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Amatas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums Nr. 128
2019. gada 16. oktobris 

 PASĀKUMU KALENDĀRS

18. 
oktobris

Amatas pagasta skaisto dārzu bilžu vakars 
Amatas kultūras centrā plkst. 19.00 
Ieeja bez maksas

2. 
novembris

Skujeniešu dziedātais koncerts “Mana dziesma”
Skujenes tautas namā plkst. 19.00  
Ieeja bez maksas
                  27. oktobrī no plkst.13.00 koncerta 
                  mēģinājums ar Ilzi

9. 
novembris

“Amatas novada lepnums 2019” apbalvošana
Nītaures kultūras namā plkst. 18.00. 
Ieeja bez maksas
Vakarā balle kopā ar grupu “Karakums”

16. 
novembris

Valsts svētkiem veltīts koncerts
Skujenes tautas namā plkst. 16.00 
Ieeja bez maksas.  Plkst. 22.00 svētku balle

16.
novembris

Valsts svētku pasākums
Amatas kultūras namā plkst. 19.00

18.
novembris

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

21. 
novembris

Filma “Dvēseļu putenis’’
Amatas kulturas centrā plkst. 19.00  
Ieeja 3. 00 EUR

Oktobrī Amatas novada kultūras centrā un Ģikšu bibliotēkā 
skatāma Daces Lāces fotogrāfiju izstāde “Ceļojumi pa Amatas 
novada spēka vietām un senvietām”. 
Izstāde apskatāma bibliotēkas un kultūras centra darba laikā.

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Sirsnīgi sveicam 
Amatas novada
vīru kori “Cēsis” 
40 gadu jubilejā!

Terēze Stālmane,
informācijas centra 
“Zvārtes iezis” vadītāja

Informācijas centrs “Zvārtes 
iezis” ir kļuvis par mūsdienīgu 
atpūtas vietu tūristiem un vietē-
jiem iedzīvotājiem. Informācijas 
centram ir trīs galvenie darbības 
virzieni:

-
drošināšana, 

-
kursijas, 

-
dumu piedāvāšana. 

Tūrisma informācijas nodro-
šināšanai informācijas centrā ir 
pieejami bukleti, kartes, zinošs 
un atraktīvs darbinieks, kurš 
pārzina Zvārtes ieža un visa 
GNP galvenos tūrisma objektus, 
apkārtnes un Latvijas karti, ga-
tavs atbildēt, palīdzēt tūristiem 
gan dabas objektu izpētē, gan 
naktsmītņu un ēdināšanas pa-
kalpojumu jomā. Darbinieki ir 
ar iepriekšēju pieredzi tūrisma 
jomā un apkalpojošajā sfērā.

Gida pakalpojumi tiek nodro-
šināti sadarbībā ar “Cesis insi-
de”, iepriekš piesakot ekskursiju 
(Zvārtes ieža apkārtne, vēsture, 
dabas taka līdz Veclauču tiltam 
u.c.). Ir iespēja iepriekš pieteikt 
transporta pakalpojumu (no/
uz Melturu tiltu, Veclauču tiltu, 
“Kārļamuižu” u.c.), to nodrošina 
“Cesis inside”.

Informācijas centrā pieejami 

un gardumi.
Informācijas centrā pieejami 

arī suvenīri: “BURR” un “Art-

16. septembrī Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā notika ikgadējā ekoskolu 
apbalvošana, kurā par vērtīgiem dar-
biem vides aizsardzības un ilgtspējas 
labā tika sveiktas 178 skolas no visas 
Latvijas. 

Esam priecīgi un lepojamies ar 
Amatas pamatskolu, kura starptau-
tisko Zaļo karogu ieguva jau seš-
padsmito reizi! 

Svinīgajā pasākumā no Amatas pa-
matskolas piedalījās Diāna, Rainers 
un skolotāja Aija.

Zaļais karogs jau 
sešpadsmito reizi! 

Durvis vēris informācijas centrs 
“Zvārtes iezis”

mosphera” akvareļu pastkartes 
ar Zvārtes iezi (drukātas akva-
reļu kopijas) ar iespēju uzreiz 
nosūtīt pastkarti, koka dēlīši 
ar uzrakstiem, vietējo ražotāju 
magnēti, lina maisiņi ar lavan-
dām u.c. Pieejama arī dvieļu, 
bumbu noma un ugunskura ie-
kuru iegāde.

Papildus informācijas centra 
darbībai nākamajā sezonā plā-
nots rīkot dažādus izglītojošus 
un aktīvus pasākumus, piemē-
ram, meistarklases, akustiskos 
mūzikas vakarus, fotografēša-
nas meistarklases u.c. Svarīga 
loma būs laivošanas aktivitātēm 
pavasara sezonā, kā arī ziemas 
pārgājieniem un ekskursijām. 
Informācijas centrs var būt arī 

dažādiem sportiskiem, aktīviem 
pasākumiem, piemēram, orien-
tēšanās sportam, nūjošanas no-
darbībām. 

Informācijas centrs “Zvārtes 
iezis” plāno īstenot principus, 

kas balstīti Less Waste jeb maz-
atkritumu principos, piemēram, 
apmeklētājiem ar savu krūzi ce-

-
mācijas centrs šķiro atkritumus.

Tā kā plānotās aktivitātes 
balstītas uz dabas izzināšanu un 
aktīvu dzīvesveidu, uzsākot nā-
kamo sezonu, plānots izveidot 
biedrību vai citu formu, kas no-
drošinātu ieceru īstenošanu ilg-
termiņā. “Zvārtes ieža” apkārtne 
un vide piemērota sportiskām, 
aktīvām nodarbībām ne tikai ģi-
menēm, bet arī skolēnu grupām, 
kolektīviem u.c. Plānots izstrā-
dāt arī aktivitāšu darba lapas, in-
teresantus uzdevumus dabā sko-
lēniem un ģimenēm ar bērniem.

Zane Pīpkalēja, 
Amatas novada pašvaldības 
projektu vadītāja

Zaubes ciema teritorijā ir 
pabeigta apgaismojuma izbūve 
saskaņā ar Amatas novada paš-
valdības noslēgto līgumu ar SIA 
“FARADS”. Tā laikā Zaubē gar 
muižas parka ziemeļu un aus-
trumu malu valsts autoceļa P32 
Augšlīgatne–Skrīveri un vietējā 
autoceļa V60 Mālpils–Zaube–
Kliģene nodalījuma joslu izbū-
vēts apgaismojums. 

Vienlaikus informējam, ka 
ielu apgaismojumā izmantoto 
lampu spektrs (gaismas tonis) ir 
izvēlēts atbilstoši sugu un bioto-
pu aizsardzības jomas eksperta 
atzinumā minētajiem nosacīju-
miem, lai apgaismojums neat-

stātu negatīvu ietekmi uz sik-
spārņu populāciju, kurai Zaubes 
muižas parks ar apkārt esošajām 
ūdenstilpēm ir ļoti piemērots 
biotops. Eksperta atzinumā no-
rādīts, ka Zaubes muižas parkā 
un ar to saistītajās ūdenstilpēs 
dzīvo piecas sikspārņu sugas.

Kopumā projektā “Zaubes 
muižas parka dabas vērtību 
ilgt spējīga apsaimniekošana” ir 
veikta virkne pasākumu, lai apzi-
nātu īpaši aizsargājamas sugas – 
lapkoku praulgrauža – stāvokli 
Zaubes ciematā esošajos vecajos 
kokos. Tāpat veikti darbi, lai uz-
labotu gan lapkoku praulgrauža 
dzīvotnes, gan abu Zaubes dižo-
zolu stāvokli – augustā kokkop-
ji-arboristi veica zaru un traucē-
jošo koku nozāģēšanu dižozolu 
tuvumā.

Zaubē uzstādīts ielu apgaismojums
Oktobrī vēl tiks uzstādīti divi 

informatīvie stendi. Viens no 
tiem informēs par Zaubes mui-
žas parku un tā dabas vērtībām, 
bet otrā – pie Zaubes dižozola – 
būs apkopota plašāka informāci-
ja par lapkoku praulgrauzi.

Projekts “Zaubes muižas 
par ka dabas vērtību ilgtspējīga 
apsaim niekošana” (projekta nu-
murs 1-08/310/2018) tiek īste-
nots ar Latvijas Vides aizsardzī-
bas fonda atbalstu, un projekta 
realizēšanai no valsts budžeta 
apakšprogrammas “Vides aiz-
sardzības projekti” līdzekļiem ir 
piešķirti 22 554,00 EUR.

Foto no informācijas centra arhīva

Foto: Aija Pundure
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Domes sēdē 18. septembrī
Amatas novada pašvaldības 

domes sēdē 18. septembrī lēma:

8 “Amatas novada pašvaldības 
nolikums” apstiprināšanu;

-
dības saistošo noteikumu Nr. 9 
“Grozījumi 19.06.2019. saistoša-
jos noteikumos Nr. 5 “Sabiedris-
ko ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu sniegšanas un lietošanas 
kārtība Amatas novadā”” apstip-
rināšanu;

-
tu aprites kārtībā Amatas nova-
da pašvaldībā” apstiprināšanu;

-
valdības amata vienību saraksta 
apstiprināšanu;

-
vada Drabešu Jaunās pamatsko-
las pedagogu amata vienību sa-
rakstā;

maiņu;

biedrībai “Skujenes kultūrvides 
attīstība”;

anulēšanu;
-

tamā īpašuma „Kalna Pluņķi” 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 42960100008 sadalīša-
nu;

-
tamā īpašuma „Palejas 1” zemes 
vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 42960100013 sadalīšanu;

-
tamā īpašuma „Meža Akmeņ-
kalns” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 42960100034 sada-
līšanu;

-
tamā īpašuma „Kausuļi” zemes 
vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 42960090022 sadalīšanu;

-
tamā īpašuma „Kalna Vanzēni” 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 42960100020 sadalīša-
nu;

-
kustamā īpašuma „Vecsesīļi” 

Par attieksmes izteikšanu administratīvi 
teritoriālās reformas jautājumā un 

publiskas vēstules nosūtīšanu

 Amatas novada dome 2019. gada 18. septembra sēdē vien-
balsīgi apstiprināja publiskās vēstules “Par lūgumu apturēt teri-
toriālās reformas virzību pēc pašreiz izstrādātā modeļa” tekstu 
un pilnvaroja domes priekšsēdētāju Elitu Eglīti parakstīt vēstuli. 
Vēstule nosūtīta Latvijas Valsts prezidentam Egilam Levitam, 
visām Saeimas frakcijām, Ministru prezidentam Arturam Kriš-
jānim Kariņam, Latvijas Zinātņu akadēmijai, Pašvaldību savie-
nībai un laikrakstam “Druva”.

Amatas novada pašvaldība aicina Valsts prezidentu, Minis-
tru prezidentu un Latvijas Republikas Saeimu apturēt teritoriā-
lās reformas virzību pašreizējā Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas izstrādātajā izpildījumā.

Vēstulē Amatas novada pašvaldība savu iedzīvotāju interešu 
vārdā izsaka aicinājumu:

1) nepieļaut sasteigtu, nepamatotu teritoriālās reformas mo-
deļa virzību;

2) iesaistīt reformas izstrādei visas ministrijas;
3) teritoriālās reformas īstenošanā ievērot brīvprātības prin-

cipu.

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums

19.06.2019. Amatas novada pašvaldība pieņēma saistošos noteiku-
mus Nr. 5 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 
un lietošanas kārtība Amatas novadā”, par kuriem 22.07.2019. pašval-
dībā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
vēstule Nr. 1-18/7020 ar iebildumiem par saistošajiem noteikumiem 
Nr. 5. 
Iebildumos norādītās neatbilstības likumiem pašvaldība ir izvērtējusi 
un piekritusi grozījumu veikšanai saistošajos noteikumos, par kuriem 
pieņemti atsevišķi saistošie noteikumi Nr. 9 “Grozījumi 19.06.2019. 
saistošajos noteikumos Nr. 5 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Amatas novadā””. 
Ar noteikumiem noteikti precizējumi un grozījumi saistošajos notei-
kumos Nr. 5 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegša-
nas un lietošanas kārtība Amatas novadā”, t.i.,
uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi pieņemti, kā arī 
precizēta komercuzskaites un ūdens patēriņa skaitītāju ierīkošana, 
precizēta notekūdeņu, kas novadāmi centralizētā kanalizācijas sistē-
mā, veidi, kā arī precizētas normas par personām, kas drīkst rīkoties 
centralizētajās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās. 
Precizēta noteikumu punktu numerācija un atsauces.

2. Īss projekta satura izklāsts Projekts nodrošina saistošo noteikumu Nr. 5 “Sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Amatas 
novadā” atbilstību spēkā esošajiem normatīviem, t.i., Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu likumam.

3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav prognozējama liela ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav prognozējama ievērojama ietekme.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Amatas novada pašvaldības 
Komunālais dienests, novada pagastu pārvaldes un novada domes 
administratīvā komisija.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Projekta izstrādes laikā nav organizētas tikšanās ar privātpersonām.

ze mes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 42460040048 sadalīša-
nu;

-
kustamā īpašuma „Jaunvārpas” 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 42680080010 sadalīša-
nu;

-
kustamā īpašuma [..] zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 
[..] sadalīšanu.

-
kustamā īpašuma “Lejas Veģi” 
(NĪ kad. Nr. 42780040040) sada-
līšanu un nosaukuma apstipri-
nāšanu;

-
jekta apstiprināšanu Drabešu 
pagasta nekustamā īpašuma [..] 
sadalīšanai;

-
kustamā īpašuma [..] nosauku-
ma maiņu un adreses apstipri-
nāšanu;

 tamā īpašuma “Āraišu mācī tāj-
muiža” (NĪ kad. Nr. 42460050114)
sadalīšanu un nosaukumu ap-
stiprināšanu;

apstiprināšanu;

SIA “CDzP” pagarināšanu;
-

tautiskās konkurētspējas veici-
nāšana Gaujas Nacionālā parka 
teritorijā” 2020. gadā;

administratīvi teritoriālās refor-
mas jautājumā un publiskas vēs-
tules nosūtīšanu.

2. oktobrī domes ārkārtas 
sēdē lēma:

-
dības izglītības iestāžu direktoru 
mēnešalgām;

-
dības pirmsskolas izglītības pe-
dagogu darba algas likmi.

Nākamā domes sēde – 23. ok-
tobrī plkst. 15.30.

Saistošie noteikumi Nr. 9
Grozījumi 19.06.2019. saistošajos noteikumos 
Nr. 5 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Amatas novadā”

APSTIPRINĀTI ar Amatas 
novada domes 18.09.2019. sēdes 
lēmumu (protokols Nr. 11, 2.§).

1. Izdarīt grozījumus 
19.06.2019. saistošajos noteiku-
mos Nr. 5 “Sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu 
snieg šanas un lietošanas kārtība 
Amatas novadā”:

1.1.  Izslēgt 1.4. punktu un V. 
nodaļu;

1.2.  Izteikt 13.2. punktu šādā 
redakcijā:

“13.2. ja zemes vienībā esošā 
decentralizētā kanalizācijas sis-
tēma neatbilst normatīvajos ak-
tos un tehniskajā dokumentācijā 
attiecīgajai sistēmai izvirzītajām 
prasībām, kā rezultātā var tikt 
radīts ekoloģisks kaitējums ap-
kārtējai videi.”;

1.3.  Izteikt 23. punktu šādā 
redakcijā:

“23. Ja Pakalpojumu snie-
dzēja piegādātais ūdens netiek 
novadīts centrālajā kanalizācijas 
sistēmā (piemēram, ūdens tiek 
izmantots dārza laistīšanai), Pa-
kalpojuma lietotājs par saviem 
līdzekļiem pēc komercuzskaites 

mēraparāta mezgla uzstāda pa-

skaitītāju, kura rādījumi tiek iz-
mantoti ūdens daudzuma aprē-
ķināšanai, kas patērēts bez kana-
lizācijas sistēmas pakalpojuma 
izmantošanas.”;

1.4.  Izteikt 29. punktu šādā 
redakcijā:

“29. Centralizētajā kanalizā-
cijas sistēmā ir atļauts novadīt 
notekūdeņus:”;

1.5. Izteikt 29.3. punktu šādā 
redakcijā:

“29.3. kurus var attīrīt Pakal-
pojumu sniedzēja notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās, ievērojot 
Pakalpojumu sniedzējam iz-
sniegtās piesārņojošās darbības 
atļaujas prasības un izsniegtos 
tehniskos noteikumus, kā arī at-
tīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos 
parametrus;”;

1.6.  Izteikt 34. punktu šādā 
redakcijā:

“34. Pakalpojuma sniedzēja 
valdījumā vai īpašumā esošajos 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklos ir aizliegts:”;

1.7. Izteikt 34.4. punktu šādā 
redakcijā:

“34.4. nepiederošām perso-
nām Pakalpojumu sniedzēja 
īpa šumā esošajās centralizētās 
ūdens apgādes un kanalizācijas 
sistēmās atvērt un nocelt ūdens-
apgādes un kanalizācijas tīklu 
skataku vākus;”;

1.8. Izteikt 60.3. punktu šādā 
redakcijā:

“60.3. Pakalpojumu sniedzējs 
izbeidz Pakalpojuma līgumu no-
teikumu 61. punktā paredzētajā 
kārtībā;”.

1.9. Izteikt 2. pielikuma trešās 
kolonnas virsrakstu šādā redak-
cijā:

“Vienas personas ūdens pa-
tēriņš diennaktī (vidēji gadā), 
l/dn”.

2. Noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publi-
cēšanas Amatas novada bez-
maksas informatīvajā izdevumā 
„Amatas Vēstis” un pašvaldības 
in terneta vietnē www.amatas-
novads.lv.

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

2019. gada 18. septembra saistošo noteikumu Nr. 9 “Grozījumi 19.06.2019. saistošajos 
noteikumos Nr. 5 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Amatas novadā” paskaidrojuma raksts
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Kristīne Paisuma, 
Amatas novada Drabešu Jaunās 
pamatskolas direktore

Rudens ir ražas novākšanas 
un krāsaino toņu laiks, kad daba, 
pirms apsegties un iegrimt snau-
dienā, sapošas un svin svētkus.

Arī Līvu ciematā, Drabešu 
Jaunās pamatskolas pirmssko-
liņā, ir ražas novākšanas laiks! 
Remontdarbi strauji tuvojas 
noslēgumam. Ir pilnībā pabeig-
tas grupu telpas un tajās jau  iz-
vaskotas grīdas, ir sākušies gru-
pu iekārtošanas darbi. 

Pirmsskolas ēka ieguvusi jau-
nu elpu. Katra grupa ir ar atšķirī-
gu raksturu un krāsu – ir grupas, 
kurās krāsu toņi liecina, ka esat 
iegrimuši okeāna dzidrajos ūde-
ņos, citā grupas telpā jūs jutīsie-
ties kā pieneņu pļavā, bet ieejot 
citā grupā – kā ceriņu mākonī. 
Ir pat padomāts par pašiem jau-
nākajiem pirmsskoliņas audzēk-
ņiem. Viņu guļamistaba ir kā 
mīļās mammas klēpis, maigs un 
mierīgs.

Ēkas savienotājgaitenis mūs 
pārsteidz ar saules gaismas frag-
mentiem.

Sakām lielu paldies atsaucī-
gajiem un akurātajiem būvdarbu 
veicējiem, īpašu paldies Ērikam 
Baueram par mūsu mēbeļu uz-
glabāšanu, Amandas tētim par 
ātro palīdzību mēbeļu pārveša-
nas darbos.

Anda Lukstiņa,  
projekta koordinatore Skujenes 
pamatskolā

Amatas novada Skujenes pa-
matskola jau trešo gadu turpina 
darbu starptautiskajā Erasmus+ 
projektā “21. gadsimta pras-
mes – individuāla mācīšana un 
mācīšanās digitālajā  vidē”. Ie-
priekšējos divos mācību gados 
ir notikušas projekta sanāks-
mes un skolotāju apmācība sa-
darbības skolās Vācijā, Polijā, 
Igaunijā, Nīderlandē un Spāni-
jā. Pieciem, sešiem skolēniem 
no katras valsts ir bijusi iespēja 
piedalīties vasaras nometnēs 
“DigiCamp” Vācijā 2017.  gadā 
un Igaunijā 2018. gadā. Nomet-
nes dienās mācības mijās ar at-
pūtu, un skolēni ieguva  jaunas 
IT zināšanas un prasmes, uzla-
boja komunikācijas spējas an-
gļu valodā un, protams, jaunus 
draugus.

Šī gada septembrī bija mūsu 
skolas kārta Latvijā, novadā un 

pie mums skolā uzņemt ciemi-
ņus – projekta starptautiskās 
sanāksmes dalībniekus. Uz trīs 
dienu tikšanos ieradās vien-
padsmit skolotāji no piecām 
valstīm. 

Pirmā diena tika veltīta nova-
da un skolas iepazīšanai. Tā sā-
kās ar Amatas novada Tūrisma 
attīstības un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļas vadītājas Evas Kolje-
ras prezentāciju un pastaigu pa 
Āraišu arheoloģisko parku. Sko-
lā viesus sagaidīja ar koncertu, 
ciemiņi priecājās par skolas vidi 
un piedalījās angļu valodas un 
dabaszinību stundās.

Otrā dienā sanāksmes laikā 
katras valsts skolotāji informē-
ja un iepazīstināja ar līdz šim 
paveikto projektā, tika izvirzīti 
mērķi un uzdevumi turpmāka-
jam darbam. Projektā paveik-
tais tiek regulāri atspoguļots 
eTwinning  mājaslapā.  Viesiem 
saistoša un interesanta izvērtās 
tikšanās ar portāla Uzdevumi. lv 
direktoru Edgaru Škutānu un 

viņa kolēģiem, kuri pastāstīja 
par portāla darbības principiem 
un ieguldījumu, ko tas sniedz 
mācību procesa modernizēša-
nā, kā arī skolēnu patstāvīgas un 
mērķtiecīgas mācīšanās piere-
dzes attīstībā.

Trešajā dienā tika turpināts 
kopīgais projekta darbs, bet 
pēcpusdienā viesi iepazina Cēsu 
pilsētas vēsturi un šodienu.

Nākamā tikšanās paredzēta 
novembrī Spānijā. Līdz projekta 
noslēgumam 2020.  gada vasarā 
tiks izveidota skolotāju rokas-
grāmata,  kurā apkopos izstrā-
dātos un projektā iesaistītajās 
skolās aprobētos mācību mate-
riālus. Šo rokasgrāmatu skolotā-
ji varēs pielietot matemātikas un 
angļu valodas stundās kā meto-
disko materiālu.

Skujenes pamatskola turpina darbu 
starptautiskajā Erasmus+ projektā

Šobrīd notiek aktīva rosība 
grupu iekārtošanas darbos, lai 
jau pēc divām nedēļām varam 
visi kopā apmeklēt pirmsskoli-
ņu. Uz tikšanos!

Drabešu Jaunās pamatsko-
las ēka Līvos tiek pārbūvēta 
pro jektā „Energoefektivitātes 
pa augstināšana Amatas nova-
da pašvaldības ēkā – Drabešu 
sākum skolā (Drabešu Jaunajā 
pamatskolā)”. Tā plā notās kopē-
jās izmaksas ir 825 477,13 EUR, 
no tām projekta attiecināmās 
izmaksas ir 51  4409,59  EUR, 

-
jums 187  000 EUR apmērā un 

81 855,43 EUR. 
Projekts „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Amatas nova-
da pašvaldības ēkā – Drabešu 
sākumskolā (Drabešu Jaunajā 
pamatskolā)” tiek realizēts dar-
bības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 4.2.2.  speci-

pašvaldības integrētajām attīstī-
bas programmām sekmēt ener-
goefektivitātes paaugstināšanu 
un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu pašvaldību ēkās” 
otrās projektu iesniegumu at-
lases kārtā „Energoefektivitātes 
paaugstināšana un atjaunojamo 
energoresursu izmantošana ār-
pus nacionālas nozīmes attīstī-
bas centru pašvaldībās”.

Drabešu Jaunās 
pamatskolas ēka 
ieguvusi jaunu elpu

Rita Merca,
Amatas novada pašvaldības ārējo 
sakaru koordinatore

Septembra nogalē Amatas nova-
da pašvaldības delegācija piedalījās 
,,Eiropa pilsoņiem” projekta “Soli-
daritātes veicināšana un stiprināša-
na Eiropas pašvaldībās – E.S.S.E.M” 
pasākumā Santijā, Pjemontes reģio-
nā. Domes izpilddirektors Māris Ti-
mermanis 14 partnervalstu pārstāv-
jus iepazīstināja ar Amatas novada 
darbību, attīstības prioritātēm, pre-
zentēja jauniešu un senioru brīvprā-
tīgā darba pieredzi novadā. Savukārt 
itāļi pastāstīja par esošajiem Eiropas 
solidaritātes kanāliem (brīvprātīgais 

asociācijas) un Eiropas pilsonības 
un tiesību principiem.

Amatas novads Itālijā dalās pieredzē par paaudžu solidaritāti, 
nevalstisko organizāciju pilsonisko līdzdalību pašvaldības attīstībā

Projekta gaitā amatieši piedalījās 
Jaunatnes dienā, apmeklēja skolas 
un skolēnu zīmējumu konkursa lau-
reātu sumināšanas pasākumu, kopā 
ar vietējiem veica 11 km distan-
ci kalnu pārgājienā, kā arī bija klāt 
vietējo ražojumu izstādē gadatirgū. 
Noslēgumā visi partneri parakstīja 
līgumu, lai stiprinātu uzsākto sadar-
bību pašvaldību demokrātijas  jautā-
jumos.

Projekta mērķis ir palielināt iz-
pratni par  Eiropas solidaritātes 
principiem, vērtībām, sniegt jau-
niešiem visā ES iespēju veikt brīv-
prātīgo darbu un apgūt labāko pie-
redzi, kā  prasmīgi reaģēt  uz krīzes 
situācijām.

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds
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Ieva Dreibante, 
Amatas novada tūrisma 
speciāliste

Septembra vidū Cēsu rajona 
lauku partnerības un Saldus ra-
jona attīstības biedrības pārstāv-
ji un uzņēmēji kopā ar Zaubes 
savvaļas kulinārā festivāla orga-
nizatoriem devās pieredzes ap-
maiņas braucienā uz Skotiju. Tur 
viņi iepazinās ar  uzņēmējdarbī-
bas piemēriem, kas balstīti sav-
vaļas velšu izmantošanā, kā arī 
apmeklēja pirmo Skotijas savva-
ļas kulināro festivālu. Brauciens 
norisinājās starptautiskā projek-
tā “Savvaļas brīnumi”, kurā ap-
vienojušies sadarbības partneri 

no Latvijas, Lietuvas, Skotijas 
un Somijas lauku partnerībām 
ar mērķi rosināt jaunas biznesa 
idejas un popularizēt savvaļas 
velšu izmantošanu uzņēmjdar-
bībā.

Paši skoti atzīst, ka zināšanu 
nodošanā par dabas velšu node-
rīgo lomu kulinārijā un ārstnie-
cībā starp paaudzēm izveidojies 
pārrāvums, tāpēc šobrīd Skotijā 
ir aktuāli atjaunot zināšanas par 
vērtīgājām dabas veltēm, rīkojot  
dažādus izglītojošus pasākumus 
šai jomā. Tam lielā mērā bija vel-
tīta arī pirmā Skotijas savvaļas 
kulinārā festivāla programma, 
kas piedāvāja kopā ar dabas pa-
zinējiem apmeklēt praktiskas 

“Savvaļas brīnumi” Skotijā
piedāvāja pamēģināt šokolādi 
ar skujām, ar plūškoka ogām, ar 
vīgriezēm, kā arī šokolādi ar kal-
tētām gailenēm. 

Nākamajā dienā brauciena 
dalībnieki apmeklēja Lohlomon-
da (Loch Lomond, par Loch Sko-
tijā sauc ezeru) nacionālo parku. 
Tas atrodas pie viena no lielā-
kajiem saldūdens ezeriem Liel-
britānijā. Izmēģināja arī nelielu 
kāpienu tuvējā  Conic kalnā, no 
kura pavērās brīnišķīgs skats uz 
Skotijai raksturīgu ainavu – ne-
lielām saliņām piebirušu ezeru, 
mežiem un  pakalniem iznirstot 
fonā.

Līdztekus brauciena dalīb-
nieki iepazinās ar “Gartur Stich” 
saimniecību, kas darbojas ilgt-
spējīgas lauksaimniecības vir-
zienā, paralēli piedāvājot daudz-
veidīgu meistardarbnīcu klāstu 
saviem apmeklētājiem. Intere-
santa pieredze pasākuma dalīb-
niekiem izvērtās savvaļas velšu 

Ingrīda Lāce,
senioru biedrības “Dzīvesprieks” 
dalībniece

Amatas pagasta seniori 5. ok-
tobra pēcpusdienā pulcēja tālā-
kus un tuvākus draugus no pašu 
novada, Mārupes, Birzgales, 
Gulbenes. 

Kā allaž kopā ar senioriem 
bija Amatas novada domes 
priekšsēdētāja Elita Eglīte.

Kultūras nama zāle pilna 
omulīgu, smaidošu cilvēku. Se-
nioru biedrība “Dzīvesprieks” 
jau septīto reizi rudens pusē rik-
tē kārtīgu izballēšanos. 

Un tas nav pa jokam. Liekas, 
ka scenāriji tapa jau pavasarī, 
vairākkārt brāķēti un laboti. Ar 
to es gribu uzsvērt nopietno at-
tieksmi un atbildību. 

Visu vasaru notika jaundibi-
nātā deju ansambļa “Aušas”mē-
ģinājumi. Atelpu nedeva vadītā-
jas Taiga un Lilita. Man, dzirdot 
to visu, likās, ka par daudz no-
pietni. 

Bet sestdienas pēcpusdienā 
skatoties un klausoties, kas no 

visa sanācis, sapratu, ka pūles 
nav bijušas veltas. Bija laba sa-
jūta, jutos lepna. Pašlaik sēžu, 
domāju, bet nevaru atrast pie-
mērotākus vārdus kā – gaumīgi, 
korekti, pārdomāti. 

Senioru biedrība “Dzīves-
prieks” uz skatuves izdzīvoja vi-
sus sešus savas darbības gadus. 

Trīs kundzes – Zita, Anniņa, 
Alda – un divi vīri – Guntis un 
Edvīns – īsi, skaidri un pārlie-
cinoši, neaizmirstot arī pajo-
kot, virzīja sarunu no biedrības 
pirmsākumiem, kad bija tikai 13 
biedri, līdz šim brīdim, kad ir jau 
51 biedrs. Man šķiet, ka atzīmē-
šanas vērts ir fakts, ka biedrībā 
vīru un sievu skaits līdzīgs. 

Vīri gan neauž, neada, nešuj, 
necep, bet dara to, ko tikai viņi 
var, – šoferē, izpilda sievu pasūtī-
jumus, galvenokārt tie ir dažādi 
koka darbi, vārdu sakot, ir tur, 
kur nepieciešams viņu spēks un 
gudrais prāts. Protams, trešdie-
nas, kā likums, ir zolītes dienas.

Visam darītajam viegli pie-
skarāmies arī balles vakara sa-
runās. 

Kolektīva spēku un saliedē-
tību varēja sajust arī 5.  oktobra 
pēcpusdienā. Bez visu piedalī-
šanās pasākuma organizēšanā 

nebūtu rezultāta. 
Bet katram kolektīvam ir savs 

vadītājs. Dzīvespriecīgie amatie-
ši sumināja savējo – Aleksandru 

“Dzīvesprieka” spēks – darbībā, možumā, kopībā

vākšanā saimniecības apkaimē, 
kas noslēdzās ar savvaļas picas 
un savvaļas kokteiļa kopīgu pa-
gatavošanu.

Pasākumā laikā redzētais  un 
satikto uzņēmēju stāstītais ļāva 
apzināties no jauna, ka Latvijā 
esam saglabājuši ciešu saikni ar 
dabu, zināšanas un dabas veltes 
ir mūsu bagātība, ko vajadzētu 
aktīvāk izmantot lauku tūrismā 
Latvijā, izstrādājot jaunus piedā-
vājumus – gan dažādojot rado-
šās darbnīcas saimniecībās, gan 
piedāvājot dabas iepazīšanas 
pastaigas, gan dabā gatavošanas 
tūres u.c.

Nākamvasar gaidīsim part-
nerus no Somijas un Skotijas 
viesos Vidzemes pusē pie mūsu 
uzņēmējiem un Zaubes savva-
ļas kulinārajā festivalā.  Ļoti ie-
spējams, ka “Pavāru sacensībās” 
festivālā redzēsim miestarībā 
sacen šamies arī somu un skotu 
pavārus.

darbnīcas un izzinošas aktivitā-
tes dabā – kā piemēram, “Sēņu 
pazīšanas pastaigu mežā”, “Zie-
mā noderīgu ārstniecības augu 
iepazīšanas pastaigu”, meistar-
klases “Savvaļas augi alus brū-
vēšanā”,  “Ugunskura iekuršanas 
tehnikas dabā” u.c. Festivālā 
popularizēja arī saudzīgas un  
ilgtspējīgas  dabas izmantošanas 
ideju un zaļās enerģijas veidus. 
Atraktīva bija apmeklētājiem 
piedāvātā iespēja pagatavot pa-
šiem savu meža ogu smūtiju vi-
dei draudzīgā veidā – blendera 
motors tika darbināts, minot 
divriteņa pedāļus. Pārsteidzo-
šām garšām pilns bija savvaļas 
šokolādes stends, kas cita starpā 

Freivaldi –, piebilstot, ka vairāk 
vajadzētu sevi pasaudzēt. 

Paldies par sagādāto prieku 
un gandarījumu!   

Foto: Mārtiņš Tinuss
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Eva Koljera,
Amatas novada pašvaldības
Tūrisma attīstības un 
sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja

21. septembrī Āraišu luterāņu 
baznīcas mācītājmuižā norisinā-
jās forums “Āraišu kultūrvēstu-
res vērtības un Brāļu draudzes 
mantojums”, ko rīkoja Brāļu 
drau dzes misija kopā ar Amatas 
novada pašvaldību un Āraišu 
draudzi.

Lekcijās un sarunās tika ru-
nāts par Brāļu draudzes misi-
jas nozīmi Latvijas vēsturē, tai 
skaitā Āraišu apkārtnē, un iece-
ri šeit izveidot Brāļu draudzes 
mantojuma ekspozīciju. Tāpat 
tika runāts par vērtīgo Āraišu 
kultūrvēsturisko mantojumu un 
ainavu kā arī nepieciešamību to 
aizsargāt un saglabāt. Domās, 
faktos un pētījumos dalījās Jānis 
Asaris un Aivars Igals no Nacio-
nālās kultūras mantojuma pār-
valdes, Brāļu draudzes misijas 
vadītājs Gundars Ceipe, Brāļu 
draudzes mantojuma entuziasts 
Jurģis Klotiņš, Valsts prezidenta 
ārštata pado mnieks vēsturiskās 
atmiņas un piederības jautāju-
mos, Brāļu draudžu pētnieks 
Indulis Zvirgzdiņš, Amatas no-
vada pašvaldības priekšsēdētāja 
Elita Eglīte. 

Tika apspriests arī ainavu 
pētnieces Aijas Mellumas izstrā-
dātais pētījums un Āraišu mu-
zejparka ģenerālshēma “GNP 
Āraišu zonas ainavas veidošana” 
(1984), kas savulaik tomēr ne-
tika realizēta. Šodien būtu ne-
pieciešams atgriezties pie šī do-
kumenta, lai saprastu, ko no tā 
izmantot mūsdienu situācijā ar 
mērķi nosargāt kultūrvēsturiskā 
mantojuma un ainavas vērtības, 
padarot tās par resursu tūrisma 

piedāvājuma veidošanā un teri-
torijas saudzīgā attīstībā.

Āraišu apkaimē ir darbojušies 
vairāki Brāļu draudzes saieša-
nas nami, tāpeč šī būtu ļoģiska 
vieta, kur veidot Brāļu draudzes 
nama ekspozīciju, lai, izstaigājot 
Āraišus, priekšstats par Latvijas 
vēsturi taptu pilnīgāks. Savulaik, 
plānojot Āraišu muzejparku, 
jau bija iecere pārvest uz šejie-
ni Austāru saiešanas namu, to-
mēr tas nenotika. Šoreiz Jurģis 
Klotiņš nāca ar priekšlikumu 
pārvest Liedo liešu namu no 
Vecpiebalgas, kur tas nevienam 
nevajadzīgs atrodas uz privātas 
zemes. Āraišos nolūkotā vieta 
atrodas pie “Zemīšu” mājām, 
kur iepriekš jau bijusi cita ēka. 

Laika gaitā vairākas reizes 
mainījies Āraišu muzejparka tie-
siskais statuss, arī saglabāšanas 
motīvi. Šodien, strauji attīstoties 
tūrismam, uzņēmējdarbībai un 
Āraišiem kļūstot par iekārojamu 
dzīvesvietu, ir radusies nepiecie-

vērtības, kas atrodas šajā unikā-
lajā kultūrtelpā, vienlaikus neap-
stādinot teritorijas attīstību. 

Pirms 40 gadiem bija zināms 
„Āraišu muzejparks” (platība 
~1000 ha), tā būtību atspogu-
ļoja visa kultūrainava kā man-
tojums. Nozīmīgākie pētījumi 
par Āraišu apkārtnes ainavisko 
vērtību veikti ainavu arhitektes 
Aijas Mellumas vadībā, izstrā-
dājot muzejparka veidošanas 
plānu “Gaujas Nacionālā parka 
Āraišu zonas ainavas veidošana” 
(1984. g.), kas tomēr netika īste-
nots.

Vēlāk no tā izdalījās „Āraišu 
arheoloģiskais muzejparks”, kas 
aptvēra nozīmīgākos arheolo-
ģijas pieminekļus (ezermītne, 
viduslaiku pilsdrupas) jau sa-
mazinātā platībā (~12 ha). Kopš 
2016. gada tas ar jaunu nosauku-
mu – kā ”Āraišu arheoloģiskais 
parks”– atrodas Amatas novada 
pašvaldības īpašumā.

Taču sākotnējā Āraišu mu-
zejparka attīstības ģenerālshēmā 

par eksponējamiem objektiem 
tika uzskatīti gan kultūrvēstu-
riskie objekti, gan ainaviskie ele-
menti. Nereti tiek uzsvērts, ka 
Āraišu ainava atspoguļo tipisku 
Vidzemes kuktūrainavu.

Kopš 1729. gadu Vidzemē 
plaši izplatījās Brāļu draudzes 
kustība. Arī Āraišu draudzes 
teritorijā un apkārtnē darbojās 
vairāki brāļu saiešanas nami, tai 
skaitā tuvējās “Dzērvju” mājās  
atradās Brāļu draudzes saieša-
nas nams. Savulaik, domājot par 
Āraišu kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšanu, cita starpā 
bijis nodoms “Dzērvēs” izveidot 
saiešanas namu-ekspozīciju, to-
mēr arī šī ideja netika realizēta. 

Ņemot vērā strauji izzūdošo 
piemiņu par Brāļu draudzēm 
Latvijā un novērtējot to piene-
sumu latviešu tautas veidošanās 
procesā, radās iecere Āraišos kā 
Vidzemei raksturīgā kultūrtelpā, 
kurā jau šobrīd iespējams izse-
kot Latvijas vēstures līkločiem 
no sendienām līdz mūsdienām, 

Foruma “Āraišu kultūrvēstures vērtības un Brāļu draudzes 
mantojums Vidzemes pašapziņā” memorands

veidot arī Brāļu draudzes piemi-
ņas ekspozīciju. 

Brāļu draudzes ekspozīcija 
padarītu tūristiem un skolēniem 
Latvijas vēstures izziņu Āraišos 
pilnīgāku un vienlaikus saglabā-
tu nozīmīgu, bojā ejošu kultūras 
mantojumu.

Lai saglabātu Āraišu unikālo 
kultūrtelpu un arī Brāļu drau-
dzes piemiņu Vidzemē, foruma 
dalībnieki vienojas par diviem 
uzdevumiem: 

1) par Āraišu kultūrvēstu-
riskās teritorijas virzīšanu uz 
stingrāka aizsardzības statu-
sa iegūšanu atbilstoši likuma 
“Par kultūras pieminekļu aiz-
sardzību” 16. pantam. (Kultū-
ras pieminekļu ansambļus un 
kompleksus, kuriem ir sevišķa 
vēsturiska, zinātniska vai māks-
linieciska vērtība, ar Ministru 
kabineta lēmumu var izsludināt 
par kultūras pieminekļu rezer-
vātiem, kas aizsargājami saskaņā 
ar nolikumu par katru no šiem 
rezervātiem. Nolikumus par 
kultūras pieminekļu rezervātiem 
apstiprina Ministru kabinets.);

2) izveidot Āraišos Brāļu 
draudzes ekspozīciju, pārvedot 
Liedoliešu saiešanas namu no 
privātīpašuma “Cepļos”, Vecpie-
balgā, uz Āraišiem un novietojot 
to Āraišu luterāņu draudzes teri-
torijā pie “Zemīšu” mājām. Šajā 
vietā nams loģiski iederētos jau 
esošajā tūristu un Āraišu viesu 
koncentrācijas vietā un būtu ērti 
pieejams apmeklētājiem. 

-
tajiem jautājumiem vienbalsīgi 
nobalsoja visi foruma dallībnie-
ki – 38 personas.

Foruma organizatori nodos 
memorandu Amatas novada do-
mei ar lūgumu tālākai rīcībai.

Inta Palkavniece,
VUGD Prevencijas un sabiedrības 
informēšanas nodaļa

Katru pavasari ugunsdzēsēji glā-
bēji ik dienas steidzas dzēst vairākus 
desmitus kūlas ugunsgrēku, kuros 
ne tikai nodeg vairāki tūkstoši hek-
tāru Latvijas teritorijas, bet arī cieš 
un pat iet bojā cilvēki. Šogad kūlas 
ugunsgrēkos gāja bojā viens cilvēks, 
bet cieta 11! Lai pasargātu sevi un 
savu īpašumu, kā arī mazinātu kūlas 
ugunsgrēku skaitu, Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienests (VUGD) 
aicina iedzīvotājus un pašvaldības 
laikus sakopt sev piederošās terito-
rijas jau rudenī, lai pavasarī nebūtu 

kūlas, kam degt!
Šā gada kūlas statistika bija īpa-

ši dramatiska, jo tika reģistrēts pē-
dējos četros gados lielākais kūlas 
ugunsgrēku skaits – 2769 –, un tika 
iznīcinātas 130 ēkas/būves un viens 
transportlīdzeklis, kas ir par apmē-
ram 100 ēkām vairāk nekā citus ga-
dus. 

VUDG novērojumi liecina, ka pa-
vasaros cīņa ar kūlas ugunsgrēkiem 
ir cīņa ar sekām, jo, ja rudenī lauki, 
piemājas teritorijas un ceļa malas ir 
sakoptas un zāle nopļauta, tad pa-
vasarī nav kūlas, kurai degt! VUGD 
aicina izmantot saulaino laiku, lai 
sakoptu vidi savai un citu drošībai.

VUGD atgādina: lai pavasarī 
nedegtu kūla, rudenī 
jāsakopj savs īpašums!

Zane Leimane,
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA “ZAAO” (ZAAO) jau vairākus gadus 
piedāvā lauksaimniecībā izmantotā iepakoju-
ma bezmaksas savākšanu. Lai pievērstu lielā-
ku uzmanību piedāvātajam pakalpojumam un 
motivētu plēves neaprakt un nededzināt, tiek 
rīkota akcija “Tīra sēta – laba sēta”. Ik gadu sa-
vāktais otrreizējai pārstrādei derīgo materiālu 
apjoms pieaug par vairākiem simtiem kubik-
metru, šogad sasniedzot 9722 kubikmetrus.

Savākto iepakojumu ZAAO sagatavo no-
došanai pārstrādes rūpnīcām, kurās ražo gra-
nulas jaunu plastmasas izstrādājumu izgata-
vošanai.

Atgādinām, ka lauksaimniecībā izmantotā 
iepakojuma (ruļļu plēves, bedru plēves, Big-

Lauku sētas atbrīvotas no gandrīz 
10 000 m3 lauksaimniecības 
iepakojuma

bag maisi, HDPE kannas) savākšanu var pie-
teikt visu gadu, sazinoties ar ZAAO Šķiroto 
atkritumu savākšanas daļu pa tālr. 29221847.

Vēlamies vērst uzmanību, ka turpmāk, sa-
karā ar stingrākām prasībām no pārstrādātā-
jiem, arī iepakojuma savākšanas prasības būs 
stingrākas – tam jābūt izpurinātam no skāb-
barības un kūdras atliekām, vizuāli tīram, 
šņores un sieti jānodod iepakoti atsevišķā 
tarā.

Par nodotajiem materiāliem ZAAO iz-
sniedz pakalpojuma saņemšanas apliecināju-
mu – izziņu par savākto atkritumu veidu un 
apjomu, kas derīgs iesniegšanai Valsts vides 
dienestā kā apliecinājums, ka šie atkritumi sa-
vākti atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrā-
dāti videi draudzīgā veidā.

https://www.facebook.com/events/554598998410744/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCKmxA7nF1lZNq9cVIe3iKQJZpUQjTP2-K0rvcRXTr3zE17XaaUeByTJdBaV4H35WeS3g72tqEPsU8d&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAeLfdgq9Zfns1anWwrAEO1ictVuSzMWoJZ57EapWUtiCCzrLAM1J5ok76dgtZB3UoeJvKziuBibc0Uxc36RXv_O9qdVdb2HjUzNv4o7XQoGaHVumRxzj0GHxNci2Qr8tQLDcYIwk3P3hXnT-7NdD4-RqmGjYPQM3a7I65-pkGrSmFx5GcvINZljBfI3Ps2QvnuXyAgBvZIQLY8eUkQK073tQhb9pXBW8EqNhiBg8IPL5ignaU3UC07s5xIwQFgKH-1IB1N0miYwYBcZI1sPxnI6YPDJ698pW5_ZbIL6Mi5Xkdf6zydTyzBvdKZTub50JSCz4eYUKazt0AGODJf8bU
https://www.facebook.com/events/554598998410744/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCKmxA7nF1lZNq9cVIe3iKQJZpUQjTP2-K0rvcRXTr3zE17XaaUeByTJdBaV4H35WeS3g72tqEPsU8d&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAeLfdgq9Zfns1anWwrAEO1ictVuSzMWoJZ57EapWUtiCCzrLAM1J5ok76dgtZB3UoeJvKziuBibc0Uxc36RXv_O9qdVdb2HjUzNv4o7XQoGaHVumRxzj0GHxNci2Qr8tQLDcYIwk3P3hXnT-7NdD4-RqmGjYPQM3a7I65-pkGrSmFx5GcvINZljBfI3Ps2QvnuXyAgBvZIQLY8eUkQK073tQhb9pXBW8EqNhiBg8IPL5ignaU3UC07s5xIwQFgKH-1IB1N0miYwYBcZI1sPxnI6YPDJ698pW5_ZbIL6Mi5Xkdf6zydTyzBvdKZTub50JSCz4eYUKazt0AGODJf8bU
https://www.facebook.com/events/554598998410744/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCKmxA7nF1lZNq9cVIe3iKQJZpUQjTP2-K0rvcRXTr3zE17XaaUeByTJdBaV4H35WeS3g72tqEPsU8d&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAeLfdgq9Zfns1anWwrAEO1ictVuSzMWoJZ57EapWUtiCCzrLAM1J5ok76dgtZB3UoeJvKziuBibc0Uxc36RXv_O9qdVdb2HjUzNv4o7XQoGaHVumRxzj0GHxNci2Qr8tQLDcYIwk3P3hXnT-7NdD4-RqmGjYPQM3a7I65-pkGrSmFx5GcvINZljBfI3Ps2QvnuXyAgBvZIQLY8eUkQK073tQhb9pXBW8EqNhiBg8IPL5ignaU3UC07s5xIwQFgKH-1IB1N0miYwYBcZI1sPxnI6YPDJ698pW5_ZbIL6Mi5Xkdf6zydTyzBvdKZTub50JSCz4eYUKazt0AGODJf8bU
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Rebeka Ivanova, 
Ranta Aleksandra Solnceva, 
Betija Vildiņa,
deju kolektīva “Šurumburums” 
dalībnieces

Nītaures kultūras nama deju 
kolektīvs “Šurumburums›” 
27.  septembrī devās ekskursijā, 
kuru nopelnīja, visu iepriekšējo 
mā cību gadu nākot uz dejošanas 
nodarbībām pie skolotājas 
Paulas Annas Āboliņas.

Jaunais Āraišu ezerpils ap-
meklētāju centrs bija mūsu 
pirmā pieturvieta, kur mūs 
sagaidīja jauka centra darbiniece. 
Tur mēs iepazinām AS “Latvijas 
Valsts meži” veidoto izstādi par 
koku, koka vēsturi, izbaudījām 
čiekuru vannu un sapratām, cik 
liels ir 1m3. Bija interesanti.

Skaisto un maģisko vietu, 
Raunas Staburagu, apmeklējām 
otro. Tik lielā skaitā gan bija 
grūti ieklausīties burvīgajā upes 
un avotiņu tecēšanā, bet ja labi 
gribēja, tad varēja. Iesakām 
tur doties arī ziemā, kad viss 
Staburags ir vienās lāstekās, bet 
skaisti tur ir jebkurā gadalaikā.

Trešais un galvenais mūsu 
ekskursijas galamērķis bija Gul-
benes dzelzceļa depo un Gul-
benes–Alūksnes bānītis. Sākām 
ar ekskursiju pa depo, kur mūs 
izvadāja draudzīgs un runātīgs 
gids. Tur izpratām, kāds bānītis 
mūs vedīs (šaur sliežu), un kāpēc 
tas ir īpašs (vienīgais Baltijā), 
uzzinājām tā kursēšanas biežu-
mu (divreiz dienā), izmaksas (72 
eiro viena reize), vēsturi (senos 
dzelzceļa maršrutus un brau-
ciena ilgumu). Apskatījām tvai-
ka lokomotīvi, kas izbrauc uz 
dzelzceļa katru otro sestdienu 
un patērētā malka izmaksā 100 
eiro. Izbraucām ar divām dažā-
dām rokas drezīnām (daži pat 
2 reizes), kuras izveidoja paši šī 
dzelzceļa darbinieki. Kad pienā-
ca laiks, visi kāpām iekšā bānītī 
un sākās brauciens. Mums tika 
piešķirts ērts ballīšu vagons, 
kurā katrs izklaidējās, kā nu mā-
cēja. Spēlējām kārtis, pļāpājām, 

“atvērām” frizieru salonu un 
pētījām stacijas dažādās brošū-
ras. Viss ritēja, kā iecerēts, līdz... 
Līdz pienāca Liktenīgā stacija. 
Tur mums ar šāvieniem, sprā-
dzieniem un vagona aplaupīša-
nu uzbruka laupītāji. Visiem lika 
izkāpt no vilciena un nostāties 
malā. Noskatījāmies, kā mūsu 
pēdējais reiss aiziet, un tad sā-
kās savu spēju pierādīšana gan 
individuāli, gan komandas dar-
bā, kur par zaudējumu atbildēja 
komandu kapteiņi – tas, cik ļoti 
viņiem sāpēja, bija atkarīgs no 
tā, kādus instrumentus izman-
tojām stafetē. Tā, uzdevumus 
pildot, bijām jau izsalkuši, un iz-
rādījās, ka laupītāji nav tik ļauni, 
kā likās, un viņi prot arī gatavot, 
garšīgi gatavot! Paēdām, un tad 
sekoja nākamie uzdevumi  – 
nolaupīto mantu izpirkšana un 
saldā ēdiena gatavošana, kas 
bija vēl nepieredzēts pasākums. 
“Paēdis cilvēks, laimīgs cilvēks!” 
Arī laupītāji bija tikpat laimīgi 
kā mēs un palaida mūs uz auto-
busu  dzīvus un veselus, lai va-
ram doties tālāk. Paldies viņiem 
par šo burvīgo pieredzi, tas bija 
negaidīti un interesanti!

Vieta, kas mūsu staciju sa-
rakstā bija nr. 4, ir “Stāķu parks”. 
Tajā ir skaistas, mozaī kas teh-
nikā veidotas mēbeles. Šeit ir 
iespējams asināt savas meklē-
tāja prasmes, atrodot Sarkan-
galvīti un vilku. Stāķu parks ir 
jauka vieta, kur māksliniekiem 
gūt iedvesmu un izpētīt iedzī-
votāju, palīgu un pašas māksli-
nieces sagādāto trauku un flīžu 
lauskas, kas izmantotas mēbeļu 
veidošanā, izjust to harmoniju, 
kā arī saskatīt to atšķirības un 
unikalitāti.

Pēdējais pieturas punkts 
pirms braukšanas mājās bija 
Rau nas siera un makaronu ra-
žotne. Ražotne ir Ceriņu ģime-
nes uzņēmums, par kuru mums 
pastāstīja Zane Ceriņa. Viņa 
deva arī noderīgus padomus par 
uz ņē mējdarbības uzsākšanu un 
informēja mūs par produkciju, 
kuru varējām gan nogaršot, gan 

Deju kolektīvs “Šurumburums’’ pelnītā 
ekskursijā

iegādāties (to izdarīja gandrīz 
visi, tātad garšīga produkcija). 
Paldies viņai par jauku ekskursi-
jas nobeigumu.

Lielu paldies gribam pateikt 
mūsu lieliskajam šoferim Mā-
rim Sijātam – jautram, pacietī-
gam, īstam vēsturniekam un ļoti 
uzmanīgam cilvēkam. Pateico-
ties viņam, brauciens bija īpaši 
izdevies.

Paldies sakām mūsu ekskur-
sijas oragnizatorei Larisai Štei-
nei. Ar viņu brauciens bija 
daudz interesantāks un patī-
kamāks, viņa pastāstīja jaukus 
stāstus par apmeklētajām vie-
tām un rīkoja nelielas viktorīnas 
autobusā. 

Mīļš paldies Amatas novada 
pašvaldībai par dāvāto iespēju 
doties šajā braucienā.

Kopumā ekskursija bija ļoti 
izzinoša, aizraujoša un, pateico-
ties pozitīvajai un jautrajai kom-
pānijai, tā ilgi paliks atmiņā.

P.  S. Mēs apsolāmies arī 
šogad cītīgi dejot, lai tiktu vēl 
kādā ekskursijā!

Ēriks Bauers,
sporta metodiķis un 
koordinators

20. septembrī visā Latvijā 
un arī mūsu novadā norisinājās 
tradicionālais Latvijas Olim-
piskās komitejas (LOK) orga-
nizētais pasākums “Olimpiskā 
diena 2019”. Olimpiskās dienas 
mērķis ir kopā ar Starptautisko 
Olimpisko komiteju (SOK) po-
pularizēt Olimpisko kustību un 
tās vērtības – draudzību, cieņu, 
izcilību un aicina būt aktīviem. 
Šī gada moto – TU VARI, JA TU 
DARI. 

Mūsu novada skolas šo rītu 
iesāka ar olimpiskās dienas vin-

Ēriks Bauers,
sporta koordinators un 
metodiķis

No septembra atsākušies 
florbola treniņi Zaubē. Visi inte-
resenti tiek gaidīti katru ceturt-
dienu no plkst. 15.00 līdz 17.00 
Zaubes pamatskolas sporta zālē. 
Dalībnieki var būt bez iepriek-
šējas pieredzes. Treniņos tiek 
uzņemti audzēkņi, sākot no 1. 
klases. Treniņu procesā audzēk-

Florbola nodarbības 
Zaubes sporta zālē

Aizvadīta “Olimpiskā diena 2019”

Sandra Pudāne,
Zaubes pamatskolas skolotāja

2018./19. mācību gadā Zau-
bes pamatskolas 5., 6. klase un 
pirmsskolas trīsgadīgie un četr-
gadīgie bērni piedalījās vides 
projekta ”Cilvēks vidē 2019” 
konkursā “Skudras Urdas gudrā 
māja”. Pirmsskolas grupa gatavo-
ja Gudrās mājas maketu, bet 5., 
6. klases skolēni rakstīja radošo 
darbu.

Maijā piedalījāmies noslē-
guma pasākumā Daibē, kur 
notika apbalvošana. Zaubes pa-
matskolas skolēni ieguva 1. vie-
tu Vidzemes zonā un naudas 
balvu ekskursijai, kas saistīta ar 

vides izglītību, bet pirmsskolas 
audzēkņi ieguva dāvanu karti 
“Depo”. Par nopelnīto dāvanu 
karti audzinātāja iegādājās mā-
cību materiālus pirmsskolas 
grupām.

Š.  g. 20. septembrī Zaubes 
pamatskolas skolēni apmeklē-
ja Igaunijas Nacionālo muzeju, 
AHHA zinātnes centru un akva-
parku “Aura.” Visiem dalībnie-
kiem ekskursija ļoti patika. Zi-
nāšanas ieguvām ne tikai vides 
izglītībā, bet arī vēsturē, mūzikā, 

savas svešvalodu zināšanas.
Paldies SIA “ZAAO” par 

iespēju piedalīties konkursā!

grošanas kompleksu, ko izpildīja 
ne tikai skolēni, bet arī skolotā-
ji. Pēc vingrošanas jauniešiem 

bija iespēja piedalīties dažādās 
sportiskās aktivitātēs un sporta 
dienā. 

Vides izglītība

ņi tiek dalīti divās grupās. 
-

zisko sagatavotību, florbola teh-
niku un taktiku, spēju darboties 
komandā. Apmācības laikā tiek 
nodrošināts inventārs un nūjas. 
Apgūtās zināšanas un prasmes 
būs iespēja pielietot skolēnu 
florbola turnīrā. Treniņi bez 
maksas! 

Treneris – Ēriks Bauers, 
pla šāka informācija – tālr. 
28602877.

Foto no Nītaures vidusskolas arhīva
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Septembrī Āraišu arheoloģis-
kajā parkā durvis vēris jaunais 
apmeklētāju centrs. Viens no tā 
uzdevumiem ir piedāvāt ceļo-
tājiem tūrisma informāciju gan 
par novadu, gan Latviju kopu-
mā. Esam ieplānojuši, ka viens 
no veidiem, kā pastāstīt par savu 
Amatas novadu, ir nodrošināt 
iespēju novada ražotājiem pie-
dāvāt realizācijai centrā repre-
zentatīvus suvenīrus  – amat-
niecības izstrādājumus, dažādus 
pārtikas un nepārtikas produk-
tus, kas raksturo Amatas novadu 
un te dzīvojošos cilvēkus. Ļoti 
priecāsimies, ja kāds spēs piedā-
vāt atdarināt replikas (kopijas) 
no Āraišu ezerpils arheoloģiska-
jos izrakumos atrastajām lietām 
(keramikas izstrādājumi, bron-
zas rotaslietas, villaines, koka 
trauki, tāšu un kaula priekšmeti 
un citas kopijas). Par iespējama-
jām replikām izstāstīsim tikša-
nās reizē. 

Sperot pirmo sadarbības soli, 
aicinām interesentus uz kopīgu 
tikšanos, līdzi ņemot savus pa-
raugus, ierosinājumus un idejas. 

Pirmā tikšanās notiks 
17. oktobrī plkst. 16.00 Āraišu 
arheoloģiskā parka apmeklē-
tāju centrā. Mēs no savas pu-
ses iepazīstināsim jūs ar ēku 
un plānoto ekspozīciju, kuras 
atvēršana paredzēta 2020.  gada 
pavasarī.

Priecāsimies jūs satikt. Savu 
dalību lūdzam apstiprināt elek-
troniski: ezerpils@amatasno-
vads.lv, uzrakstot savus da-
tus – uzņēmuma nosaukums vai 
pašnodarbinātā vārds, uzvārds, 
dalībnieku skaits. Šī informācija 
mums palīdzēs iekārtot tikšanās 
vietu. 

Ja rodas kādi jautājumi, lū-
dzam zvanīt.

Jolanta Sausiņa, 
Āraišu arheoloģiskā parka 

vadītāja, 
tālr. 28002237

Aicinājums piedalīties 
Āraišu arheoloģiskā parka 
apmeklētāju centra suvenīru 
klāsta izveidē

Dina Ivanova, 
projekta koordinatore, un 
projekta komanda

Noslēdzies biedrības “Nītau-
reņi” šī gada lielākais projekts 
“Iespējas Amatas novada jau-
niešiem”, kas īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunat-
nes politikas valsts programmā 
2018. gadam ar valsts budžeta 

-
nistrē Jaunatnes Starptautisko 
programmu aģentūra. 

Īsumā par to, kas paveikts.
Ir noorganizētas vairāk nekā 15 
aktivitātes, iesaistīti vairāk nekā 
300 dalībnieki. No dalībniekiem 
lielākā daļa ir jaunieši vecumā no 
13 līdz 25 gadiem. Brīvprātīgajā 
darbā iesaistījām 10 aktīvistus. 
Mācījāmies paši un izglītojām 
darbā ar jaunatni iesaistītos un 
jauniešus. Projekta gaitā iegā-
dājāmies vairāk nekā 10 jaunas 
spēles un inventāru, ko varēsim 
turpināt izmantot arī pēc pro-
jekta noslēguma. 

Šajā projektā izzinot mobilā 
darba ar jaunatni metodes un 
pielietojot tās ikdienā, secinām, 
ka tās ir efektīvas un jauniešiem 
draudzīgas. Ja vēl notiek sadarbī-
bā ar pašvaldību, tad rezultāti ir 
nozīmīgāki. Līdz ar to jāsecina, 
ka Amatas novadā ir nepiecieša-
mie resursi, lai realizētu sekmīgu 
mobilo darbu ar jaunatni. 

Būtiski turpināt iesākto arī 
bez projektiem. Veikt šo darbu, 
saprotot tā nozīmi ikdienā un 
novērtējot jauniešu potenciālu 
pagastu un novadu attīstībā. Uz 
to arī aicinām mūsu pašvaldību! 

Jaunieši zina, ka kopā ar “Nī-
tau reņiem” ir iespēja veikt brīv-
prātīgo darbu un ļauties citiem 
piedzīvojumiem. Projekts ir 
sekmīgi noslēdzies, bet lai ide-
jas turpina dzīvot un rodas atkal 
jauni projekti nākotnē! 

Paldies visiem, kas piedalījās 
projekta “Iespējas Amatas nova-
da jauniešiem” aktivitātēs, un vi-
siem, kas atbalstīja organizācijas 
darbošanos. 

Mobilais darbs 
ar jaunatni
 

Inese Roze,
Drabešu muižas Amatu mājas 
vadītāja

Katru gad septembra beigās   
biedrība TKIC „KasTe” ar Ama-
tas novada pašvaldības atbalstu 
rīko atvērto druvju dienu Dra-
bešu muižas Amatu mājā. Šo-
gad durvis tika atvērtas ne tikai 
Amatu mājā, bet arī sporta klu-
bā „Ašais”. Sporta kluba vadītājs 
Austris Āboliņš interesentiem 
izrādīja kluba telpas, izstāstīja 
par iespējām iesaistīties sporta 
aktivitātēs. 

Amatu mājā varēja tikties ar 
amatu meistariem, apskatīt viņu 
darbus, pieteikties dalībai pulci-
ņos. Vislielākā interese bija par 
aušanas pulciņu un rotu gatavo-
šanas pulciņu. 

Tika atklāta jaunā keramikas 
darbnīca, ko pulciņa dalībnieki 
pašu spēkiem vasarā izremon-
tējuši. 

Katru gadu pasākuma lai-
kā notiek konkurss “Pagraba 
meistarstiķis”, kur saimnieces 
iesniedz degustācijai un vērtē-
šanai ziemai sagatavotos kon-
servējumus. Šogad tos vērtēja ne 
tikai pasākuma dalībnieki, bet 
arī žūrija – pavārs Oskars Frei-
borns, arheoloģe Zigrīda Apala, 
kultūras darbinieks, mūzikas iz-
devējs Juris Zalāns, mākslinieks 
un kulinārs no Portugāles Diogo 
Claudio Caetano de Oliveira un 
skolniece Undīne Trinska-Roze.

Ražojumi tika vērtēti nomi-
nācijās  „Saldie”, „Sāļie”, „Tradi-
cionālie”, „Garšīgi nelatvietim”, 
„Smukais” un „Skatītāju simpā-

Drabešu muiža atver durvis

tija  jeb gribu recepti”. 
Par labākajiem tika atzīti:  

„Sāļie” – Indra Šlēgelmilha (Ro-
paži), „Saldie” – Ilze Ērgle un 
Ieva Muktupāvela (Amatas no-
vada „Pūraiši”), „Tradicionālais” 
Ilze Ērgle un Ieva Muktupāve-
la (Amatas novada „Pūraiši”), 
„Smukais” – Rasa Roze (Ropaži), 
„Skatītāju simpātija” – Agnese 
Čakša (Preiļi). 

Visi tika cienāti arī ar Miķeļ-
dienas cirvja zupu, kliņģeri un 
torti.

Sezonas atklāšana nosvinēta. 
Tagad Amatu māja gaida jaunus 
dalībniekus aušanas, keramikas, 
stikla apgleznošanas, rotu gata-
vošanas, dziedāšanas un kokles 
spēles pulciņos!

Olita Untāla, ALTUM 
Vidzemes reģiona vadītāja

No pavasara līdz rudenim 
zemnieki strādā bez apstājas. 
Gada otrajā pusē lauki jāapstrā-
dā uz nākamo sezonu, jāpērk 
minerālmēsli, degviela, jālabo 
tehnika, jānodrošina krājumi 
ziemai un jāveic citi darbi. Lai to 
visu paveiktu, vajadzīgi diezgan 
lieli apgrozāmie līdzekļi.  Ja nav 
saņemta apmaksa par pārdoto 
šī gada ražu, nauda gada otrajā 
pusē nepieciešama arī ziemāju 
sējai. Savukārt, ja ieņēmumi tikai 
nedaudz vai nemaz nepārsniedz 
pēdējā lauksaimniecības cikla 
ražošanas izmaksas, lielākoties 
papildus apgrozāmais kapitāls 
nepieciešams nākamā gada sā-
kumā līdz ienākumu saņemšanai 
rudenī  – kārtējo izmaksu segša-
nai un vēlākai lauku apstrādei.

Vidzemes reģiona lauksaim-
-

nanšu plānotāji un ļoti novērtē 
ALTUM dziļo izpratni par lauk-

un lauksaimnieku vajadzībām. 
Jāuzsver, ka lauksaimnieku un 
viņu vajadzību ir daudz, tāpēc 
svarīgi tās laikus apzināties un 
sagādāt apgrozāmos līdzekļus 
nākamajam periodam. ALTUM 
tos piedāvā uz termiņu līdz 2 
gadiem, apjomā līdz 1 miljonam 
eiro, lauksaimniecības koope-
ratīviem – līdz 2,85 miljoniem 
eiro.

Būtiski arī zināt, ka lauksaim-
nieks, kas ir primāro lauksaim-
niecības produktu ražotājs, var 
saņemt atbalstu kredītprocentu 
dzēšanai. Piemēram, klientam 
aizdoti 15 000 eiro ar 4 %  gada 
likmi un 10 mēnešu atmaksas 
termiņu. Minētajā laika posmā 
ar šādu likmi viņš samaksā  kre-
dītprocentos 500 eiro. Rudenī, 
kad lauksaimnieks LAD iesniedz 
izziņas par aizņēmumiem, viņš 
saņem atpakaļ šos 10 mēnešos 
nomaksātos eiro. Tādējādi bieži 
vien sanāk, ka lauksaimnieks sa-
ņēmis bezprocentu aizdevumu.

Ļoti būtiski arī neaizmirst 
par apdrošināšanu, kas ir dro-
šības spilvens gan lielu lietavu, 
gan sausuma  gadījumos un ci-
tās stihijās, kas diemžēl nav re-
tums. Redzam, ka LAD sniegtais 
atbalsts par dzīvnieku, sējumu 
un stādījumu platību apdrošinā-
šanu gadu no gada kļūst arvien 
populārāks. Tomēr ne visi lauk-
saimnieki ir informēti, ka apdro-
šināšanas izdevumu segšanai var 
izmantot ALTUM apgrozāmo 
līdzekļu aizdevumu, turklāt 70% 
no izmaksām pēc tam segs Lau-
ku atbalsta dienests, kas nodro-
šina kompensējošu maksājumu 
lauksaimniekiem, pamatojoties 
uz iesniegto apdrošināšanas po-
lisi par ražas, augu un dzīvnieku 
apdrošināšanu un tās apmaksu 
apliecinošajiem dokumentiem.

Vidzemes Reģionālais centrs 
atrodas Valmierā, Rīgas iela 9, 
tālr.  67774078, e-pasts: vidze-
me@altum.lv.

Uz tikšanos!

Lai rudens darbi nepaliktu pusratā

Foto: Inese Roze
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Sveicam Amatas novada
jubilārus!

Amatas novadā mūžībā aizgājuši

2019. gada septembrī 
Amatas novadā piedzimuši seši bērni:
Amatas pagastā – viens, Drabešu pagastā – viens,
Skujenes pagastā – divi,  Zaubes pagastā – divi

22., 29. 
oktobrī

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

22., 29. 
oktobrī

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

22., 29. 
oktobrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 

Amatas novada pašvaldības ēkā “Ausmas” 
plkst. 18.00–19.00

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

5., 12., 19., 26. 
novembrī

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

5., 12., 19., 26. 
novembrī

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

5., 12., 19., 26. 
novembrī

Veselības vingrošanas nodarbība, 

Amatas novada pašvaldības ēkā “Ausmas” 
plkst. 18.00–19.00

5., 12., 19., 26. 
novembrī

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

6., 13., 20., 27. 
novembrī

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

7., 14., 21., 28. 
novembrī

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

7., 14., 21., 28. 
novembrī

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

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

Biedrības “Give A Hand” dzīvoklī 
“Gundegās”, dz. 11, Zaubē

piektdienās no 9.00 līdz 15.00
pagasta trūcīgajiem, maznodrošinātajiem 

un vientuļajiem iedzīvotājiem 
ir iespēja izmantot vannu/dušu 

un izmazgāt savas drēbes.
19. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 

vecā bērnudārza telpās tiks dalīts 
humānās palīdzības apģērbs
pret ziedojumiem biedrībai.

Es esmu bagāts,
man pieder viss,
kas ar mani ir noticis.

/M. Čaklais/

Amatas pagastā
Valdis Grūbe 

(01.04.1943.–23.09.2019.)
Aleksandrs Kravalis

(22.08.1940.–02.10.2019.)
Skujenes pagastā

Guntis Biksis
(24.12.1933.–30.09.2019.)

Jānis Grāvītis
(25.02.1935.–14.09.2019.)

Skaidrīte Gulbe
(26.11.1935.–08.09.2019.)

Egils Juris Lagzdiņš 
 (06.02.1940.–12.09.2019.)

Helmuts Mednis
(31.01.1938.–10.09.2019.)

Izsaku vissirsnīgāko pateicību savē-
jiem, Amatas pagasta brīvprātīgo uguns-
dzēsēju biedrības vīriem, par operativitāti 
un Amatas novada pašvaldībai par to, ka 
iz prot šādas komandas nepieciešamību 
novadā.

Paldies Ilzei Rečai par tūlītēju atbalsta 
piedāvājumu. Paldies visiem, kuri vēlējās 
palīdzēt.

Tas ļoti aizkustina, iepriecina un īsti pa-
rāda, kādi esam.

Aida Auziņa Amatas pagastā

Drabešu pagastā
Imants Grava

(27.04.1933.–06.09.2019.)
Nītaures pagastā

Aleksandrs Ivanovs
(12.12.1936.–13.09.2019.)

Zaubes pagastā
Andris Finarts

(01.09.1957.–15.09.2019.)
Ārija Jansone

(18.01.1936.–19.09.2019.)
Jolanta Lazdāne

(12.04.1972.–20.09.2019.)
Juris Suharevs

(07.09.1958.–01.10.2019.)
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