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Kultūras ministre un Latvijas Pašvaldību savienības vadītājs
pasniedz zīmi „Latviskais mantojums”
11. janvārī kultūras ministre Dace
Melbārde, Latvijas Pašvaldību savienības
vadītājs Andris Jaunsleinis un Latvijas
lauku tūrisma asociācijas (LLTA) “Lau
ku ceļotājs” prezidente Asnāte Ziemele
sir
snīgā ceremonijā Kultūras mi
nistrijā
pasniedza zīmi „Latviskais mantojums”
19 latviskā mantojuma kopējiem.
Starp zīmes saņēmējiem bija arī Ama
tas novada Drabešu muižas "Amatu
mājas" kokļu meistars Andris Roze un
podnieku Dumpju darbnīca, kas atrodas
Madonas pusē, taču pie mums Baiba un
Einārs Dumpji ar seno keramiku darbojas
Āraišu Ezerpilī un vada keramikas studi
ju "Amatu mājā". Zīmes saņēmējus sveikt
bija ieradušies gan radi un draugi, gan
pašvaldību pārstāvji, tostarp arī Amatas
domes priekšsēdētāja Elita Eglīte.
Drabešu muižas "Amatu māja" pa
gājušā gada nogalē svinēja savu 5 gadu
jubileju. Tas ir biedrības „Tradicionālo
iniciatīvu centrs „KasTe” izlolots projekts.
Toreiz piedāvājot biedrībai mājvietu,
pašvaldībai licies, ka "Amatu māja Amatas
novadā" izklausās izcili, koncepcija ir
laba un tai te ir jābūt. Tagad atskatoties
varam priecāties par to kā "Amatu māja"

No kreisās: Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, kokļu meitars Andris Roze,
kultūras ministre Dace Melbārde un Latvijas Pašvaldību savienības vadītājs Andris Jaunsleinis.

ir attīstījusies, ar daudzām prasmju stu
dijām, šeit ir tapis pirmais pilnais Drabešu
tautas tērps, tiek veidoti senie māla
trauki, katru gadu notiek "Satiec savu
meistaru" darbnīcas, brauc interesenti ne

tikai no Latvijas, bet arī Igaunijas un pat
Japānas. Sevišķi liela interese ir par seno
instrumentu darbnīcu – koklēm, basītēm
u.c. Pievienotā vērtība ir arī tā, ka amatu
prasmju meistari prot ne tikai darināt

skaistas un derīgas lietas, bet arī spēlēt,
dziedāt un dancot.
Iepriekšējā gadā zīmi "Lat
viskais
mantojums" saņēma Āraišu vējdzirnavu
saimniece Vineta Cipe. Līdz ar to varam
pa
matoti uzskatīt, ka Āraiši patiesi ir
latviskās vides paraugs Latvijas mērogā.
No vienas tik mazas vietas tik daudz
"Latviskā mantojuma" zīmes nav saņem
tas nekur citur.
Kultūras zīme "Latviskais mantojums"
izveidota pēc LLTA „Lauku ceļotājs” ini
ciatīvas un sadarbībā ar Latvijas Repub
likas Kultūras ministriju un Latvijas Paš
valdību savienību. Zīme kopš 2013. gada
tiek piešķirta lauku tūrisma uzņēmējiem
un personām, kuri saglabā, iekļauj mūs
dienu dzīvē un rāda apmeklētājiem lat
viskās kultūras un sadzīves tradicionālās
vērtības. Pēc šīs zīmes var pazīt vietas,
kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi
rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdie
niem, mācīt amatus un prasmes, svinēt
latviskos svētkus. Zīmi piešķir kompe
tenta žūrija, kas sastāv no Latvijā pazīs
tamiem tradicionālās kultūras un tūrisma
profesionāļiem. Kopumā zīmi saņēmušas
nu jau 72 saimniecības visā Latvijā.

Janvāra vidū Ģikši kļuva par danču galvaspilsētu
Kā jau ziņojām, 14. janvārī
Amatas novada Ģikšos notika
ikgadējā danču nakts, kas šogad
svinēja savu 10. jubileju.
Arī šogad Ģikšos viesojās gan
dancotāji, gan muzikanti gan no
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, arī
Vācijas, Spānijas un Portugāles.
Informācija par iecienīto Ģikšu
danču nakti izskan arvien attālā
kās vietās. Pasākumu apmeklē
dažāda gadugājuma cilvēki,
tomēr vairākums ir jaunieši, kas
ir iepriecinošs fakts. Dancotāji,
kas vienreiz šeit pabijuši, at
griežas ik gadu, paķerot līdzi
kādu paziņu, tā arī viņu pulciņš
arvien pieaug.
Visu nakti 77 muzikanti spē
lēja 98 dažādus instrumentus.
Starp tiem bija jau zināmās vi
joles, akordeoni, blokflautas un
bungas, tāpat tādi interesanti in
strumenti kā mandolīnas, bases
un pogu cītaras. Neiztika arī bez
karošu komplekta piesitiena.
Vairāk nekā 500 dancotāji
bija sasto
pami malu malās,
piepildot gan zāli, gan foajē tā,

PIESAKIES AMATAS
NOVADA JAUNUMIEM

ka “ij adatai nebija, kur nokrist”.
Kā laikrakstā “Druva” žurnāliste
Sarmīte Feldmane rakstīja: “Tas
ir kultūras pasākums, kurā katrs
iederas”, kas īsi un skaidri parāda
šī pasākuma būtību.
Arī šogad organizatori – bie
drība “KasTe” – jau ierasti ir ap
kopojuši interesantus faktus:
Danču nakti apmeklēja:
77 muzikanti,
512 dancotāji,
1 dejotājs/filmētājs,
1 šoferis,
1 preses pārstāvis,
1 vērotājs.

Mūzikas instrumenti, kas tika
spēlēti:
18 vijoles,
4 akordeoni,
5 blokflautas,
5 bungas,
1 basģitāra,
4 ģitāras,
5 mandolīnas,
13 ermoņikas (hromatiskās),
11 dūdas,
5 Pēterburgas ermoņikas,
2 diatoniskās ermoņikas,
9 bubeni,
5 bases,
1 karošu komplekts,

SEKO: Facebook

2 pogu cītaras,
1 cimbole,
1 kontrabass,
1 akordu cītara.
Izdzerti 4 lielie katli ar Rožu
tēju un 17 lielie ūdens bunduļi
(katrs 20 litri), kopā 340 litri,
neskaitot pašdarbības ūdeni.
Apēsti 20 kg Kārļa Krēķa
leģendāro burkānu – 2 maisi pa
10 kg.
Biedrība “KasTe” vēlas iz
teikt lielumlielo paldies visiem,
visiem, kas atbrauca, spēlēja,
dancoja, vienkārši bija un palī
dzēja mums un jums priecāties,

Twitter

baudīt mūziku un atmosfēru.
Paldies brīvprātīgajiem palī
giem – Seirai Jēkabsonei, Diā
nai Kukorei un Paulai Beatrisei
Pupurei ar mammu no Liepas
jauniešu centra “Apelsīns”, An

drim Rutkovskim un Sarmītei
no Līviem.
Paldies Ģikšu bērnudārzam
un saimniekam Valtam par vies
mīlību.
Paldies Amatas novada paš
valdībai par finansiālo un morālo
atbalstu, par kalendāriem un
kliņģeriem.
Paldies Amatas novada paš
valdībai par garšīgo torti! Elitai
Eglītei izrādījās taisnība – iz
devās to sagriezt 137 gabaliņos!
Paldies VKKF un Amatas
novada pašvaldībai par finan
siālo atbalstu!
Vislielākais paldies vecajiem
cīņu biedriem – Tālim, Edgaram,
Adelei, Imantam Ozoliņam,
Ingai Holstai, Ivaram Svekrim
un visiem pārējiem.
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Amatas novada pašvaldības 2017. gada budžets
Šī gada budžetu raksturo galvenās prioritātes: pašvaldībā esošo visu izglītības iestāžu funkciju nodrošināšana līdz
2016./2017. mācību gada beigām, izdevumu palielināšana neatliekamām sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai
sabiedrības daļai, Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektu realizācija.
Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus).

Budžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi
6 613 040 EUR

Transfertu ieņēmumi
2 710 220 EUR; 41%

Budžeta iestāžu
ieņēmumi
433 451 EUR; 7%

Nenodokļu
ieņēmumi
143 850 EUR; 2%

Nodokļu
ieņēmumi
3 325 519 EUR; 50%

Speciālā budžeta ieņēmumi
340 204 EUR
Dabas resursu nodoklis
40 000 EUR; 12%

Autoceļu fonda līdzekļi
300 204 EUR; 88%

Budžeta izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas un nodrošinot pašvaldības attīstības
galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus.
Amatas novada pašvaldības 2017. gada kopbudžeta izdevumi ar finansēšanu plānoti 6 960 282 EUR apmērā un atbilstoši
ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem, attiecīgi, 6 545 577 EUR un 414 705 EUR.

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
6 545 577 EUR
Veselība
Sociālā
27 325 EUR; aizsardzība
0%
630 763 EUR;
10%
Vispārējie
valdības
dienesti
632 960 EUR;
10%

Ekonomiskā Pašvaldību teritoriju
darbība
un mājokļu
445 014 EUR;
apsaimniekošana
7%
1 080 010 EUR; 16%

Vides aizsardzība
15 000 EUR; 0%

Sociālā aizsardzība
630 763 EUR
Pārējais citur
neklasificēts
atbalsts sociāli
atstumtām personām
134 688 EUR; 21%

Sociālā aizsardzība invaliditātes
gadījumā 24 049 EUR; 4%

Izglītības papildu Pārējā izglītības Pārējie citur
pakalpojumi
neklasificētie
vadība
Interešu un
281 991 EUR;
izglītības
122 457 EUR;
profesionālās
9%
pakalpojumi
4%
ievirzes izglītība
298 010 EUR; 9%
164 753 EUR;
5%

Pirmsskolas
izglītība
306 882 EUR;
10%

Atpūta, kultūra un reliģija
494 153 EUR

Pārējā
citur
neklasificētā kultūra
93 447 EUR; 19%

Ūdensapgāde
124 404 EUR; 11%

Pārējā citur
neklasificētā pašvaldību teritoriju
un mājokļu apsaimniekošana 838 079; 78%

Izglītība
3 169 811 EUR

Pārējie sporta, atpūtas, kultūras
un reliģijas pasākumi
93 628 EUR; 19%

Teritoriju attīstība
117 527 EUR; 11%

Atpūta, kultūra, reliģija
494 153 EUR; 8%

Sabiedriskā
kārtība un
drošība
50 541 EUR; 1% Izglītība
3 169 811 EUR; 48%

Vispārējā
izglītība
1 995 718 EUR;
63%

Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
1 080 010 EUR

Bibliotēkas 85 492 EUR; 17%
Muzeji un
izstādes
21 727 EUR;
4%

Atbalsts gados veciem
cilvēkiem
128 000 EUR;
20%

Pārējie citur
neklasificētie
sociālās aiszsardzības
pasākumi
85 015 EUR; 14%

Pārējās
citur neklasificētās
sociālās aizsardzības
pārraudzība
259 011 EUR; 41%

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
414 705 EUR

Pašvaldības
teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
73 826 EUR; 18%

Kultūras
centri,
nami, klubi
199 859 EUR; 41%

Ekonomiskā darbība
340 879 EUR; 82%
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Par kārtības
“Amatas novada pašvaldības
maksas pakalpojumi, ko sniedz
Amatas novada pašvaldība,
tās struktūrvienības un
iestādes” grozījumiem
un papildinājumiem
Domes sēde, 28.12.2016.
Nr. 13
Pamatojoties uz Latvijas republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta 14. daļu, kas nosaka,
ka pašvaldības dome var noteikt maksu par
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī
41. pantu, kas nosaka, kādus normatīvos aktus
pieņem paš
valdība,
un Apvienoto komiteju
2016. gada 14. decembra sēdes lēmumu (prot.
Nr. 12, 15. §), kur, pamatojoties uz domes
priekš
sēdētājas E. Eglītes ierosināju
mu, ēku ap
saimniekošanas maksa nebūtu jāsedz veco ļaužu
mājās dzīvojošajām personām viņu sociālā
stāvokļa dēļ, un maksājumā būtu jāietver tikai
īres maksa un samaksa par pakalpojumiem,
kā arī, izvērtējot iedzīvotāju priekšlikumus un
domes priekšsēdētājas ierosinājumu par pārtikas
veikala Līvu ciemā saglabāšanu un nomas līguma
turpināšanu ar SIA “BJ Saime”, dome nolēma:
1. grozīt kārtības 5.13. punktu, izsakot to šādā
redakcijā: “5.13. Daudzdzīvokļu māju kopīpašuma
apsaimniekošanas maksa”;
2. papildināt kārtības 8. punktu, iekļaujot 8.2.
punktu, izsakot to šādā redakcijā: “8.2. NĪ “Brīves”
telpu apakšnoma mēnesī, 1m2, 0,50 euro, bez PVN;
3. noteikt, ka papildinājumi „Maksas pakal
pojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās
struktūrvienības un iestādes” 5.13. punktā un 8.
punktā stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Amatas Avīze” ar 01.02.2017;
4. noteikt, ka pēc „Maksas pakalpojumi, ko
sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūr
vienības un iestādes” stāšanās spēkā spēku zaudē
Amatas novada domes no 2016. gada 26. oktobra
„Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada
pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes”.

Amatas novada
pašvaldība turpina cīņu
par autoceļa P31 Ērgļi–
Drabeši atjaunošanu
Amatas novada pašvaldība jau vairākkārt
(2015. un 2016. gadā) ir informējusi LR Satiksmes
ministriju un VAS “Latvijas valsts ceļi” par autoceļa
P31 Ērgļi–Drabeši tehnisko stāvokli. Satiksmes
ministrijas 18.04.2016. vēstulē Nr. 04-01/1519 ir
norādīts, ka 2016./2017. gada ziemas periodā,
ņe
mot vērā, ka auto
ceļa P31 posmā Drabeši–
Ģikši ir augsta vidējā satiksmes intensitāte un
tajā ir asfaltēts posms, autoceļa P31 posmam no
km 43,400. līdz 52,287. km. (Ģikši–Drabeši) tiks
noteikta B uzturēšanas klase.
Diemžēl šobrīd, 2016./2017.gada ziemā, atbil
stoši B uzturēšanas klases prasībām tiek uzturēts
tikai asfaltētais posms no Drabešiem līdz Amatai.
Attiecīgi Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi
413 Amatas novada iedzīvotāju parakstītu lūgu
mu rast finansējumu un risinājumu autoceļa P31
posma no Amatas līdz Ģikšiem uzturēšanai un re
montam.
Amatas novada pašvaldība atkārtoti lūdza
Satiksmes ministriju, VAS “Latvijas valsts ceļi” un
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” risināt jautājumu
par autoceļa P31 Ērgļi–Dra
beši uzturēšanu un
seguma atjaunošanu, lai nodrošinātu apmierinošus
braukšanas apstākļus.
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KULTŪRA

Amatas novada pašvaldība īstenos
trīs LEADER projektus
Amatas novada pašvaldība 2016. gada
vasarā Cēsu rajona lauku partnerībā
iesniedza trīs projektu pieteikumus
Eiro
pas Lauk
saimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakš
pasākumā “Darbību īsteno
šana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”. Lauku atbalsta dienests ir
izskatījis un apstiprinājis visus šos trīs
projektus, kas tiks īstenoti 2017. gadā.
Projekta “Veselīga dzīvesveida un spor
ta infrastruktūras pieejamības uzlabošana
Amatas novada ciematos” (Nr. 16-09-AL1
8-A019.2202-000004) mērķis ir pievilcīgas
dzīvesvides radīšana, labiekārtojot publisko
infra
struktūru trīs Amatas novada ciema
tos – Līvos, Ieriķos uz Zaubē, tādējādi do
dot vietējai sabiedrībai iespēju pievērsties
veselīgam un aktī
vam dzīves
veidam. Pro
jekta ietvaros plānots izveidot smagatlētikas
sporta zāli Zaubes pamatskolas telpās, kā arī
izveidot ielu vingrotāju laukumus Līvos un
Ieriķos. Projekta kopējās plānotās izmaksas
ir 12 202,55 eiro, no kurām Lauku atbalsta
dienests līdzfinansē 10 982,29 eiro un pašval
dības finansējums plānots 1220,26 eiro.
Projekta “Meža izziņas parka iz
veide Spārē” (Nr. 16-09-AL18-A019.2201000007) mērķis ir uzlabot pakalpojumu
kvalitāti un pieejamību Spārē, veicinot
sociālo integrāciju un sociālās spriedzes
mazināšanos, harmoniju rodot meža

izziņas parkā, kurā izprast un sajust dabu,
kā arī iekļaut to mācību procesā. Projektā
tiks uzsākts darbs pie Spāres meža izziņas
parka izveides, izbūvējot stāvlaukumu un
serpentīna ceļu, kas ļaus cilvēkiem ar kustību
traucējumiem ērti piekļūt Meža izziņas
parkam un jau izveidotajam Rakstnieku
parkam. Projektu nākotnē plānots turpināt,
izveidojot terapeitiski sensitīvo taku,
kurā cilvēki ar dažādiem funkcionāliem
kustību traucējumiem un garīgās attīstības
traucējumiem caur sajūtu elementiem varēs
uzlabot savu veselības stāvokli. Projekta
kopējās plānotās izmaksas ir 17 120 euro,
no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē
15 408 euro un pašvaldības finansējums
plānots 1712 euro.
Projekta “Attīstošo mate
riālu ie
gāde Attīstības un bērnu pieska
tīšanas
centram
Skujenē”
(Nr.
16-09-AL18-A019.2202-000005) mērķis ir
pilnveidot sociālā atbalsta pakalpojumu pie
dāvājumu Skujenē, iegādājoties materiālus,
kas veicinās bērnu attīstību, koncentrēšanās
spējas, patstāvību, uzmanības noturību un
koordināciju. Projektā tiks labiekārtotas
bērnu pieskatīšanas telpas Skujenes pamat
skolā, iegādātas attīstošās spēles un mācību
materiāli, Montesori materiāli un bērnu pie
skatīšanas vietai nepieciešamās mēbeles. Pro
jekta kopējās plānotās izmaksas ir 6253,28
eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfi
nansē 5627,95 eiro un pašvaldības finan
sējums plānots 625,33 eiro.

Barikāžu aizstāvju stāstu
vakars Nītaurē
Barikāžu laiks bija
brīdis Latvijas vēsturē,
kad cilvēki ticēja, ka kopā
izdosies nosargāt atjau
noto Latvijas Repub
liku.
Neziņa un izmisums tajā
laikā bija daudzu domās,
taču to pārvarēt palīdzēja
pārliecība par taisnību,
drosme un vienotība.
Šo notikumu pieminot,
mēs Nītaurē 20. janvārī,
laikā, kad diena mijās ar
vakaru, Paaudžu parkā
pie ugunskura pulcinājām kopā
ļaudis, lai atcerētos Barikāžu laiku
caur atmiņu stāstiem un dziesmām.
Stāsti atmiņās palikuši gan Barikāžu
dalībniekiem, gan tiem, kas palika
mājās un gaidīja. Stāsti bija spēcīgi,
patriotiski, emocionāli – par to, kā
viss sākās, kā notika došanās uz Rīgu,
ko ziņoja televīzijā un radio, kur katrs
atradās, kādas bija sajūtas dažādos
spraigos mirkļos…
Dzirdējām arī mājās palikušo
stāstus, kas ir ne mazāk svarīgi, jo
tad daudziem nebija saziņas ierīču,
lai uzzinātu, kas notiek, kad ģimenes
locekļi atgriezīsies, tāpat mājās palika
arī nepilngadīgi bērni, kas drosmīgi
uzrau
dzīja mājsaimniecības un gai
dīja vecākus.
Pie karstas tējas un pašu sarū
pētiem pīrādziņiem, speķa maizītēm
un citiem našķiem rosījās sarunas
un diskusijas. Nekad jau visu nevar
ne atstāstīt, ne izstāstīt, ir stāsti, kas
paliks arī citai reizei. Gan barikāžu

laikā, gan 20. janvārī Nītaurē uzturēt
patriotisku un pacilātu garastāvokli,
kā arī izjust kopības spēku palīdzēja
dziedāšana. Un dziesmu, ko izdzie
dājām pie ugunskura, bija diezgan
daudz. Skatoties ugunskura lies
mās, katrs atcerējās kādu sev tuvu
notikumu, stāstu un cilvēku. Pie
minējām visus, kas piedalījās bari
kādēs, pieminējām visus, kas vairs
nav starp mums. Latvijas brīvības
dziesmas palī
dzēja izprast mūsu
Barikāžu dalībnieku stāstus un sildīja
sirdi.
Paldies visiem, kas šajā stei
dzīgajā laikā atrada iespēju sanākt
kopā, lai nodotu vēsturi nākamajām
paaudzēm, dalītos emocijās, kas mīt
mūsos katrā, un paldies par sirsnīgo
kopā būšanu. Paldies visiem, kas
palīdzēja noorganizēt šo pasākumu,
īpaši Dacei Eipurei un Amatas novada
pašvaldībai.
Larisa Šteine,
Nītaures kultūras nams

SPORTS

“Amatas” florbolisti no tālākās
cīņas izslēdz “Auciemu”

Svētdien notika izšķirošā spēle
par iekļūšanu Cēsu atklātā čem
pionāta florbolā pusfinālā starp
“Amatas” un Pārgaujas novada
“Auciema” florbolistiem.
Emocijas sita augstu vilni gan
laukumā, gan tribīnēs. Sanākušie
līdzjutēji nebija vīlušies par redzē
to. Sešas minūtes pirms pamat
laika beigām vadībā vēl atradās
Auciems, kad ar precīzu metienu
vairākumā izcēlās Alvis Riekstiņš,
panākot neizšķirtu 3:3. Izšķirošas

bija spēles beigas. 30 sekundes
pirms mača beigām Emīls Grīn
bergs izvirzīja vadībā “Amatu”.
Auciema florbolisti centās atspē
lēties, pēdējās sekundēs divas rei
zes cenšoties nomainīt vārtsargu
pret sesto laukuma spēlētāju, bet
Amata izdarīja vēl 2 precīzus me
tienus jau tukšos vārtos. Spēles
rezultāts 6:3 mūsējo labā.
Uzvara ļāva mūsu komandai
iekļūt pusfinālā, kur priekšā cīņa
par kārotajām medaļām.

Skujenes florbolisti uzvar Amatas/Līgatnes
florbola kausa izcīņas 3. posmā
Kārtējo reizi sacensības lieliski iesāka Zaubes
pirmā komanda, kas neatstāja nekādas cerības
preti
niekam un uzvarēja visās grupu spēlēs,
ieņemot 1. vietu. Otro vietu grupu tur
nīrā
izcīnīja Skujene, trešie – Līgatnes florbolisti,
bet kā beidzamie izslēgšanas spēlēs iekļuva
Nītaures florbolisti. Ārpus labāko četrinieka
palika attiecīgi – Zaube-2, More, Krimulda un
Līgatne-2.
Izslēgšanas spēles iesākās bez lieliem pār
steigumiem, un Zaube-1 ar rezultātu 5:1 pārspēja
Nītauri. Otrā izslēgšanas spēle jau izvērtās daudz
spraigāka. Līgatnes komandai bija jūtami lielāks
pārsvars laukumā, toties Skujenes ko
mandā
ātrajos pret
uzbrukumos teicami nospē
lēja
Mārtiņš Vējkrīgers un Jurģis Jevstigņejevs, kas
nesa beigu rezultātu 3:1 par labu Skujenei.
Spēlē par trešo vietu tikās Nītaure pret Līgat
ni. Lai arī nītaurieši demonstrēja labu aizsardzī
bu, Līgatnei izdevās gūt divus vārtus un izcīnīt 3.
vietu.
Fināls izvērtās ļoti spraigs un aizraujošs. Lielu
troksni radīja zālē sanākušie – vecāki, skolotāji,
klasesbiedri, kuri skaļi atbalstīja Zaubes florbolis
tus. Spēles sākumā ātrus vārtus guva Vējkrīgers,
izvirzot Skujeni vadībā. Zaubēnieši metās ātri
atspēlēties, bet Skujenes vārtsarga Linarda Oltes
vārti bija neieņemami. Rezultāts nemainījās līdz
pat spēles beigām, tā noslēdzās ar 0:1 Skujenes
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labā. Minimāla uzvara un līksmo skujenieši.
Nav nejaušība, ka tieši Skujenes florbolisti uz
varēja 3. pos
mā, jo šim panākumam bija tuvu
arī pirmajos posmos. Iepriekš jaunieši florbolu
apguva, spēlējot savā starpā vai pēc stundām
apmeklējot sporta zāli, bet šosezon, pateicoties
Vecskujenes skolas atbalstam, puišiem bija iespēja
katru trešdienu braukt uz florbola treniņiem
Zaubē. Tagad var teikt, ka ieguldītais darbs treniņos
atmaksājies, un šī ir pelnīta uzvaras garša.
Kopvērtējuma līderpozīcijas ar 22 punktiem
saglabā “Zaube-1” florbolisti, uz otro vietu ar 21
punktiem pakāpusies “Skujene”, bet trešie ar 20
punktiem – “Līgatne-1”.
Nākamais posms notiks februāra vidū Zaubes
sporta zāle.

www.amatasnovads.lv
KULTŪRA / GAIDĀMIE NOTIKUMI

Aicinām
uz nodarbībām
Drabešu muižas
Amatu mājā!

2. februārī • plkst. 14.00 • Zaubes kultūras namā

18. februārī • plkst. 20.00 • Skujenes Tautas namā

Meistarklase galda klāšanā un dekoru izgatavošanā.
Plkst. 15.00 aktivitātes ar folkloras kopu “Urgas”
no Kokneses Radošās mājas. Ieeja brīva.

ar 90. gadu beigu un 2000. gadu sākuma mūziku
kopā ar tā laika dīdžeju Gati Barānovu. Īpaši aicinām tā laika disenīšu
apmeklētājus uz satikšanos. Būs karaoke, atrakcijas, spēles un dejas.
Līdzi – satikšanās prieks un “groziņš”.

Sveču diena

2. februārī • plkst. 16.00 • Nītaures kultūras namā
Mūzikas nu mākslas skolas keramikas klasē

• Adīšana ar
Viktoriju Sīviņu katru otro
pirmdienu, nākamā nodarbība
23. janvārī plkst. 18.00 (adītas
čības)

Sveču diena

Liesim un veidosim dažādas sveces! Organizē Nītaures kultūras
nams sadarbībā ar Amatas novada Mūzikas un mākslas skolu.

4. februārī • plkst 19.00 • Amatas kultūras centrā Ģikšos

• Tekstilmozaīka ar Ditu Ziemeli
katru otro trešdienu
(25. janvārī plkst. 18.00)

Koncerts ,,Ceļā uz deju svētkiem’’

“Sadancosim Amatā”
Ieeja brīva

• Kokles spēle ar
Tāli Karlsonu piektdienās plkst.
18.00

10. februārī • plkst 20.00 • Amatas kultūras centrā Ģikšos

Filma “Svingeri’’
Ieeja 3.00 EUR

• Keramika ar Eināru Dumpi
un Baibu Dumpi piektdienās
plkst. 18.00. Turpināsim pētīt

25. februārī • plkst. 19.30 • Vidzemes retrīta centrā
Sērmūkšos

Mantru vakars ar Ievu Bērziņu

SVEICAM NOVADĀ DZIMUŠOS
UN VIŅU VECĀKUS!
Drabešu pagastā
Nikola Logina
Sanda Špaca

Nītaures pagastā
Rebeka Jeļisejeva
Skujenes pagastā
Mikuss Zvejnieks

12. februārī • plkst. 13.00 • Zaubes kultūras namā
Mārtiņa Ruska akustiskais koncerts

un izgatavot seno keramiku –
gan no vēlā dzelzs laikmeta, gan
viduslaikiem.

“PIESKĀRIENS”
Ieeja - 3,00 EUR

• Aušana ar Rudīti Plato sestdienās
plkst. 10.00
Informācija pa tālruni
29199870

14. februārī • plkst. 18.00 • Nītaures kultūras namā
Mīlestības svētkiem par godu –

spēle “Es mīlu tevi, Nītaure”

Organizē NVO “Nītaureņi” sadarbībā ar Nītaures kultūras namu.

Pasaules Sniega diena 2017 Nītaurē
14. janvāra rīts Nītaurē sā
kās ar aizputinātiem ceļiem,
piesnigušām pļavām un sniega
pilnu Nītaures hokeja laukumu.
Pasaules Sniega dienas pasāku
mam par godu sniegs bija uz
snidzis gana daudz. Kamēr seši
čakli sniega dienas fani tīrīja ho
keja laukumu, tik
mēr Pasaules
Sniega dienas dalībnieki mēģi

DISKO VAKARS

nāja izveidot snie
gavīrus. Sau
sā sniega dēļ sniegavīri sanāca
vairāk guļoši un sēdoši, bet tas
nemazināja prieku tos celt. Pie
mums ciemos bija atnācis snie
gavīrs Olafs un priecājās par jau
niem draugiem, kā arī aicināja
visus kāpt uz Nītaures hokeja
laukuma, lai to iemēģinātu ne ti
kai ar slidām, bet arī piedaloties

dažādās stafetēs un spēlēs. Mūsu
aktivitātēs uzvarēja draudzība.
Sacensības notika gan pa pā
riem, gan komandās. Priecājās
un smējās gan mazie, gan lielie.
Mazliet piekusuši un priecī
gi visi tika pie karstas tējas un
cepumiem, kā arī gardiem ābo
liem. Katram dalībniekam tika
pasniegts arī apliecinājums par
piedalīšanos, suvenīri un bal
viņas par dalību Pasaules Sniega
dienā Nītaurē.
Paldies visiem, kas bija
ieradušies un piedalījās! Paldies
pasākuma atbalstītājiem: Amatas
novada pašvaldībai, Starptau
tiskajai Slēpošanas federācijai un
biedrībai “Nītaureņi”. Nītaures
kultūras nams vēl visiem šajā
ziemā rast laiku priecīgām un
jautrām ziemas spēlēm ģimenes
un draugu lokā!

Improvizācijas teātra meistarklase Zaubē
16. janvārī Zaubes kultūras namā
ciemojās
Improvizācijas
teātra
„Spiediens” aktieris Juris. Dažādu
vecumu interesentu grupā bija sko
lēni, skolotāji, vecāki un jaunieši.
Visi kopā iepazinām un izmēģinājām
lomu spēles, komunicēšanas prasmes
un komplimentu izteikšanu. Caur
spēlēm un rotaļām centāmies atraktīvi
atvērties, ļaut ķermenim darboties un
savai balsij skanēt. Vairāku stundu
garumā valdīja jautrība.
Paldies zaubēniešiem par atsau
cību!
Sandra Slavišena-Dorša

Amatas pagastā:
Ēriks Vāpa – 70 gadi,
Skaidrīte Ārija Rudzīte – 88 gadi
Drabešu pagastā:
Vera Veronika Eglīte – 88 gadi,
Ēriks Blumbergs – 86 gadi,
Gaida Kalniete – 85 gadi,
Ilga Liepiņa – 83 gadi,
Aina Baltiņa – 75 gadi
Skujenes pagastā:
Olga Bleikša – 96 gadi,
Vasilijs Gusevs – 92 gadi,
Hilda Štolcere – 90 gadi,
Alfrēds Ruttulis – 89 gadi,
Vladislavs Logins – 88 gadi,
Albīna Seile – 85 gadi,
Lidija Laimdota Malnača – 81 gads,
Nadežda Kolotilina – 70 gadi,
Jānis Mazpolis – 70 gadi

Nītaures pagastā:
Aina Jēkabsone – 87 gadi,
Aina Rozīte – 83 gadi,
Marija Ķauķīte – 70 gadi,
Maiga Rukša – 70 gadi
Zaubes pagastā:
Austra Elvire Untiņa – 89 gadi,
Velta Štrausa – 88 gadi,
Pēteris Vīksna – 86 gadi,
Edvīns Jekovičs – 83 gadi,
Andrejs Balodis – 82 gadi,
Skaidrīte Dadeka – 80 gadi,
Juris Apinis – 75 gadi,
Mētra Skaidrīte Dzenīte –
		
75 gadi

Amatas novadā mūžībā aizgājuši
Drabešu pagastā
Valija Martinsone (09.01.1918.–09.01.2017.)
Juris Ābrams (26.08.1946.–17.01.2017.)
Jānis Skuja (30.07.1939.–23.01.2017.)
Skujenes pagastā
Uldis Bērziņš (03.11.1958.–14.01.2017.)
Ja nevēlaties, lai Amatas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Amatas Avīze” tiktu
publicēts apsveikums jubilejā, informācija par jaundzimušo vai mūžībā aizgājušu radinieku,
lūdzam informēt par to Amatas novada pašvaldības pagastu pārvaldes, kas sagatavo šo
informāciju publicēšanai:
Drabešu pagastā – 64127935, amatasdome@and.lv; Amatas pagastā – 64129388, giksi@and.lv;
Skujenes pagastā – 64125811, skujene@and.lv; Nītaures pagastā – 64165287, nitaure@and.lv;
Zaubes pagastā – 64129042, zaube@and.lv

Lūgums palīdzēt nelaimē nonākušai
ģimenei Sērmūkšos
Š. g. 18. janvārī Skujenes pagasta Sērmūkšos, Līvānu māju
ciematā izcēlās ugunsgrēks, kurā cieta daudzbērnu ģimenes
īpašums 62 m2 platībā.
Ģimene pateicas jau esošajiem ziedotājiem, kuri palīdzējuši ar
sadzīvē nepieciešamajiem priekšmetiem. Ģimene lūdz atsaukties
tos, kuri varētu palīdzēt ar remontam nepieciešamajām lietām, lai
pēc iespējas ātrāk būtu iespējams atgriezties savās mājās. Tāpat
ģime
ne pašlaik meklē iespēju noīrēt dzīvojamo vagoniņu, lai
varētu uzturēties sava īpašuma teritorijā un to pamazām sakārtot.
Lūdzu sazinieties ar ģimeni pa tālr. +371 29495822

Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Avīze”
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, tālr. 64127935, e-pasts: amatasavize@amatasnovads.lv
Iznāk 2 reizes mēnesī, tirāža 3000 eksemplāri. Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu, atbild autors. Izdevums maketēts SIA “Autos”, iespiests SIA “Latgales druka”.
Rakstus un sludinājumus iesniegt elektroniski līdz 6. februārim, sūtot uz e-pastu amatasavize@amatasnovads.lv.
Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami www.amatasnovads.lv.
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