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 PASĀKUMU KALENDĀRS

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

18. janvāris
Filma – romantiska komēdija 
“Jaungada taksometrs 2”. Ieeja 2.00 EUR
Skujenes tautas namā plkst. 16.00

18. janvāris

13. starptautiskā Ģikšu danču nakts. 
Dejas dzīvās mūzikas pavadībā 10 stundu 
garumā. Ieeja par ziedojumiem
Amatas kultūra centrā plkst. 20.00–6.00

30. janvāris

Radošās mākslas darbnīcas. Gleznošana 
Adeles Smiltiņas vadībā. Līdzi jāņem savi 
materiāli, tālr. saziņai 26679328. Ieeja 2.00 EUR
Zaubes kultūras namā plkst. 17.00–19.00

1. februāris
Deju kolektīvu koncerts “Sadancosim Amatā”
Ieeja bez maksas
Amatas kultūra centrā plkst. 18.00

2. februāris

Sveču dienai veltīts akustiskās ģitāras 
koncerts “Pasaules ceļojums mūzikā”. 
Līdzi ņemiet groziņu un radoši noformētu sveci.
Ieeja 2.00 EUR
Zaubes kultūras namā plkst. 13.00. 

7. februāris

Režisora Viestura Kairiša filma “Pilsēta pie 
upes’’. Filma, kurā mīlas stāsts mijas ar sarežģī
tiem vēstures notikumiem. Ieeja 3.00 EUR
Amatas kultūras centrā plkst. 19.00. 

15. februāris

Cēsu teātris aicina uz romantisku komēdiju – 
Mihails Sebastians “Nezināmā zvaigzne” 
(režisore Edīte Siļķēna). Ieeja 3.00 EUR
Amatas kultūra centrā plkst. 18.00

31. janvāris –
19. februāris

Rokdarbu izstāde “Atplauksti...” 
Zaubes kultūras namā

20. februāris – 
8. marts

Fotogrāfiju izstāde “5 gadu atskats” 
Zaubes kultūras namā

Inese Roze, 
pasākuma organizatore

18. janvārī plkst. 20.00 Amatas 
novada kultūras centrā Ģikšos 
jau trīspadsmito gadu pēc kārtas 
notiks starptautisks tradicionālo 

deju festivāls Ģikšu danču nakts.
Tā ir balle dzīvās mūzikas 

pavadībā, kas ilgst 10 stundas no 
vietas – sākas sestdienas vakarā 
plkst. 20 un beidzas svētdienas 
rītā plkst.  6.

Šogad pasākumā piedalīsies 

Danču nakts Ģikšos
20 muzikantu grupas no Lat
vijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrai
nas un Krievijas. 

Dažas grupas ir danču nakts 
veterāni, bet dažas piedalās pir
mo vai pat vienīgo reizi. Pirmo 
reizi danču naktī viesosies ukrai
ņu deju mūzikas grupa “Dryg”, 
tautas muzikantu grupa “Janso
ni” no Krievijas, kuras sastāvā ir 
Latvijā savulaik pazīstamais mu
zikants un mū zikas instrumen
tu meistars Māris Jansons, kurš 
pārcēlies dzīvot uz Sibīriju, ar 
dēliem, “Trejdeviņu spēlmanīšu 
veterāni”, kurā muzicēs speciāli 
uz Ģikšu danču nakti apvienoju
šies jaunieši no dažādām Latvi
jas vietām, kuri kādreiz piedalī
jušies bērnu folkloras nometnēs 
„Trejdeviņi spēlmanīši”, Viļānu 
lauku kapela „Bumburņeicys”.

Pasākumā ieeja par ziedo
jumiem, līdzi der groziņš. 

 

Ēriks Bauers,
Amatas novada sporta 
koordinators

Ar muzikāliem priekšnesu
miem un sirsnīgiem sveicieniem 
20. decembrī tika sveikti Amatas 
novada labākie sportisti, treneri 
un sporta klubi. 

Vakara ceremonija tika atklā
ta ar grupas “Grēki” priekšne
sumu, savukārt novada domes 

Aizvadīts Amatas novada 
sporta laureāts 2019

priekšsēdētaja Elita Eglīte svēt
ku uzrunā atskatījās uz sporta 
vēsturi mūsu novadā. Pēc tam 
aizvadīto sporta gadu rezumēja 
Amatas novada sporta metodi
ķis Ēriks Bauers, kurš norādīja, 
ka 2020. gadā gaidāmi tādi pasā
kumi kā ziemas autosprints Ģik
šos, “Stirnu buks” pie Zvārtas 
ieža, novada sporta svētki Līvos 
un vēl daudz citu dažādu spor
tisku pasākumu novadā.

No 2020. gada 16. janvāra 
līdz 14.  februārim  notiks pa
rakstu vākšana tautas nobalso
šanas ierosināšanai par Valsts 
prezidenta apturētajiem liku
miem  “Grozījumi Republikas 
pilsētas do mes un novada do
mes vēlēšanu liku mā” un “Gro
zījums likumā “Par pašvaldī
bām””. 

Parakstu vākšanas vietas Lat
vijā iekārtotas tā, lai uz 10  000 
vēlētāju būtu viena parakstu vāk
šanas vieta.

Lai piedalītos parakstu vāk
šanā, vēlētājiem nepieciešams 
derīgs personu apliecinošs doku
ments (Latvijas pilsoņa pase vai 
personas apliecība).

Amatas novada pašvaldības te
ritorijā ir noteikta viena parakstu 
vākšanas vieta – Amatas no vada 
domes ēka, adrese: „Ausmas”, 
Drabešu pagasts, Amatas novads. 

Darba laiks:
Pirmdiena 900–1300

Otrdiena 1500–1900

Trešdiena 900–1300

Ceturtdiena 1500–1900

Piektdiena 900–1300

Sestdiena 1500–1900

Svētdiena 900–1300

Jautājumu gadījumā zvanīt:
•	 Amatas	 novada	 vēlēšanu	

komisijas priekšsēdētājai Inārai 
Rutkovskai, tālr. 28341588,

•	 Amatas	 novada	 vēlēšanu	
komisijas sekretārei Maijai Žī
gurei, tālr. 26133952.

•	 Informācija	 –	 tālr.	
64127935, 28377456, 29266314.

Sīkāka informācija par pa
rakstu vākšanu pieejama pašval
dības mājaslapā www.amatasno
vads.lv.

Par parakstu vākšanu tautas 
nobalsošanas ierosināšanai

Balvas laureātiem pasniedza 
Olimpisko spēļu dalībnieks, vai
rākkārtējais Latvijas čempions 
lodes grūšanā Māris Urtāns. 

Svinīgas mūzikas pavadībā un 
skanot aplausiem, tika sveikti 50 
laureāti, visiem bija iespēja pa
teikt labus vārdus un atskatīties 
uz aizvadīto sezonu. 

Turpinājums 3. lpp.

Foto: Unda Paula Lauberga

Tarkšķu mandolīnisti. Foto: Sandis Karelis

https://www.vestnesis.lv/op/2019/257A.4
https://www.vestnesis.lv/op/2019/257A.4
https://www.vestnesis.lv/op/2019/257A.4
https://www.vestnesis.lv/op/2019/257A.5
https://www.vestnesis.lv/op/2019/257A.5
https://www.vestnesis.lv/op/2019/257A.5
https://www.vestnesis.lv/op/2019/257A.5
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2019. gada 18. decembrī Amatas no
vada pašvaldības domes sēdē lēma par:

•	 Amatas	novada	domes	viedokli	par	
likumprojektu “Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likums”;

•	 	Tūrisma	un	Āraišu	ezerpils	nodaļas	
izveidošanu;

•	 Amatas	 novada	 pašvaldības	 amata	
vienību saraksta apstiprināšanu;

•	 grozījumiem	 Amatas	 novada	 do
mes 2016. gada 20. jūnija lēmumā Nr. 1 
“Par naudas balvas piešķiršanu par teica
miem un izciliem sasniegumiem sportā” 
(sēdes protokols Nr. 9, 1.§);

•	 Amatas	novada	pašvaldības	pilnva
roto pārstāvi SIA “ZAAO”;

•	 ūdenssaimniecības	un	kanalizācijas	
pakalpojumu sniegšanas pārņemšanu no  
Amatas novada Spāres pamatskolas;

•	 nekustamo	īpašumu	maiņas	proce
sa pabeigšanu;

•	 pašvaldības	 nekustamā	 īpašuma	
“Vecputni 2”, Amatas pagasts, Amatas 
novads atsavināšanas procesa pabeigša
nu;

•	 pašvaldības	 nekustamā	 īpašuma	
“Lī du mi”, Nītaure, Nī taures pagasts, 
Ama tas novads atsavināšanas procesa 
pabeigšanu;

•	 Zaubes	 pagasta	 nekustamā	 īpašu
ma [..] zemes vienības ar kadastra apzī
mējumu [..] sadalīšanu;

•	 Drabešu	pagasta	nekustamā	 īpašu
ma [..] zemes vienības ar kadastra apzī
mējumu [..] sadalīšanu;

•	 Drabešu	pagasta	nekustamā	 īpašu

ma „Jaunrīti” zemes vienības ar kadastra 
Nr. 42460090583 sadalīšanu;

•	 Drabešu	pagasta	nekustamā	 īpašu
ma [..] zemes vienības ar kadastra apzī
mējumu [..] sadalīšanu;

•	 Amatas	 pagasta	 nekustamā	 īpašu
ma [..] sadalīšanu un nosaukuma apstip
rināšanu;

•	 Drabešu	pagasta	nekustamā	 īpašu
ma [..] sadalīšanu un nosaukuma apstip
rināšanu;

•	 Zaubes	 pagasta	 nekustamā	 īpašu
ma “Jurģīši” (kadastra Nr. 42960030052) 
sadalīšanu un nosaukuma apstiprināša
nu;

•	 Drabešu	pagasta	nekustamā	 īpašu
ma “Pētera iela–Vāļi–Meijermuiža” sada
līšanu un nosaukumu apstiprināšanu;

•	 zemes	ierīcības	projekta	apstiprinā
šanu Drabešu pagasta nekustamā īpašu
ma „Baznīcas Bērzi” sadalīšanai;

•	 zemes	ierīcības	projekta	apstiprinā
šanu Drabešu pagasta nekustamā īpašu
ma „Vimbas” sadalīšanai;

•	 nekustamā	īpašuma	lietošanas	mēr
ķa maiņu Skujenes pagasta nekustamajā 
īpašumā [..];

•	 Nītaures	pagasta	nekustamā	īpašu
ma [..] adreses apstiprināšanu;

•	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 at
vieglojumiem politiski represētajām per
sonām.

Nākamā domes sēde – 22. janvārī 
plkst. 15.30.

Domes sēdē 18. decembrī

Gunta Rudmieze,
Zaubes pagasta senioru biedrības 
“Sidrabozols” valdes locekle

Kāpēc nedarīt, ja var darīt! Vecums 
nav šķērslis, lai darītu labas lietas. Ja cilvē
ka sirds būs auksta, tad arī stipra veselība 
nepalīdzēs, tāpēc senioriem ir tik svarīgi 
izrauties no mājām, satikties ar vienau
džiem, kustēties.

Paldies Amatas pagasta pensionāru 
biedrībai “Dzīvesprieks” par uzaicināju
mu uz savu jubilejas balli. Pasākums bija 
ļoti pārdomāts un jauks, un tur mums, 
pieciem senoriem no Zaubes, radās ideja 
par biedrības izveidošanu Zaubē. Pēc uz
aicinājuma “Amatas Vēstīs” 26. novembrī 
uz tikšanos Zaubes kultūras centrā iera
dās 20 ieinteresēti seniori, un tika ap
spriesta doma par biedrības dibināšanu 
jau plašākā lokā. Šī ideja guva atbalstu un 
10. decembrī 27 seniori pieņēma lēmumu 
par biedrības dibināšanu. Mūsu mērķi: 

•	 veicināt	regulāru	kopā	būšanu	Zau
bes pagasta pirmspensijas un pensijas ve
cuma iedzīvotājiem;

•	 popularizēt	 senioru	 vecuma	 cilvē
kiem aktīvu un cienīgu dzīves veidu, ie
saistot sabiedriskās dzīves norisēs;

•	 organizēt	fiziskas	un	radošas	aktivi
tātes, organizēt kopīgus atpūtas pasāku
mus;

•	 sadarboties	 ar	Amatas	 novada	 paš
valdību un izstrādāt projektus līdzekļu 
piesaistei.

Šajā tikšanās reizē notika balsošana 
par biedrības nosaukumu. Gāja diezgan 
grūti, jo nosaukums nedrīkst atkārtoties, 

priekšlikumu bija daudz, bet beigās vie
nojāmies – “Sidrabozols”, jo “sidrabs” jau 
iebiris mūsu matos un ozols vienmēr ir 
bijis Zaubes simbols un lepnums. Sanāk
smē pieņemām arī statūtus, ievēlējām val
di septiņu cilvēku sastāvā un iezīmējām 
tuvākos pasākumus. 16. decembrī nosū
tījām dokumentus Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistram un jau 30.12.2019. 
mūsu senioru biedrība ir reģistrēta. Pal
dies bērniem un draugiem par palīdzību 
dokumentu kārtošanā.

19. decembrī Zaubes kultūras centrā 
notika Ziemassvētku pasākums senio
riem. Tik daudz vecāka gada gājuma cil
vēku ar priecīgām un smaidīgām sejām! 
Prieks par satikšanos, par kopā būšanu, 
par balli kopā ar grupu “Baltie lāči”, kas 
reizē bija arī kā koncerts piecu stundu 
garumā. Mūs priecēja arī Zaubes līnij
dejotāju grupa “Tik un tā”, kuras sastāvā 
dejo arī četras seniores. Pārsteigums bija 
līnijdejotāju saspēle ar grupu ‘’Baltie lāči” 
un uzvedums ieejot Žurkas gadā. Liels 
paldies Amatas novada pašvaldībai un 
kultūras centra vadītājai Sandrai Eglītei 
par radīto Ziemassvētku prieku. Tas ilgi 
paliks mūsu sirdīs. Paldies!

Jaundibinātā senioru biedrība “Sidrab
ozols” aicina ikvienu Zaubes pagasta se
nioru būt aktīvam un ar savām domām 
un idejām piedalīties  biedrības darbā.

Ierosinājumus un informāciju par 
iestāšanos biedrībā var saņemt zvanot 
Guntai Rudmiezei – tālr. 29148406, Airai 
Mellēnai – tālr. 25445084.

Esiet atsaucīgi, jo tikai kopā mums iz
dosies īstenot savus mērķus!

 

Zaubē nodibināta senioru biedrība 
“Sidrabozols” 
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Inese Kukle, 
projekta vadītāja 
 

Projektā „Sieviešu uzņēmēj
darbības veicināšana vietas po
tenciāla attīstībai”, kuru orga
nizē	 Āraišu	 biedrība	 sadarbībā	
ar biedrību „Urbāna fonds iz
glītībai un zinātnei” noslēdzies 
klātienes pasākumu cikls Cēsu 
apkārtnes sievietēm, kuras vēlas 
realizēt savas biznesa ieceres. 
Spriežot pēc projekta dalībnieču 
atsauksmēm, projekts sasniedza 
izvirzīto mērķi: deva iedvesmu 
un ierosmi turpmākai darbībai, 
palīdzēja ieraudzīt jaunas iespē
jas un risinājumus savu biznesa 
ieceru īstenošanai, kā arī iedro
šināja spert nākamos soļus uzņē
mējdarbības mērķu virzienā.

Atsaucība šāda veida pasāku
miem ir liela; pirms pasākuma 
bija jāveic dalībnieču atlase, jo 
pieteicās divreiz lielāks preten
dentu skaits nekā projektā iespē
jams apmācīt. Projektā piedalās 
30 uzņēmīgas sievietes no Ama
tas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Priekuļu, Raunas un Vecpiebal
gas novada un Vaives pagasta. 

Projekta klātienes pasākumu 
sērija sastāvēja no 3 pilnu die
nu praktiskām apmācībām Dra
bešu Jaunajā pamatskolā, reizi 
mēnesī – oktobrī, novembrī un 
decembrī, nodrošinot lekcijas, 
pieredzes stāstus un praktiskas 
nodarbības projekta dalībnie
cēm klātienē. 

Lai parādītu vietējās teritori
jas un kultūrvēsturiskā manto
juma potenciāla izmantošanas 
iespējas uzņēmējdarbībā, bija 
gan lekcijas un pieredzes stāsti 
par saimniekošanu kultūrvēstu

riskas ainavas teritorijā un vie
tējās teritorijas dabas potenciāla 
izmantošanu savā labā, gan pie
mēri no jau apkārtnē zināmiem 
uzņēmumiem, kuri attīstījušies, 
izmantojot dabas veltes, attīstot 
vēsturisko mantojumu – dzirna
vas, smeļoties iedvesmu dabas 
krāsās un materiālos. 

Bez kultūrvēsturiskā man
tojuma un dabas potenciāla 
izmantošanas iespējām uzņē
mējdarbībā, programmā bija 
iekļautas lekcijas un praktiskās 
nodarbības par projekta dalīb
nieču pašu izvēlētajām aktuālā
kajām tēmām, un tās bija: Eiro
pas Savienības struktūrfondu un 
citu	finanšu	instrumentu	izman
tošana biznesa attīstībā, mūs
dienu tendences mārketingā, 
zīmol vedībā un komunikācijas 
nozīme biznesā. 

Klātienes pasākumu otrā daļa 
bija veltīta praktisku uzdevumu 
veikšanai un darbam grupās, ku
rās kouču un mentoru vadībā, 
izmantojot transformatīvo  info
mācijas apguvi un koučingu kā 
biznesa izaugsmes veicināšanas 
metodi, tika sekmēta pasākuma 
dalībnieču biznesa idejas virzība.

Projekta dalībnieces strādāja 
pie savas biznesa vīzijas, izvēr
tēja sava pakalpojuma/produk
ta stiprās un vājās puses, kā arī 
noteica sava biznesa potenciālo 
izaugsmes zonu, kuras pilnvei
došana ļautu attīstīt dalībnieces 
uzņēmējdarbību straujāk. Jaunās 
uzņēmējas dziļāk iepazina savu 
mērķtirgu, veidoja tā segmentā
ciju un noteica svarīgākos aspek
tus preces izvēlē un informācijas 
ieguvē, pētīja savu konkurentu 
sniegumu, izvērtēja potenciālos 

mārketinga kanālus un gatavo
ja  mārketinga stratēģiju, kā arī 
izstrādāja nākamos soļus uzņē
mējdarbības attīstībai tuvākajam 
gadam.

Kā galvenos ieguvumus no 
pasākuma dalībnieces min gūto 
pārliecību, drosmi un enerģiju 
turpināt iesākto, ticību savam 
produktam/pakalpojumam un 
tam, ka ar darbību var visu atrisi
nāt. Pasākuma dalībniece Sabīne 
Metāla no Augšlīgatnes guvusi 
izcilu atziņu: „Ja tev ir problēma, 
ko var atrisināt ar darbību, tev 
problēmas nav”. Savukārt Alise 
Greiziņa no Vecpiebalgas nova
da atzīst: „Ja ir sapnis – jādara. 
Viss ir iespējams, ja vien ieguldī
si darbu”.

Dalībnieces īpaši vēlējās at
zīmēt lektoru pieredzes stāstus, 
kas iedvesmo radošām idejām 
un vēlmei darboties, kā arī ie
guvumu, saņemot plašāku ska
tījumu, padomus un ieteikumus 
no malas. Pasākumu dalībniece 
Ilze Andersone no Dzērbenes 
pagasta pēc nodarbībām atzīst: 
“Pārdodamajam produktam ir 
jābūt ar stāstu un jēgu, tādam, 
kas atrisina klienta problēmas. 
Problēmas risināšana ir veik
smes atslēga.”

Praktiskajās nodarbībās kā 
galvenais ieguvums tiek atzīmē
ta domu, prioritāšu sastrukturi
zēšana un skaidrs plāns biznesa 
idejas realizēšanai. Ne mazāk 
svarīga projekta dalībniecēm 
šķiet projekta dotā iespēja sa
darboties ar citām jaunajām 
uzņēmējām, kam ir līdzīgi izai
cinājumi un risināmie jautājumi. 
Projekta dalībniece Ilze Bušujeva 
no Kārļiem, kas jau guvusi Ama

Cēsu apkārtnes sievietes soli tuvāk savu biznesa ieceru īstenošanai

Turpinājums no 1. lpp.

Tika sveikti 2019. gada 
Amatas novada sporta 
laureāti: 
Vieglatlētika/Skriešana 
1. Roberts Aleksis Glazers
2. Renāte Beļājeva
3. Ričards Špacs
4. Stella Paltiņa
5. Elza Niklase
6. Artis Rožkalns
7. Rihards Serģis
8. Roberts Cercins
9. Niklāvs Emīls Eglītis
10. Sabīne Eglīte 

Volejbols/Pludmales 
volejbols 
1. Patriks Pinka
2. Aigars Kalniņš
3 . Rihards Lazdiņš 
4. Artis Dricka
5. Vilnis Tinuss
6. Jānis Ontužāns
7. Artūrs Špirka
8. Andris Osis 
9. Klaudija Tijāre 
10. Nellija Tinusa 
11. Vaira Reinsone 
Motokross 
1. Toms Kašečkins 
2. Oļegs Kašečkins

tas novada atzinību kā jaunā uz
ņēmēja ar izveidoto sajūtu pir
tiņu, kā vienu no būtiskākajiem 
ieguvumiem min radīto iespēju 
sadarboties ar grupas biedrenēm 
un gūto iedvesmu organizēt ra
došas sanākšanas sievietēm.

Dalībnieču atbalstam un ko
munikācijas veicināšanai projek
tā radīta tikšanās vieta digitālajā 
vidē, kur ir iespēja sadarboties, 
uzdot jautājumus, dalīties ar in
formāciju un pieredzi gan savā 
starpā, gan ar pasniedzējiem un 
koučiem. Dalībniecēm ir nodro
šināta iespēja  saņemt individu
ālas koučinga sesijas uzņēmēj
darbības atbalstam līdz nākamā 
gada februārim.

Jau šobrīd ir pārliecība, ka 
projekta laikā radītā sieviešu 
uzņēmējdarbības atbalsta – pie
redzes apmaiņas – iedvesmas 
platforma turpinās attīstīties un 
darboties arī pēc projekta bei

gām; projekta dalībnieces ir jau 
saplānojušas vairākus savstar
pējus pieredzes apmaiņas pasā
kumus līdz nākamajai vasarai un 
turpina aktīvi dalīties pieredzē 
un idejās, atbalstīt cita citu arī 
neklātienē. Mēs ticam, ka dzims 
radošas un kopīgas biznesa ide
jas, tiks radīti jauni projekti, kas 
sekmēs Cēsu apkārtnes attīstību.

Vairāk informācijas par pro
jektu var saņemt vietnē   http://
www.upfoundation.io/projekti/
sievietem/ 

Projekts tiek realizēts Cēsu 
rajona lauku partnerības īsteno
tā Latvijas Lauku attīstības prog
rammas 2014.–2020.  gadam 
apakšpasākumā 19.2 “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabied
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”.

Projektu	 līdzfinansē	 Amatas	
novada dome.

Cēsu konsultāciju birojs ir sagatavojis jaunus 
piedāvājumus klientiem un citiem interesentiem

•	 21.01.un	31.01.	norisināsies		brauciens	pa	piena	lopkopības	saimniecībām (uz Kocēnu, 
Beverīnas un Naukšēnu novadu). Vairāk informācijas un pieteikšanās: 
tālr. 28381477 (Dace Kalniņa), 26171795 (Andra Seredina). Vietu skaits ierobežots. 
Līdzdalības maksājums 20 EUR + pvn. 

•	 30.01.2020. Cēsīs, Bērzaines ielā 5 notiks Augu aizsardzības līdzekļu apmācības tiem, 
kam jāpagarina AAL lietotāju apliecību. Vairāk informācijas  un  iepriekšēja pieteikšanās: 
tālr. 28381477 (Dace Kalniņa), epasts: dace.kalnina@llkc.lv

Aizvadīts Amatas novada sporta laureāts 2019
3. Aleksejs 
       GavrilovsRogoza
Florbols 
1. Lauris Skrastiņš
2. Kate Meldere
3. Jānis Melderis 
4. Emīls Roberts Grīnbergs 
5. Māris Riekstiņš 
6. Edžus Mellēns 
7. Linda GavrilovaRogoza 
8. Luīze Raseiceva
9. Betija Raseiceva
10. Laura Viktorija Branta 
11. Kristiāns Suharevs
Hokejs  
Kārlis Bucenieks 

Riteņbraukšana/BMX  
1. Kaspars Serģis 
2. Vineta Pētersone
Smagatlētika 
1. Jānis Viktorovs
2. Edgars Stepanovs
3. Guntis Knēts 
Slēpošana/Biatlons  
1. Marta Upmale
2. Elza Bleidele
3. Stella Bleidele
4. Artūrs Tinuss
5. Marta Klēra Priede
Pielāgotais sports/
Boccia  
1. Armands Ģēģeris

2. Evita Freimane
3. Agate Irma Bētaka 
      un Signija Fukse
Badmintons 
Viktors Ivanons
Kamanu suņu sports  
1. Nikolajs Kravcovs
2. Dagnis Boltrikovs
3. Roberts Aleksis Glazers
3. Mikus Kalniņš
4. Valters Beļikovs
5. Artūrs Beļikovs
6. Elīna Klinklāva
7. Markuss Sniedze
8. Amanda Agnese Stumpe
9. Alise Putraima

Cēsu teātris aicina uz roman
tisku Mihaila Sebastiana komē
diju “Nezināmā zvaigzne”, reži
sore Edīte Siļķēna.

Mazpilsētā dzelzceļa stacija 
reizēm mēdz būt visromantiskā
kā vieta – tur vilcienus sagaidot 
un pavadot saplūst visi pilsētas 
ļaudis, tā reizē ir jūra, osta un 
nezināmā tāle. Un, ja kādu dienu 
šai stacijā ierodas kāda nezināma 
dāma, kura veidota no nedaudz 
smaržu, daudz slinkuma un zi
nāmas devas fantāzijas…, var 
sākties daudz pārpratumu, ap
runāšanas, humora, arī kaislīgas 
satikšanās un sāpīgas šķiršanās.

Luga sarakstīta 1944. gadā, tā 
kalpojusi par pamatu vairākām 
filmām,	 tikusi	 un	 joprojām	 tiek	
iestudēta daudzos pasaules un 
Latvijas teātros. 

Lai arī lugas darbība norit 
kādā Rumānijas mazpilsētā pa

gājušā gadsimta sākumā, šāda 
situācija pirms gadiem simts va
rēja atgadīties arī mūsu pusē.

Cēsu teātris turpina savas 
muzikālā teātra tradīcijas. Izrādē 
skanēs dziesmas, kuras radījuši 
teātra dalībnieki: mūzika – Juris 
Krūze, vārdi – Lauma Daugiša. 
Režisore Edīte Siļķēna pratusi 
lugā iesaistīt visu teātra plašo 
kolektīvu, padarot izrādi dzīves
priecīgu un piesātinātu.

Lomās: Mona, Nezināmā – 
Ilze Jansone,  Skolotājs – Mārtiņš 
Jēgers, Grigs – Guntars Norbuts, 
Stacijas priekšnieks – Gints Eli
ass,   Madmuazele Kukū – Inuta 
Briede, Udrja – Jānis Gabrāns, 
Konduktors – Gatis Gabrāns, 
pilsētnieki, zvaigznes, vilciens – 
visi Cēsu teātra dalībnieki.

 Uz tikšanos Amatas kultūras 
centrā  15. februārī plkst. 18.00.

Biļete – 3 EUR.
 

10. Sergejs Pranckuns
11. Baiba Mežgaile
12. Inga Bērziņa
13. Diāna Spiridovska
14. Kristīne Sniedze
15. Nataļja Trestjana
16. Svetlana Andreicēna
Treneri
Jānis Freivalds 
Austris	Āboliņš	
Anžela Brice 
Maija ZēmeleBauere
Pateicība
Rūdolfs Bondars

“Nezināmā zvaigzne” 
uzmirdzēs Amatas kultūras 
centrā

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

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

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

Sveicam 
Amatas novada jubilārus!

21., 28.
janvārī

4., 11. 
februārī

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

 21., 28.
janvārī

4., 11. 
februārī

Veselības vingrošanas nodarbība, 
vada Dace Lūkina
Ieriķos, Amatas pamatskolas sporta zālē 
plkst. 18.00–19.30

21., 28.
janvārī

4., 11. 
februārī

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

21., 28.
janvārī

4., 11. 
februārī

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

21., 28.
janvārī

4., 11. 
februārī

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

22., 29.
janvārī

5., 12. 
februārī  

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

23., 30.
janvārī

6., 13.
februārī

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

23., 30.
janvārī

6., 13. 
februārī

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

Veselības projekta pasākumi Amatas novadā*

Pasākumi apmeklējami bez maksas, tiek īstenoti ESF projektā nr. 9.2.4.2/16/I/007. 
Uz nodarbībām aicināts ikviens interesents. 

Plašāka informācija par pasākumiem www.amatasnovads.lv

2019. gada decembrī 
Amatas novadā

dzimuši divi bērni:
Skujenes pagastā –1, 
Zaubes pagastā –1.

Dalies, un tevi neaizmirsīs,
Mīli, un tevi mīlēs.
Vēlies, un viss būs tieši tā, kā tu vēlies.
Tici brīnumam, un tas piepildīs kādu tavu sapni! 

Ingrīda Lāce
biedrības “Dzīvesprieks” biedre

Gaišs, svinīgs un priecīgs bija 
19.  decembra rīts Amatas pa
gasta veco ļaužu mājā “Doles 2”. 
Tās  saimnieki  sagaidīja viesus – 
kuplu  biedrības “Dzīves  prieks” 
senioru pulciņu, Amatas pamat
skolas skolēnus ar skolotājām 
I.  Bikiņu un A. Punduri,  nova
da sociālā die nesta speciālistes 
V. Zaueri un  I. Bušu. Atjaunotajā 
M. Vanagas muzeja klasē skaisti 
skanēja gan skolēnu, gan pašu 
mājinieku dziedātās dziesmas. 
Un tad vēl dāvanas un balti klāts 
svētku galds! Šoreiz bija īpašs šīs 
mājas saimnieces Rūtas Bērtul
sones  sagatavots gardums. 

Sapratu, ka pēc laiciņa visi 
aizies katrs savā istabiņā, bet 
tajā brīdī, esot visiem kopā, bija 

jaušams  ģimeniskums, tik ilgi 
jau dzīvots zem viena jumta, cits 
citu labi pazīst, “pavelk uz zoba”, 
pajoko... S.  Ņefedova un A.  Rē
vele skaitīja dzejoļus. 

Svētki beidzas, bet paliek sirdi 
sildoša sajūta gan mājniekiem, 

Sandra Eglīte,
Zaubes kultūras pasākumu 
vadītāja 

Zaubes kultūras namā 
2019. gada nogale aizritēja svēt
ku atmosfērā. Ar prieku grezno
jām svētku egli, kuru sarūpēja 
Saimnieciskā daļa.

Pie ģimenēm ar bērniem cie
mos nāca Rūķu sētas iemītnieki, 
kuru stāstu izdziedāja un izstās
tīja Rihards un Baiba Rudzīši, 
bet rotaļdejās jautri līdzi izkus
tējās ikviens. Katrs pirmsskolas 
vecuma bērns saņēma pašvaldī

bas sarūpētu saldumu tūtu.
Pie Zaubes senioriem Zie

massvētkos atbrauca slaveni 
viesi no Latgales – grupa “Baltie 
lāči”. Satikšanās ar solistu Andri 
Baltaci jau vien bija notikums. 
Atpūta, balle un jautra atmos
fēra priecēja vecākā gadu gāju
ma ļaudis. Par īpaši pārdomātu 
priekšnesumu bija parūpējies 
Zaubes līnijdeju kolektīvs “Tik 
un tā…” Dejas no aizvadītā gada 
konkursiem, Circeņa un Žurkas 
aktuālo norišu dialogs un vie
su iesaistīšana rotaļās atraktīvi 
papildināja svētku vakaru. Gan

Ēriks Bauers, 
Amatas novada sporta koordi-
nators

Sezonas vidusdaļā komanda 
turpina spēlēt ar mainīgām sek
mēm, skaistas uzvaras mijas ar 
sāpīgiem zaudējumiem. 

Decembris iesākās neveiks
mīgi, trīs spēlēs piedzīvoti trīs 
zaudējumi. Vispirms ar 6:8 tika 
atzīts “Einšteina” pārākums. Ot
rajā spēlē zaudējums pret tur
nīra līderiem “Siguldu” 2:4. Bet 
ļoti nepatīkams zaudējums tika 
piedzīvots pret zemessargiem, 
kad uzvara tika izlaista trīs se
kundes līdz pamatlaika beigām 
un pēc tam sekoja zaudējums arī 
pēcspēles metienos – 3:4. 

Savukārt decembra beigas un 
janvāra sākumu Amatas koman
da iesākusi ļoti apņēmīgi, izcī
nītas uzvaras pret “Vecpiebal
gu” 6:5, pārspēti arī principiālie 
pretinieki “Brenguļi” 3:2 un “SK 

Fono” 3:1. Lai arī komanda ir 
zaudējusi vairākas svarīgas spē
les, taču vairāki izcīnītie punkti 
pēcspēles metienos ļauj koman
dai atrasties ceturtajā vietā tur
nīra kopvērtējumā. 

Komandu turpina vilkt uz 
priekšu Matīss Pilibaitis, kurš 
iekrājis jau trīspadsmit vārtus 

Lai saglabājas tradīcijas, kas rada 
patiesu prieku 

gan viesiem. 
Rūta lūdza pateikt paldies arī  

Maritai Krūskopai, kura katru 
gadu rudens pusē, ražas laikā, ie
domā par šīs mājas cilvēkiem un 
atved ko garšīgu, pašas audzētu.  

Amatas novadā mūžībā aizgājuši
Amatas pagastā

Skaidrīte Jēkabsone
(22.07.1936.22.12.2019.)

Arvīds Skrastiņš 
(21.12.1939.–29.12.2019.)

Anna Zelča
(30.03.1935.–13.12.2019.)

Skujenes pagastā
Raimonds Juris Lejiņš

(24.12.1936.15.12.2019.)
Māris Puriņš 

(07.08.1962.–02.01.2020.)

Drabešu pagastā
Juris Beļaks

(07.04.1955.–28.12.2019.)
Gunārs Pētersons 

(27.03.1933.–21.12.2019.)
Tatjana Subbotina

(07.04.1950.–27.12.2019.)

Zaubes pagastā
Oskars Blauss

(11.02.1971.–05.12.2019.)

darījums bija dzirdot mīļos “Pal
dies!”.

Veco gadu aizvadījām kopīgā 
ballē, kuras organizēšanā aktīvi 
iesaistījās Zaubes jauktais koris 
un muzikālo noformējumu ra
dīja kora diriģents Rihards Ru
dzītis ar kolēģi. Varējām baudīt 
svētkus kopā ar radiem, drau
giem un kaimiņiem Zaubes pa
matskolas izdekorētajā zālē. 

Lai ar skaistu salūtu atnāku
šais 2020. gads nes laimi, mīles
tību, veselību un nepieciešamo 
naudas daudzumu!

Priecīgās svētku sajūtas

un piecas piespēles (13+5), kas 
starp čempionāta rezultatīvāka
jiem spēlētājiem ļauj atrasties 
ceturtajā vietā.

Nākamie posmi tiks izspēlē
ti 26. janvārī un 2. februārī, kad 
noskaidrosies komandas, kuras 
piedalīsies izslēgšanas spēlēs.  

Amatas florbolisti turpina turēties 
labāko kvartetā

Komandas kapteinis Lauris Skrastiņš. Foto no arhīva

Foto: Aija Pundure
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