības)	finansējums,	EUR

Lūdzu	piešķirt	līdzfinansējumu	projekta	__________	realizācijai	_____	EUR	apmērā,	kas	ir	__	%	no	pro-
jekta	kopējā	finansējuma.

Finansējuma saņēmēja atbildīgā persona ___________________ (vārds, uzvārds)

saņēmēju	par	finansējuma	piešķiršanu.
29.	Par	 saņemtā	finansējuma	 izlietojumu	Finan-

sējuma saņēmējs līgumā ar Pašvaldību noteiktajā 
termiņā	 iesniedz	atskaiti	par	finanšu	 līdzekļu	 izlie-
tojumu (2. pielikums), pievienojot grāmatvedības 
attaisnojošo dokumentu (līgumu, rēķinu, aktu u.c.) 
un maksājumu uzdevumu kopijas.

30.	Ja	Finansējuma	saņēmējs	piešķirto	finansēju-
mu neizlieto pilnā apjomā, tad tam ir pienākums 7 
(septiņu) dienu laikā atmaksāt Pašvaldībai neizlieto-
tā	finansējuma	daļu.

31.	 Ja	 Finansējuma	 saņēmējs	 piešķirto	 finansē-
jumu	 izlietojis	neatbilstoši	finansējuma	pieteikumā	
norādītajam mērķim, tad tam ir pienākums 7 (sep-
tiņu) dienu laikā atmaksāt Pašvaldībai mērķim neat-
bilstoši	izlietotā	finansējuma	daļu.

32.	Pašvaldībai	ir	tiesības	pieprasīt	papildu	infor-
māciju	par	piešķirtā	finansējuma	izlietošanas	gaitu,	
kā	 arī	 kontrolēt	 piešķirtā	 finansējuma	 izlietojuma	
atbilstību.

Amatas novada domes priekšsēdētāja E. Eglīte

Noteikumi “Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem”

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma 
“Elkulauks”, kadastra Nr.  42780100119, Skujenes pagastā, 
Amatas novadā, zemes gabala ar platību 6,47 ha izsoli. 

Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības mājaslapā 
www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka infor-
mācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa 
tālruni	27344270	(Teiksma	Riekstiņa).

Izsole notiks 2019. gada 31. maijā plkst. 10.00, Amatas novada 
pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pie-
teikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar pilnvarotās 
personas starpniecību vai elektroniski uz e-pastu maris.timerma-
nis@amatasnovads.lv līdz 2019. gada 29. maijam, plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 9800 EUR. Nodrošinājuma nau-
da	–	10%	no	zemes	gabala	nosacītās	cenas,	t.i.,	980	EUR.	Izsoles	so-
lis – 100 EUR. Izsoles dalības maksa – 20 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un da-
lības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas no-
vada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas 
Nr. 90000957242): 
AS	SEB	banka:	kods	UNLALV2X,	konts	LV52UNLA0050000013301
AS	Swedbank:	kods	HABALV22,	konts	LV41HABA0551000289503.

Par nekustamā īpašuma 
“Elkulauks” izsoli

Anete Eglīte, 
tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Baltā viela jeb ceļu atputek-
ļošanas līdzeklis sastāv no kalcija 
hlorīda (CaCl2) – bezkrāsainas, 
ļoti higroskopiskas vielas, kas 
labi šķīst ūdenī un veido vairākus 
kristālhidrātus. 

Ceļu uzturēšanā šis materiāls 
tiek izmantots, jo tas uzsūc gaisā 
esošo mitrumu un piesaista to 
grants segumam, tādējādi no-
vēršot grants ceļu putēšanu.

Šāda atputekļošana tiek 
veikta tikai atsevišķās vietās. 
Šogad Latvijā to ir paredzēts 
veikt	uz	137	km	grants	auto	ceļu.	
Salīdzinājumam: pērn atpu-
tekļošana ar kalcija hlorīdu tika 
veikta	 uz	 133	 km,	 bet	 2017.	 un	
2016. gadā attiecīgi uz 87 km un 

72 km grants autoceļu.
Izlietojums vidēji – 1 tonna 

uz km. Amatas novadā iegādātas 
10 tonnas, līdz ar to nokaisīti 10 
kilometru. 

Bažām par kalcija hlorīda 
kaitīgumu cilvēkiem un videi 
nav pamata – kalcija hlorīds ir 
dabā nepieciešama viela, kas ir 
būtiska visu dzīvo organismu 
vielmaiņai. Attīrītā veidā (bez 
piemaisījumiem) kalcija hlorīdu 
izmanto arī piena pārstrādē, 
pievienojot to piena produktiem, 
tādējādi tie tiek bagātināti ar 
kalciju.

Izmantojot kalcija hlorīdu 
ceļu atputekļošanai, tiek spē-
cināti arī tuvumā augošie 
augi – augi to uzsūc un izmanto 
veselīgai augšanai – kalcijs palīdz 
augiem pretoties slimībām.

Kas ir baltā viela uz 
grants ceļiem?

Amatas novada pašvaldība 
sadarbībā ar SIA “ZAAO” rīko 
lielgabarīta atkritumu savākša-
nas akciju.

Akcijas laikā Amatas novada 
pašvaldība septiņās vietās no-
vadā izvietos lielizmēra kontei-
nerus un aicina iedzīvotājus bez 
maksas atbrīvoties no mājsaim-
niecībās radītajiem lielgabarīta 
atkritumiem sev ērtākajā vietā. 
Sakopjot un iztīrot vidi sev ap-
kārt, jūs palīdzat novadam kļūt 
arvien pievilcīgākam.

Konteineru atrašanās vietas:
•	 Līvos	 (pie	 “Saime	 BJ”	 vei-

kala);
•	 Ģikšos	(laukumā	pie	veika-

la “Ģikši”);

LIELGABARĪTA ATKRITUMU 
NODOŠANAS AKCIJA 
AMATAS NOVADĀ

•	 Nītaurē	 (laukumā	 pie	
daudzdzīvokļu mājas “Lāsītes”);

•	 Zaubē	 („Bērzaines”,	 lauku-
mā pie pagasta pārvaldes saim-
niecības ēkas);

•	 Ieriķos	 (pie	 Amatas	 pa-
matskolas);

•	 Billē	(pie	dzīvojamās	mājas	
Nr. 5);

•	 Skujenē	(laukumā	pie	“Sai-
me BJ” veikala).

Lielgabarīta atkritumi ir mē-
beles, matrači, paklāji, metāllūž-
ņi un citi lielāki sadzīves priekš-
meti, kurus to izmēru dēļ nevar 
ievietot sadzīves atkritumu kon-
teinerā.

Turpinājums 5. lpp.

http://www.amatasnovads.lv
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Satiksmei slēgts
Amatas tilts 

(Veclauču tilts pār Amatu)
SIA “8 CBR” informē, ka saskaņā ar noslēgto līgumu starp 

Pasūtītāju VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Būvuzņēmēju SIA 
“8 CBR”	par	Amatas	tilta	valsts	vietējā	autoceļā	V283	Mūrnieki–	
Līgatne–Augšlīgatne km 8,4000. pārbūvi, būvdarbi objektā 
uzsākti 15. aprīlī. Satiksmei Amatas tilts slēgts no 23. aprīļa 
līdz 15. novembrim 2019. gadam.

Valters Grīviņš, 
Historia.lv vadītājs

6. aprīļa saulainajā, vējainajā 
un pavēsajā sestdienā Amatas 
novada novadpētnieki kopā ar 
Latvijas vēstures materiālu brīv-
pieejas krātuves un novadpēt-
niecības platformas Historia.lv 
vadītājiem un citiem interesen-
tiem devās kultūras un indus-
triālā mantojuma pieminekļu 
apzināšanas mācību ekspedīcijā, 
apsekojot dažādas vietas Amatas 
un Nītaures pagastā.

Ekspedīcijas laikā apskatījām 
vairākus objektus – Ģikšu bib-
liotekāres Daces Lāces netālu no 
Amatas 2017. gadā atklāto nepa-
rasti labi saglabājušos Dzirnaiņu 
kaļķu cepli, Drapmaņu un Rē-
veļu ezeru krastos guļošos sen-
vietu kompleksus, bet vispirms 
braucām uz Amatas pagasta 
“Pūķiem”, kā māju īpašnieki Jā-
nis un Ilze Dragoni, izmantojot 
sava uzvārda latviskoto formu, 
tagad pārdēvējuši “Ūdrus”. Turp 
devāmies, lai apskatītu 2018. 
gada vasarā atrastu vienu no līdz 
šim par zudušiem uzskatītajiem 
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā – 
1920. gados – “Ūdru” zemē do-
kumentētajiem krustakmeņiem.

Krustakmeņus, vienu no tiem 
arī uzzīmējot un fotografējot, 
1924. gadā, toreizējā Kosas pa-
gasta “Ūdros” reģistrējis Pie-
minekļu valdes līdzstrādnieks 
A.  Borbals. Pirmais Borbala fo-
tografētais un zīmētais akmens 
atradies	aptuveni	300 m	no	mā-
jām	un	30–35 m	no	“mazas	upī-
tes”, kas nevar būt nekas cits kā 
blakus mājai tekošā Dadžupīte. 
Otrais krustakmens – tūlīt pāri 
upītei, uz R no pirmā, trešais, ar 
trim krustiem – apm. 40 m at-

tālumā no otrā; ceturtais – apm. 
400 m no trešā. “Varbūt uz zie-
meļiem no ceturtā ir piektais,” 
Borbals raksta, arī šo hipotē-
tisko akmeni iezīmējot shēmā. 
Tātad pavisam dabā konstatēti 
pieci akmeņi (pamatu akmeni 
ieskaitot), no kuriem viens (rin-
dā	 trešais)	 bijis	 ar	 3	 iekaltiem	
krustiem, pārējie ar 1 krustu.

“Pūķi” apvidū novietoti nelie-
la reljefa pacēluma augšdaļā un 
ir bijuši kādreizējā, jau cariskās 
Krievijas	1915. gada	 topogrāfis-
kajā kartē iezīmēta mežsargmā-
ja. Apkārt mājai plešas pļavas, 
kurās ganās saimniecībā audzē-
tās aitas. No senākajām ēkām 
mūsdienas piedzīvojusi vien 
Dragonu ģimenes tagad atjau-
notā dzīvojamā māja. Pārējās 
celtnes gājušas bojā padomju 
okupācijas periodā. Šajā laikā 
notikusi arī apkārtnes meliorā-
cija – gar īpašuma rietumu malu 
plūstošā Dadžupīte iztaisnota, 
bet tās krastos un apkārtnē gu-
lējušie akmeņi sagrūsti kaudzē. 

Borbala reģistrētos Ūdru 
krustakmeņus 20. gs. II pusē at-
kārtoti meklējuši vairāki pētnie-
ki, taču nesekmīgi. Arī kādrei-
zējā Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja kultūras pieminekļu no-
daļas vadītāja, Cēsu rajona pie-
minekļu inspektore Dace Puķīte 
bija spiesta Ūdru krustakmeņus 
iekļaut savā 1991.  gadā sastādī-
tajā Amatas pagasta “dabā neat-
rasto objektu” sarakstā.

Jaunatklāto akmeni, kas ta-
gad novietots “Pūķu” iebrauca-
mā ceļa labajā pusē, apmēram 
12–15 metrus no mājas DR stū-
ra, pie ozola, Dragoni 2018. gada 
vasarā izcēluši no zemes ēkas 
pretējā – ZA – stūrī, siltinot mā-
jas pamatus. Iekaltais krusts, kā 
stāsta Ilze Dragone, pamanīts ti-
kai vēlāk, pēc pāris nedēļām, kad 
akmens apvelts uz otru pusi.

Akmens ir garens, trapecvei-
dīgs	porfirītiska	rapakivi	granīta	
(pēc	fotogrāfijas	noteica	ģeologs	
Dainis Ozols) gabals. Garums 
apm. 92 cm, lielākais platums 
60 cm. Augstums zemākajā galā 
30	cm,	augstākajā	–	42	cm.	Plak-

ne, kurā iekalts krusts, šķiet, 
līdzināta. Vienādmalu platgalu 
krusts, izmantojot metāla rīku, 
iekalts akmens augšējā, šaurā-
kajā daļā. Krusta izmēri (šķēr-
šu	 garums)	 –	 apm.	 37x39  cm.	
Šķērša platums apmēram 5  cm, 
šķeltajos galos paplatinoties līdz 
9–9,5  cm. Iekalumu dziļums – 
2–2,5 cm.

Runājot par šī un pārējo, pa-
gaidām neatrasto Ūdru krust-
akmeņu izcelsmi un nozīmi, ar 
pārliecību var teikt, ka jau kād-
reizējā māju saimnieka Dāvja Li-
berta izteiktā versija uzskatāma 
par visatbilstošāko. Rindā likti 
krustakmeņi nevar iezīmēt neko 
citu kā robežu. Īpaši jau vietā, 
kurā ne atradumi, ne ziņas nelie-
cina par kādu apbedījumu pastā-
vēšanu. Savukārt to, ka robeža 
šeit tikusi vilkta krietni sen, ie-
spējams, pat jau Livonijas laikā, 
apliecina gan tas, ka Liberts par 
to neko konkrētu nezina pateikt 
(ziņas no tautas atmiņas varētu 
būt pagaisušas), gan arī krustu 
iekaluma forma, kas vairāk rak-
sturīga viduslaikiem un agra-
jiem jaunajiem laikiem. Lielāku 
skaidrību varētu ieviest Ūdru 
19. gs. II puses vai 20. gs. sāku-
ma robežu plāna, kā arī Kosas 
(Kosenhof) un Kļavkalna (Klawe-
kaln) muižas (vai kādas citas šeit 
senāk pastāvējušas muižas) 19. 
un 17. gs. karšu izpēte. 

Cerībā, ka varētu uzsmaidīt 
veiksme un atrasties vēl kāds no 
zudušajiem Ūdru krustakme-
ņiem, ekspedīcijas dalībnieki, 
apskatījuši, izmērījuši un nofo-
togrāfējuši jaunatrasto akme-
ni, saimnieces pavadībā izmeta 
loku mežā Dadžupītes kreisajā 
krastā, uz rietumiem no “Pū-
ķiem” (“Ūdriem”), kur, vadoties 
pēc A. Borbala apraksta un shē-
mas, tie kādreiz atradušies. Taču 
meliorētajā apvidū un meža 
nogabalā, kur tagad aug grūti 
caurejama, pirms pārdesmit ga-
diem stādīta egļu jaunaudze, ne-
izdevās saskatīt nevienu akmeni, 
nerunājot par krustiem. Varbūt 
citreiz…

Amatas pagastā atrasts viens no 
zudušajiem, senu robežu iezīmējušiem 
Ūdru krustakmeņiemJolanta Sausiņa, 

nodaļas “Āraišu arheoloģiskais 
parks” vadītāja

“Latvijas Valsts meži” (LVM) 
sadarbībā ar Amatas novada 
pašvaldību atklāja LVM infor-
mācijas stendu – koksnes ku-
bikmetru, kurš glabā tonnu 
ogļskābās gāzes, ko koks augot 
ir savācis no atmosfēras. Ņemot 
vērā pasaulē arvien pieaugošās 
bažas par klimata pārmaiņām 
un globālo sasilšanu, meža in-
tensīva audzēšana un koksnes 
izmantošana būvniecībā, māj-
saimniecībā un enerģētikā ir 
labākā atbilde šīm problēmām. 
Stādot mežu, kopjot to un pēc 
tam ikdienā izmantojot koksnes 

ražojumus, ikviens var mazināt 
klimata pārmaiņas.

LVM un Amatas novada paš-
valdība ir noslēgusi memorandu 
par sadarbību Āraišu arheolo-
ģiskā parka vēsturiskās ekspo-
zīcijas attīstīšanā, kas veicinās 
sabiedrībā izpratni par koksni 
kā atjaunojamu un vietējās iz-
celsmes materiālu un koksnes 
izmantošanas vēsturi Latvijā un 
Ziemeļaustrumeiropā, jo Āraišu 
ezerpils ir vienīgā 9.–10. gs. sena 
šāda veida koka apbūve Ziemeļ-
austrumeiropā.

Šīs sadarbības gaitā jau ir at-
jaunota Āraišu ezerpils ekspozī-
cija, kā arī tiek veidoti bērnu un 
jauniešu izglītības projekti.

Āraišu ezerpilī atklāts 
informatīvs stends

Foto: Valters Grīviņš

Turpinājums no 4. lpp.

Lielgabarīta atkritumu kon-
teinerā nedrīkst likt nešķirotus 
sadzīves atkritumus, būvgružus, 
elektropreces, bīstamos atkritu-
mus (akumulatori, luminiscen-
tās spuldzes, baterijas, dažādas 
ķīmiskas vielas u.c.), automa-
šīnu riepas, logu stiklus, šīferi, 
dažāda veida traukus ar šķidru-
miem un pulverveida ķīmiskām 
vielām.

Aicinām iedzīvotājus neno-
vietot atkritumus zemē pie at-
kritumu konteinera, ja tas ir 
pilns.

Azbestu saturoša šīfera un 
būvgružu savākšana ir maksas 

pakalpojums, kas jāpiesaka SIA 
ZAAO pa tālr. 29225862.

No iedzīvotājiem ZAAO sa-
vāc neizjauktu nolietotu sadzī-
ves elektrotehniku pēc telefo-
niska vai rakstiska pieteikuma. 
Pakalpojuma	 maksa	 ir	 3	 EUR	
neatkarīgi no savācamo priekš-
metu skaita vienā reizē. Nolie-
totas elektrotehnikas savākšanu 
pieteikt:

•	 pa	 tālruni	 64281250	 vai	
mob.  tel.	 26132288	 darba	 laikā	
(8.00–12.00,	13.00–17.00),

•	sūtot	e-pastu	ar	pieteikumu	
uz zaao@zaao.lv.

Nolietotu sadzīves elektro-
tehniku var nogādāt arī uz EKO 
laukumiem.

Auto riepu un bīstamo atkri-
tumu nodošana

Fiziskas personas gada laikā 
EKO laukumos BEZ MAKSAS 
var nodot 4 vieglo transportlī-
dzekļu riepas, kuru diametrs ne-
pārsniedz 1,4 m.

Arī akumulatorus, baterijas 
vai luminiscētās spuldzes iedzī-
votāji BEZ MAKSAS var nodot 
EKO laukumos.

Tuvākie EKO laukumi: 
Cēsis, Lapsu iela 19 un Bēr-

zaines	iela	31;	Augšlīgatne,	Dār-
za iela 8; Vecpiebalgas novads, 
Taurenes pagasts, “Nēķins”.

Informācija no ZAAO 
mājaslapas www.zaao.lv .

LIELGABARĪTA ATKRITUMU NODOŠANAS 
AKCIJA AMATAS NOVADĀ

Foto: Eva Staltmane

file:///Users/anda/Documents/AVI%cc%84ZES/Avi%cc%84ze%20Amatai%202019/*AV_123-maijs/%2bkla%cc%84t/javascript:DeCryptX('%7bbbpA%7bbbp/mw')
http://www.zaao.lv/privatpersonam/eko_karte
http://www.zaao.lv/privatpersonam/eko_karte
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Taiga Krūmiņa,
Amatas novada pasākumu 
organizatore

4. maija vakarā jautri, krāsai-
ni un skaļi tika aizvadīti Ama-
tas novada pašdarbnieku svētki 
Amatas kultūras centrā. Šogad  
dotais uzdevums – meklējam 
katrs sava kolektīva X faktoru.
Un meklējumi patiešām bija 
pārsteidzoši. Dzirdējām nerāt-
nās dziesmās no Skujenes “Dal-
vijām”, jestru ukraiņu deju no 
Skujenes dejotājiem un humora 
bagātu stāstu par trim večiņām 
no Skujenes teātra. Zaubes ko-
ris savu X faktoru atrada Parīzes 
romantikā, bet Nītaures Tautas 
koris – šaurās Vecrīgas ielās. 
Amatas vīru kori spēcīgi uz-
runāja pavasaris ar ziedošajām 
ievām, turpretim Zaubes aero-
bikas pulciņš X faktora meklē-
jumos bija ieracies pavisam senā 
vēsturē. Ārpus savas komfor-
ta zonas bija izgājušas Amatas 
kultūras centra līnijdejotājas, 
kuras savu X faktoru centās at-
rast “Nakts taureņu pilsetā’’, bet 
Zaubes līnijdejotājas izrunaja 
un izdejoja īsti sievišķīgu stāstu. 
Mūsdienu ,,Trīs sivēntiņu versi-
ju’’ izstāstīja un izrādīja amatier-
teātris ,,TAKA’’, bet nītauriešu 
Lauku teātris interesantā  ver-
sijā izspēlēja pasaku par skaisto 
princi. Sava X faktora meklēju-
mos ir Nī taures kultūras nama 
5.–9. klašu un 10.–12. klašu deju 
kolektīvi ,,Šurumburums’’. Pasā-
kumu noslēdza deju kolektīva 
,,Amata’’ dārdošais un atraktī-
vais priekšnesums, iejūtoties 
vācu grupas ,,Rammstein’’ tēlā. 
Lai veiksmīgāk izdotos atrast 
Amatas novada X faktoru, pasā-

Amatas novada 
pašdarbnieki X faktora 
meklējumos

Aleksandra Freivalde,
biedrības “Dzīvesprieks” 
valdes priekšsēdētāja 

Tikpat mainīgs un krāsains kā 
dabā ir pagājis arī aprīlis mūsu 
organizācijā. Esam piedalījušies 
dažādās aktivitātēs, sagādājot 
prieku, jaunas atziņas un zinā-
šanas ikvienam mūsu senioram.

Kā bijām iecerējuši, sarūpē-
jām dāvaniņas un devāmies ap-
ciemot veco ļaužu mājas “Doles” 
2 iemītniekus. Prieks bija ab-
pusējs, gan mums, gan viņiem. 
Paldies saimniecības pārzinei 
Rūtai Bērtulsonei par allaž jau-
ko sagaidīšanu un rūpēm par šīs 
mājas iemītniekiem.

16.  aprīlī biedrības tel-
pās organizējām tradicionālo 
dzimšanas dienu atzīmēšanas 
pasākumu. Šoreiz uz kopā bū-
šanu aicinājām arī novada do-
mes priekšsēdētāju Elitu Eglīti. 
Mums bija ļoti interesanti uzzi-
nāt, kādas pārmaiņas gaidāmas 
mūsu novadā, kādi projekti tiek 
un tiks realizēti, kāds ir priekšsē-
dētājas viedoklis par mūsu valstī 
notiekošajām pārmaiņām un to 
efektivitāti. Seniorus interesēja 
jautājums par ceļu stāvokļa uz-

labošanu, jo tas uztrauc ikvienu 
sabiedrības locekli. Ceļi tieši vai 
pakārtoti ietekmē arī darba vietu 
un izglītības iestāžu attīstību, kā 
arī transporta tehnisko stāvokli. 
E.  Eglīte iezīmēja mums nelie-
lu cerību stariņu par galvenā  
valsts ceļa uzlabošanas plāniem. 
Pārrunājām arī nevalstisko or-
ganizāciju turpmākās attīstības 
perspektīvas, par projektos pie-
saistāmiem līdzekļiem. Sarunas 
turpinājās	 pie	 kafijas	 tases,	 un	
seniori izteica priekšsēdētājai 
pateicību par interesanto un iz-
smeļošo stāstījumu, kā arī atbil-
dēm uz mūsu jautājumiem.

20.  aprīlī sešas seniores,  at-
saucoties muzejpedagoģes San-
das Salmiņas uzaicinājumam, 
devāmies uz Āraišiem,  lai pieda-
lītos ezerpils rīkotajā  Lieldienu 
pasākumā, mēs mācījām krāsot 
olas, un reizē pašas mācījāmies. 
Tas bija interesanti.  Prieks par 
cilvēku atsaucību un lielo dalīb-
nieku skaitu, par folkloras kopas 
”Ore” lustīgo cilvēku izdancinā-
šanu, par atraktīvo olu meklēša-
nu un citām nodarbībām. 

23.  aprīlī	 biedrības	 telpās	
pulcējāmies uz Valsts policijas 
reģiona pārvaldes organizēto 

nodarbību “Zinošs seniors – pa-
sargāts seniors”. Lekcija, kuru 
bija sagatavojusi Prevencijas 
grupas vecākā inspektore Sintija 
Gulbe, izvērtās par interesantu 
sarunu, kurā tika ietvertas tēmas 
par drošību uz ceļa, īpašuma 
drošību, drošību virtuālajā vidē 
un meža apvidū. Policijas veiktie 
pētījumi liecina, ka viena no lie-
lākajām riska grupām, kas kļūst 
par dažādu noziedzīgu nodarī-
jumu upuriem, par cietušajiem 
ceļu satiksmes negadījumos, 
kā arī citu nelaimju upuriem, ir 
tieši seniori. Mums bija daudz 
arī cita rakstura jautājumu, uz 
kuriem tika saņemtas saturīgas 
atbildes. 

Esam saņēmuši nelielu atbal-
stu no Latvijas Samariešu apvie-
nības projekta “Paēdušai Latvi-
jai”, tāpēc mums bija iespējams 
sagādāt nedaudz prieka Amatas 
pagasta senioriem.

Šobrīd gatavojamies piere-
dzes apmaiņas braucienam un 
dalībai lielkoncertā Lielvārdē. 

Lai siltas un jaukas turpmā-
kās dienas, možu garastāvokli 
un darboties gribu savā un citu 
labā!

Aprīlis biedrībā “Dzīvesprieks”

kumu skatījās un priekšnesumus 
vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija 
Vidzemes Plānošanas reģiona 
administrācijas vadītāja Guna 
Kalniņa-Priede, deju kolektīvu 
“Miķelis” un “Miķelēni” vadītājs 
Māris Brasliņš un Amatas no-
vada domes priekšsēdētāja Elita 
Eglīte. Galveno balvu – X fakto-
ra krēslu – žūrija piešķīra deju 
kolektīvam ,,Amata’’, bet 10.–
12. klašu deju kolektīvs ,,Šurum-
burums’’ ieguva Amatas novada 
priekšsēdētājas īpašo balvu.

Par jauko pasākumu paldies 
visiem Amatas novada pašdarb-
niekiem un kolektīvu vadītājiem: 
Marikai Slotinai-Brantei, Ri-
hardam Rudzītim, Signei Elīzei 
Steberei, Beātei Vītiņai, Laumai 
Vītolai, Baibai Jukņevičai, Ke-
tijai Beātei Garbačevai, Solvitai 
Krastiņai, Lilitai Venterei, Irēnai 
Rešetņikai, Paulai Annai Āboli-
ņai, Sarmītei Mellēnai.

Baiba Roze, 
Drabešu muižas Amatu māja

Tradicionālās kultūras inicia-
tīvu centra “KasTe” otrais starp-
tautiskais jauniešu apmaiņas 
projekts “Valid value” uzņem 
apgriezienus.

Jau kopš janvāra sākuma 15 
jaunieši no Priekuļu, Vecpie-
balgas, Cēsu, Amatas novada 
un Rīgas aktīvi plāno jauniešu 
apmaiņu, gatavo mājas darbus, 
veido savas aktivitātes, lai kopīgi 
ar 15 spāņu jauniešiem no 24. jū-
lija līdz 2. augustam pētītu, kas ir 

Starptautiskais jauniešu apmaiņas 
projekts “Valid value” uzņem 
apgriezienus

mūsdienu sabiedrības vērtības, 
kādas vērtības mums piedāvā 
masu mediji, kā jauns cilvēks var 
izvērtēt, kas ir viņam pieņema-
mas vērtības, kāda ir paša katra 
vērtība. 

Lai projekts izdotos lielisks, 
no	 3.	 līdz	 6.	 maijam	 Drabešu	
muižas Amatu mājā notika plā-
nošanas vizīte, kurā piedalījās 
viens no spāņu grupas līderiem  
Alba Rodríguez Valverde un 
jauniete Elvīra, kā arī latviešu 
grupas līderi un jaunieši. Plāno-
šanas vīzītē tika pārrunāti visi 
praktiskie jautājumi, precizēta 

programma, iepazīta apmaiņas 
vieta.

Projekts tiek īstenots sa-
darbībā ar spāņu organizāciju 
„Proyecto Kieu”.

Projektu	 finansiāli	 atbalstīja	
Eiropas Komisijas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, ko Latvijā ad-
ministrē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra. 

Šī publikācija atspoguļo vie-
nīgi autora uzskatus, un Komisi-
jai nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.

“Dzīvesprieka” seniori kopā ar domes priekšsēdētāju Elitu Eglīti. Foto: Mārtiņš Tinuss

Inese Roze, 
Drabešu muižas 
Amatu mājas vadītāja

2018.  gadā biedrība TKIC 
„KasTe” Drabešu muižas Amatu 
mājā realizēja Vidzemes Plāno-
šanas reģiona Kultūras prog-
rammu atbalstītu projektu „Reiz 
dzīvoja Āraišos”, kurā piedalījās 
Amatas novada skolu audzēkņi. 
Viņi kopā ar Amatu mājas meis-
tariem	izgatavoja	filmas	varoņus	
un citus rekvizītus no māla, koka 
stikla, auduma un citiem mate-
riāliem, zīmēja fonus, ieskaņoja 
mūziku skaņu ierakstu studi-

jā un kopā ar mākslinieci Daci  
Liepu izveidoja uz Āraišu teikām 
un vēsturiskiem faktiem balstītu 
animācijas	 filmu	 „Reiz	 dzīvoja	
Āraišos”.  

Filma iesniegta dalībai bērnu 
un jauniešu animācijas festivā-
lā – konkursā DEBESSmANNA. 

Iesniegtos darbus vērtēs pro-
fesionāla žūrija. Tās sastāvā ir 
bijušie animācijas studiju au-
dzēkņi, kas jau sasnieguši no-
pietnus rezultātus animācijas 
jomā, profesionāli animatori un 
topošie	filmu	režisori.

Par to priecājamies un gai-
dām konkursa rezultātus!

Animācijas filma 
“Reiz dzīvoja Āraišos” 
piedalās konkursā

Zaubes koristi. Foto no privātā 
arhīva.
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Ēriks Bauers, 
sporta koordinators un 
metodiķis

5. maijā Zaubes sporta zālē 
norisinājās otrais pavasara kauss 
klasiskajā (zāles) volejbolā. Šo-
reiz par uzvaru turnīrā sacen-
tās piecas komandas no Cēsīm, 
Ķeipenes, Zaubes, Līviem un 
Nītaures. 

Grupu turnīru vislabāk aizva-
dīja Cēsu volejbolisti, kuri zau-
dēja tikai vienu setu otrajā vietā 
esošajiem “Lāčiem” no Ķeipe-
nes.	 Kā	 trešie	 pusfinālā	 iekļuva	
“MIX” komanda no Zaubes, bet 
ceturtajā vietā Līvu volejbolisti. 

Šoreiz aiz labāko četrinieka nā-
cās palikt Nītaures komandai. 

Pusfināls	 izvērtās	 ļoti	 intere-
sants, jo cēsiniekiem tikai trīs 
setos izdevās nolauz Līvu ko-
mandas	pretestību	(15:11,	13:15,	
11:6)	 un	 iekļūt	 finālā.	 Savukārt	
Ķeipenes volejbolisti divos setos 
ar 15:8 un 15:5 apspēlēja MIX 
komandu. 

Spēle par bronzu solījās būt 
ar intrigu, jo grupu turnīrā starp 
komandām “Līvi” un “MIX” 
uzvarētāju noteica tikai trešajā 
setā, kad veiksmīgāki izrādījās 
MIX volejbolisti. Šoreiz MIX 
komanda spēlēja precīzi un Līvu 
komandu atstāja ar “koka meda-

Zaubes pavasara kausu volejbolā 
izcīna “Cēsis”

Ēriks Bauers, 
sporta koordinators un 
metodiķis

11. maijā Āraišos norisinājās 
tradicionālais nūjošanas pārgā-
jiens “Nūjosim Āraišos pieneņu 
ziedēšanas laikā 2019”. Nūjošana 
Āraišos tiek organizēta kā dažā-
du līmeņu un grūtības pārgājieni 
un tie ir iekļauti arī Latvijas nū-

jošanas balvas ieskaitē. 
Šoreiz uz starta līnijas pulcē-

jās trīsdesmit četri nūjotāji ne 
tikai no Amatas novada terito-
rijas, bet arī no Cēsīm, Līgatnes, 
Rīgas, Valmieras u.c. Vispirms 
ceļā devās garākās distances 
pārstāvji, kuri mēroja 16 km iz-
turības pārgājienu no Āraišiem 
līdz	 Kārļiem,	 finišu	 sasniedzot	
Ainavu kraujā pēc trīs stundām, 

Nūjotāji sezonu atklāj Āraišos

30	Latvijas	un	Igaunijas	dārza	
tūrisma speciālisti piedalījušies 
profesionālās pilnveides un pie-
redzes apmaiņas braucienā An-
glijā. Jauniegūtās zināšanās dār-
zu dizainā un vadībā tiks liktas 
lietā jau tūlīt, sākoties aktīva jai 
dārza tūrisma sezonai. 

Braucienā piedalījās četrpad-
smit dārzu saimnieki, projektu 
vadītāji un tūrisma speciālisti no 
Latvijas kopā ar sešpadsmit ko-
lēģiem no Igaunijas, kurus vieno 
dalība projektā “Dārza pērles”. 
No 2. līdz 5.  maijam grupa ap-
meklēja astoņus dažāda tipa dār-
zus un parkus.

Lielbritānijas tūrisma pārval-
dības organizācija “Visit Britain” 
dēvē parkus un dārzus par vienu 
no Anglijas izcilākajiem apmek-
lētāju piesaistes objektiem. 2016.
gads pat atzīmēts kā Anglijas 
Dārzu gads (Year of the English 
Garden). Pavasaris ir īpaši pie-
mērots laiks dārzu apmeklēša-
nai – zied rododendri, acālijas, 
magnolijas un citi augi. Dārzi un 
parki ir iedvesmojoša vide, kur 
smelties idejas un zināšanas par 

ainavu arhitektūru, produktu at-
tīstību un apmeklētāju pieredzes 
vadību. 

Brauciens rīkots Igaunijas –
Latvijas pārrobežu programmas 
projektā “Dārza pērles”. Tā mēr-
ķis ir veicināt dārza tūrisma at-
tīstību Latvijā un Igaunijā, kā arī 
popularizēt Latviju un Igauniju 
kā vienotu dārzu tūrisma gala-
mērķi.

Lelde Beņķe, projekta 
“Dārza pērles” sabiedrisko 

attiecību speciāliste 

Amatas novada pašvaldība 
projektā piedalās ar Spāres mui-
žas Rakstnieku parku, kurā par 
projekta līdzekļiem ir iestādītas 
ziemcietes un dekoratīvi koki. 

Projekta gaitā vasarā tiks rī-
kota atvērto dārzu nedēļas no-
gale no 2. līdz 4. augustam, kur 
katrs projekta partneris aicinās 
apskatīt savu dārzu. Spāres mui-
žas Rakstnieku parks uz atvērto 
dārzu dienu aicinās 24. augustā. 

Dace Rubene,
Amatas novada tūrisma 

speciāliste

Latvijas un Igaunijas dārzu 
tūrisma speciālisti rod 
iedvesmu Anglijas parkos un 
dārzos

Latvijas valsts likums „Par 
svētku, atceres un atzīmējamām 
dienām” 22. jūniju ir noteicis par 
Varoņu piemiņas (Cēsu kauju 
atceres) dienu.

22. jūnijs ir diena, kad pirms 
simts gadiem latviešu un igau-
ņu karaspēks Latvijas Ziemeļu 
frontē uzsāka plašu uzbrukumu, 
sagraujot Niedras valdības kara-
pūļus. 

Latvijas un Igaunijas spēku 
apvienošana 1919. gadā kopīga 
mērķa sasniegšanai bija pirmais 
turpināšanas cienīgs piemērs 
mūsu tautu vēsturē.

Šo kauju pirmā posma izšķi-
rošie notikumi risinājās Lim-
bažu, Krimuldas, Sējas, Cēsu, 
Amatas, Beverīnas, Pārgaujas, 

Priekuļu, Raunas, Siguldas, Māl-
pils, Litenes un Līgatnes novadā. 
Kaujas turpinājās Salaspils, Ro-
pažu, Stopiņu, Garkalnes, Āda-
žu novadā un beidzās ar Straz-
dumuižas pamiera noslēgšanu. 

Uzvara bija svarīgs priekšno-
teikums nesen izsludināto Lat-
vijas un Igaunijas valstu reālas 
neatkarības nostiprināšanai, at-
zīšanai, un tam, lai abas valstis 
varētu svinēt simtgades.

Vidzemes novada iedzīvo-
tāji, sabiedriskās organizācijas 
un uzņēmēji tiek aicināti Cēsu 
kauju 100. gadadienā 2019. gada 
22. jūnijā, kā arī turpmākajos ga-
dos 22. jūnijā pie ēkām izlikt (pa-
celt) Latvijas valsts karogu.  

Aicinājums 22. jūnijā izlikt 
Latvijas valsts karogu kas ātrākajiem dalībniekiem bija 

labs rezultāts.  
Veselības pārgājienu jeb 

12 km distanci ātrākie dalībnie-
ki pieveica divās stundās, ejot 
no Āraišiem cauri Jungas gravai. 
Īsākās distances dalībniekiem 
bija iespēja apgūt nūjošanas teh-
niku un veikt 7,5 km distanci pa 
tuvējo Āraišu apkārtni. 

ļām”, uzvarot abos setos ar 15:6, 
15:13.	

Zelta mačā “Lāči” noteikti gri-
bēja revanšēties cēsiniekiem un 
spēli iesāka ļoti apņēmīgi, seta 
sākumā izvirzoties vadībā pat ar 
6:0, taču mača vidū cēsnieki spē-
ja panākt pretiniekus un uzvarēt 
ar rezultātu 17:19. Izšķirošajā 
setā Ķeipenes volejbolisti nespē-
ja atrast savu spēli un piedzīvo-
ja zaudējumu ar 15:11, izcīnot 
sudraba medaļas, bet čempionu 
gods komandai “Cēsis”. Paldies 
turnīra atbalstītājiem “StudioPi-
ca” un “LivoniaCēsis”. 

Centrā čempioni “Cēsis”, pa kreisi MIX no Zaubes, bet pa labi “Lāči” no Ķeipenes

Foto: Unda Paula Lauberga



www.amatasnovads.lv8

Priekšnesumu sniedz Margarita Abramova. Foto no privātā arhīva.

2019. gada aprīlī 
Amatas novadā dzimuši 4 bērni: 
Amatas pagastā 1, Drabešu pagastā 1,
Nītaures pagastā 2

Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Vēstis”                   “Ausmas”,	Drabešu	pagasts,	Amatas	novads,	tālr.	64127935,	e-pasts:	amatasavize@amatasnovads.lv
Tirāža	3000	eksemplāri.		Par	skaitļu	un	faktu	pareizību,	kā	arī	par	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!

28. 
maijā

Nūjošanas nodarbība Nītaurē 
Plānota nūjošanas demonstrācija iesācējiem, iesildīšanās 
vingrojumi un došanās pārgājienā pa tuvāko apkārtni. 
Aicināts ikviens interesets. Nūjas tiks nodrošinātas. 
Pasākums iekļauts Latvijas Veselības nedēļā. 
Nītaures muižas parkā pie estrādes 
no plkst. 17.00 līdz 20.00

30. 
maijā

Nūjošanas nodarbība Zaubē 
Plānota nūjošanas demonstrācija iesācējiem, iesildīšanās 
vingrojumi un došanās pārgājienā pa tuvāko apkārtni. 
Aicināts ikviens interesets. Nūjas tiks nodrošinātas. 
Pasākums iekļauts Latvijas Veselības nedēļā. 
Zaubē, pie Augšezera no plkst. 17.00 līdz 20.00

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 
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Sveicam Amatas novada
jubilārus!

Amatas novadā mūžībā 
aizgājuši

Amatas pagastā
Oskars Skripsts

(9.02.1944.–10.04.2019.)
Drabešu pagastā

Arnolds Birkenfelds
(24.02.1944.–14.04.2019.) 

Jānis Balodis
(30.07.1963.–08.05.2019.)

Skujenes pagastā
Biruta Ezerroze

(1.06.1947.–9.04.2019.)
Austra Liepiņa

(21.06.1923.–06.05.2019.)
Skaidrīte Zvirbule

(17.05.1930.–12.04.2019.)
Zaubes pagastā

Monika Mētra Vīksna
(21.08.1936.–19.04.2019.)

Saules tik daudz, cik pelnījis esi,
Zemes, cik atrast sev proties.
Uz pleca saule, zem kājām zeme,
Vari pasaulē doties.

(M. Bārbale)

Taiga Krūmiņa,
Amatas novada pasākumu 
organizatore

Amatas kultūras centrs 
22.  aprīlī piedzīvoja īstu jam-
padraci. Visu kultūras nama 
ēku piekladzināja Raibā vista un 
Baltā vista, kuras bija sadējušas 
lērumu baltu olu, bet nezināja, 
kā tās dabūt krāsainas. Lieldie-
nās bērni gaida raibas oliņas un 
bērnus nedrīkst piemānīt, olām 
jābūt krāsainām un raibām. Un 
te nu palīgā nāca mazie dziedo-

šie cāļi – Margarita Abramova, 
Ieva Bērziņa, Ieva Garklāva un 
Eva Mellēna. Kopā ar vistām 
klukstēm un gudro meža pūci 
tika izdziedātas dziesmas un 
noskaidrots, kas krāso Lieldie-
nu olas. Tas, protams, bija Liel-
dienu zaķis. Pēc ciemošanās pie 
zaķa Raibā vista un Baltā vista 
atgriezās ar dāvanām, jo Liel-
dienu zaķis bija lēmis, ka šoreiz 
uzvarētāji ir visi četri dziedošie 
cālēni.

Paldies bērnu vecākiem un 
muzikālajiem pedagogiem.

Gaiši un pavasarīgi 
izskanējis “Amatas novada 
Cālis 2019’’

Inese Roze,
Drabešu muižas 
Amatu mājas vadītāja

Jau vairākus gadus folkloras kopa „Ore” aprī-
ļa beigās ieskandina Āraišu pakalnus un Drabešu 
muižu, rīkojot pavasara rotāšanu un gavilēšanu. 

Šogad bija ieradies krietns pulks dziedātāju – 
kopā ar mums gavilēja atbraucēji no Zemgales, 
Rīgas, Mazsalacas un citām vietām. Pierotājām un 
pieskandinājām Drabešu muižas apkārtni, Āraišu 
ezerpili, Meitu salu un pilsdrupas, izdziedājām 
Vidzemes, Zemgales, Latgales dziesmas, izrādī-
jām smukās balsis, mācījāmies dziesmas viens no 
otra un dziedājām līdzi.

Kopā Āraišus ieskandināja pāri par divdesmit 
dziedātāju.

Rotāšanas un gavilēšanas dziesmas, ganu sau-
cieni jādzied pavasarī un ārā, tās nav piemērotas 
telpām vai skatuvei. Senāk pavasarī dziedāja visos 
pakalnos, visur, kur vien bija kādi jauni cilvēki, 
kam prieks līst pāri malām un sirds gavilē. Klau-
soties skaistajās meitu balsīs, puiši bieži vien no-
skatīja (vai drīzāk „saklausīja”) sev līgavas.

Drabešu muižā gavilē, rotā un muzicē

Izturīgākie gavilētāji Āraišu Ezerpilī. 
Foto: Sanda Salmiņa

Indra Paseka,
Zaubes savvaļas kulinārā 
festivāla koordinatore

Jau ceturto gadu Amatas no-
vads aicina savvaļas garšu bau-
dītājus satikties Zaubes savva-
ļas kulinārajā festivālā. Šī gada 
13. jūlijā	Amatas	novada	Zaubes	
pagasta Augšezera un Lejasezera 
krastos un Muižas parkā ikviens 
varēs atrast sev tīkamāko garšu, 
meistarklasi, aktivitāti un pie-
dzīvojumu.  

Festivāla apmeklētājus sa-
gaidīs gan paaudzēs mantotas, 
gan nekad agrāk nepiedzīvotas 
garšas. Festivāla ēdienkartē būs 
mednieku un makšķernieku klu-
ba “Zaube” meža un ezera veltes, 
lekcijas, alus meistaru “KUPLA” 
piedāvājums, gaļas un mērcīšu 
gatavošana, kā arī veģetārā vir-
tuve. Meža atmosfērā aicinās ie-
justies “Dabas ugunskura meis-
tarklase” ar pazīstamo pavāru 

Savukārt „Drabešu muižas muzikanti” cītīgi ga-
tavojās, slīpēja repertuāru un veidoja programmu, 
lai piedalītos pirmajā brīvdabas dumpīgās mūzikas 
festivālā „Tornis”, kas notika Madonas novada Mēt-
rienas pagasta „Brīvniekos”. 

Festivāla rīkotājs ir Einārs Dumpis, pasākums 
notika 4. maijā,  Eināra Dumpja būvētajā tornī. Fes-
tivālā piedalījās gan tradicionālās mūzikas, gan da-
žas drūmfolka grupas. 

Ingmāru Ladigu. Savu īpašo gar-
šu piedāvās arī vegānā kafejnīca 
“Gardā pupa” – būs augu koktei-
ļi un interesantas uzkodas.  

Jau par tradīciju kļuvušās sa-
censības par labākās lauku tor-
tes titulu vadīs Amatciema Jo-
nathan Restaurant šefpavāre un 
daudz balvu iguvusī toršu meis-
tare Ina Poliščenko.

Savukārt kartupeļu mizoša-
nas, rīvēšanas sacīkstēm, kurās 
piedalīties var ikviens, šogad 
piepulcēsies arī cīņa par gardāko 
brūkleņu ievārījumu (pietaupiet 
burciņu savējā!). 

Visas dienas laikā noritēs 
starp tautisks pavāru konkurss. 
Tā žūrijā būs sabiedrībā pazīsta-
mi šefpavāri Ingmārs Ladigs un 
Dzintars Kristovskis no Zaubes 
pagasta “Annas Hotel” restorāna 
“Kannas”.

Par muzikālo noskaņu rū-
pēsies blūza/folka grupa “Rahu 
The Fool”. 

Neizpaliekošs būs arī Garšu 
tirgus un vietējo ražojumu sten-
di, bet iepriekš nebijis jaunums 
būs speciāli festivālam izveidots 
alus. Savukārt Latvijas Dabas 
muzejs pārsteigs ar aktivitātēm 
un pat sēņu miniizstādi, bet 
Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs pie makšķerēm 
pulcēs gan lielus, gan mazus. 

Dienas izskaņā smelsimies 
gudrības un pieredzi mūsu īpa-
šo viesu lekcijās, kā arī Roberto 
Meloni aicinās uz pavāršovu “La 
Dolce Vita”, ko no TV ekrāniem 
pārnesīs uz savvaļas skatuvi. 
Dienas noslēgumā, sekojot la-
bākajām tradīcijām, balle līdz 
pirmajiem rīta gaiļiem kopā ar 
grupu “Stradivari”. 

Biļetes tirdzniecībā no 
15. mai ja www.bilesuserviss.lv.

Vairāk informācijas www.
wild foodfest.lv

Uz satikšanos savvaļas garšās!

Piedzīvo jaunas garšas, stāstus un iespaidus 
Zaubes savvaļas kulinārajā festivālā 2019!

Amatas pamatskolā	13.	jūnijā	plkst.	17.00
Drabešu Jaunajā pamatskolā 
	 pirmsskolas	izlaidums	24.	maijā	plkst.	13.00
Skujenes pamatskolā 15. jūnijā 18.00
Nītaures vidusskolā 9. un 12. klases izlaidums 
 15. jūnijā plkst. 18.00 Nītaures kultūras namā
Zaubes pamatskolā	15.	jūnijā	plkst.	13.00
Amatas novada mūzikas un mākslas skolā 
 1. jūnijā plkst. 17.00 Nītaures kultūras namā 
Spāres internātpamatskolā 
	 29.	maijā	plkst.	11.00	un	7.	jūnijā	plkst.	13.00	

Būsiet mīļi gaidīti!

Izlaidumu laiks
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