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 PASĀKUMU KALENDĀRS

21.
septembris

Forums “Āraišu kultūrvēstures vērtības un 
Brāļu draudzes mantojums Vidzemes pašapziņā” 
Lekcijas par Brāļu draudzes misijas nozīmi Latvijas 
vēsturē, tai skaitā Āraišu apkārtnē. Diskusijas par vērtīgo 
Āraišu kultūrvēsturisko ainavu. Interesentus lūdzam 
pieteikt dalību līdz 18. septembrim, t. 26330366 
Āraišu Mācītājmuižā, plkst. 10.00–17.00

21.
septembris

Košā rudens balle. Burbuļu, sniega un spožu 
gaismu pavadībā spēlēs un dziedās 
Mārtiņš Voicišs Mviko
Skujenes Tautas namā plkst. 22.00. Ieeja 3.00 EUR

23.
septembris

Leļļu teātris bērniem “Mošķu diena”
Zaubes kultūras namā plkst. 16.00. Ieeja 1.00 EUR

27.
septembris

Latvijas nacionālo partizānu piemiņas pasākums
Sērmūkšos plkst. 10.00

29.
septembris

Atvērto durvju diena Drabešu muižas Amatu 
mājā un sporta klubā “Ašais”.  Darbnīcu apskate, 
tikšanās ar meistariem, sporta kluba apskate, jaunās 
kerami kas darbnīcas un cepļa atvēršana, Miķeļdienas 
cirvja zupa u.c. Plkst. 12.00

11. 
oktobris

Sarunu pēcpusdiena Melānijas Vanagas muzejā
Tēmas: “Amatas pagasts kartēs no zviedru laikiem 
17. gs. līdz mūsdienām”, “Izzinātais Aparnieku kalnā, 
Doļu pils kalnā un jaunatklājumi Amatas pagastā”, 
“Par Melāniju Vanagu – viss internetā?” u.c.
Melānijas Vanagas muzejā plkst. 15.00

12.
oktobris

Amatas vīru kora “Cēsis” 40 gadu jubilejas 
koncerts
Amatas kultūras namā plkst. 17.00

12.
oktobris

Zaļā dzelzceļa velobrauciens un nūjošanas 
pārgājiens. Amata, “Amatas laivas” plkst. 11.00

16.
novembris

Valsts svētku pasākums
Amatas kultūras namā, plkst. 19.00

18.
novembris

Valsts svētku pasākums
Amatas novada pašvaldības ēkā “Ausmas” 
plkst. 13.00

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Pašdarbības kolektīvi
un pulciņi sāk sezonu

un aicina
jaunus dalībniekus! 

Plašāka informācija
11., 12. lpp.

Marika Slotina-Brante,
Amatas vīru kora “Cēsis” 
diriģente

12. oktobrī plkst. 17.00 Ama-
tas kultūras namā norisināsies 
īpašs notikums –  Amatas vīru 

Amatas novada vīru korim – 40
kora “Cēsis” 40 gadu jubilejas 
koncerts.

Vīru koris diriģentes Marikas 
Slotinas-Brantes un kormeista-
res Montas Salmiņas vadībā ar 
lielu atbildību ir gatavojies ju-
bilejai, lai klausītājiem sniegtu 

Āraišu arheoloģiskajā parkā durvis ver 
jaunais apmeklētāju centrs
Jolanta Sausiņa, 
nodaļas “Araišu arheoloģiskais 
parks” vadītāja 

14.  septembrī, Gaujas Na-
cionālā parka ceļotāju dienā, 
durvis vēra jaunais apmeklētāju 
centrs, piedāvājot iepazīt īslai-
cīgu izstādi par koku dažādos 
laikos un tā izmantošanas ie-
spējām. Izstāde tapusi sadarbī-

bā ar AS “Latvijas valsts meži” 
(LVM), kas līdz nākamā gada 
pavasarim atver Āraišos LVM 
pop up vēstniecību.

Aicinot iepazīt vēstures lie-
cību un koksnes kā izturīga un 
atjaunojama materiāla priekš-
rocību, līdz ar jaunā apmeklē-
tāju centra atvēršanu ikviens in-
teresents tiek aicināts ielūkoties 
LVM vēstniecībā un atraktīvā 

emocionāli piepildītu, saturīgu 
un atraktīvu koncertu, kuru pa-
līdzēs realizēt talantīgā režisore 
Edīte Siļķēna un harismātiskais, 
tautā iemīļotais pasākumu vadī-
tājs Jānis Gabrāns. Repertuārā 
iekļautās dziesmas un to inter-

veidā iepazīt koksnes izman-
tošanas iespējas dažādu spēļu, 
filmu, plakātu un citu aktivitāšu 
veidā. 

Teju 17 metrus garais prie-
des stumbrs vēstīs par koksnes 
pielietojumu būvniecībā un 
mājsaimniecībā. Vai zinājāt, ka 
noteiktas priedes stumbra daļas 
paredzētas savam mērķim un 
produktam? Piemēram, viena 
daļa – logu un durvju darināša-
nai, cita – malkai un papīram. 
LVM vēstniecībā sev interesan-
tas un izglītojošas aktivitātes at-
radīs gan liels, gan mazs. Koka 
tapu stends ļaus sevi un draugus 
skatīt koka tapu veidolā. Būs arī 
iespēja praktiski noskaidrot, cik 
daudz cilvēku var ietilpt kubik-
metrā koksnes. Savukārt inter-
aktīvā spēle atklās, cik ātri aug 
mežs un cik daudz koksnes ne-
pieciešams, lai uzkāptu līdz Mē-
nesim. Interesentiem ir iespēja 
arī apskatīt Latvijas populārāko 
koku sugu stumbrus un izzināt 
to izmantošanas iespējas. 

Turpinājums 7. lpp.

pretācija ļaus klausītājiem kaut 
uz mirkli aizmirsties no ikdie-
nas steigas un iegūt pozitīvu 
lādiņu drēgnajās rudens dienās. 

Vīru kora pirmsākumi mek-
lējami 20.  gadsimta 70. gadu 
beigās, kad enerģiskās diri-
ģentes Līgas Priedītes vadībā 
1979.  ga da oktobrī Cēsīs tiek 
dibināts Cēsu rajona lauksaim-
niecības darbinieku vīru koris. 
Kā tiek organizēta kora dibinā-
šana? Līga Priedīte ir braukājusi 
pa rajona saimniecībām aģitēt 
dalībniekus. Pirmais jaundibi-
nāmajā korī pieteicies toreizējā 
kolhoza “Sarkanais Oktobris” 
priekšsēdētājs Kārlis Skulte. 

Kopā ar diriģenti Līgu Priedī-
ti aktīvā kora radošajā un māks-
linieciskajā procesa virzībā pie-
dalās kora “krusttēvs”, izcilais 
komponists Valters Kaminskis, 
kurš ir bijis daudzu kora turp-

Foto: Jolanta Sausiņa

Foto: Unda Paula Lauberga

māk izpildīto dziesmu autors. 
Ne viena vien viņa dziesma vīru 
koriem “iziet provi” Cēsu rajo-
na lauksaimniecības darbinieku 
vīru kora “Cēsis” balsīs! 

Toreiz vīri vēl neapjauta, 
cik ļoti viņu ikdienu iespaidos 
dziesma, kuras dēļ ar degsmi 
krūtīs būs jāizdzīvo emocionāli 
pacēlumi, jo dziesma ļauj koris-
tu dvēselēm pacelties pāri ikdie-
nai, bet garam tapt stipram.

Amatas vīru koris ir kolek-
tīvs, kurā virmo pozitīvisms, 
veselīgs humors, enerģija un 
liels kopā būšanas prieks. Kora 
mēģinājumi notiek ceturtdie-
nās plkst. 19.00 Amatas novada 
pašvaldības ēkā “Ausmas”. 

Aicināti visi dziedošie vīri un 
jaunieši pievienoties kora sastā-
vam visu gadu, jebkurā ceturt-
dienā!
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Tiks realizēts projekts “Iedzīvotāju fizisko 
spēju uzturēšana un pilnveidošana, sportisko 
sasniegumu uzlabošana, izmantojot 
jaunākos sporta tehnoloģiju risinājumus” 
Nr. 19-09-AL18-A019.2202-000011

Amatas novada pašvaldības 
domes sēdē 20. augustā lēma 
par:

•	 Amatas	 novada	 pašvaldī-
bas gada publisko pārskatu par 
2018. gadu;

•	 grozījumiem	Amatas	nova-
da domes darba samaksas noli-
kumā;

•	 amata	vienības	likvidēšanu	
un Amatas novada pašvaldības 
amata vienību saraksta apstipri-
nāšanu;

•	 noteikumu	 “Kārtība,	 kādā	
notiek darba organizācija Ama-
tas novada izglītības iestādē 
bērnu tiesību aizsardzības jomā” 
apstiprināšanu;

•	 nekustamā	īpašuma	apakš-
nomas līguma slēgšanu;

•	 ēku	 “Sērmūkšu	muiža”	 un	
„Jaunatnes tūrisma mītne”, Sēr-
mūkši, Skujenes pagasts, Ama-
tas novads, nomas līguma slēg-
šanu;

•	 zemes	 gabala	 nodošanu	
īpašumā bez atlīdzības atbilstoši 
privatizētā objekta kopīpašuma 
domājamai daļai;

•	 zemes	 gabala	 nodošanu	
īpašumā bez atlīdzības atbilstoši 
privatizētā objekta kopīpašuma 
domājamai daļai;

•	 nekustamā	 īpašuma	 „Pie	
Egļukalna” atkārtotas izsoles or-
ganizēšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 “Spri-
guļi” atkārtotas izsoles organizē-
šanu;

•	 grozījumiem	 Amatas	 no-
vada domes 17.04.2019. sēdes 
Nr.  5 lēmumā “Par zemes ierī-
cības projekta apstiprināšanu 
Drabešu pagasta nekustamo 
īpašumu [..], [..] un [..] sadalīša-
nai un  robežu pārkārtošanai”;

•	 Skujenes	 pagasta	 nekus-
tamā īpašuma “Vizuļi” zemes 
vienības ar kadastra numuru 

Nr. 10
Amatas novada 
Drabešu pagastā 
2019. gada 4. septembrī

1.§
Par saistošo noteikumu Nr. 7 

“Par saistošo noteikumu Nr.  12 
“Amatas novada Teritorijas plā-
nojuma 2014.–2024. gadam (ar 
2018. gada grozījumiem) teri-
torijas izmantošanas un apbū-
ves noteikumi un grafiskā daļa» 
atzīšanu par spēku zaudējušu  
daļā” izdošanu

Ziņo Teritorijas attīstības un 
nekustamā īpašuma nodaļas va-
dītājs A. Lukjanovs

Izsakās E. Eglīte, G. Kalni-
ņa-Priede, T. Šelengovs, J. Kārk-
liņš, V. Krūmiņa, Ā. Kazerovskis, 
V. Veisenkopfa, A. Lemešonoks, 
M. A. Cīrulis, M. Timermanis

Amatas novada pašvaldības Te-
ritorijas attīstības un nekustamā 
īpašuma nodaļas vadītājs informē, 
ka 2018. gada 19. decembrī Ama-
tas novada domes sēdē Nr.  14 
apstiprināti Amatas novada teri-
torijas plānojuma grozījumi - sais-
tošie noteikumi Nr. 12 “Amatas 
novada Teritorijas plānojuma 
2014.–2024. gadam (ar 2018. gada 
grozījumiem) teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumi un 
grafiskā daļa” (turpmāk – Saisto-
šie noteikumi Nr. 12) (protokols 
Nr. 14, 1.§) atbilstoši Ministru ka-
bineta 2014. gada 14. oktobra no-
teikumu Nr. 628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 88.1. 
punktā un Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 25. pantā no-
teiktajam. 

Nākamajā dienā pēc pazi-
ņojuma publikācijas oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 

Par nekustamā īpašuma 
“Spriguļi” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma 
“Spriguļi”, kadastra Nr.  42420040112, Amatas pagastā, Amatas 
novadā, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0,3219 ha, atkārtotu 
izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības 
interneta mājaslapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada 
pašvaldībā.  Sīkāka informācija par zemes gabala robežām tā  
izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2019. gada 27. septembrī plkst. 12.00 Amatas 
novada pašvaldības ēkā “Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas 
novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt 
personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski 
uz e-pastu: maris.timermanis@amatasnovads.lv līdz 2019. gada 
25. septembra plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 700,00 EUR. Nodrošinājuma 
nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 70,00 EUR. 
Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 20,00 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un 
dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas 
novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, 
reģistrācijas Nr. 90000957242): 
SEB banka: 
 kods UNLALV2X; konts: LV52UNLA0050000013301 
AS Swedbank:
 kods HABALV22; konts: LV41HABA0551000289503

42780070024 sadalīšanu;
•	 Drabešu	 pagasta	 nekus-

tamā īpašuma “Vimbas” zemes 
vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 42460010178  sadalīšanu;

•	 Drabešu	 pagasta	 nekus-
tamo īpašumu “Griķi”, “Aplo-
ki”, “Apiķi”, “Šmerliņi”, “Pūpēži”, 
“Naudiņi”, “Jaunjūgas 4”, “Pakal-
ni” un “Purvi” zemes ierīcības 
projekta izstrādāšanu;

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

•	 adrešu	maiņu	Drabešu	pa-
gastā;

•	 zemes	 vienības	 un	 zemes	
vienības daļas  lietošanas mērķu 
noteikšanu Drabešu pagasta ne-
kustamajā īpašumā [..];

•	 Skujenes	 pagasta	 nekusta-
mā īpašuma  [..] nosaukuma un 
adreses maiņu;

•	 zemes	 nomas	 līgumu	 ap-
stiprināšanu;

•	 zemes	 ierīcības	 projekta	
apstiprināšanu Drabešu pagasta 
nekustamā īpašuma [..] sadalīša-
nai;

•	 deklarētās	 dzīvesvietas	
anulēšanu.

4. septembrī domes 
ārkārtas sēdē lēma par
•	 saistošo	 noteikumu	 Nr.	 7	

“Par saistošo noteikumu Nr. 12 
“Amatas novada teritorijas plā-
nojuma 2014.–2024. gadam (ar 
2018. gada grozījumiem) terito-
rijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa” atzī-
šanu par spēku zaudējušu  daļā” 
izdošanu.

Nākamā domes sēde – 
18. septembrī plkst. 14.00 Ārai-
šu arheoloģiskā parka apmeklē-
tāju centrā.

(14.01.2019.) Saistošie notei-
kumi Nr. 12 stājās spēkā, bet 
atbilstoši Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 25. panta 
ceturtajā  daļā noteiktajam Sais-
tošie noteikumi Nr. 12 nebija 
īstenojami tikmēr, kamēr nav 
pabeigtas Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 27. panta tre-
šajā daļā minētās darbības, t.i., 
“Mēneša laikā no dienas, kad 
beidzies iesniegumu iesniegšanas 
termiņš, par teritorijas attīstības 
plānošanu atbildīgā ministrija 
izvērtē šā panta pirmajā daļā 
noteiktajā kārtībā iesniegtos 
iesniegumus. Ja, izskatot iesnie-
gumu, tiek konstatēti teritorijas 
plānojuma, lokālplānojuma vai 
to daļas izstrādes procedūras 
pārkāpumi vai neatbilstība nor-
matīvo aktu prasībām, ministrs 
izdod rīkojumu apturēt saisto-
šos noteikumus, informējot par 
to iesnieguma iesniedzēju. Ja 
pārkāpumi nav konstatēti, par 
teritorijas attīstības plānošanu 
atbildīgā ministrija sniedz atbil-
di uz iesniegumu. Uz iesniegu-
mu dotā atbilde nav izskatāma 
administratīvā procesa kārtībā. 
Par to, ka pārkāpumi nav kon-
statēti, par teritorijas attīstības 
plānošanu atbildīgā ministrija 
informē arī vietējo pašvaldību 
un vienlaikus nosaka dienu, kad 
var uzsākt attiecīgo saistošo no-
teikumu īstenošanu.”

Tātad Saistošie noteikumi Nr. 
12 bija spēkā, taču nebija piemē-
rojami, kā tas noteikts Teritori-
jas attīstības plānošanas likuma 
25. panta piektajā daļā.

2019. gada 17. aprīlī Amatas 
novada pašvaldība saņēma Vi-
des aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (turpmāk - 
VARAM) vēstuli Nr. 1-18/3545, 
kurā atbilstoši Teritorijas attīstī-

bas plānošanas likuma 27. panta 
trešajā daļā reglamentētajam ir 
noteikta diena, kad var uzsākt 
attiecīgo saistošo noteikumu 
īstenošanu ar nosacījumu, ka 
Amatas novada teritorijas plā-
nojuma grozījumi ir īstenojami 
no vēstules saņemšanas dienas 
visā novada teritorijā, izņemot 
Amatas pagasta Ģikšu ciemu 
un Zaubes pagasta Annas cie-
mu, kur spēkā ir Amatas novada 
teritorijas plānojumā noteiktās 
ciema robežas un funkcionālais 
zonējums. Piemērojot Terito-
rijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu normas, šajā vēstulē 
norādīto pretrunu gadījumos 
jāievēro Oficiālo publikāciju un 
tiesiskās informācijas likuma 
prasības.

Pamatojoties uz 2019. gada 
17. aprīlī saņemto VARAM vēs-
tuli Nr. 1-18/3545, Amatas no-
vada pašvaldība, piemērojot te-
ritorijas plānojuma grozījumus, 
secina, ka Saistošo noteikumu 
Nr. 12 Amatas pagasta Ģikšu 
ciema un Zaubes pagasta Annas 
ciema robežas grozījumu izprat-
nē nav spēkā un uz šīm ciemu 
teritorijām ir attiecināma pirms 
grozījumu spēkā stāšanās esošā 
situācija (tātad Saistošo notei-
kumu Nr. 6 “Amatas novada te-
ritorijas plānojums 2014.–2024. 
gadam” redakcija), kurā Annas 
ciema gadījumā nekustamais 
īpašums “Kalna Cerēni” (ka-
dastra Nr. 4296 009 0047, zemes 
vienība ar kadastra apzīmēju-
mu  4296  003  0163) neatrodas 
Annas ciema teritorijā un tam 
piemērojams iepriekš Amatas 
novada teritorijas plānojumā 
noteiktais zonējums.

Turpinājums 3. lpp.

Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) Ziemeļvidzemes reģio-
nālā lauksaimniecības pārvalde 
ir izvērtējusi un apstiprinājusi 
biedrības “Sporta klubs “Ašais”” 
projekta “Iedzīvotāju fizisko 
spēju uzturēšana un pilnveido-
šana, sportisko sasniegumu uz-
labošana, izmantojot jaunākos 
sporta tehnoloģiju risinājumus” 
iesniegumu, kas tika iesniegts 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.–2020.  gadam apakšpa-
sākuma “Darbību īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ie-
tvaros.

Projekta īstenošana tiek plā-
nota līdz 2019. gada 30. novem-
brim.

Projekta finansējums ir 
10 479,01 EUR.

Projekta realizācijas rezultā-
tā, radot plašai iedzīvotāju gru-
pai iespēju nodarboties ar vese-

lību veicinošām aktivitātēm un 
augstāko sportisko sasniegumu 
sistemātiskai pilnveidošanai, iz-
mantojot mūsdienām atbilstošas 
jaunāko tehnoloģiju sporta ie-
kārtas, tiks iegādāti trīs AirRun-
ner skrejceļi.

Vairāk informācijas par 
ELFLA – Eiropas Komisijas tī-
mekļa vietnē.

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministr i ja un Lauku atbalsta dienests

Domes sēdē 20. augustā

Amatas novada pašvaldības domes 
ārkārtas sēdes protokols

http://www.amatasnovads.lv


www.amatasnovads.lv 3

Turpinājums no 2. lpp.

Amatas novada pašvaldība 
Saistošo noteikumu Nr. 12 īste-
nošanā pašlaik ievēro un pielieto 
VARAM vēstulē Nr. 1-18/3545 
noteiktos ierobežojumus plāno-
juma grozījumu īstenošanai savā 
administratīvajā teritorijā.

Savukārt 2019. gada 23. jūli-
jā Amatas novada pašvaldība ir 
saņēmusi LR Satversmes tiesas 
lēmumu par lietas ierosināšanu 
saistībā ar Saistošo noteikumu 
Nr. 12 apstrīdēšanu. Pietei-
kuma iesniedzējs pēc būtības 
iebilst Zaubes pagasta Annas 
ciema robežu grozīšanai, kon-
krēti iebilstot par nekustamā 
īpašuma “Kalna Cerēni” (ka-
dastra Nr. 4296 009 0047, zemes 
vienība ar kadastra apzīmēju-
mu  4296  003  0163) iekļaušanu 
Annas ciema teritorijā un zonē-
juma izmaiņām.

Pamatojoties uz pieteiku-
mu, Satversmes tiesa ir pieņē-
musi lēmumu ierosināt lietu 
daļā par Zaubes pagasta Annas 
ciema robežām un nekustamā 
īpašuma “Kalna Cerēni” (ka-
dastra Nr. 4296 009 0047, zemes 
vienība ar kadastra apzīmēju-
mu  4296  003  0163) teritorijas 
izmantošanas veidu atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 
115. pantam.

2019. gada 7. augustā Amatas 
novada pašvaldība nosūtīja vēs-
tuli VARAM ar lūgumu sniegt 
skaidrojumu par pašvaldībai 
nosūtīto 2019. gada 17. aprīlī 
VARAM vēstulē Nr. 1-18/3545 
minēto, kurā atbilstoši Teritori-
jas attīstības plānošanas likuma 
27. panta trešajai daļai noteikta 
diena, kad var uzsākt attiecīgo 
saistošo noteikumu īstenošanu 
ar nosacījumu, ka Amatas no-
vada teritorijas plānojuma gro-
zījumi ir īstenojami no vēstules 
saņemšanas dienas visā novada 
teritorijā, izņemot Amatas pa-
gasta Ģikšu ciemu un Zaubes 
pagasta Annas ciemu, kur spēkā 
ir Amatas novada teritorijas plā-
nojumā noteiktās ciema robežas 
un funkcionālais zonējums. Tā-
pat VARAM vēstulē norādījusi, 
ka, piemērojot Amatas novada 
teritorijas plānojuma ar grozī-
jumiem teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu normas, 
pretrunu gadījumos jāievēro 
Oficiālo publikāciju un tiesiskās 
informācijas likuma prasības. 

Teritorijas attīstības plānoša-
nas informācijas sistēmas pub-
liskajā daļā ģeoportālā (www.
geolatvija.lv), kas atbilstoši 
Ministru kabineta noteiku-
mu Nr.  628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstī-
bas plānošanas dokumentiem” 
8. punktam ir primārā teritorijas 
attīstības plānošanas dokumen-
tu publicēšanas darba vide un 
informācijas avots, kurā ikviens 
var iepazīties ar spēkā esošiem 
un izstrādes procesā esošajiem 
plānošanas dokumentiem, Ama-

tas novada teritorijas plānojuma 
grozījumu grafiskā daļa neatbilst 
2019. gada 17. aprīlī VARAM 
vēstulē Nr. 1-18/3545 noteikta-
jiem teritorijas plānojuma reali-
zācijas ierobežojumiem.

Pamatojoties uz Teritorijas 
attīstības plānošanas informā-
cijas sistēmā pieejamajiem te-
ritorijas plānojuma grozījumu 
materiāliem, pastāv risks, ka sa-
biedrība tiek maldināta attiecībā 
uz plānojuma grozījumu spēkā 
esamību atsevišķās Saistošo no-
teikumu Nr. 12 daļās. Līdz ar 
to nepieciešams grafiskajā daļā 
precizēt Amatas pagasta Ģikšu 
ciema robežu, nekustamā īpašu-
ma “Silmaļi”, kadastra Nr. 4242 
005 0192, noteikto funkcionālo 
zonējumu un Zaubes pagasta 
Annas ciema robežu un nekus-
tamajā īpašumā ”Kalna Cerēni”, 
kadastra Nr. 4296 009 0047, ze-
mes vienība ar kadastra apzīmē-
jumu  4296  003  0163, noteikto 
funkcionālo zonējumu saskaņā 
ar 2014. gadā apstiprinātajiem 
saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
“Amatas novada teritorijas plā-
nojums 2014.–2024. gadam”.

Ņemot vērā VARAM īsteno-
šanas vēstulē norādīto, pašval-
dībai jāprecizē Amatas novada 
teritorijas plānojuma grozījumi, 
proti, jāpieņem jauni saistošie 
noteikumi, kas nosaka, ka Ama-
tas novada domes 2018. gada 
19. decembra saistošie noteiku-
mi Nr. 12 “Amatas novada teri-
torijas plānojums 2014.–2024. 
gadam (ar 2018. gada grozīju-
miem) teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un gra-
fiskā daļa” zaudējuši spēku no to 
pieņemšanas dienas atbilstoši ie-
priekš tekstā minētajās Amatas 
pagasta Ģikšu ciema un Zaubes 
pagasta Annas ciema teritoriju 
daļās, kā arī jānodrošina Amatas 
novada teritorijas plānojuma ar 
grozījumiem konsolidētās gra-
fiskās daļas atbilstība jaunajiem 
pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem un tās publiskošana 
Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā.

Pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 14. panta otrās 
daļas 1. punktu, 21. panta pir-
mās daļas 3. punktu, Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 12. 
panta pirmo daļu, Ministru ka-
bineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīs-
tības plānošanas dokumentiem” 
91. punktu un ņemot vērā Ama-
tas novada pašvaldības Teritori-
jas attīstības un nekustamā īpa-
šuma nodaļas vadītāja apkopoto 
informāciju, 

Amatas novada dome, atklāti 
balsojot (PAR – 11: Elita Eglī-
te, Guna Kalniņa-Priede, And-
ris Jansons, Linda Abramova, 
Teiksma Riekstiņa, Valda Vei-
senkopfa, Vita Krūmiņa, Ēriks 
Bauers, Arnis Lemešonoks, 
Inese Varekoja, Jānis Kārkliņš; 
PRET – 3: Tālis Šelengovs, Āris 
Kazerovskis, Mārtiņš Andris Cī-

rulis; ATTURAS – nav), nolemj:
1. apstiprināt Amatas novada 

pašvaldības saistošos noteiku-
mus Nr. 7 “Par saistošo notei-
kumu Nr. 12 „Amatas novada 
Teritorijas plānojuma 2014.–
2024. gadam (ar 2018.  gada 
gro zījumiem) teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi 
un grafiskā daļa» atzīšanu par 
spēku zaudējušu daļā” izdošanu 
saskaņā ar pielikumu (1.  pieli-
kums). Amatas pagasta Ģikšu 
ciema robežu un nekustamā 
īpašuma “Silmaļi” ar kadastra 
numuru 4242 005 0192 teri-
torijas izmantošanas veidu, 
kā arī Zaubes pagasta Annas 
ciema robežu un nekustamā 
īpašuma “Kalna Cerēni” ar ka-
dastra numuru 4296 009 0047 

Par nekustamā īpašuma 
“Pie Egļukalna” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Pie Egļukalna”, kadastra Nr. 
42781010017, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar platību 15,11 ha, 
atkārtotu izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājaslapā www.
amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  
izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 27344270 (Teiksma Riekstiņa).

Izsole notiks 2019. gada  27. septembrī plkst. 10.00 Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, 
Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar 
pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski uz e-pastu: maris.timermanis@amatasno -
vads.lv līdz 2019. gada 25. septembra plkst. 17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 26 900,00 EUR. Nodroši nājuma nauda – 10% no zemes gabala 
nosacītās cenas, t.i., 2690,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 20,00 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada 
pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, 
reģistrācijas Nr. 90000957242): 
SEB banka:  kods UNLALV2X; konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbank:  kods HABALV22; konts: LV41HABA0551000289503

Amatas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes protokols

APSTIPRINĀTI ar Ama-
tas novada domes  2019. gada 
4.  septembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr. 10, 1.§)

Izdoti saskaņā ar Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 12. 
panta pirmo daļu, 25. pantu, Mi-
nistru kabineta 2014. gada 14. 
oktobra noteikumu Nr. 628 „No-
teikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumen-
tiem» 91. punktu

1. Šie saistošie noteikumi 
nosaka, ka Amatas novada paš-
valdības 2018. gada 19. decem-
bra saistošie noteikumi Nr. 12 
“Amatas novada teritorijas plā-

1. pielikums
Amatas novada domes 2019. gada 4. septembra sēdes lēmumam (protokols Nr. 10, 1.§)

Saistošie noteikumi Nr. 7
Par saistošo noteikumu Nr. 12 “Amatas novada 
Teritorijas plānojuma 2014.–2024. gadam 
(ar 2018. gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par 
spēku zaudējušu daļā

nojums 2014.–2024. gadam (ar 
2018. gada grozījumiem) terito-
rijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa” nav 
spēkā no to pieņemšanas die-
nas attiecībā uz Amatas pagasta 
Ģikšu ciema un Zaubes pagasta 
Annas ciema robežu pārkārto-
šanu un funkcionālā zonējuma 
izmaiņām ārpus Amatas pagasta 
Ģikšu ciema un Zaubes pagasta 
Annas ciema teritorijām. Ama-
tas pagasta Ģikšu ciema robežu 
un nekustamā īpašuma “Silmaļi” 
ar kadastra numuru 4242 005 
0192 teritorijas izmantošanas 
veidu, kā arī Zaubes pagasta 
Annas ciema robežu un nekus-
tamā īpašuma “Kalna Cerēni” ar 

zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4296  003  0163 
teritorijas izmantošanas veidu 
nosaka Amatas novada pašval-
dības saistošie noteikumi Nr. 6 
“Amatas novada teritorijas plā-
nojums 2014.–2024. gadam”;

2. publicēt paziņojumu par 
Amatas novada pašvaldības sais-
tošo noteikumu Nr. 7 “Par sais-
tošo noteikumu Nr. 12 „Amatas 
novada Teritorijas plānojuma 
2014.–2024. gadam (ar 2018. ga-
da grozījumiem) teritorijas iz-
mantošanas un apbūves notei-
kumi un grafiskā daļa» atzīšanu 
par spēku zaudējušu daļā” izdo-
šanu oficiālajā izdevumā „Latvi-
jas Vēstnesis”;

3. lēmumu un apliecinājumu 
šī lēmuma 2. punktā minētā pa-

ziņojuma publicēšanai oficiālajā 
izdevumā «Latvijas Vēstnesis” 
ievietot Teritorijas attīstības plā-
nošanas informācijas sistēmā;

4. saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc šī lē-
muma 2. punktā norādītā pazi-
ņojuma publicēšanas oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;

5. noteikt, ka atbildīgā perso-
na par šī lēmuma izpildi ir Teri-
torijas attīstības un nekustamā 
īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds 
Lukjanovs.

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

IZRAKSTS PAREIZS
Domes priekšsēdētāja E. Eglīte

05.09.2019.

kadastra numuru 4296 009 0047 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 4296  003  0163 terito-
rijas izmantošanas veidu nosa-
ka Amatas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 6 „Ama-
tas novada teritorijas plānojums 
2014.–2024. gadam”.

2. Izslēgt no 2018. gada 19. 
decembra apstiprinātajiem sais-
tošajiem noteikumiem Nr. 12 
„Amatas novada teritorijas plā-
nojuma 2014.–2024. gadam (ar 
2018. gada grozījumiem) terito-
rijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa» otro 
punktu.

Domes priekšsēdētāja
 E. Eglīte

http://www.geolatvija.lv
http://www.geolatvija.lv
http://www.amatasnovads.lv
http://www.amatasnovads.lv
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Valsts reģionālās attīstības 
aģentūra (turpmāk –VRAA) in-
formē, ka VRAA mājaslapas sa-
daļā “Publikācijas” – „Attīstības 
indekss” un Reģionālās attīstī-
bas indikatoru moduļa portālā 
www.raim.gov.lv ir publicēti 
jaunākie teritorijas attīstības 
līmeņa indeksi un teritorijas at-
tīstības līmeņa izmaiņu indeksi 
(turpmāk kopā – indeksi) pēc 
2018. gada datiem.

Indeksi tiek aprēķināti at-
sevišķi plānošanas reģioniem, 
republikas pilsētām un nova-
diem un to aprēķināšanas kār-
tība noteikta Ministru kabineta 
2014  gada 1.  jūlija noteikumu 
Nr.  367 „Reģionālās attīstības 
uzraudzības un novērtēšanas 
kārtība” 1. pielikumā.

Pēc 2018. gada datiem aprē-
ķinātais teritorijas attīstības in-
dekss raksturo attīstības līmeni 
konkrētajā teritorijā 2018. gadā, 
parādot teritorijas attīstību sa-
līdzinājumā ar vidējo līmeni 
atbilstošajā teritoriju grupā. Sa-
vukārt aprēķinātais teritorijas 
attīstības līmeņa izmaiņu in-

Dabas aizsardzības pārvalde 
pēdējā gada laikā saņem regulā-
rus dažādu Latvijas pašvaldību 
iedzīvotāju ziņojumus un sū-
dzības par Spānijas kailgliemezi 
Arion vulgaris. Gliemeži nereti 
tiek konstatēti lielā skaitā un tie 
nodara ievērojamus postījumus  
dārzu īpašniekiem.

Spānijas kailgliemezis ir ie-
rindots Eiropas simts visinva-
zīvāko dzīvnieku sarakstā. Kopš 
2009. gada šī suga ir sastopama 
arī Latvijas teritorijā un šobrīd 
ir konstatētas un apstiprinātas 
vairāk nekā 60 sugas atradnes, 
kuras lokalizējas galvenokārt 
Latvijas centrālajā daļā. Dabā 
Spānijas kailgliemezi var pazīt 
pēc vairākām pazīmēm: bez-
mugurkaulnieks ir no 7 cm līdz 
14 cm garš; ķermenis ir plats un 
nedaudz saplacināts; krāsa va-
riē no brūngani pelēkzaļas līdz 
oranžai; pēda ir balta vai pelēcī-
ga un to klāj gļotas; uz ķermeņa 
virsmas ir labi saskatāmi izcil-
nīši. Tas labprāt uzturas mitrās 
vietās un ir novērojams no rīta, 
vakaros, naktīs un lietus laikā.

Latvijā nav ziņu par Spānijas 
kailgliemeža ietekmi uz cilvēka 
un dzīvnieku veselību, taču zi-

nātniskajā literatūrā norādīts, 
ka šie kailgliemeži: var pārnē-
sāt Escherichia coli baktērijas; 
ir starpsaimnieki vairākām pa-
razītu sugām, kas invadē suņu 
dzimtas dzīvniekus; starpsaim-
nieki parazītiskajai nematožu 
sugai Aelurostrongylus abstru-
sus, kuras definitīvais saimnieks 
ir kaķis; zaļbarības piesārņo-
jums ar gliemežiem var palie-
lināt mājlopu risku saslimt ar 
botulismu, ko ierosina Clostri-
dium botulinum baktērijas, kas 
dzīvo augsnē un var nonākt 
kontaktā ar gliemežiem.

Gliemežu savairošanās ga-
dījumā lauksaimnieki ir spiesti 
izmantot dažādus ķīmiskos ie-
robežošanas līdzekļus, kas re-
zultējas ar netiešu kailgliemežu 
ietekmi uz vides kvalitāti vai 
produkcijas kvalitāti un pašiz-
maksu. Jau šobrīd suga netieši 
ietekmē pagaidām nelielas da-
ļas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 
savukārt masveida savairošanās 
gadījumā suga netieši var ietek-
mēt ekosistēmu pakalpojumu 
kvalitāti, samazināt uzņēmēju 
ienākumus, zemes un īpašumu 
vērtību.

Latvijas teritorijā kaitēklis 
galvenokārt tiek ievazāts ar stā-
diem, pie kuru saknēm atrodas 
gliemeža oliņas. Līdz ar stāda 
iestādīšanu gliemezis veiksmīgi 
iedzīvojas dārzos un caur ceļ-
malām, grāvmalām un ūdens-
tilpju piekrastēm izplatās gan 
kaimiņu dārzos, gan arī dabis-
kās teritorijās. Tāpēc ir svarīgi 
saprast, ka Spānijas kailglieme-
ža izplatības ierobežošanā būtu 
jāiesaistās visu invadēto terito-
riju īpašniekiem. Tā kā Spānijas 
kailgliemezis visintensīvāk olas 
dēj no augusta līdz septembrim, 
ir jācenšas panākt, lai pēc iespē-
jas mazāks gliemežu skaits sa-
sniegtu olu dēšanas vecumu un 
izdētu olas. Viena dējuma olas 
ir vienkopus un vienā dējumā 
var būt pat vairāk nekā 250 olu.

Par jauniem atradņu gadī-
jumiem ZIŅOJIET, rakstot uz 

e-pastu
santa.rutkovska@daba.gov.lv 

un iveta.jakubane@llkc.lv.

Ja Spānijas kailgliemežu at-
radne ir apstiprināta, Dabas aiz-
sardzības pārvalde aicina rast 
iespējas veikt Spānijas kailglie-
meža izplatības ierobežošanas 
pasākumus, piemēram:

•	 visefektīvākā	 metode	 ir	
nolasīt ar rokām vēlu vakarā, 
krēslai iestājoties, vai agri no 
rīta (kad kailgliemeži ir aktīvi) 
un iznīcināt tos, pāršķeļot ar 
lāpstas vai kāda cita asa priekš-

meta palīdzību vai ievietojot 
uz vienu diennakti 10% vārāmā 
sāls šķīdumā. Spānijas kailglie-
mezis savā barībā izmanto arī 
beigtus vai savainotus savas su-
gas īpatņus. Tāpēc beigtos glie-
mežus var atstāt citu īpatņu pie-
saistīšanai konkrētā vietā, taču 
šādā gadījumā konkrētā vieta 
jāapseko atkārtoti. Ja kailglie-
meži tiek iznīcināti līdz jūlijam, 
beigtie indivīdi jāaprok zemē. Ja 
kailgliemeži tiek iznīcināti au-
gustā, septembrī, lai nepieļautu 
oliņu nonākšanu vidē un to iz-
šķilšanos, beigtie indivīdi ir jā-
sadedzina vai jāievieto vārāmā 
sāls šķīdumā;

•	 teritorijā	var	ierīkot	gliem-
ju lamatas. Par lamatām var 
kalpot kastes, burkas, pudeles 
ar nogrieztu galu un tajās ievie-
totu pievilinātājvielu (piemē-
ram, pūstoši augi, suņu un kaķu 
mākslīgā barību, kombinētā 
lopbarība);

•	 teritorijā	 var	 ierīkot	 slīci-
nāšanas slazdus – augsnē līdz 
tās virskārtai ierok trauku, kurā 
ielej šķidrumu kopā ar pievili-
nātājvielu. Visbiežāk slīcināša-
nas slazdos par pievilinātājvielu 
izmanto alu. Ja slazdos būs tikai 
tīrs ūdens, gliemeži var ātri no 
tā izlīst ārā. Tāpēc šķidrumam 
ir jāsatur vielas, kas veicina glie-
mežu noslīkšanu — 1 % vara 
(vara sulfāts) vai 10 % vārāmā 
sāls šķīdums;

•	 ķīmiskā	 ierobežošana,	 iz-
mantojot limacīdus – izkaisot 
granulas vietās, kur tie novēroti 
visvairāk. Tomēr limacīdu lieto-
šanā jāievēro atbilstošie lietoša-
nas un uzglabāšanas noteikumi.

 
Ir jārēķinās, ka kailgliemežu 

ierobežošana ir darbietilpīgs 
process, kas ir jāveic katru gadu. 
Tāpēc ir daudzi preventīvi pa-
sākumi, kuru regulāra veikšana 
palīdzētu Spānijas kailgliemežu 
izplatības ierobežošanai – re-
gulāra ceļmalu, grāvju malu, 
aizaugušu vietu pļaušana glie-
meža invadēto vietu tuvumā. 
Nopļauto zāli ieteicams novākt, 
lai gliemjiem nebūtu vietu, kur 
paslēpties. Ņemot vērā, ka 
gliemjus piesaista arī komposta 
kaudzes, rekomendējama slēgta 
tipa komposta tvertņu lietoša-
na, kas nepieļauj gliemju iekļū-
šanu vai izkļūšanu no tvertnes.

 
Papildu informācijai aicinām 

iepazīties Dabas aizsardzības 
pārvaldes mājaslapā pieejamo 
2018. gadā izstrādāto  Spānijas 
kailgliemežu izplatības iero-
bežošanas plānu, kā arī  infor-
matīvo materiālu par Spānijas 
kailgliemezi.

dekss parāda teritoriju attīstību 
salīdzinājumā ar tās attīstības 
līmeni 2017. gadā.

Salīdzinot teritorijas attīs-
tības līmeņa indeksa vērtības 
iepriekšējā gadā un šogad, re-
dzams, ka pašvaldību indeksi 
pēc veiktajiem aprēķiniem ir 
mainījušies, taču pirmajā des-
mitniekā esošo novadu pašval-
dību saraksts nav mainījies, un 
tās visas ir Pierīgas reģiona paš-
valdības.

Vislielākais kāpums kopē-
jā novadu rangā, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, ir Aknīs-
tes novadam (par 22 vietām), 
Burtnieku novadam (par 
19 vie tām), Naukšēnu un Val-
kas novadam (par 12 vietām), 
kā arī Amatas un Limbažu no-
vadam (par 11 vietām).

Aprēķini veikti saskaņā ar 
Ministru kabineta 2014.  gada 
1. jūlija noteikumu Nr.  367 „Re-
ģionālās attīstības uzraudzības 
un novērtēšanas kārtība” 1. pie-
likumā noteikto kārtību.

Informācijas avots:
www.vraa.gov.lv

Latvijas viesnīcās un citās 
tūristu mītnēs šogad pirmajā 
pusgadā viesu pavadīto nakšu 
skaits palielinājies par 3% sa-
līdzinājumā ar 2018. gada attie-
cīgo periodu, sasniedzot 2,389 
miljonus, liecina Centrālās sta-
tistikas pārvaldes dati.

Tostarp ārvalstu viesu pa-
vadīto nakšu skaits Latvijas 
viesnīcās un citās tūristu mīt-
nēs 2019.  gada pirmajos se-
šos mēnešos salīdzinājumā ar 
2018  gada pirmo pusgadu pa-
lielinājies par 3,3%, sasniedzot 
1,676 miljonus, bet Latvijas ie-
dzīvotāju – par 2,3%, sasniedzot 
712,6 tūkstošus.

Kopumā šogad pirmajos se-
šos mēnešos Latvijas tūristu 
mītnēs apkalpots 1,241 miljons 
viesu, kas ir par 1,2% vairāk 
nekā 2018. gada pirmajā pusga-
dā, tostarp apkalpoto ārvalstu 
viesu skaits audzis par 0,8%, 
sasniedzot 849,9 tūkstošus, bet 
Latvijas iedzīvotāju – par 1,9%, 
sasniedzot 391,1 tūkstoti.

Statistikas pārvaldē informē-
ja, ka tostarp 2019. gada otrajā 
ceturksnī Latvijas tūristu mīt-
nēs apkalpots 781,1 tūkstotis 
viesu, kas ir par 1,1% vairāk 
nekā 2018.  gada otrajā ceturk-
snī. Savukārt viesu pavadīto 
nakšu skaits audzis par 3%, sa-
līdzinot ar iepriekšējā gada at-
tiecīgo periodu, un sasniedzis 
1,478 miljonus.

Vidējais viesu uzturēšanās il-
gums tūristu mītnēs šogad otra-
jā ceturksnī bija 1,9 naktis.

Tostarp 2019. gada otrajā ce-
turksnī apkalpots 548,1 tūksto-
tis ārvalstu viesu, kas ir par 1,8% 
vairāk nekā pagājušā gada otrajā 
ceturksnī, savukārt ārvalstu vie-
su pavadīto nakšu skaits audzis 
par 4,1%, sasniedzot 1,059 mil-
jonus nakšu.

Šogad otrajā ceturksnī vies-
nīcās un citās tūristu mītnēs vis-
vairāk ārvalstu viesu uzņemts 
no Vācijas (75,4 tūkstoši), kā arī 
no Krievijas (67,8 tūkstoši), Lie-
tuvas (51,9 tūkstoši), Igaunijas 
(42,1 tūkstotis), Somijas (35,7 
tūkstoši) un Apvienotās Kara-
listes (30,1 tūkstotis).

No ārvalstu viesiem 31,4% 
jeb 172,4 tūkstoši šogad otrajā 
ceturksnī bija no kaimiņval-
stīm – Krievijas (12,4%), Lietu-
vas (9,5%), Igaunijas (7,7%) un 
Baltkrievijas (1,9%).

Statistikas pārvaldē atzīmēja, 
ka šogad otrajā ceturksnī bū-
tiski pieaudzis viesu skaits no 
Spānijas (par 17,2%), Krievijas 
(par 12,1%), Polijas (par 9,7%), 
Dānijas (par 9,5%), Ukrainas 
(par 8,3%) un Vācijas (par 6,2%). 

Mazāk ārvalstu viesu savukārt 
bija no ASV (par 32,9%), Japā-
nas (par 30,7%), Austrijas (par 
23,5%), Norvēģijas (par 15%) un 
Kanādas (par 14,5%).

Visvairāk ārvalstu viesu uz-
ņemti Rīgā – 75%, seko Jūr-
mala  – 9,1%, Liepāja – 2,1%, 
Siguldas novads – 1,9%, Vents-
pils – 1,2% un Daugavpils – 1%.

2019.  gada otrajā ceturksnī 
tūristu mītnēs apkalpoti arī 
233 tūkstoši Latvijas iedzīvotā-
ju, kas ir par 0,5% mazāk nekā 
2018. gada otrajā ceturksnī, sa-
vukārt vietējo iedzīvotāju tūris-
tu mītnēs pavadīto nakšu skaits 
palielinājies par 0,3% un bija 
418 tūkstoši.

Populārākā Latvijas iedzīvo-
tāju apmešanās vieta bija Rīga, 
kur apmetās 23,3% viesu, seko 
Jūrmala – 9,1%, Liepāja – 7,8%, 
Ventspils – 3,3%, Daugavpils – 
2,9%, Amatas novads – 2,7% 
un Jelgava – 2,4%.

Informācijas avots:  http://
www.nozare.lv/business/top/
5BFBE073-D2FF-49D0-9C79-
C63078112DA7/

Aprēķināti 2018. gada 
teritorijas attīstības 
līmeņa indeksi. Amatas 
novads stap labākajiem

Par Spānijas kailgliemeža izplatības 
ierobežošanu

Latvijas tūrisma mītnēs 
viesu pavadīto nakšu 
skaits pirmajā pusgadā 
audzis par 3%

http://www.nozare.lv/business/top/5BFBE073-D2FF-49D0-9C79-C63078112DA7/
http://www.nozare.lv/business/top/5BFBE073-D2FF-49D0-9C79-C63078112DA7/
http://www.nozare.lv/business/top/5BFBE073-D2FF-49D0-9C79-C63078112DA7/
http://www.nozare.lv/business/top/5BFBE073-D2FF-49D0-9C79-C63078112DA7/
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Amatas novadā noslēdzies 
SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā 
ar partneriem – SIA “ZAAO”, 
AS “Latvijas Zaļais punkts” un 
veikali “top!” – rīkotais Vislat-
vijas “Stikla šķiratlons”, kura 
laikā no iedzīvotājiem viņu 
dzīvesvietās pieņēma izlietoto 
un nevajadzīgo stikla iepakoju-
mu. Amatas novadā Vislatvijas 
“Stikla šķiratlonam” pieteicās 
45 mājsaimniecības, kuras sa-
šķirojušas un pārstrādei node-
vušas 10,44 tonnas stikla atkri-
tumu – dažādas nevajadzīgās 
pudeles un burkas. 

Katrā pašvaldībā, kas pieda-
lās “Stikla šķiratlonā”, starp ak-
cijai pieteiktajām adresēm tiek 
izlozētas veikalu “top!” dāvanu 
kartes 20 eiro vērtībā. Savukārt 
dāvanu karti 30 eiro vērtībā sa-
ņem tas dalībnieks, kurš kon-

No 2020. gada 1.  janvāra vi-
sos mājokļos ir jābūt uzstādī-
tiem autonomajiem ugunsgrēka 
detektoriem jeb dūmu detekto-
riem.

Autonomo ugunsgrēka de-
tektoru pielietošana, kā rāda 
pasaules pieredze, ir efektīvs ri-
sinājums, lai pasargātu mājokļa 
iemītnieku dzīvības no pēkšņa 
ugunsgrēka briesmām, tāpēc 
Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests (VUGD)   aicina 
iedzīvotājus iegādāties un uz-
stādīt dūmu detektorus.

Kas ir ugunsgrēka 
autonomais detektors?

Ugunsgrēka autonomais de-
tektors ir neliela izmēra ierīce, 
kura patstāvīgi spēj konstatēt 
telpā izveidojušos ugunsgrēka 
faktorus (dūmu koncentrāci-
ju, siltumu) un par to ar spal-
gu 80 dB skaņas signālu aptu-
veni pusstundu nepārtraukti 
brīdināt mājokļa iemītniekus.   
Ugunsgrēka autonomais de-
tektors darbojas no autonoma 
strāvas avota. Visbiežāk tā ir 
9V „kronas” tipa baterija, kuru 
ievieto detektora korpusā. Sa-
protams, ka ugunsdzēšamo 
aparātu šī ierīce neaizvieto. Tās 
uzdevums nav dzēst, bet gan 
brīdināt par izcēlušos ugunsne-
laimi. Par tālāko rīcību, atkarībā 
no situācijas, ir jāizlemj mājokļa 
iemītniekiem pašiem – apslāpēt 
liesmas pašu spēkiem vai neka-
vējoties pamest ugunsnelaimes 
skarto mājokli un saukt palīgā 
ugunsdzēsējus. Gadījumos, kad 
mājoklī neviena nebūs, paliek 
cerība, ka ugunsgrēka autono-
mā detektora spalgo signālu 
izdzirdēs kaimiņi un izsauks 
ugunsdzēsējus. Jāatceras, ka 
ugunsgrēka autonomie detekto-
ri ir paredzēti lietošanai telpās. 
Uzstādīti ārā, tie gaidīto efektu 
nedos.

Ugunsgrēka autonomo 
detektoru izvietošana

Cik ugunsgrēka autonomo 
detektoru nepieciešams dzī-
voklī? Ideāli būtu pa vienam uz 
katru telpu, kurā uzturas mā-
jokļa iemītnieki un kurā tie veic 
kādus saimnieciskus darbus – 
proti, vietās, kur potenciāli ie-
spējama ugunsgrēka izcelšanās. 
Pati minimālākā prasība – viens 
ugunsgrēka autonomais detek-
tors uz dzīvokli.

Ugunsgrēka autonomā de-
tektora uzstādīšana ir ļoti vien-
kārša. To var paveikt jebkurš, 
kas prot sienā vai griestos izurbt 
pāris nelielu caurumu, piestip-
rināt tiem ar ierīces komplektā 
ietilpstošo dībeļu un skrūvju 
palīdzību detektora korpusu. 
Lietošanas instrukcijā ražotājs 
visbiežāk norāda arī ieteicamās 
uzstādīšanas vietas.

Vispiemērotākā vieta de-
tektoram būtu guļamistabas 
un gaiteņa griesti netālu no 
guļamistabas durvīm. Ja nevar 
detektoru uzstādīt griestos, tad 
to drīkst izvietot sienas augšda-
ļā tuvu griestiem, bet nedrīkst 
detektorus izvietot tieši griestu 
un sienas dobumā. Tas tādēļ, lai 
izcēlušās ugunsnelaimes gadīju-
mā būtu iespējams pamodināt 
guļošos mājokļa iemītniekus. 
Savukārt citās telpās izvietotie 
detektori lieliski noderēs, lai 
brīdinātu mājniekus par kādā 
konkrētā telpā notikušu aizdeg-
šanos.

Uz skapja, plaukta novietots 
dūmu detektors savas funkci-
jas pildīs ierobežotā apjomā. 
Jo dūmi ceļas augšup, griestu 
virzienā, tur koncentrējas un 
tikai pēc tam sāk piepildīt tel-
pu virzienā uz leju. Tāpēc šajā 
gadījumā detektors dūmus sa-
jutīs kādu brīdi vēlāk, nekā pie 
griestiem novietotais. Taču, kā 
zināms, uguns izplatās ļoti ātri, 
un bieži vien pat šim īsajam no-
vēlošanās brīdim var būt izšķi-
roša nozīme mājokļa iemītnie-
ku spējai apdzēst liesmas vai arī 
paspēt atstāt degošās telpas.

Viensētas dzīvojamā mājā 
un atsevišķi izvietotās saim-
niecības ēkās uzstādāmajiem 
detektoriem jānodrošina, lai to 
ugunsgrēka trauksmes skaņas 
signāls būtu dzirdams tajās tel-
pās, kurās pārsvarā uzturas vai 
guļ mājas iemītnieki. Ar vien-
kāršiem, veikalā nopērkamiem 
detektoriem vien šo uzdevumu 
neatrisināt. Vislabākais risinā-
jums būtu ierīkot  automātis-
ko ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistē-
mu. Tās konstruktīvā īpatnība 
ir tāda, ka, nostrādājot vienam 
detektoram, automātiski tiek 
nodots signāls uz vadības pulti 
un tālāk signāls aktivizē trauk-
smes signāldevējus, kas uzstā-
dīti kopā ar visiem detekto-
riem. Tādu sistēmu ierīkošanai 
VUGD iesaka vērsties pie spe-
cializētu ugunsdrošības aprīko-

juma firmu speciālistiem.

Ugunsgrēka autonomo 
detektoru apkope

Uzstādītā detektora tehniskā 
apkope ir vienkārša. Nepiecie-
šama vien savlaicīga barošanas 
elementa – baterijas – nomai-
ņa, detektoru darbības pārbau-
de un putekļu noslaucīšana lie-
tošanas instrukcijā norādītajā 
kārtībā. Šos darbus sekmīgi var 
paveikt jebkurš. Jauna bate-
rija kalpo aptuveni 2 gadus. 
Detektora korpusā ir baterijas 
jaudas automātiskā kontrole, 
kura laikus brīdinās ar skaņas 
signālu par baterijas nomaiņas 
nepieciešamību. Laiku pa lai-
kam detektors ir jāpārbauda. 
To dara instrukcijā noteiktajā 
kārtībā. Visbiežāk  – nospiežot 

kontroles (testa) pogu, pēc kā 
jāatskan spalgam skaņas signā-
lam. Ja signāls skan – detektors 
ir darbspējīgs. Šādu pārbaudi 
ieteicams veikt reizi mēnesī. Ci-
gareti vai kādu citu dūmu avotu 
pārbaudei gan nevajadzētu iz-
mantot tā iemesla dēļ, ka  darb-
spējīgs detektors, atpazīstot dū-
mus, turpinās dot nepārtrauktu 
spalgu skaņas signālu aptuveni 
30 minūtes – proti, tā konstruk-
cijā paredzēto brīdinošā signāla 
padošanas laiku. Ja tā ir noticis, 
tad detektoru var „apklusināt”, 
uz īsu brīdi atvienojot bateriju.

Ugunsgrēka autonomo 
detektoru izvēles nianses

Detektori iegādājami elek-
tropreču un specializētos 
ugunsdrošības aprīkojuma, 
ierīču veikalos. Piedāvātie de-
tektori, neraugoties uz to, ka 
visi spēj brīdināt par izcēlu-
šos ugunsnelaimi, tomēr var 
atšķirties ar iebūvēto papildu 
funkciju klāstu, kā arī ar cenu. 
Šo ierīču pārdevēji sniegs pa-
skaidrojumus par tās vai citas 
funkcijas nozīmi ērtākai ierīces 
lietošanai. Taču nepieciešamī-
bas gadījumā konsultācijas par 
ugunsgrēka detektoriem un to 
uzstādīšanas jautājumiem var 
saņemt VUGD. Detektoru ce-
nas ir atkarīgas no ražotāja un 
detektora iebūvētajām papildu 
funkcijām.

Taču, pērkot jebkura ražotāja 
vai modeļa detektoru, pirmām 
kārtām ir jāpievērš uzmanība 
tam, lai uz tā korpusa būtu „CE” 
marķējums un informācija par 

Par dūmu detektoriem
detektora atbilstību Eiropas 
standartam EN 14604. Šāds 
apzīmējums apliecina konkrētā 
detektora atbilstību Eiropas Sa-
vienībā noteiktajām prasībām, 
kādas tiek izvirzītas šāda tipa 
ierīcēm. Nepieciešams pārlie-
cinieties, vai ierīces lietošanas 
instrukcijas teksts būtu valsts 
valodā. No praksē noderīgām 
papildus funkcijām ieteicams 
detektora modelis foto-elektris-
kā darbības principa ar korpusā 
iebūvētu spuldzīti, kas ieslēdzas 
vienlaikus ar brīdinošo skaņas 
signālu. Tas būs noderīgi kaut 
nelielas redzamības nodroši-
nāšanai naktī gadījumā, ja aiz-
degšanās rezultātā būs sabojāta 
mājokļa elektroapgaisme.

Automātiskā ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēma

Automātiskā ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes sig-
nalizācijas sistēma šobrīd ir 
vispilnīgākais mājokļu aizsar-
dzības veids, kas ar ēkā uzstā-
dītu tehnisku līdzekļu, sakaru 
līniju u.c. starpniecību un sistē-
mu dežurējošā un apkalpojošā 
personāla palīdzību nodrošina 
operatīvu ugunsgrēka konsta-
tēšanu, trauksmes signalizāciju 
un ugunsdzēsēju izsaukšanu 
uz konstatētās ugunsnelaimes 
izcelšanās vietu, neatkarīgi no 
tā, ēkā atrodas, vai neatrodas 
iemītnieki. Diemžēl šādas sistē-
mas ierīkošana un ekspluatācija 
ir salīdzinoši dārga, taču, ja vien 
līdzekļi atļauj, tad ieteicams to 
ierīkot.

krētajā pašvaldībā ir sašķirojis 
un nodevis visvairāk stikla pu-
deļu un burku (kg). Stikla ta-
ras izvešanas laikā arī Amatas 
novadā visas pieteiktās adreses 
tika automātiski reģistrēta dalī-
bai loterijā.

Vislielāko daudzumu, proti, 
aptuveni 1,08 tonnas tukšās ta-
ras, sašķiroja un akcijā nodeva 
Iveta no Drabešu pagasta, kura 
saņems veikalu “top!” dāvanu 
karti 30 eiro vērtībā.

Savukārt veikalu “top!” dāva-
nu kartes 20 eiro vērtībā izlozes 
rezultātā saņems Elita no Dra-
bešu pagasta un Līga no Ģik-
šiem. Ar dāvanu karšu saņēmē-
jiem sazināsimies individuāli. 

SIA “Eco Baltia vide” un SIA 
“ZAAO” pateicas Amatas no-
vada pašvaldībai un iedzīvotā-
jiem par aktīvo dalību projektā 

un kopīgi paveiktajiem zaļajiem 
darbiem tīrākai Latvijai. 

Projektā visa gada garumā ir 
aicināta piedalīties ikviena Lat-
vijas pašvaldība, lai tās iedzīvo-
tāji varētu pieteikt stikla taras 
savākšanu bez maksas savā ad-
resē, ko veiks SIA “Eco Baltia 
vide”. Savu dalību Vislatvijas 
“Stikla šķiratlonā” pieteikušas 
jau 32 pašvaldības: Garkalne, 
Ādaži, Tērvete, Vecumnieki, 
Salaspils, Sigulda, Bauska, Olai-
ne, Babīte, Lielvārde, Jēkabpils, 
Krustpils, Līvāni, Saldus, Bro-
cēni, Ludza, Durbe, Madona, 
Riebiņi, Rēzekne, Rēzeknes 
novads, Kārsava, Cibla, Viļā-
ni, Kuldīga, Skrunda, Amata, 
Auce, Mālpils, Preiļi, Viesīte un 
Alsunga. 

Amatas novadā “Stikla šķiratlonā” 
sašķirotas 10,44 tonnas stikla
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Gundars Ceipe, dr.hist.,
Brāļu draudzes misijas vadītājs 
un vēsturnieks

Latviešiem Brāļu draudze ir 
turama svētā un goda pilnā pie-
miņā. Īsos vārdos nevar  pateikt 
visu nozīmīgo, ko tā ir nesusi 
un dāvājusi mūsu tautai. Tas 
ir grandiozs notikums, apvēr-
sums, kad latviešu tauta pirmo 
reizi labprātīgi pieņēma kristīgo 
ticību. Tā ir latviešu mošanās 
un sākums gaismas kustībai, kas 
nesusi daudz svētības latviešu 
tautai un vainagojusi ar savas 
valsts izveidošanu.

1739.  gada Brāļu draudzes 
atmoda un tās tālākais gājums 
ir Dieva Svētā Gara dzīvības 
pieskāriens mūsu tautai. Brāļu 
draudze bija Dieva labās vēsts, 
piedošanas, spēka un mīlestības 
ceļš, kurā no pasaules neievēro-
tas un nicinātas kalpu tautas iz-
veidojās skaista nācija un valsts. 
Tā ir mūsu apliecība dzīvajam 
Dievam un ir patiess brīnums 
pasaules acīs.

Tumsa

Kā tas notika? 
18.  gadsimta sākums. Zie-

meļu karš, slimības un bads 
izkāvis turpat divas trešdaļas 
tautas. Uz palikušo latviešu 
pleciem gulstas zemes atjau-
nošana. Viņi ir vācu muižnieku 
īpašums, muižas manta. Viņus 
drīkst pirkt un pārdot, mainīt, 
nospēlēt kārtīs. Tā arī notiek. 
Valda reāla verdzība. Latvieši 
kā cilvēki kādu maz interesēja, 
viņi bija tikai darbaspēks, apkal-
pojošā tauta. Karjeras augstākai 
punkts – muižas kučiera buka. 
Diemžēl vergā veidojas ver-
ga dvēsele. Latviešus raksturo 
zema tikumība – dzeršana, zag-
šana, izlaidība. Valda māņticība 
un garīga tumsība. Neskatoties 
uz kristīgās baznīcas 500 gadu 
ilgo klātbūtni, viņi joprojām 
kalpo savām senču neskaitā-
mām dievībām. Latviešu acīs 
kristīgā ticība ir vāciešu ticība, 
tā ir vācu baznīca, un Kristus ir 
vācu Dievs. Latviešiem par Viņu 
un Viņam par latviešiem ir maz 
daļas. Kristus ir svešinieks lat-
viešu gara dzīvei. Gadu simtos 
nostiprinātās netaisnības dēļ 
kalpu tautas acīs viss vāciskais 
ir ļaunums. Kopīgais divām lī-
dzās dzīvojošām kalpu un kun-
gu tautām ir tikai savstarpēja 
nepatika un naids. Nepievilcīgs, 
lai neteiktu, ka bezcerīgs, tautas 
dzīves tēlojums!

Taču Dievs neatstāj savu 
tautu! 1729. gadā Latvijā nonāk 
Kristus evaņģēlijam dedzīgi un 
patiesi kalpi. Tie ir Hernhūtes 
(Saksijā) Brāļu draudzes sūtņi. 
Viņi iepazītas ar zemi, cilvēkiem 
un viņu ticības dzīvi. Atklājumi 
ir bēdīgi, proti, ka latvieši dzī-
vo, neizprotot Dieva pestīšanas 
vēsti. Tiek nolemts, ka jāmeklē 
ceļš, kā latviešus pievest pie Die-

va Dēla – Jēzus Kristus.  Hern-
hūtes brāļi ir vienkārši cilvēki, 
amatnieki, tātad latviešiem tu-
vāki, “pieņemamāki”. Viņi kopā 
ar latviešiem strādā smago 
muižas darbu, mācās latviešu 
valodu, lūdz Dievu atvērt ceļu 
pie latviešu dvēselēm. Pacietī-
gi un pazemīgi viņi stāsta par 
Pestītāja krusta ciešanām un 
mīlestību uz visiem cilvēkiem. 
Šī vēsts atrod ceļu arī uz dažu 
labu vietējā muižnieka sirdi, kas 
tad arī atbalsta Brāļu draudzes 
kalpošanu.

Vārds
Pēc desmit gadiem nāk arī 

augļi. Un patiesībā visa atslēga, 
spēka kodols bija vienā teiku-
mā, vienā domā.

1739. gada Vasaras svētkos 
Valmierā sākās varena atmoda, 
kas īsā laikā izmainīja visu tau-
tu. Laikabiedru liecībās lasām, 
ka, jo „daudzas dvēseles tiek 
modinātas”, ”visa zeme” raud 
par saviem grēkiem, cilvēki cits 
citam lūdz piedošanu, atdod 
nozagtās mantas, mitējas dzer-
šana un izlaidība, apmeklētāju 
trūkuma dēļ slēdz krogus. Ar 
laiku pat jāslēdz cietumi, jo tie 
stāv tukši. Arī bērnu vidū sākās 
atmoda. Latviešu zemnieki pul-
cējās saiešanās, vēlāk arī saieša-
nu namos, un teic Trīsvienīgo 
Dievu.

1742.  gadā izveidojās pir-
mās četras Brāļu draudžu sa-
iešanas  – vēsturē pirmās pašu 
latviešu organizācijas. Tā ir 
dvēseles mošanās ceļam uz pat-
stāvību, brīvību, sadraudzību, 
tuvākmīlestību, bet, galvenais, 
uz  visas svētības avotu  – caur 
Jēzu Kristu uz Visuvareno Die-
vu.

Svētība
Tā sākās Brāļu draudzes ba-

gātā vēsture. Neskatoties uz ne-
mitīgu pretdarbību un pat vajā-
šanām, vairāk nekā simts gadus 
tā bija latviešu galvenā organi-
zācija. Latviešiem Brāļu drau-
dze kļuva ne vien ticības, bet 
visdažādāko dzīves jomu virzī-
tāja un noteicēja. Brāļu draudze 
kļuva par to pamatu, no kura ir 
audzis tas, ko saucam par lat-
visko mentalitāti, identitāti. Sa-
cīsim Brāļu draudzei paldies par 
Dziesmu svētkiem, mūsu ziedu 
mīlestību, kapu svētkiem un jo 
daudzām citām tautas dvēselē 
skaistām lietām. Ar Brāļu drau-
dzi saistās tādi vārdi kā Ķikulis, 
Cimze, brāļi Kaudzītes, Vītols, 
Poruks, Skalbe un daudzi citi 
mums būtiski vārdi. Kā dziļas 
cieņas apliecinājums ir jāsaprot 
fakts, ka līdz Brāļu draudzes lik-
vidēšanai, drīz pēc Otrā pasau-
les kara, tās goda vadītājs bija 
Latvijas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas arhibīskaps. 

Kas bija Brāļu draudzes pa-
nākumu un uzvaras gājuma 
noslēpums?

Jā, protams spēks, kas rakstu-
ro katru atmodu, – grēknožēlas 
un piedošanas piedzīvojums, 
atjaunota ticība un mīlestība, 
Dieva žēlastības un klātbūtnes 
pārliecība. 

Tomēr vienu lietu, kur Brāļu 
draudze rada spēku, gribas uz-
svērt īpaši, un tas ir kopības un 
sadraudzības gars. Kopība vei-
dojās caur un ap Jēzu Kristu. Ar 
patiesu līdzpārdzīvojumu rau-
goties uz Pestītāja vai, kā toreiz 
mēdza teikt, lielā Sāpju Vīra 
netaisnajām ciešanām, latvieši 
tajās saskatīja līdzību ar saviem 
likteņiem. Tādā veidā Kristus 
kļuva par „savējo” it visā, prie-
kos, bēdās.   Pasaules izpratne 
un skaidrā bērna ticība atklājās 
latviešu Brāļu draudzes pirmo 
ziedu laiku  iemīļotākajās dzies-
mās „Nāc, Tu, latvju Pestītājs”, 
“Nāciet kopā, bēdu ļaudis” u.c. 
Viņš kā brālis un draugs ienāca 
latviešu sirdīs, attiecībās vie-
nam ar otru un pasauli.

21. gadsimts

Ko Brāļu draudzes vēsture 
nozīmē un kāda tai ir vieta 
mūsdienu Latvijā.

Pirmkārt, Dievs nekad neko-
pē, Viņš visu dara no jauna. Tas 
nozīmē, ka mums nevajag krist 
valdzinājumā un kaut ko ārē-
ji atdarināt. Tas jau iesākumā 
ir lemts neveiksmei. Vispirms 
mums ir jāmeklē veids, kā pa-
šiem būt Kristus sadraudzībā, 
pēc tam – ceļš, kā tajā   aicināt 
mūsu laikabiedrus. 

Pravietis saka: ”(..) izpētiet, 
kurš senlaikos ir bijis svētības 
un laimes ceļš, tad staigājiet pa 
to un jūs atradīsiet mieru savai 
dvēselei.” (Jer.6;16).   Pasaule 
mainās, attīstās, bet cilvēka dvē-
sele nemainās. Ko cilvēka sirds 
alka pirms tūkstoš un simts ga-
diem, to tā vēlas tagad – sirsnī-
bu, mīlestību un sadraudzību. 

Jā, mums ir sava valsts, un 
tas ir brīnišķīgi. Bet šajā zemē 
ir daudz nelaimīgu, izmisušu 
un vientuļu dvēseļu, daudz iz-
misuma un asaru. Naudas vara 
dzīvi tā veido, ka tā paliek ar-
vien „šaurāka”, pieaug cilvēku 
aizņemtība un vientulība. Kā 
atbildēt pasaules garam, kā pa-
sargāt dvēseli? Cilvēku dvēseles 
ir izslāpušas pēc mīlestības un 
miera.

Ko darīt?
Sekot Svēto Rakstu aicināju-

mam un meklēt svētības ceļu, 
kādu mūsu senči ir gājuši. Tad 
pašiem pa to staigāt. Šis ceļš ir 
sirsnībā un mīlestībā ejams, no 
sirds uz sirdi. Dieva mīlestības 
vārdā nāciet kopā divi, trīs vai 
kuplākā pulkā un piedzīvojiet, 
ka Dieva dēls būs kopā ar jums. 
Nāciet droši, skaidrām sirdīm, 
nāciet, kad esat noskumuši un 
bēdīgi – galvenais kopā ir būt. 
Kaut reizi pāris nedēļās kopā la-
siet Bībeli, lūdziet Dievu, dzie-

diet dziesmas, izrunājieties par 
savu garīgo pieredzi, baudiet 
sadraudzības mielastu un ap-
runājieties vienkārši par dzīvi. 
Galvenais – kopā! Kristus vār-
dā, kopā! 

Paldies Dievam, ka Viņš Lat-
vijas laukos, cilvēku sirdīs at-
kal ir vēris un atjauno  svētības 
ceļu, kas caur Kristus vārdu ved 
vienu cilvēka sirdi pie otra cilvē-
ka. Neatkarīgi no pasaulīga stā-
vokļa vai draudzes piederības 
cilvēki vienojas sadraudzībā, 
kurā visi ir līdzīgi. Tur valda la-
bestības un izpalīdzības gars, ja 
kādam ir grūtības, cenšas palī-
dzēt gan ar stiprinājuma vārdu, 
gan pie iespējas arī praktiski. 
Ir vairākas vietas, galvenokārt 
Vid zemes lauku novados, kur 
cilvēki pulcējas, lai, kopā esot, 
būtu kopā ar Kristu. Palaikam 
notiek lielākas saiešanas, kur 
brāļi un māsas pulcējas pār no-
vadiem. 

Lai vairotu savu pulku, šiem 
brāļiem un māsām nav vajadzīgs 
pasaulīgs troksnis vai aģitācija, 

nav arī tādas rocības un iespēju. 
Toties viņiem ir pārliecība, ka 
vispirms tas ir Svētā Gara darbs, 
nevis kāds cilvēku projekts, kas 
aicina kopā, vieno un veido sa-
draudzību. Sadraudzībā viņi 
mācās savstarpēju cieņu, mīles-
tību uz tuvāko un Dievu. Vārdu 
sakot, veidot normālas attiecī-
bas, kurās būtu Kristus, un kā-
das Dievs grib redzēt pie saviem 
bērniem kristīgā draudzē.

Es ticu, ka tagad ir Dieva 
žēlastības laiks. Daudzas laika-
biedru dvēseles ir tuvu Dievam. 
Cilvēki alkst pēc Viņa mūžīgās 
mīlestības vēsts, jo negrib sevi 
pavisam pazaudēt pieaugošā 
pasaules burzmā, nevērībā un 
ļaunumā.

Mums jātiek mīlētiem un pa-
šiem jāmīl. Lai šī svētība, mīļais 
lasītāj, pieaug tavā un tavas tau-
tas dzīvē! Lai tā ir Dievam par 
godu, pašiem par prieku un pa-
saulei par liecību!

Mūsu Kunga sadraudzība un 
žēlastība lai ir ar jums visiem!

Brāļu draudzes nozīme

5. septembrī Kocēnu novadā, 
Dikļu pilī norisinājās 9. Eiro-
pas Zaļo ceļu balvas pasnieg-
šanas ceremonija (European 
Greenways Association). Šogad 
gods organizēt šo pasākumu 
bija Latvijai, Vidzemes Tūrisma 
asociācijai un Latvijas Zaļo ceļu 
asociācijai (Latvian Greenways 
Association). Katru otro gadu 
Eiropas Zaļo ceļu asociācija ap-
balvo labākos zaļos ceļus, kas 
divu gadu laikā sevi ir pierādī-
juši kā inovatīvus maršrutus, kā 
arī ir izveidojuši kvalitatīvu tū-
risma produktu.  Eiropas Zaļo 
ceļu asociācijas galveno apbal-
voju saņēma Igaunijas-Latvijas 
programmas “Zaļais dzelzceļš” 
projekts, ko vadīja Vidzemes 
Tūrisma asociācija un Amatas 
novada pašvaldība bija viens no 
partneriem. Savā teritorijā sa-
kārtojām un nomarķējām bijušā 
dzelzceļa Ieriķi–Gulbene pos-
mu sākot no Melturu stacijas.

5. septembrī norisinājās arī 
konference, kurā tika pārrunā-
ta zaļo ceļu nozīmība tūrisma 
produkta veidošanā. Tika pre-
zentēti labākie piemēri no Spā-
nijas, Beļģijas, Itālijas, Čehijas, 
Portugāles kā arī, protams, Es-

tonia - Latvia Programme pro-
jekta “Zaļais dzelzceļš” paveik-
tais. Apbalvošanas ceremonijā 
piedalījās arī satiksmes ministrs 
Tālis Linkaits, tieslietu ministrs, 
Latvijas Zaļo ceļu asociācijas 
prezidents Jānis Bordāns un 
LIAA Tūrisma departamenta 
vadītāja Inese Šīrava.

Tomēr neapstāsimies pie pa-
veiktā un turpināsim attīstīt za-
ļos ceļus! 

Amatas novada pašvaldība 
plāno izveidot zaļā ceļa savie-
nojumu no Melturiem līdz Ie-
riķiem, kā arī šovasar iegādājās 
Drabešu pagasta “Ieriķu staci-
jas” ēku, kas piederēja valsts ak-
ciju sabiedrībai “Latvijas dzelz-
ceļš”.  Apmeklētājiem skaistā 
ēka ir slēgta un nu jau krietnu 
laiku nepilda stacijas funkcijas. 
Ēka iegādāta ar mērķi turpināt 
attīstīt Zaļos dzelzceļus, tā kal-
pos kā Amatas novada Zaļā ceļa 
maršruta Ieriķi–Gulbene sāku-
ma punkts un vizītkarte. 

Projekts „Zaļie dzelzceļi” tiek 
īstenots un līdzfinansēts Igau-
nijas-Latvijas pārrobežu prog-
rammā.

Projekts 
“Zaļais dzelzceļš” gūst 
starptautisku atzinību
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Edgars Žīgurs (mag.hist.), 
Apsekošanas ekspedīciju īstenotājs

Mums katram ir sava dzīves vieta 
(telpa) – saimniecība, māja, dzīvoklis, 
istaba, un katram tajā ir sava kārtība, 
sev tuvās lietas, atmiņas... Līdzīgi ir ar 
plašāku teritoriju, kuru mūsdienās va-
ram saukt par pagastu, novadu un, vēl 
tālāk skatoties, valsti. Arī tā ir mūsu 
dzīves telpa, arī tajā ir gadu simtos vei-
dojusies sava kārtība, atmiņas, mums 
tuvas, bet itin bieži arī neapzinātas vai 
aizmirstas lietas. Jo vairāk mēs ieklau-
sāmies un zinām par tuvāku vai tālāku 
apkārtni, jo vairāk mēs to saprotam – 
tātad arī iemīlam, izturamies pret to 
saudzīgi un ar cieņu.

Manuprāt, iepriekš minētie apsvē-
rumi, kā arī Melānijas Vanagas savulaik 
paveiktais ir tie iemesli, kāpēc jau divas 
vasaras (2018.–2019.) Amatas novada 
Melānijas Vanagas muzeja vadība orga-
nizē un aktualizē kultūrvēsturiskā man-
tojuma apzināšanu Amatas pagastā. 

Pagājušajā vasarā (2018.) galvenais 
mantojuma apzināšanas akcents tika 
likts uz vecsaimniecību arhitektūras 
elementu fiksēšanu un Amatas pagas-
tam raksturīgāko vēsturisko celtnie-
cības tradīciju apkopošanu. Līdztekus 

objektu lokalizēšana, ja vajadzīgs, mē-
rīšana, fotografēšana, GPS koordinātu 
noteikšana;

•	 ekspedīciju	 laikā	 iegūto	materiālu	
apstrāde – interviju pārrakstīšana, fo-
togrāfiju apstrāde, aprakstu veidošana 
par attiecīgajiem kultūrvēsturiskajiem 
objektiem;

•	 ekspedīciju	 materiālu	 publicēša
na – interneta vietnes vai laikraksti.

2018./2019.  g. Amatas pagasta ap-
sekošanas ekspedīcijas rezultāti ie-
spēju robežās apstrādāti, tiek nodoti 
tālāk Melānijas Vanagas muzeja un tā 
apmeklētāju rīcībā. Savukārt publikā-
cijas pakāpeniski tiek veiktas interneta 
vietnē www.historia.lv, kurā ir izveido-
ta Melānijas Vanagas muzejam veltīta 
sadaļa, un no tās iespējams aplūkot un 
izmantot publicētos materiālus.

Interneta vietnē www.historia.lv 
2018./2019.  gada Amatas pagasta ek-
spedīciju publicēto ma teriālu sadaļas 
adrese: https://www.historia.lv/orga-
nizacija/melanijas-vanagas-muzejs.

Saku paldies par ieinteresētību un 
atsaucību Amatas novada pašvaldībai, 
Melānijas Vanagas muzeja vadītājai In-
grīdai Lācei un visiem pagasta iedzīvo-
tājiem.

jūgbaļķis, kas ir pamatā lielai 
daļai ezerpils ēku sienu kons-
trukcijai, un citas. Par dzīvi eze-
ra tuvumā stāsta saglabājušās 
vienkoča laivas paliekas. Daži 
no baļķiem rāda arī pētniecī-
bas procesu, jo tie izmantoti 
dendrohronoloģisko paraugu 
ņemšanai.

LVM un Amatas novada 
pašvaldība ir noslēgusi memo-
randu par sadarbību Āraišu 
arheoloģiskā parka vēsturiskās 
ekspozīcijas attīstīšanā, kas 
veicinās sabiedrībā izpratni 
par koksni kā atjaunojamu un 
vietējās izcelsmes materiālu un 
koksnes izmantošanas vēsturi 
Latvijā un Ziemeļaustrumei-
ropā. Šīs sadarbības ietvaros 
jau ir atjaunota Āraišu ezerpils 
ekspozīcija, kā arī turpmāk tiks 
veidoti bērnu un jauniešu izglī-
tības projekti.

2019. gada maijā Āraišu ar-
heoloģiskajā parkā tika atklāts 
LVM informācijas stends – 
koksnes kubikmetrs, kas glabā 
tonnu ogļskābās gāzes, ko koks 
augot ir savācis no atmosfēras.

Āraišu ezerpils ir vienīgā 
9.–10. gadsimta nocietinātas 
dzīvesvietas rekonstrukcija Zie-
meļaustrumeiropā. Parks izce-
ļas ar unikāliem arheoloģiskiem 
atradumiem, rekonstrukcijas 
at rašanos oriģinālā vidē un Vid-
zemei raksturīgo, labi saglabā-

jušos kultūrvēsturisko ainavu, 
kas pozitīvi kontrastē ar mūs-
dienu straujo dzīves vidi.

Jaunais apmeklētāju centrs 
uzcelts ar Amatas novada 
gādī bu, īstenojot ES projektu 
“Kultūra, vēsture, arhitektū-
ra Gaujas un laika lokos”. Šis ir 

Turpinājums no 1. lpp.

“Jaunajā apmeklētāju centrā 
koka apbūves vēstures atklājēji 
aicināti viegli saprotamā un uz-
skatāmā viedā iepazīt koksnes 
plašās izmantošanas iespējas, 
izprast Latvijas meža nozares 
attīstību un skatīt mūsdienu zi-
nātnes sasniegumus koka būv-
niecībā. LVM vēstniecībai ir 
gods jaunajā, no koka darinātajā 
Āraišu apmeklētāju centrā sa-
gaidīt viesus un stāstīt par mežu 
kā atjaunojamu dabas resursu, 
kas sniedz ne vien darbavietas 
Latvijas reģionos, bet arī nodro-
šina tautsaimniecības vajadzī-
bas un piedāvā reālu risinājumu 
klimata pārmaiņu novēršanā. 
Stādot mežu, kopjot to un pēc 
tam ikdienā izmantojot koksnes 
produktus, ikviens var mazināt 
klimata pārmaiņas izraisošo 
izmešu daudzumu atmosfērā,” 
skaidro LVM Komunikācijas 
daļas vadītājs Tomass Kotovičs. 

Īslaicīgajā izstādē līdzās nu-
pat nocirstiem kokiem ir redza-
mi tādi, kuru vecums mērāms 
vairāk nekā 1000 gados. Tie ir 
Āraišu ezerpils izrakumos at-
rastie un saglabātie koki, kas 
beidzot atgriezušies “mājās” no 
pagaidu glabāšanas vietām tur-
pat 50 gadu garumā. Tās ir lie-
cības par ezerpils būvēm. Starp 
tām viena no svarīgākajām – 

Āraišu arheoloģiskajā parkā durvis ver jaunais 
apmeklētāju centrs

Zigrīda Apala un Sanda Salmiņa pēta tūkstošgadīgos kokus, ko rādīt izstādē. Foto: Jolanta Sausiņa

pirmais realizētais apmeklētāju 
centrs parka pastāvēšanas vēs-
turē. Tajā pēc pilnīgas atvērša-
nas 2020. gada pavasarī viesiem 
būs iespēja iepazīties ar ezerpils 
vēsturi, senajiem latgaļiem, iz-
zināt ezerpils rekonstrukcijas 
gaitu, uzzināt par Āraišu lomu 

pasaules kartē. Apmeklētāju 
centrā atradīsies arī Amatas no-
vada tūrisma punkts, piedāvājot 
iespēju uzzināt par visa novada 
un kaimiņnovadu, tāpat arī Lat-
vijas tūrisma iespējām. Te būs 
arī īpaša velotūristu un kafijas 
pietura. 

tika apzinātas arī citas vecsaimniecību 
tuvumā esošas kultūrvēsturiskas vie-
tas – dižkoki, arheoloģiskie objekti, 
vietvārdi, nostāsti u.c. 

Šovasar kultūrvēsturiskais manto-
jums tika apzināts, galvenokārt vadoties 
no tās informācijas, ko sniedz dažādu 
gadsimtu kartes. Protams, līdztekus 
tika turpināta iedzīvotāju intervēšana 
un pagasta teritorijas apsekošana. Se-
nākās kartes, kas satur visai daudz in-
formācijas par pagasta saimniecībām, 
to robežām, vietvārdiem un atsevišķiem 
arheoloģiskiem objektiem, ir 17. gs. (t.s. 
“zviedru”) kartes. Tāpat tika pievērsta 
uzmanība 19. gs. beigu Krievijas impē-
rijas verstes kartēm, kā arī jau 20. gs. ot-
rajā pusē M. Vanagas pārzīmētajām un 
zīmētajām kartēm.

Apzināšanas ekspedīcijas darbs sa-
stāv no vairākiem posmiem:

•	 vēstures	avotu	un	literatūras	apzi-
nāšana – materiālu par pagasta terito-
riju apzināšana, digitalizēšana arhīvos, 
bibliotēkās, muzejos;

•	 vēstures	avotu	un	literatūras	izvēr-
tēšana, analizēšana – tiek atlasīta infor-
mācija par ekspedīciju laikā apsekoja-
majām teritorijām un objektiem;

•	 apzināšanas	 ekspedīcijas	 –	 iedzī-
votāju intervēšana, kultūrvēsturisko 

Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana 
Amatas pagastā Aicinām 

uzdrošināties!
Integrētās komunikācijas un mā-

cību aktivitātes programmā “Mana 
Latvija.lv. dari digitāli” no šī gada 
30. septembra līdz 4. oktobrim notiks 
ikgadējā  akcija “Dienas bez rindām”. 

Akcijas mērķis ir iedrošināt sa-
biedrību aktīvāk izmantot e-pakal-
pojums. Dalību šajā akcijā ir pieteicis 
arī Valsts un pašvaldību vienotais 
apkalpošanas centrs Nītaurē un Nī-
taures pagasta bibliotēka. Šogad tiks 
piedāvāta  arī iespēja piedalīties ano-
nīmā viktorīnā par e-pakalpojumiem 
un digitālajām iespējām. Akcija “Die-
nas bez rindām” tiek rīkota jau piekto 
gadu. Gaidīsim interesentus! Priecā-
simies, ja pēc šīs nedēļas mūsu nova-
dā būs kāds iedzīvotājs, kas turpmāk 
arvien drošāk izmantos valsts un 
pašvaldību iestāžu piedāvātās iespē-
jas!

Aicina 
Inese Varekoja,  Nītaures 

apkalpošanas centra speciāliste 
un Maira Prikule, Nītaures 

bibliotēkas vadītāja 

http://www.historia.lv/
http://www.historia.lv/
https://www.historia.lv/organizacija/melanijas-vanagas-muzejs
https://www.historia.lv/organizacija/melanijas-vanagas-muzejs
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Daiga Šveide,
projekta koordinatore, skolotāja

Septembra pirmā nedēļa 
Amatas novada Skujenes pa-
matskolā tika aizvadīta sprai-
gā, bet radošā gaisotnē kopā 
ar jauniegūtajiem draugiem no 
Kasseboelle pamatskolas (Dā-
nija) un FO-Sankta Frans skolas 
(Fēru salas) NORDPLUS Junior 
projektā “Crossing Borders 
With Tales”.

Projekta mērķis ir veici-
nāt lasītprasmi skolēnu vidū, 
pedagogiem dalīties pieredzē 
par inovatīvām metodēm, kas 
veicina lasītprasmi, un sekmēt 
šo metožu integrēšanu part-
nerskolu mācību procesā, kā 
arī motivēt pamatskolas sko-
lēnus lasīt ne tikai skolas mā-
cību programmu ietvaros, bet 
arī mājās, izvēloties lasīšanu kā 
vienu no brīvā laika pavadīša-
nas veidiem.

Projekta pirmajā klātienes 
tikšanās reizē piedalījās 42 sko-
lēni un četri skolotāji no Dāni-
jas un no Fēru salām, kā arī sko-
lēni un skolotāji no Skujenes 
pamatskolas. Jau augustā tika 
sākts veidot tikšanās program-
mu, plānotas aktivitātēs, kurās 
viesi vairāk iepazītu latviešu 

kultūru, literatūru un tradīci-
jas. Izveidojām darba grupu 
no skolēniem, kuriem ir labas 
zināšanas angļu valodā, lai viņi 
varētu iesaistīties aktivitātēs un 
komunicētu ar partnervalstu 
skolēniem.

Pirmajā skolas dienā 2.  sep-
tembrī ciemiņi tika sagaidīti 
Skujenes pamatskolā. Viesiem 
bija iespēja piedalīties Zinību 
dienas svētku pasākumā, iepa-
zīt Amatas novada pašvaldības 
Tūrisma attīstības un sabiedris-
ko attiecību nodaļas vadītājas 
Evas Koljeras prezentāciju, kā 
arī aktīvi darboties iepazīšanās 
aktivitātēs skolotājas Ilonas So-
pules Žēperes vadībā. Pēcpus-
dienā devāmies Gaujas sāku-
ma meklējumos, līdz nonācām 
Elkas kalna virsotnē, kur mūs, 
nogurušos gājējus, sagaidīja 
Elkas kalna saimniecības sarū-
pēts cienasts – bērzu sulas un 
citi lauku gardumi.

Otrajā dienā devāmies uz 
Latvijas Nacionālo bibliotēku. 
Gidu pavadībā mēs iepazinām 
bibliotēkas ēku, apmeklējām 
lasītavas un izstādes, apskatī-
jām arī Dainu skapi – pasaules 
mēroga kultūras vērtību, kas ie-
kļauta UNESCO programmas 
“Pasaules atmiņa” reģistrā. Aiz-

raujošs turpinājums bija foto 
orientēšanās spēle bibliotēkas 
ēkā. Skolēnu grupām, veicot 
uzdevumus, bija jāatrod bib-
liotēkas krājumu materiāli, bib-
liotēkas ievērojamākās vietas, 
stendi un jānofotografējas pie 
tiem. Noslēgumā skolēni pre-
zentēja paveikto. Dienas otrā 
puse tika pavadīta Vecrīgā, kur, 
orientējoties pēc kartes, bija jā-
atrod un jāiepazīst ievērojamā-
kās vietas Vecrīgā.

Trešajā dienā devāmies uz 
“Brakiem”. Ciemiņi iepazina 
Rūdolfa Blaumaņa memoriālo 
muzeju, izstaigāja dabas takas. 
Ielūkojoties grāmatas „Velniņi” 
lappusēs un iejūtoties pasakas 
tēlu lomās, tika izspēlēti velni-
ņu nedarbi. Tulku pienākumus 
nodarbībās muzejā veica sko-
lēni Gustavs, Anna, Linda un 
Normunds. Ciemiņiem, īpaši 
fēriešiem (Fēru salās koki ir ne-
lieli, visi cilvēku stādīti) neaiz-
mirstamas bija sportiskās ak-
tivitātes augstu koku galotnēs 
“Braku” piedzīvojumu parkā. 
Pēcpusdiena pabijām Jumurdā, 
“Sniķeru” saimniecībā, klauso-
ties saimnieces stāstu par kazu 
ikdienu un sadzīvi, samīļojot un 
pabarojot kaziņas, cienājoties 
ar kazu sieru.

Ar pasakām pār robežām

Zane Pīpkalēja,
Amatas novada projektu 
vadītāja

Amatas novada pašvaldība 
šobrīd īsteno apjomīgu projek-
tu Drabešu Jaunās pamatsko-

las ēkā Līvos, kurā tiek veikti 
ne tikai siltināšanas darbi, bet 
arī iekštelpu atjaunošana un 
inženiertīklu pārbūve. Tā kā 
būvniecība sākās jau laikus – 
pavasarī, tad vasaras sezonā ir 
pabeigti siltināšanas darbi, un 

Vecāki iepazīstas ar līdz šim paveiktajiem darbiem Drabešu 
Jaunās pamatskolas ēkā Līvos

Pēdējā tikšanās diena tika 
pavadīta Skujenes pamatskolā. 
Rīts sākās angļu valodas kabi-
netā, kur skolēni interaktīvā 
veidā guva zināšanas par pa-
sakām, to veidiem un izcelsmi, 
kam sekoja praktiskais darbs, 
iepazīstot Annas Brigaderes 
pa saku par Sprīdīti, kam seko-
ja skolotājas Valdas Miķelsones 
vadībā sagatavotais koncert-
uzvedums, kur pasakas ainas 
mijās ar dziesmām un dejām. 
Pēcpusdiena aizritēja spraigās 
sporta aktivitātēs. Sporta sko-
lotāja Agita Pļešakova kopā ar 
vecāko klašu skolēniem un sko-
lotājiem izveidoja pieturvietas 
ar dažādiem uzdevumiem, ku-
rus veica jauktās trīs valstu sko-
lēnu komandas. Kamēr skolēni 
piedalījās sportiskās aktivitātēs, 
viesu skolotāju grupa iepazinās 
ar logopēdes Arnitas Rēdma-
nes darba pieredzi pirmsskolā 
un pamatskolā. Skolotāji dalī-
jās pieredzē par lasītprasmes 
veicināšanu skolā un atbalsta 
pasākumiem skolēniem, kam 
nepieciešama palīdzība. Tikša-
nās noslēdzās ar latviešu tra-
dicionālo danču vakaru. Folk-
loras kopas “Ore” muzicēšana 
neatstāja vienaldzīgi sēžot malā 
nevienu, aizraujot līdzi gan lie-

lus, gan mazus dancotgribētā-
jus. Starp latvju dančiem tika 
izdejota arī fēriešu tradicionālā 
ķēžu deja Fēru salu viesu ska-
nīgā senās balādes dziedājuma 
pavadījumā. Deju starplaikā 
spēkus atgūt varēja pie projektā 
iesaistīto Skujenes skolas skolē-
nu vecāku kopīgi sarūpētā va-
kariņu galda.

Noslēdzies interesantu pie-
dzīvojumu un atklājumu pilns 
projekta pirmais posms. Izvei-
dotas draudzības saites skolēnu 
starpā, praktiskā ceļā apgūtas 
nepieciešamās prasmes komu-
nikācijā, plānošanā un orga-
nizēšanā. Lielu paldies sakām 
skolēniem un viņu vecākiem 
par aktīvo dalību un atsaucību 
projektā, Skujenes pamatskolas 
skolotājiem un visiem, kas palī-
dzēja šo nedēļu padarīt aizrau-
jošu un atmiņām bagātu! Nāka-
mā tikšanās būs marta sākumā 
Dānijā. Turp dosies ne mazāk 
kā četrpadsmit mūsu skolas 
skolēni un divi skolotāji.

šobrīd tiek veikta iekštelpu at-
jaunošana un inženiertīklu pār-
būve. Projekta rezultātā taps 
energoefektīva un mūsdienīga 
izglītības iestāde.

Tā kā ēkas pārbūves darbi vēl 
turpinās, Amatas novada paš-

valdība un Drabešu Jaunās pa-
matskolas kolektīvs 31. augustā 
aicināja pirmsskolas izglītības 
iestādes vecākus uz neformālu 
tikšanos – Pankūku brokastīm, 
lai sniegtu plašāku informāciju 
par būvdarbu norisi un to plā-
noto noslēguma termiņu, kā arī 
tikšanās laikā vecāki varēja ap-
skatīt jau pārbūvētās telpas.

Tikšanās laikā Amatas nova-
da pašvaldība informēja, ka līdz 
būvniecības darbu noslēgu-
mam nodrošinās pirmsskolas 
izglītības pakalpojumu citās iz-
glītības iestādēs, vienlaikus no-
drošinot arī transportu un bēr-
nu drošu nokļūšanu uz citām 
pirmsskolas izglītības iestādēm.

Drabešu Jaunās pamatskolas 
ēka Līvos tiek pārbūvēta pro-
jektā „Energoefektivitātes pa -
augstināšana Amatas novada 
pašvaldības ēkā – Drabešu sā-
kumskolā (Drabešu Jaunajā pa-
matskolā)” un tā plānotās kopē-

jās izmaksas ir 825 477,13 EUR, 
no tām projekta attiecināmās 
izmaksas ir 514  409,59 EUR, 
tai skaitā ERAF finansējums 
187 000 EUR un valsts budžeta 
līdzfinansējums 81 855,43 EUR.

Projekts „Energoefektivitātes 
paaugstināšana Amatas novada 
pašvaldības ēkā – Drabešu sā-
kumskolā (Drabešu Jaunajā pa-
matskolā)” tiek realizēts darbī-
bas programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā 
atbalsta mērķa “Atbilstoši paš-
valdības integrētajām attīstības 
programmām sekmēt ener-
goefektivitātes paaugstināšanu 
un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu pašval dību ēkās” 
otrajā projektu iesniegumu at-
lases kārtā „Energoefektivitātes 
paaugstināšana un at jaunojamo 
energoresursu izmantošana ār-
pus nacionālas nozīmes attīstī-
bas centru pašvaldībās”.
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Dina Ivanova, 
projekta koordinatore, un 
projekta komanda

Šīs vasaras jūlija izskaņā 
Nītaurē atklājām jaunu brīvā 
laika pavadīšanas iespēju – iz-
laušanās spēli “Latvija”. Spēles 
pamatā ir komandas vēlme ļau-
ties piedzīvojumam, gūt azartu 
un prieku, kā arī iepazīt Latviju 
citādāk – caur vēstures faktiem, 
caur Latvijas vērtībām, iepazīs-
tot kultūru, notikumus, perso-
nības. Lai piedalītos spēlē, nav 
nepieciešamas iepriekšējas zi-
nāšanas par Latviju, jo visas at-
bildes uz uzdevumiem ir telpā. 

Atsauksmes no komandām, 
kas spēli apmeklēja augustā, 
ir šādas: “Spēle ir super! Mēs 
lieliski pavadījām laiku!”, “Tas 
bija vērtīgs piedzīvojums, kurā 
katram no komandas bija sava 
loma. Mums patika”, “Spēle bija 
kaitinoši jautra, jo lielā koman-
dā nemaz nav viegli vienoties”, 
“Spēle uzsita asinis. Īpaši laika 
ierobežojums”, “Neticami, ka 
laukos ko šādu var īstenot un 
vēl piedāvāt bezmaksas. Bija 
kvalitatīvi un interesenti”, “Vēr-
tīgi, ka spēli varam spēlēt visa 
ģimene – gan mazie, gan pieau-
gušie”, “Pirmo reizi, ko šādu da-
rījām. Un bija forši. Paldies arī 
par pārsteigumu beigās”. 

Spēle izveidota biedrības 

“Nītaureņi” telpās Nītaures kul-
tūras namā. Spēlē var piedalī-
ties no divi līdz četri dalībnieki. 
Spēles norise balstās noteiktā 
uzdevumu apjomā, kuri ko-
mandai jāveic spēles telpā. Ad-
renalīnu spēlei dod laika limits, 
jo uzdevumi jāizpilda noteiktā 
laikā – 60 minūtēs, lai izkļūtu 
no spēles telpas. Ja tas neiz-
dodas, spēle beigsies, un pēc 
noteikta laika, kad spēles uzde-
vumi pamainīsies, varēs ļauties 
spēles priekam atkārtoti. Sāku-
mā komanda tiks iepazīstināta 

Iespējas Amatas novada jauniešiem 

Dina Ivanova, 
projekta koordinatore, un 
projekta komanda

Biedrībai “Nītaureņi” šī va-
sara bijusi viena no darbīgā-
kajām pēdējo gadu laikā. Par 
to, ka varam darboties, esam 
pateicīgi projektu finansētā-
jiem  – Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūrai, Valsts 
kultūrkapitāla fondam un Ama-
tas novada pašvaldībai. Paldies 
visiem biedrības ziedotājiem! 
Esam ļoti priecīgi un vēlamies 
dalīties iespaidos par paveik-
to ar jums, izdevuma “Amatas 
Vēstis” lasītājiem. 

Šovasar lielo “Nītaureņu” 
aktivitāšu telti esam vairākkārt 

cēluši ne tikai Nītaurē. Viesojā-
mies arī Ģikšos, Skujenē, Līvos 
un pēc īpaša uzaicinājuma arī 
Līgatnē. Esam iepazinušies ar 
dažādiem cilvēkiem, esam uz-
klausījuši idejas un redzējuši, ka 
vasaras brīvais laiks tiek lietde-
rīgi izmantots. Bērni un jaunieši 
ir priecīgi par iespēju darboties 
un iegūt saldās pārsteiguma 
balviņas, kā arī pārsteigti par 
to, cik interesantas var būt āra 
spēles. Vecāki lielākoties ir pa-
teicīgi, ka bērni un jaunieši bez 
viedtālruņu spēlēšanas spēj vēl 
darīt arī ko citu. 

Aktivitātes novada pagas-
tos, notikumos, kuros pulcējas 
jaunieši, izvērtās par jautru un 
vērtīgu kopābūšanu. Spēlējot 

spēles, organizējot dažādus 
sportiskus un atjautīgus uzde-
vumus, izmantojam laiku, lai 
diskutētu un domātu par iespē-
jām, kuras jaunieši un citi inte-
resanti vēl vēlētos piedzīvot, kā 
arī par to, kas nepieciešams, lai 
to izdarītu. Spēle ir labs veids, 
kā atraisīties un varbūt pat uzti-
cēties jauniem cilvēkiem, tāpēc 
mēs turpināsim domāt, veidot 
un attīstīt mācīšanos un iepazī-
šanos caur spēlēm. 

“Nītaureņu” aktivitāšu telts 
piedāvājums ir ļoti plašs: tā ir 
iespēja uzspēlēt tradicionālas 
un netradicionālas āra spēles, kā 
arī tā ir iespēja pašam kombinēt 
spēles, kuras pēc tam var uz-
spēlēt kopā ar draugiem. Tāpat 

Aicinām ļauties izlaušanās spēlei

telts piedāvā radošu un atrak-
tīvu darbošanos, veidojot jau-
nas spēles. Organizācijas spēļu 
kolekcija visu laiku paplašinās. 
Aizraujošas vienmēr izvēršas 
sarunas par to, kāpēc darboja-
mies laukos, kāpēc jauniešus ai-
cinām kļūt par aktīviem vietējās 
kopienas dalībniekiem, kāpēc 
brīvo laiku pavadām, piedāvā-
jot iespējas citiem un daloties 
pieredzē. Īsumā – tas ir mūsu 
aicinājums un iespēja dalīties 
idejām par labāku Latviju! 

Īpaši priecīgi esam par jauno 
brīvā laika pavadīšanas veidu – 
zvaigžņu un citu debess objektu 
vērošanu. Šo aktivitāti centīsi-
mies attīstīt un pilnveidot kopā 
ar astronomijas interesentiem. 
Savu iespēju robežās mēģinā-
sim nodrošināt interesantāko 
debess spīdekļu novērojumus, 
neraugoties, ka biežāk vēroju-
mi veicami tieši nakts stundās. 
Šāda jauna pieredze palīdz uz 
sevi paskatīties no distances un 
ļauj novērtēt to, cik skaistā un 
brīnumainā pasaulē dzīvojam.

Projekts “Iespējas Amatas 
novada jauniešiem” tuvojas 
noslēgumam. Tas ļāvis biedrī-
bai “Nītaureņi” iepazīt un at-
tīstīt mobilā darba ar jaunatni 
metodes, tādējādi attīstot darba 
ar jaunatni sistēmu Amatas no-
vadā. Mēs kā biedrība ceram, 
ka pašvaldība mūsu idejas pār-
ņems un pēc projekta turpinās 
kvalitatīvi plānot darba ar jau-
natni veikšanu novadā caur mo-
bilā jaunatnes darba metodēm. 

Katrs projekts biedrībai pa-
līdz attīstīties. Mūsu gadījumā 
šis projekts palīdzējis radīt jau-
nas idejas un ļauj rakstīt jaunus 
projektus, lai turpinātu iesākto. 

“Nītaureņi” darbojas, jo vē-
lamies veidot stipru vietējo 

kopienu, kurā labu ideju vārdā 
spējam sadarboties. Ļoti sva-
rīgi, mūsuprāt, ir nodrošināt 
drošu vidi, kur jaunieši, bērni 
un citi sabiedrības pārstāvji va-
rētu satikties un aprunāties par 
to, kas notiek apkārt. “Nītau-
reņi” ar savu darbošanos šādu 
vidi cenšas radīt, un šajā vasarā 
centāmies to nodrošināt arī ār-
pus mūsu ierastās vides, kas bija 
gan izaicinājums, gan jauna un 
vērtīga pieredze. 

Nītaureņi piedāvā iespējas 
līdzdarboties. Biedrība ir vietē-
jās kopienas resursu centrs bēr-
nu, jauniešu un citu interesentu 
ideju realizēšanai. Mums ir viss 
nepieciešamais, lai palīdzētu 
realizēt mazas idejas un arī lie-
lus sapņus! Vajag tik sazināties, 
satikties un darīt! Mums ir nozī-
mīgi, ka ar savu darbošanos mēs 
spētu atrast un motivēt kaut da-
žus aktīvus jauniešus, kuri būtu 
gatavi regulāri iesaistīties vietē-
jās kopienas sabiedriskās dzīves 
organizēšanā, radītu idejas un 
projektus, veiktu brīvprātīgo 
darbu, kā rezultātā vietējā ko-
piena varētu turpināt augt un 
attīstīties. 

Visiem skolu jauniešiem vē-
lam rast prieku par iegūtajām 
zināšanām un prasmēm, ko 
skola piedāvā! Un vēlam būt 
aktīviem skolēnu pašpārvaldēs, 
aizstāvot savas un citu skolēnu 
intereses un organizējot lietde-
rīgām aktivitātēm bagātu ār-
pusskolas dzīvi! 

Šis raksts tapis projektā “Ie-
spējas Amatas novada jaunie-
šiem”. Projekts īstenots Izglī-
tības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts prog-
rammas 2018. gadam valsts bu-
džeta finansējuma ietvaros.

ar spēles noteikumiem.
Pieteikties spēlei var, raks-

tot e-pastu info@nitaureni.lv 
vai rakstot mūsu lapā Facebook 
portālā. Uzsākoties jaunajam 
mācību gadam, skolēnu ko-
mandām esam sagādājuši īpa-
šus uzdevumus un pārsteigu-
mus!

Projekts “Izzināšanas istaba 
“Latvija” Nītaurē” ir viena no 
Latvijas valsts simtgades svinību 
norisēm, kuru realizējam Valsts 
kultūrkapitāla fonda mērķprog-
rammā „Latvijai – 100”.

mailto:info@nitaureni.lv
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Ēriks Bauers, 
sporta koordinators 
un metodiķis

24. augustā Līvos norisinājās 
tradicionālie un lielākie sporta 
svētki Amatas novadā, kas pul-
cē sportistus ne tikai no novada, 

bet arī ģimenes ar bērniem no 
citiem reģioniem. Dalībniekiem 
bija iespēja izmēģināt spēkus 
pludmales volejbolā, florbolā 3 
pret 3, atlētiskajā vingrošanā, 
dambretē. Visas dienas garumā 
bija arī sagatavoti dažādi intere-
santi uzdevumi – loka šaušana, 

Aizvadīti Amatas novada sporta un atpūtas svētki Līvos

labirints, lodes grūšana u.c. ak-
tivitātes.

Pašiem mazākajiem svētku 
apmeklētājiem bija iespēja ga-
tavot gaisa pūķus, izjāt ar po-
nijiem vai darboties jauniešu 
organizācijas teltī “Nītaureņi”. 

Šogad organizatori ierasto 

Dace Lāce,
Ģikšu bibliotekāre, gide

Pārgājienā Ģikšu bibliotēkas vadītā-
ja Dace Lāce aicināja doties aktīvo Ģikšu 
jauno paaudzi  – biliotēkas apmeklētājus, 
grāmatu lasītājus – Loretu, Paulu, Rūdolfu, 
Dāvi un Rihardu. Līdzi gāja arī Amatas kul-
tūras centra darbiniece Lilita Ventere.

Izvēlējāmies  laiku, kad Amatas upe ir 
staigājama, sekla. Gaisa temperatūra bija 
augsta, bet to nejutām, jo ūdens bija vēss. 
Nokļūšana pie upes nebija viegla. Ar katru 
gadu sakrīt arvien vairāk lielo, sauso koku. 
Rodas dabiskas šķēršļu joslas. Ejot līdz pils-
kalnam, apskatījām dažus interesantus ak-
meņus – Pērkona un Karaļa. Vārdi iedoti, 
šeit staigājot un akmeņus patīrot jau dau-

dzus gadus. Bet nokļūstot līdz Amatai, tā 
mūs pārņēma savā varā – ūdens, akmeņi, 
lazdu rieksti. Upes līkumā tieši pretim pils-
kalnam uzgājām velnarutku – ļoti indīgu 
augu. Lilita atcerējās fragmentu no filmas 
“Melānijas hronika”. Par laimi augam pat 
nepieskārāmies. Tad, lai ātrākie upes skrē-
jēji neaizskrietu pārāk tālu, iegājām atkal 
mežā un apskatījām Āža muguru, kas atro-
das pilskalnam pretī Amatas upes pretējā 
krastā, un brīnumaini saglabājušos kaļķu 
dedzinātavu. Bija jāizstaigā arī pilskalns. 
Bet visvairāk pārgājiena dalībniekiem pati-
ka bradāt pa upi. Pa to jāiet uzmanīgi, jo ak-
meņi kustas un kājas slīd. Tāpat kājās jābūt 
pa ūdeni ejamiem apaviem. Tā ar slapjām 
kājām, ejot atpakaļ  un atkal pārvarot šķērš-
ļu joslas, atgriezāmies mājās.

Pārgājiens pa Amatas upi pie 
Doļu pilskalna

Foto: Dace Lāce

Foto: Indars Krieviņš

sporta programmu papildināja 
ar Latvijas autosprinta čempio-
nāta finālposmu, kur startēja 
maksimālais ekipāžu skaits  – 
120 dalībnieki  no visas Latvijas, 
kas raisīja lielu skatītāju interesi 
visas dienas garumā. 

Rezultāti pludmales volejbola 
turnīrā 

“Līvu kauss 2019”

“SPORTA LĪGA”: 
1. “Trimeris” – Edgars Žu-

revskis/Rihards Lazdiņš;
2. “Vietējie” – Aigars Kal-

niņš/Patriks Pinka;
3. “17. jūnijs” – Artūrs Špir-

ka/Artis Dricka.

“ATPŪTAS GRUPA”
1. “Panda” – Edgars Jolkins/

Ivo Jursons;
2. “BEMV” – Elīza Astra 

Vectīrāne/Bruno Meržajevskis;
3. “Inokendiji” – Jānis Ābelī-

te/Baiba Smilga.

Rezultāti florbola turnīrā 
3 pret 3

MIX līga:
1. “Cel iekšā” – Guntis 

Knēts, Edžus Mellēns, Armands 
Maksimovs;

2. “Amatieri” – Ritvars Poi-
kāns, Verners Rudens, Raivis 
Puķāns;

3. “Prosti puikas” – Jurģis 
Jevstiņējevs, Edijs Liepiņš, Ri-
hards Zanders, Bruno Beķeris.

Junioru līga: 
1. “The Best” – Gustavs Pat-

riks Radziņš, Edgars Dauksts,  
Linards Gibols;

2. “Saldie 15” – Rūdolfs 
Horns, Jēkabs Berkolts, Bruno 
Beķeris;

3. “Fantastiskais četri-
nieks”  – Aleksis Gušča, Matīss 
Cekuls, Jēkabs Balodis.

Rezultāti dambretes turnī-
rā: 

1. Edgars Jānis Plēģeris,
2. Harijs Kalējs,
3. Kristaps Veinšteins.

Vakara noslēgumā norisinā-
jās apbalvošana autosprintā un 
lustīga zaļumballe kopā ar gru-
pu “Ceļavējš” un DJ Potashov. 

Paldies visiem dalībniekiem, 
tiesnešiem un organizatoriem. 

Uz tikšanos nākamgad!

Cēsu apkārtnes uzņēmīgajām 
sievietēm ir iespēja pieteikties 
praktiski izglītojošam, uzņēmējdarbību 
veicinošam pasākumu ciklam
Inese Kukle,
projekta “Sieviešu uzņēmēj darbības 
veicināšana vietas potenciāla 
attīstībai” vadītāja 

Jau septembrī Āraišu biedrība sa-
darbībā ar biedrību “Urbāna fonds 
izglītībai un zinātnei” uzsāks līdz šim 
vēl nebijušu projektu ar mērķi veici-
nāt sieviešu uzņēmējdarbību, kā arī 
mūsu novada un  pārējās Cēsu apkār-
tējās lauku teritorijas attīstību.

Projektā “Sieviešu uzņēmējdar-
bības veicināšana vietas potenciāla 
attīstībai” paredzēts realizēt interak-
tīvu pasākumu sēriju, kas reģiona 
topošajām un esošajām uzņēmējām 
piedāvās ilglaicīgu atbalstu un sniegs 
iespēju gūt praktiskas iemaņas. Pa-
sākumu sērija sastāvēs no trīs dienu 
apmācībām Drabešu jaunajā pamat-
skolā, vienu reizi mēnesī nodrošinot 
praktiskas apmācības kouču jeb iz-
augsmes treneru un biznesa mentoru 
vadībā, tāpat arī norisināsies indivi-
duālas koučinga sesijas un darbosies 
atbalsta platforma digitālajā vidē. 

Kopā ar pieredzes bagātiem ek-
spertiem topošās un jau esošās uzņē-
mējas mācīsies saskatīt plašāku uzņē-
mējdarbības, kā arī vietējās teritorijas 
dabas un kultūras mantojuma po-

tenciāla izmantošanas vīziju, efektīvi 
noteikt mērķus un izstrādāt plānu to 
sasniegšanai. 

Pasākuma laikā uzņēmīgās sievie-
tes sadarbosies ar citām uzņēmējām, 
veicinot savstarpēju atbalstu, jaunu 
kontaktu veidošanos, labākās prakses 
pārņemšanu, jaunu risinājumu ra-
dīšanu, gūstot iedvesmu savu ieceru 
realizēšanai. Tiek paredzēts, ka minē-
tais projekts būs kā pamats uzņēmēj-
darbību atbalstošas vides jeb platfor-
mas radīšanai, kas sekmēs jaunu ideju 
un kopprojektu attīstību arī nākotnē. 

Ja arī tev ir vēlēšanās piedalīties 
šājā pasākumā, vairāk informācijas 
meklē “Urbāna fonda izglītībai un 
zinātnei” mājas lapā www.upfoun-
dation.io  un aizpildi tajā atrodamo 
pieteikšanās anketu līdz 23. septem-
brim.

Projekts tiek realizēts Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.  gadam apakšpasākumā 19.2 
“Darbības īstenoša na saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”.

Projektu līdzfinansē Amatas nova-
da dome.

Projektu atbalsta Zemkopības mi-
nistrija un Lauku atbalsta dienests. 

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai
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Informācija par pašdarbības kolektīvu 
darbu 2019./20. g. sezonā

Amatas kultūras centrs, 
vadītāja Taiga Krūmiņa, t. 28624831, taiga.krumina@amatasnovads.lv

Kolektīvs Sezonas 
sākums Nodarbību laiks Vadītājs Kontakt-

informācija
Amatierteātris 
„TAKA”

01.10.
19.00

Otrdiena, ceturtdiena
Amatas kultūras centrs

Ketija Beāte 
Garbačeva 26447032

Līnijdeju grupa 02.10. 
19.00

Trešdiena,
Amatas kultūras centrs Irēna Rešetņika 29161867

Vīru koris 05.09.
19.00

Ceturtdiena, 
Drabešu tautas nams

Marika 
Slotina-Brante 29249647

DK „AMATA” 28.09.
19.00

Trešdienās 20.00, svētdienās 18.00
Amatas kultūras centrs Lilita Ventere 26599366

Folkloras kopa 
„ORE”

29.09.
12.00

Trešdienās 18.00, svētdienās 16.00 
Drabešu muižas Amatu māja Inese Roze 29199870

Ar lielu prieku katrs kolektīvs sagaidīs jaunus dalībniekus!

Skujenes tautas nams,
vadītāja Solvita Skrastiņa, t. 29466367, solvita.krastina@amatasnovads.lv

Kolektīvs Sezonas 
sākums Nodarbību laiks Vadītājs Kontakt-

informācija

Bērnu teātris “Mēs” 04.10. 
16.00

Piektdienās 16.00 
Skujenes Tautas namā Baiba Jukņeviča 29437407

Lauku amatierteātris 04.10. 
16.00

Piektdienās 16.00 
Skujenes Tautas namā Baiba Jukņeviča 29437407

Sieviešu vokālais 
ansamblis “Dalvijas”

30.10. 
18.00

Pirmdienās 18.00 
Skujenes Tautas namā

Alise 
Ketlere-Kaņepone 26194106

Deju kolektīvs 
“Skujene”

20.09. 
20.00

Piektdienās 20.00 
Pēc nepieciešamības arī sestdienās Solvita Krastiņa 29466367

Pirmsskolas deju 
pulciņš

05.10. 
11.00 Sestdienās 11.00 Solvita Krastiņa 29466367

Kolektīvi gaida jaunus dalībniekus jebkurā laikā!

Zaubes kultūras nams 
vadītāja Sandra Slavišena-Dorša 26622811  sandra.slavisena@amatasnovads.lv 

Kolektīvs Sezonas 
sākums Nodarbību laiks Vadītājs Kontakt-

informācija

Zaubes jauktais koris 02.10. 
18.30

Trešdienās 18.30 Rihards Rudzītis, 
koncertmeistare 
Līga Paegle

Jauniem dalīb-
niekiem pieteikties 

pie kora vecākās 
Anitas Knētas 

t. 26488960
Līnijdeju kolektīvs 
“TIK UN TĀ…”

07.10. 
18.30 Pirmdienās 18.30 Irēna Rešetņika 29161867

TLM rokdarbu 
pulciņš 
“TREJDEVIŅI”

Otrdienās 12.00 Sandra 
Slavišena-Dorša 26622811

1.–4. klašu deju 
kolektīvs

02.10. 
12.45  

Zaubes 
k/n zālē

Nodarbību laiki tiks 
saskaņoti ar mācību 
stundām 2 reizes nedēļā

Inese Daugaviete 26545470

Kolektīvi gaida jaunus dalībniekus jebkurā laikā!

Nītaures kultūras nams, 
vadītāja Larisa Šteine, t. 26389396, larisa.steine@amatasnovads.lv

Kolektīvs Sezonas 
sākums Nodarbību laiks Vadītājs Kontakt-

informācija
7.–9. klašu 
deju kolektīvs 
“Šurumburums”

Sezona
sākusies Otrdienās un ceturtdienās  18.00 Paula Anna Āboliņa

Informācija 
par visām 
aktivitātēm – 
Larisa Šteine, 
Nītaures 
kultūras 
nama 
pasākumu 
vadītāja 
(t. 26389396)

Nītaures 
amatierteātris

4. 
oktobrī

Nodarbības bērniem un jauniešiem – 
piektdienās no 14.00 līdz 16.00; 
pieaugušajiem – no 17.00 līdz 19.00.

Lauma Vītola

Nītaures Tautas 
koris Oktobrī

Nodarbību grafiks tiks precizēts. 
Sekojiet informācijai Amatas novada 
mājaslapā un Nītaures kultūras 
nama Facebook lapā.

Jauns vadītājs!

Rokdarbu 
nodarbības

13.10. 
13.00 Katru otro svētdienu no 13.00 Baiba Balode

Nītaurē šajā vasarā dibināta Nītaures senioru biedrība “Labākie gadi”. Nītaures kultūras nams 
aicina 26. septembrī plkst.10.00 biedrības biedrus uz satikšanos, lai plānotu kopīgas aktivitātes 
rudens un ziemas mēnešos.
Iespējas jauniešiem līdzdarboties, spēlēt spēles un veikt brīvprātīgo darbu – ceturtdienās no 
plkst.14.00 līdz 18.00. Darbu ar jaunatni organizē Larisa Šteine. Aktivitāte notiek sadarbībā ar 
biedrību “Nītaureņi”.
Kolektīvi gaida jaunus dalībniekus jebkurā laikā!

Ēriks Bauers, 
sporta koordinators 
un metodiķis

11. augusta finālspēlēs Līvos 
“Sporta Līgā” uz uzvaru teorētis-
ki pretendēja divi dueti, bet lie-
lākās priekšrocības noteikti bija 
komandai “Vietējie” – Aigaram 
Kalniņam/Rihardam Lazdiņam, 
kuri iekrājuši 193 punktus. Ot-
rajā vietā atradās komanda “17. 
jūnijs” (Artūrs Špirka/Matīss 
Lukstiņš) ar 162 punktiem. Lai 
notiktu pārsteigums un čempio-
nu kausu virs galvas celtu Špir-
ka/Dricka, viņiem pašiem bija 
fināla posmā jāuzvar un jācer, ka 
“Vietējie” paliks 7. vai 8. vietā.

Bet komandai “17. jūnijs” 
vēl pašiem bija priekšā spraiga 
cīņa ar “Inciemu”, lai noturētu 
otro vietu. Inciema duets Gatis 
Berdinskis/Krišjānis Veinbergs 
iekrājuši 143 punktus. Ja “In-
ciems” uzvarētu fināla posmā, 
tad Špirkam ar Lukstiņu pašiem 
būtu jānodrošina sev vismaz tre-
šā vieta, Ja tabulā viņi atrastos 
zemāk, tad attiecīgi vajadzētu 
cerēt arī uz Inciema neveiksmi.

Droši nevarēja justies arī In-
ciemieši, jo uz trešo vietu vēl 
varēja pakāpties arī komanda 
“Dzintariņi” Rinalds Mihailovs/
Andris Osis ar 123 punktiem vai 
veiksmes gadījumā pat komanda 
“Puikas” (Kristofers Kaņeps/Ed-
gars Žurevskis) ar 110 punktiem.

Savukārt Atpūtas grupā sa-
centās labākās komandas, kuras 
uzvarējušas kādā no sešiem pos-
miem, un divas komandas, kas 
saņēma organizatoru ielūgumu 
jeb wildcard.

Superfināla Sporta Līgas re-
zultāti:

1. “Dzintariņi” – Andris Osis/ 

Rinalds Mihailovs;
2. “Inciems” – Gatis Gato/ 

Krišjānis Veinbergs;
3. “Vietējie” – Rihards Laz-

diņš/Aigars Kalniņš;
4. “Mežstrādnieki” – Gustavs 

Ozoliņš/Uldis Elksnis.

“Atpūtas grupa Fans Cēsis” 
rezultāti:

1. “Saules avots” – Gerda Se-
doja/Janis Macs;

2. “Nu ko” – Mārcis Mičulis/ 
Ričards Bringa;

3. “Panda” – Bruno Merže-
jevskis/Ivo Jursons;

4. “Dopings” – Edgars Jol-
kins/Tomass Meļņiks.

Pirmās trīs vietas atpūtas 
grupā saņēma “Fans Cēsis” dā-
vanu kartes, bet čempioni jaunu 
MIKASA pludmales volejbola 
bumbu.

“Sporta Līga Fono Klubs” 
kopvērtējums:

1. “Vietējie” – Rihards Laz-
diņš/ Aigars Kalniņš;

2. “Inciems” – Gatis Gato/ 
Krišjānis Veinbergs;

3. “17. jūnijs” – Artūrs Špirka/ 
Matīss Lukstiņš;

4. “Dzintariņi” – Andris Osis/ 
Rinalds Mihailovs;

5. “Puikas” Edgars Žurevskis/ 
Kristofers Kaņeps;

6. “Mežstrādnieki”– Gustavs 
Ozoliņš/ Uldis Elksnis.

Lielu paldies sakām visiem 
mūsu čempionāta draugiem: 
Livonia Cēsis, Studio Pizza, 
Redbull, FonoKlubs, Fans Ac-
tion Sport, Veselības labora-
torija, Nilsson Coffee, Vinnis 
Bišu Bode, Jauniešu organizācija 
Nītaureņi, SaL System, Slēpoša-
nas un atpūtas parks Ozolkalns, 
PRINTMii.

Amatas kausu pludmales 
volejbolā izcīna “Vietējie”

Kopvērtējuma čempioni “Fono klubs Sporta Līga”. No kreisās Aigars 
Kalniņš un Rihards Lazdiņš ar izcīnītu ceļojošo čempionu kausu. Foto: 
Indars Krieviņš
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Sveicam Amatas novada
jubilārus!

Amatas novadā 
mūžībā aizgājuši

2019. gada augustā Amatas novadā,  

Drabešu pagastā, piedzimis viens bērns

“Radi SAVU pasauli! Šī pasaule 
cilvēkam ir par lielu. Radi SAVU 

MAZO! Lielā sastāv no mazajām.”
(Imants Ziedonis)

Drabešu pagastā
Ņina Stahovska

(14.06.1946.–15.08.2019.)
Jānis Kaldavs

(01.02.1974.–31.08.2019.)

Nītaures pagastā
Valerija Kuprijanova

(28.05.1939.–17.08.2019.)

Pateicība mūsu Valdai Freivaldei 
un viņas strādniekiem par ļoti rūpīgu kapu sakopšanu Zaubē.

Mētra Dzenīte

Svecīšu vakari 
Skujenes pagastā

Skujenes kapsētā 
  28. septembrī plkst. 18.00

Zaubes pagastā
Vidus kapos Zaubē 
  21. septembrī plkst. 18.00;
Āžkalna kapos Zaubē  
  21. septembrī plkst. 19.00;
Sila kapos Zaubē 
  6. oktobrī plkst. 17.00

Nītaures pagastā:
Nītaures kapos 
  28. septembrī plkst. 17.00

Nosaukums Vadītājs Laiks
Kokles spēle Dina Liepa Pirmā nodarbība 12. oktobrī 11.00
Keramika Einārs Dumpis Piektdienās 18.00
Aušana iesācējiem Gita Krīgere Pirmdienās 18.00 
Stikla apgleznošana Kristīne Grimma Otrdienās 13.00 

Kokļu būve, individuālas nodarbības Andris Roze Pieteikties personīgi pie meistara, 
tālr. 26553315

Rotu kalšana /senas un mūsdienīgas/ Pēteris Ločmelis Nodarbību laiks tiks precizēts

Tradicionālā dziedāšana Dace Prūse 6., 20., 27. oktobris,
9., 24. novembris

Pulciņi sāks darboties oktobrī,
vairāk informācijas pa tālr. 29199870 (Inese Roze)

Drabešu muižas Amatu mājas pulciņu 
saraksts 2019./2020. gada sezonā

10., 17., 
24., 31. 
oktobrī

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

15., 22., 29. 
oktobrī

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

15., 22., 29. 
oktobrī

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

15., 22., 29. 
oktobrī

Veselības vingrošanas nodarbība, vada Sanita 
Griezīte
Amatas kultūras centrā Ģikšos plkst. 17.30–18.30

17., 24., 31. 
oktobrī

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

22., 29. 
oktobrī

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

23., 30. 
oktobrī 

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina.
Nītaures kultūras namā plkst. 18.30–20.00

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

Visas veselības vingrošanas nodarbības 
turpināsies no oktobra līdz decembrim, 
reizi nedēļā ierastajā laikā un vietā. 

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

Inese Roze,
Drabešu muižas Amatu mājas 
vadītāja

Kā katru gadu, 29. septembrī 
būs atvērto durvju diena! Šoreiz 
ne tikai muižas Amatu māja iz-
rādīsies ciemiņiem, bet būs ie-
spēja viesoties un iepazīties arī 
ar sporta kluba „Ašais” piedāvā-
tajām iespējām. 

Amatu mājā būs iespēja sa-
tikt meistarus, iepazīt  viņu dar-
bus, pieteikties dalībai pulciņos. 

Notiks konkurss „Meistarsti-
ķis no pagraba”, kur saimnieces 
tiek aicinātas iesniegt degus-
tēšanai un vērtēšanai labākos 
„brūvējumus” no ziemai saga-

Drabešu muižā durvis atver Amatu 
māja un sporta klubs “Ašais”

tavotiem krājumiem – saldiem, 
sāļiem un pārsteidzošiem. 

Šogad Amatu māja piedāvā 
iespēju darboties aušanas pulci-
ņā iesācējiem, kur aušanas pras-
mes varēs apgūt no pašiem pa-
matiem, kā arī pirmo reizi būs 
iespēja apgūt rotu darināšanu, 
ko mācīs jaunais mākslinieks 
Pēteris Ločmelis. 

Par sevi Pēteris saka tā: „Es 
nāku no Balvu novada, esmu 
pabeidzis Rēzeknes mākslas 
un dizaina vidusskolu, Latvijas 
Mākslas akadēmiju un esmu 
mācījīes Somijā, Lahti univer-
sitātē metāla apstrādi juvelier-
nozarē. Man patīk strādāt ar 
metālu un rotām kā mākslas 

izpausmes veidu. Ikdienā rotu 
veidošanai izmantoju dažādus 
tradicionālos un netradicionā-
los materiālus, kā arī nefiziskās 
koncepcijas par rotu kā būtību. 
Pulciņā piedāvāšu iemācīt visu, 
ko zinu pats, atkarībā no mācī-
ties gribētāja vēlmēm un vaja-
dzībām. Kalšana, lodēšana, vī-
lēšana, zāģēšana, dārgakmeņu, 
pusdārgakmeņu iestrāde, darbs 
ar mūsdienu polimērmateriā-
liem vai arī, piemēram, dabas 
materiālu pielietošana estētisku 
rotu radīšanā būs mūsu ikdiena”.

Sporta klubā „Ašais” ciemi-
ņus gaidīs un ar veselīgu dzīves-
veidu iepazīstinās  tā vadītājs 
Austris Āboliņš.

Ēriks Bauers,
sporta koordinators 
un metodiķis

Septembris Ieriķos iesākās 
rosīgi, jo tieši vienu dienu pirms 
skolas sākuma norisinājās ģi-
menes sporta un atpūtas diena.

Pateicoties vietējo iedzīvotā-
ju interesei un biedrības “S-AT-
VĒRTS” vadītājās Anastasijas 
Garklāvas iniciatīvai, pirmo 
reizi Ieriķos norisinājās sporta 
diena visai ģimenei. 

Organizatori dalībniekiem 
bija sarūpējuši astoņus uzdevu-
mus – bumbu mešanu mērķī, 
vārdu likšanas spēli, šaušanu ar 
ūdenspistoli, līdzsvara un ātru-
ma uzdevumus u.c., kurus izpil-
dot, varēja nopelnīt zīmodziņus 
savā dalībnieka kartītē. Bet, 
izpildot visus astoņus uzdevu-
mus, bērni tika pie galvenās bal-
vas – kārtīgi izlēkāties piepūša-

Ieriķos aizvadīta ģimenes sporta un 
atpūtas diena

majā atrakcijā “Pirātu kuģis”. 
Ja izpildīja četrus uzdevumus, 
varēja doties uz kafejnīcu, kur 
gaidīja dažādi gardumi un naš-
ķi, bet par sešiem zīmodziņiem 
varēja piedalīties loterijā. Pro-
tams, rezultāti bija otršķirīgi, jo 
galvenais bija aicināt bērnus un 

vecākus iesaistīties aktivitātēs, 
piedalīties un lieliski pavadīt 
saulaino dienu. 

Paldies Amatas pamatskolai 
un Amatas novada pašvaldībai 
par materiālo un tehnisko atbal-
stu pasākuma laikā. Uz tikšanos 
nākamgad! 
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