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Sestdien,
22.
aprīlī   

LIELĀ TALKA
Par talkošanas vietām Amatas novadā 
lasiet 3. lpp.

Līdz

28.
aprīlim   

Izstāde “LIELAS ZIVIS, MAZAS ZIVIS”
Ieriķu sabiedriskajā centrā

Sestdien,

29.
aprīlī   

Nītaures lauku teātra 70. jubilejas 
pasākums “Nopietni kā anekdotē”
 Nītaures kultūras namā plkst. 16.00

Svētdien,

30.
aprīlī   

Spēles “Āraišu leģendas” atklāšanas 
pasākums 
Āraišu arheoloģiskajā parkā plkst. 12.00

Ceturtdien,
4.
maijā   

Baltā galdauta svētki
“Ai, galdiņi, ai, galdiņi, kā tev koši piederēja…”
  Amatas novadā

Ikgadējais Kārļamuižas nūjošanas 
pārgājiens gar Amatas upi
Kārļamuižā plkst. 9.30  

Ceturtdien
11.
maijā

  

Tikšanās ar novadnieku Valdi Celmu
Amatas kultūras centrā Ģikšos plkst. 18.00 

Kaspara Dimitera 60 gadu jubilejas svētki, 
grāmatas un diska “Ielūgums uz dzīvi” 
atvēršanas koncerts
Drabešu tautas namā plkst. 18.30

Svētdien
14.
maijā   

“Nūjo Āraišos” pieneņu ziedēšanas laikā
Āraišu arheoloģiskajā parkā plkst. 10.00 

Ģimenes diena
Amatas kultūras centrā Ģikšos plkst. 11.00 

Pērn, sekojot Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja aicinā jumam, pirmo reizi tika 
svinēti Baltā galdauta svētki. 2016. gadā 4. maiju ar baltu galdautu atzīmēja vismaz 93 tūkstoši cilvēku 
visā pasaulē. Arī mūsu novadā katrā pagastā tika aizsākta šī skaistā tradīcija. 

Arī šogad baudīsim kopā būšanas prieku, piederības sajūtu mūsu zemei, mūsu novadam. Uzklāsim 
baltus galdautus un uzvilkim mastā Latvijas valsts karogu. 

Par 4. maija tēmu esam izvēlējušies tautas dziesmas rindas “Ai, galdiņi, ai, galdiņi, kā tev koši piede
rēja”. Svētkos dalīsimies ar savām, savas dzimtas un senču galda klāšanas tradīcijām. 

Amatas 
kultūras 
centrā 
Ģikšos

14.00

 

16.00 

• Galdautu, trauku un recepšu izstādes atklāšana (apskatāma līdz 11. maijam).*
*Aicinām piedalīties izstādē ar traukiem, galda servēšanas lietām un ēdienu 
receptēm, kas glabātas no sendienām. Lūdzam to visu nogādāt Amatas kultūras
centrā Ģikšos līdz 29. aprīlim.

• Nacionālā teātra aktiera Mārtiņa Brūvera un komponistes un dziedātājas 
   Lailas Ilzes Purmalietes koncerts ,,Man jābūt’’. 
    Pēc pasākuma notiks svētku kliņģera baudīšana.

Kontaktinformācija pa tālruni 28624831

Skujenes 
tautas namā 
un 
bibliotēkā

11.00

21.00

• Skujenes pagasta bērnu teātra “Mēs” izrāde “Spēlēsim Latviju”
   Pēc izrādes svētku kliņģera baudīšana Skujenes tautas namā.
• Izstādes “Trauki” atklāšana (pēc izrādes Skujenes bibliotēkas lasītavā).

*Aicinām Skujeniešus piedalīties izstādes veidošanā, atnesot savus sendienu 
traukus līdz 29. aprīlim.

• Svētku balle ar grupu “Pusnakts”. Kontaktinformācija pa tālruni 29466367

Nītaures 
kultūras 
namā

14.00 • Kuzņecova porcelāna rūpnīcas trauku izstāde
• Iepriekš sagatavoto līdzpaņemto ēdienu un svētku kliņģera baudīšana, 
   sadziedāšanās.  

Kontaktinformācija pa tālruni 26677106

Ieriķu 
sabiedriskajā 
centrā

12.00 • Trauku un senlietu izstāde, kopīga kliņģera baudīšana.
*Aicinām piedalīties izstādē ar savas ģimenes no sendienām glabātiem 
traukiem, galda servēšanas lietām, citām nelielām mīļlietiņām, fotogrāfijām un 
receptēm līdz 29. aprīlim!

• Novadnieka Ivara Aizkalna gleznu izstāde.
• Sadziedāšanās kopā ar Elitu Upi.

Kontaktinformācija pa tālruni  29341013

Līvu 
bibliotēkā

12.00 • Trauku un recepšu grāmatu izstāde.
• Degustēsim vietējo saimnieču gatavotos ēdienus, klausīsimies viņu stāstus  
   par dzimtas receptēm
• Latvju saimniece Rasma Balode cienās, dalīsies pieredzē par galda klāšanas 
   tradīcijām Latvijas novados un stāstīs šova “Īstās latvju saimnieces” 
   pieredzes stāstu.
• Dziedāsim galda dziesmas kopā ar folkloras kopu  “Ore”.

Kontaktinformācija pa tālruni 29298261

Zaubes 
kultūras 
namā 
un 
Zaubes 
ev. lut. 
baznīcā

12.00

18.00

• Kontrtenora Sergeja Jēgera un ērģelnieces Diānas Jaunzemes-Portnajas 
   koncerts baznīcā.
• Talanti un prasmes manā ģimenē un izstāde “Senās receptes 
   un recepšu grāmatas”.
• TLM “Trejdeviņi” darināto galdautu izstādes atklāšana.

* Aicinam ikvienu Zaubes iedzīvotāju iepriekš atnest izstādei receptes, pastāstīt   
  par saviem talantiem un hobijiem, labajiem darbiem un prasmēm.

• “Lauku muzikantu” koncerts, klāsim kopīgu galdu.
   Pasākumā pie galda cienāsim cits citu ar mājās gatavotiem ēdieniem un 
   dzērieniem. Priecāsimies par jauku kopā būšanu.

Kontaktinformācija pa tālruni 26679328

Āraišu 
arheoloģiskajā 
parkā

15.00 •  Arheoloģe Zigrīda Apala aicina uz kopīgu launagu, kurā viņa dalīsies 
savās atmiņās par Āraišu arheoloģisko izrakumu sezonu laiku, dalīsies 
atmiņās par un ar cilvēkiem, kas piedalījās izrakumos, un par savas dzimtas 
tradīcijām, par savu dižojamo trauku vēsturi un notikumiem.  

•  Par senajiem arheoloģiskajiem traukiem, par vēlā dzelzs laikmeta keramiku 
stāstīs cēsniece, LNVM krājuma glabātāja Mag.hist. Alise Šulte. 

•  Dažādi arheoloģiskie trauki būs apskatāmi nelielā vienas dienas izstādē, 
kas papildināta ar fotomateriālu no arheoloģisko izrakumu laukumiem, tai 
skaitā arī Āraišu ezerpils arheoloģiskajiem izrakumiem.

Kontaktinformācija pa tālruni  25669935

Lai iekļautos valsts svētku svinību mutulī, aicinam dalīties ar stāstiem par Baltā galdautā svētkiem 
sociālajos tīklos, lietojot tēmturus #AmatasNovads, #LV100, #BaltaGaldautaSvetki, #mans4maijs!

Baltā galdauta svētki Amatas novadā 
Ai, galdiņi, ai, galdiņi, 
Kā tev koši piederēja…

Aktīvie nītaurieši turpina realizēt projektu “Nītaures likteņ stāsti”, 
kura mērķis ir ap kopot stāstus par Nītauri un terito riju ap to, lai 
jau šīs vasaras vidū atklātu pirmo “Nītaures likteņstāstu” izstādi un 
radītu aizraujošu spēli par Nītauri! 

Šī gada maijā un jūnijā aici nām ikvienu esošo un bijušo nītaurieti 
iesaistīties projektā gan individuāli, gan ģimenes vai radu saimes 
lokā, gan kopā ar drau giem un piedalīties Nītau res izzināšanas akcijā. 

Turpinājums 2. lpp.

Iesaisties Nītaures 
izzināšanas akcijā!
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PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir 
izzināt sabiedrības viedokli par Amatas 
novada izglītības iestāžu sniegtā pakal
pojuma kvalitāti un nākotnes redzējumu 
izglītības politikas attīstībai, kas veicinā
tu visu veidu izglītības iestāžu darbības 
un ekonomiskās attīstības prioritāšu 
saskaņotu īstenošanu novadā, veidotu 
pedagogu profesionālās izaugsmes sis
tēmu kvalitatīva izglītības piedāvājuma 
nodrošināšanai, kā arī respektētu no
vada iedzīvotāju vajadzības, valsts un 
pašvaldības plānošanas dokumentos 
noteiktās prioritātes laika posmam līdz 
2030. gadam, kā arī palīdzētu definēt 
sasniedzamo rezultātu kvalitatīvos indi
katorus.

Pašvaldības un izglītības darbinieki, 
jaunieši, skolēni, vecāki, studenti,  bied
rības, organizācijas, politiķi, lēmumu 
pieņēmēji un citi interesenti aicināti 
paust savu viedokli par plānošanas do
kumenta ,,Amatas novada izglītības at
tīstības stratēģija 2018.–2023. gadam” 
projektu, piedaloties sabiedriskās ap
spriešanas pasākumos:

• Ģikšos – Amatas pamat skolas 
pirmsskolas ēkā 24. aprī lī plkst. 16.00,

• Skujenes tautas namā 27.   aprīlī 
plkst. 16.00,

• Drabešu sākumskolā 9.  maijā 
plkst. 16.00,

• Zaubes pamatskolā 15.  maijā 
plkst. 16.00.

Ar plānošanas dokumenta pro
jektu iespējams iepazīties Ama
tas novada pašvaldības mā jas lapā 
www.amatasnovads.lv.

 Esi aktīvs un piedalies sava novada 
attīstībā!

4. aprīlī Limbažu Galvenajā biblio
tēkā norisinājās projekta “Zaļie dzelz
ceļi” atkāšanas pasākums, kurā pie
dalījās part neri no 16 Vidzemes un 
8  Dienvidigaunijas pašvaldībām. Klāt -
esošos uzrunāja arī pārstāvji no Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras Tūris
ma departamenta, Latvijas Pašval dību 
Savienības, Rīgas plānošanas reģiona, 
Vidzemes plānošanas reģiona un Latvi
jas Zaļo ceļu asociācijas, Valgas pašval

Pagastu pārvaldēs 
palīdzēs aizpildīt platību 
maksājumu iesniegumus 

Elektroniskās 
pieteikšanas sistēmā 

(EPS): 
• Ģikšos 20. aprīlī plkst. 10.00
• Skujenē 25. aprīlī plkst. 10.00
• Drabešos 27. aprīlī plkst. 10.00
• Nītaurē – pārējās aprīļa dienās.
Līdz jāpaņem klienta nr. un parole. 

Maija datumi tiks precizēti.

Amatas novada LAK I. Menģele

12. aprīļa rītā M. Vanagas muzejā 
pulcējās veco ļaužu mājas Doles-2 
iedzīvotāji, ciemos atbrauca biedrī
bas “Dzīvesprieks” ļaudis ar dāvanu 
maisiem un Birutas Ķipēnas pašcep
to torti. 

Jau esam pieraduši, ka viesojas 
Amatas pamatskolas 2. kla ses skolē
ni  Sandijs, Ralfs, Daniels, Romāns, 
Patrīcija, Elizabete, Sabīne, Alise, Jā
nis, Denīze un viņu audzinātāja Ilga 
Tralle. Bērni runāja tautasdziesmas, 

Līdz 23. jūnijam notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta bez
maksas lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma savāk šanas akci
ja “Tīra sēta – laba sēta”. Akcijas laikā nododot ZAAO vismaz 1m3 

otrreizējai pārstrādei derīga materiāla – ruļļu plēves, bedru plēves, 
Big-Bag maisus, HDPE kannu plastmasas iepakojuma –, iespē
jams laimēt lauksaimniecības preču veikala SIA “Agroserviss 
Valmiera” dāvanu kartes.

Par nodotajiem materiāliem tiek izsniegts pieņemšanas – no
došanas akts, kas kalpo kā izziņa Valsts vides dienesta speciā

Lieldienu ieskaņas pasākums

dības un IgaunijasLatvijas programmas 
sekreta riāta. 

Projekta mērķis ir divu gadu laikā 
sakārtot pamestās dzelzceļa līnijas Vid
zemē un Dienvidigaunijā, lai tās varētu 
izmantot nemotorizētā tūrisma vajadzī
bām. Kopumā maršruts būs aptuveni 
750 km garš. Projekta plānotās aktivitā
tes ietver bijušo dzelzceļa līniju segumu 
atjaunošanu un pie mērošanu nemoto
rizētajam transportam, koka tiltiņu un 

„Zaļie dzelzceļi” – top jauns tūrisma maršruts 
Vidzemē un Dienvidigaunijā

Dokumenta 
“Amatas novada 
izglītības attīstības 
stratēģija 
2018.–2023. gadam” 
projekta 
sabiedriskā 
apspriešana

listiem, ka šie atkritumi savākti atbilstoši likumdošanai un tiek 
pārstrādāti vai noglabāti videi draudzīgā veidā.

Pieteikumus pieņem pa tālruni 29221847. Pieteikto materiālu 
ZAAO sa vāks līdz 23. jūnijam, iepriekš vienojoties par savāk
šanas dienu. Akcijā var piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas 
personas. Viena savākšanas reize skaitās kā viena izlozes anketa. 
Akcijas noslēgumā tiks izlozētas piecas SIA “Agroserviss Val
miera” dāvanu kartes, katra 100 EUR vērtībā.

Akcijas nolikums pieejams ZAAO mājaslapā www.zaao.lv.

ZAAO izsludina akciju lauksaimniekiem 
“Tīra sēta – laba sēta”

Foto: Nils Smelteris

TŪRISMS UN VIDE

margu uzstādīšanu, atpūtas vietu izveidi 
un bijušo dzelzceļa infrastruktūras objek
tu uzlabošanu, kājāmgājēju, velobraucēju 
skai tītāju uzstādīšanu, kā arī citas akti
vitātes. Tāpat paredzēta maršruta mar
ķēšana dabā, kā arī vietējās un ārvalstu 
aktivitātes maršruta popularizēšanai.

Arī Amatas novada pašvaldība ir viens 
no projekta partneriem, jo daļa no biju
šā dzelzeceļa posma Melturi–Gulbene  
atrodas novada teritorijā. Projekta laikā 
plānots izveidot maršrutu un norādes zī
mes, kas ļautu ceļotājam apskatīt tuvākajā 
apkārtnē esošos objektus, kā arī atjaunot 
margas uz tilta pār Amatas upi. Sīkāka 
informācija par projektu, kā arī ieteiku
mi maršruta izveidei, rakstot uz epastu 
indra.paseka@amatasnovads.lv.

Projekta “Zaļie dzelzceļi” vadošais 
partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija 
un tā kopē jais budžets ir 1 174 938 EUR, 
no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas 
Savienība. Projekts norisināsies 26 mē

nešus no 01.03.2017 līdz 30.04.2019.

KULTŪRA

dziedāja, dejoja, pat teātri spēlēja. 
Smaids cilvēku sejās un aizkustinā
juma asaras. 

Mums atkal būs, ko atcerēties un 
par ko padomāt, bet, ēdot gardos 
ievārījumus, paldies teiksim Aldai 
Baumanei un Anitai Tinusai. Tas 
bija īsts svētku brīdis visiem. 

Paldies!

Veco ļaužu mājas vadītāja
Rūta Bērtulsone

Turpinājums no 1.lpp.
Iespējas iesaistīties ir plašas. Vari:
• piedalīties Nītau res biblio tēkas no

vadpētniecības materiālu digitalizē šanas 
darbnī cās, 

• apkopot stāstus tematiski, izvēlo
ties kādu no piedāvātajām tēmām, 

• doties ciemos pie nītauriešiem un 
noorganizēt interviju, 

• radīt krustvārdu mīklu vai izstrādāt 
pētniecisko darbu par kādu Nītaurei no
zīmīgu stāstu, 

Iesaisties Nītaures izzināšanas akcijā!
• iesniegt materiālus no savas ģime

nes arhīviem, vari iesniegt skolas laikā 
gatavotus materiālus par Nītauri, 

• atnest kādu senu fotogrāfiju vai vi
deo failu, 

• noorganizēt tematisku sarunu vai 
diskusiju par kādu tēmu,

• vai atrast citu veidu, kā iesaistīties 
Nītaures izzināšanas akcijā. 

Viss, kas tev jādara, ir jārīkojas un jāsa
zinās ar pro jekta komandu (t. 26590545) 
vai akcijas laikā jāapmeklē Nītaures bib

liotēka, biedrība “Nītaureņi” vai Nītau
res kultūras nams.

Mēs apsolām, ka jūsu ieguldītais 
darbs tiks novēr tēts ne tikai ar topošās 
izstādes ap meklētāju pateicībām un 
spēles dalībnieku atsauksmēm, bet arī 
ar īpašām pateicības dāvanām, ko būs 
sarūpējuši akcijas lieldraugi. 

Projekts “Nītaures likteņ stāsti” ir vie
na no Latvijas valsts simt  gades svinību 
norisēm un to finansiāli atbalsta Valsts 
Kultūr kapitāla fonds.  
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LIELĀ TALKA

Lielā talka notiks sestdien, 
22.  aprīlī no plkst.  9.00 līdz 
15.00 vienlaikus visā Latvijā un 
arī Amatas novadā. 

Ja vēlaties organizēt un pie
teikt savu talkas vietu, tad do
dieties uz Lielās talkas mājas
lapu www.talkas.lv, kur kartē, 
attiecīgi to palielinot, precīzi 
novietojiet sarkano spraudnīti 
punktā, kur organizēsiet talku, 
un aizpildiet anketu. Tad gaidiet 
Lielās talkas koordinatora ap
stiprinājumu, ka jūsu pieteiktā 
talka tiks reģistrēta un būs re
dzama kartē! Reģistrācija tiks 
slēgta 20. aprīlī.

Amatas novadā organizētas 
talkas notiks visos novada pa
gas tos. Līdz 11.  aprīlim nova dā 
reģistrētas desmit talkas vietas:

Drabešu pagastā:
•	 Āraišu	 arheoloģiskais	

parks aicina uz talku lielus un 
mazus, drošāk strādāt būs gumi
jas apavos. Pēc talkas aicināsim 
uz kopīgu zupu un kliņģeri. Tal
kas dienas noslēgumā interesen
tiem būs iespēja doties ekskursi
jā pa Āraišu arheoloģiskā parku 
gida pavadībā. 

Lūdzam pieteikt savu dalību 
talkā: ezerpils@amatasnovads.lv.

Talkas vadītāja – Jolanta 
Sausiņa, t. 28002237.

•	 Ieriķos	 dzelzceļa	 ap	kār
tnes sakopšana. Talkas vadītāja: 
Marina Konopeļko, t. 29531875.

Amatas pagastā pieteiktas 
divas talkas vietas:

•	 Ģikšos	 sakops	 mežiņu	
un	 teritoriju	 pie	 gājēju	 celiņa	
uz	 Ģikšu	 kultūras	 namu. 
Talciniekiem vēlams vilkt gumi-
jas zābakus, jāņem līdzi savi dar
barīki. Noslēgums pie kopēja 
zupas katla. Talkas atbildīgais–
Aigars Krieviņš, t. 22436035.

•	 Pie	 M.  Vanagas	 muzeja	
un	veco	ļaužu	mājas	“Doles2”	
apkārtnes sakopšanas strādās
pensionāru apvienība “Dzīves-
prieks”. Aicināti piedalīties arī 
citi talkot gribētāji, līdzi ņe
mot darbarīkus, cimdus un 
labu noskaņojumu. Būs arī 
karsta zupa noslēgumā. Talkas 
atbildīgā – Aleksandra Freivalde 
t. 29156766.

Nītaures pagastā plānotas 
divas talkas vietas:

• Nītaures	 Paaudžu	 parka	

sakopšana	 un	 apzaļumošana. 
Talkas atbildīgā – Larisa Šteine, 
t. 26389396;

Nītaures	 pareizticīgo	 kap
sē  tas teritorijas sakopšana. 
Talci niekiem līdzi jāņem darba-
rīki. Talkas atbildīgā – Līvija 
Ķauķīte, t. 29284389.

Skujenes pagastā:
•	 “Krāmu	 un	 seno	 lietu	

muzeja”	apkārtnes	un	Amatas	
upes krasta sakopšana. Talci-
niekiem līdzi jāņem lāpstas, grā
bekļi un citi noderīgi darbarīki. 
Talkas noslēgums pie zupas kat
la. Talkas atbildīgā – Laila Zeile, 
t. 26262495.

Zaubes pagastā pieteiktas 
trīs talkas:

• Zaubes parka sakopšana. 
Talciniekiem līdzi ņemt darba
rīkus pēc iespējām – grābekļus, 
zāģi, krūmzāģi, cirvi, zaru šķē
res. Talkas atbildīgais – Jānis 
Vilnis, t. 6647456; 

•	 Augšezera	 apkārtnes	 sa
kop ša na. Talkas atbildīgais –
Egils Liepiņš, t. 26521961;

•	 Zaubes	pamatskolas	teri
torijas sakopšana un labiekār
tošana. Talkas vadītāja – Vita 

8. aprīlī Amatas kultūras cen
tra līnijdeju kolektīvs ,,Country 
Girls’’ (vadītāja Irēna Rešetņi
ka) piedalījās Latvijas līnijdeju 
olimpiādē “Rīgas kauss 2017”. 
Kolektīvs sacensībās piedalījās 
ar divām dejām, startējot klasis
kā kantrī komandu (gold) grupā 
un Line Team standarta koman
du grupā. Dejotāju sniegumu 
vērtēja starptautiska žūrija 10 
cilvēku sastāvā.

Klasiskā kantrī komandu 
grupā ”Country Girls’’ ieguva 
1.  vietu, bet standarta deju 
grupā 2. vietu.

Panākumi Latvijas līnijdejotāju olimpiādē 
,,Rīgas kauss 2017”

Visu virsrakstā minēto 
Smieklu dienā Nītaures „ļau
žiem”  sagādāja improvizācijas 
teātris ImproZoo, kuru kā pa jo
kam nakts vidū bija sazvanījusi 
un uzstāties Nītaurē uzaicināju
si kultūras nama vadītāja Larisa 
Šteine. Trupa tajā pašā naktī pie
kritusi uzaicinājumam. Arī kā pa 
jokam! 

Sanākušie bija sagatavojušies 
uz aktieru izspēlētām improvi
zācijām un, šķiet, bija nedaudz 
pārsteigti, kad pašiem nācās 
kļūt par „aktieriem”. Sākumā 
nedaudz samulsusī publika ātri 
atraisījās un, jautrībai pieaugot, 
ļāvās improvizāciju priekam, 
kas arī bija ImproZoo dalībnie
ku mērķis. Pirmā improvizā cijā 

publiku brīvi ļāvās spēles azar
tam. 

Bija patīkami, ka etīžu laikā 
netika manīta nedz vulgaritāte, 
nedz banāli joki, kas liecināja 
par trupas inteliģenci un dzīves 
uztveres smalkumu. Pasākuma 
laikā skanēja smiekli, dzeja un 
jautās gan vietējo, gan viesu ne
viltots prieks par Smieklu dienai 
atbilstoši pavadītu pēcpusdie
nu. Tas jau nekas, ka žokļi, pēc 
2  stundu smiešanās, bija ne
daudz stīvi. 

Paldies māksliniekiem, pal
dies Larisai par to, ka nītau
riešiem bija lieliska iespēju ie
skatīties šajā savdabīgajā teātra 
mākslas novirzienā! 

Dace Eipure

Krūmiņa, t. 26599056.
Lielās talkas laikā ikviens tiek 

aicināts sakopt publiskās pie
sārņotās vietas. Tiem, kuri paši 
talku neorganizē, ir iespēja pie
vienoties kādai no šeit minēta
jām talkām vai atrast mājas  lapā 
www.talkas.lv esošajā kartē kādu 
citu tuvāko vai intere santāko tal
ku un tai pievienoties, iepriekš 
sazi noties ar talkas atbildīgo, lai 
nerastos pārpratumi.

Lielās talkas atkritumu maisi 
šogad ir baltā krāsā un tos 
bez maksas varēs saņemt tikai 
22.  aprīlī ikvienā www.talkas.lv
reģistrētajā talkas norises vietā. 
Atkritumu vākšana notiek tikai 
šajos maisos! Sazinoties ar ko
munālās saimniecības nodaļu, 
iespējams arī individuāli pie
dalīties pašvaldības ceļmalu un 
citu piesārņoto publisko vietu 
sakopšanā. Papildu informācija 
par maisiem pieejama pie Ama
tas novada koordinatores Valdas 
Veisenkopfas, t.  29170544. Pie
pildītos maisus atstājiet TIKAI 
reģistrētajā talkas vietā un par 
to atrašanās vietu informējiet 
atbildīgo. Neskaidrību gadījumā 

dižvadonis. 2007.  gadā iznāca 
viņa grāmata “Latvju raksts un 
zīmes”, bet 2016. gadā  – “Baltu 
dievestības pamati”. Tā izdota 
divās valodās – latviski un lietu
viski. Šai  grāmatai ir divi atbals
tītāji – ekonomists Ivo Rubīns un 
Dagnis Čākurs, iecie nītās “Liep
kalnu” maiznīcas saimnieks. 

2014.  gadā par nopelniem 
kultūrā, izcilu radoša mūža 
ieguldījumu kultūrā, mākslas 
un dizaina objektu veidošanā 
un latviešu tradicionālo rakstu 
zīmju popularizēšanā Valdis 
Celms saņēmis Triju Zvaigžņu 
ordeni (V šķira).

Intervijā žurnālam “Prak
tiskais Latvietis” mākslinieks 
ir teicis: “Cilvēks ir virzīts, lai 
uztu rētu vienotību ar dabu, ar 
Visumu, dieva apziņu”, bet in
tervijā “Latvijas Avīzei”: “Tu 
nedrīksti doties pasaulē kā balta 
lapa. Jo tad nebūs nekā, kas tevi 
vilks atpakaļ pie savas zemes, 
tautas, valodas un dzimtas”.

11.  maijā plkst.  18.00 grā
matas	 “Baltu	 dievestības	 pa
mati”	autors	Valdis	Celms	vie
sosies	Amatas	kultūras	centrā.

Es iesāku garu ceļu,
Nāc, Dieviņ, līdz ar mani!
Ja nenāc pats, Dieviņ,
Dod man savu zobentiņ’.
  LTDZ. 21723

Amatas novada 
Ģikšu bibliotēkas 

vadītāja Dace Lāce

 Valdi Celmu mēs lepni varam 
dēvēt par savu novadnieku. 
Pastāvīgi viņš dzīvo Rīgā, bet 
vasaras pavada Amatas novadā, 
un atzīst, ka mūsdienu cilvēkam 
vajadzīgas abas vides – gan 
pilsētas, gan lauku.

Valdis Celms ir mākslinieks, 
dizainers, Latvijas Mākslas aka
dēmijas Rūpnieciskās mākslas 
(Dizaina) nodaļas absolvents 
(1970), ieguvis mākslas maģis
tra grādu (1999). Viņš ir Latvijas 
Mākslinieku savienības biedrs 
(1972) un Dizaineru savienības 
biedrs (1994).

Valda Celma darbības jomas: 
dizains, kinētiskā māksla, vides 
māksla, fotogrāfija, grafiskais 
dizains. Viņš pēta mākslinieka 
Gustava Kluča darbību, kinētis
kās un vides dizaina problēmas. 
Ir uzraksta “Rīga” burtu dizaina 
autors. Nesen paudis sašutumu 
par “uzlaboto” versiju ar sirsni
ņu garumzīmes vietā. “Māks
linieciskais objekts tiek degra
dēts,” sacīja pats mākslinieks. 
2016.  gada 12.  novembrī  Rīgas 
mākslas telpas Intro zālē atklā
ta Latvijas Laikmetīgās mākslas 
centra veidotā izstāde “Kinētikas 
arheoloģija”. Izstāde caur Valda 
Celma darbiem ļauj atkal iepazīt 
kinētiskās mākslas vēsturi.

Plaši pazīstams Valdis Celms 
ir kā latvju zīmju pētnieks, zīmju 
simbolikas konsultants Dzies
mu un deju svētkos. Viņš ir arī 
Lat vijas Dievturu sadraudzes 

Mākslinieks, novadnieks 
Valdis Celms viesosies Ģikšos

varonīgi iesaistījās pati kultūras 
nama vadītāja un,  neviltotu ovā
ciju pavadīta, minēja, kas viņa 
pēc publikas ierosinājuma ir un 
kādas blēņas pastrādājusi atrak
ciju parkā. Atminamā persona 
izrādījās pats Napoleons, kuru 
sazīmēja tikai tad, kad viens no 
aktieriem radīja savdabīgu līdzī
bu starp karavadoni un kūku. 

Tālāk nācās improvizēt tan
dēmos – trupas dalībnieki Uģis, 
Jānis, Lauris un Didzis ar Nītau
res puišiem. Pamēģiniet nu  attē
lot slaucamo aparātu, krāsmatas 
vai kapraci! Te jāatzīst, ka tru
pas, tās dienas darbības virzītāja 
Līga mūs lieliski vadīja no vienas 
izspēlētās situācijas uz nākamo, 
bet aktieri kopā ar aizrāvušos 

Aprīlis, smiekli un prieks Nītaurē

KULTŪRA

Lielā talka Amatas novadā
zvaniet pašvaldības talkas koor
dinatoram.

Talkojot noteikti lietojiet dar-
ba cimdus! Ieteicams vilkt garās 
bikses un kreklu vai jaku ar ga
rām piedurknēm. Kājās velciet 
slēgtus apavus ar pietiekami cie
tu, biezu zoli, lai pēdās neie duras 
kāds nepamanīts stikls vai ass 
priekšmets. Galvā lieciet cepuri 
vai lakatu. Šāds apģērbs pasargās 
arī no ērču kodieniem! Papildu 
aizsardzībai lietojiet ērču atbai
dīšanai paredzētos krē mus vai 
izsmidzināmos līdzekļus.

Dodoties uz talku, ņemiet 
līdzi ģimenes locekļus, draugus, 
radus, kolēģus, kaimiņus un pats 
svarīgākais – darba prieku!

Lielajā talkā aicinām ne tikai 
vākt atkritumus, bet darīt arī ci
tus labus darbus – stādīt kokus, 
veidot dekoratīvos stādījumus, 
labiekārtot māju pagalmus, izga
tavot putnu būrīšus, atjaunot žo
gus, soliņus, tiltiņus… Dzīvosim 
skaisti! Lai prieks mums pašiem 
un pārējiem! Latvijai BŪT zaļai!

Valda Veisenkopfa, 
Amatas novada Lielās talkas 

koordinatore 

http://www.talkas.lv
mailto:ezerpils@amatasnovads.lv
http://www.talkas.lv
http://www.talkas.lv
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Skolēnu vai bērnudārza grupām uz 
nodarbībām nepieciešams iepriekš 
pie teikties pa tālruni 29341013. 
Nodarbības vadīs vides gide Dace 
Eipure. Izstāde ir interesanta gan 
bērniem, gan pieredzējušiem mak
šķerniekiem, gan vienkārši dabas 
draugiem.

Izstāde veidota sadarbībā ar 
Dabas aizsardzības pārvaldi. Tās 
autore un kuratore ir vides gide Ināra 
Cukura no Vides gidu asociācijas. 
Izstāde veidota sadarbībā ar Latvijas 
Dabas muzeja atbalsta biedrību ar 
Zivju fonda finansiālu atbalstu. 

Skujenes pagasta bibliotēkas 
un Līvu bibliotēkas jaunākajiem 
apmeklētājiem bija iespēja iepazī
ties ar grāmatas  “Latviešu ābece”  
autori Solvitu Lodiņu un mākslinie
ces Ainas Tobes gleznu izstādi.  

Šī pasaku grāmata ir domāta 
piecgadniekiem, kuri sāk iepazīties 
ar burtiem, un visiem pieauguša
jiem, kuri vēlas iepazīstināt bērnus 
ar tādu ābeci, kuras pasaulē mīt krā
saini tēli, dziesmas, mīklas, sakām
vārdi un daudznozīmīgi raksti. 

Nītaures pagasta bibliotēkā ap
skatāma teātra dienai veltīta izstā
de “Nītaures teātris dibināts 1947. 
gadā”.

Ceru, ka ikviens bibliotēkas ap
meklētājs ir saņēmis nepieciešamo 
informāciju un  jūtas gandarīts par 
saņemto pakalpojumu.

un noderīgām balvām!
Aicinām arī kļūt par vietas vēstnie

kiem un ar uzņemtajām bildēm dalīties 
savos sociālajos tīklos! Ik mēnesi izvēlēsi
mies interesantākās no iesūtītajām foto
grāfijām, ko nodosim vērtē šanā Facebook 
lapas “Āraišu leģendas” sekotājiem.

Spēles atklāšanas pasāku mā 30. aprīlī 
plkst. 12.00 būs ekskluzīva iespēja uzsākt 
spēli “Āraišu leģendas” kopā ar tās izstrā
dātājiem. Ar vietējiem gidiem būs iespēja 
doties uz spēles objektiem, fotografēties 
un sākt punktu krāšanu. Pasākuma laikā 
būs iespēja saņemt papildu punktus!

Galvenā balva ir asociācijas “Lauku 
ceļotājs” dāvanu karte 200 EUR vērtībā, 
kas dos iespēju uzvarētājiem doties ce
ļojumā uz kādu pašu izvēlētu vietu visā 
Baltijā! Visi aktīvākie spēlētāji tiks aicinā
ti uz spēles noslēguma pasākumu “Zelta 
rudens Āraišos”. 

Vairāk informācijas par 
Āraišiem un spēli “Āraišu 
leģen das” Facebook lapā 

(https://www.facebook.com/AraisiLV/). 

Sīkāka informācija: 26330366, 
indra.paseka@amatasnovads.lv

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 25. aprīlim, sūtot uz e-pastu amatasavize@amatasnovads.lv.                 Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.

Bibliotēku ziņas

30.	aprīlī	plkst.	12.00	Āraišos	notiks 
kas nebijis – āraišnieki aicina kopā atklāt 
vietas zīmolu un paspēlēties!

Vietējie āraišnieki ir lepni par vietu, 
kur dzīvo, viņi ciena pagātni un ar entu
ziasmu skatās nākotnē.

Lai ikvienam Āraišu viesim nodotu šo 
sajūtu par Āraišiem, ir izveidots zīmols, 
kurā attēlota vien neliela daļa no leģen
dām, kas mīt ikvienā stūrītī. 

Iedzīvinot jaunizveidoto zīmolu, vēla
mies ļaut  ikvienam Āraišu viesim iepazīt 
Āraišu leģendas un kļūt par vietas vēst
nieku. Tālab ir izveidota spēle, kur aici
nāts piedalīties ikviens. 

Kas jādara? Ir jādodas uz Āraišiem 
laikā no 30. aprīļa līdz 30.  sep tembrim, 
apmeklējot pasākumus, piedaloties Ārai
šu tūrisma objektu izvei dotajās program
mās, kā arī jāseko spēles Facebook lapai 
“Āraišu leģendas”.

Viss, kas ir nepieciešams, ir mobilais 
telefons un tajā lejuplādētās lietotnes 
“WhatsApp” kā arī “QR scanner”, bet 

Aicina piedalīties spēlē 
“Āraišu leģendas”

pats galvenais ir vēlme doties pastaigā un 
uzzināt interesantus faktus par leģendām 
bagāto un ainavisko Āraišu apkārtni, pie
dalīties aktīvās un izglītojošās program
mās un pasākumos.

Spēles uzdevums ir sakrāt pēc iespē
jas vairāk punktu. Ikviens apmeklējums 
Āraišos dos iespēju papildināt iekrāto 
punktu skaitu, kas spēles noslēgumā, 
sep tembra beigās, rezultēsies ar vērtīgām 

Vija Indriksone,
Skujenes pagasta bibliotēkas vadī-
tāja

Aizvien nozīmīgāku vietu biblio
tēku ikdienas darbā ieņem virtuālā 
vide. Apmeklētājiem tiek piedāvāti 
ne tikai tradici onālie informācijas 
avoti – grāmatas, periodika –, bet arī 
bezmaksas interneta pakalpojumi, 
dažādas datu bāzes, elektroniskais 
kopkatalogs.

Visās novada bibliotēkās norit 
automatizētā grāmatu un periodikas 
izsniegšana un saņemšana. Biblio
tēku krājumi ir ievadīti reģionālajā 
kopkatalogā un regulāri tiek papildi
nāti ar jaunieguvumiem. Kopkatalo
ga izmantošana ne vien atvieglo dar
bu bibliotēku darbiniekiem, bet ir 
lielisks vajadzīgā iespieddarba mek
lēšanas rīks bibliotēkas lietotājiem 
(http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/
home.aspx). Lietotājam ir iespēja 
izmantot elektroniskā kataloga pie
dāvātās darbības – skatīt ziņas par 
saņemtajiem iespieddarbiem, paga
rināt izsnie guma termiņu, rezervēt 
ne pie ciešamos izdevumus. 

Kopš 2016. gada novada biblio
tēkas aktīvi sā kušas datu ievadīšanu 
no preses izdevumiem un citiem 
informācijas avotiem novadpētnie
cības datu bāzē BIS ALISE. Tas no
zīmē, ka informācija par novadu, tā 
vēsturi, sabiedrisko un saimniecisko 
dzīvi būs pieejama, izmantojot elek

troniskos resursus. 
Ikdienas darbā funkcijas visām 

bibliotēkām ir vienādas, tomēr kat
rai ir sava darba specifika un rado
šuma izpausme. 

29. martā savus kolēģus no Cēsu 
reģiona pagastu publiskajām bib
liotēkām uzņēma Zaubes pagasta, 
Nītaures pagasta un Ieriķu biblio
tēka. Cēsu Cen trālās bibliotēkas or
ganizētais profesionālās pieredzes 
apmai ņas brauciens deva iespēju 
iepazīties ar kolēģu darbu  un ie
spējām Amatas, Līgatnes un Cēsu 
novadā.

Ģikšu	 bibliotēkā no decembra 
līdz martam bija apskatāma Amatas 
pamatskolas skolnieces Viktorijas 
Vildiņas mākslas darbu izstāde. Bib
liotēkas vadītāja Dace Lāce pateicas 
jaukajai, ar mākslinieces talantu 
apveltītajai Viktorijai par viņas vei
kumu. Pateicība Gunta Baumaņa 
ģimenei, Jānim Gasiņam un Ievai 
Runcei par grāmatu dāvinājumu 
bibliotēkai.

Ieriķu	 bibliotēkā līdz 28.  aprī
lim ir apskatāma ceļojošā  izstāde 
“Lielas zivis, mazas zivis”.  Tajā var 
iepazīt Latvijas jūras piekrastē un 
saldūdeņos sastopamās zivis. Izstā
dē var ne vien skatīt attēlus un lasīt 
aprakstus, bet arī izspēlēt dažādas 
spēles par zivīm un iesaistīties citās 
nodarbībās. Zivju ēdienu cienītāji 
varēs uzzināt jaunas receptes. Iz
stādes apmeklējums ir bez maksas. 

17.  aprīlī Amatas kultūras centru pieskandināja mazo 
dzie dātāju balsis. Tika noskaidrots skanīgākais cālēns  – 
titula “Amatas Cālis 2017” ieguvējs. 

Šogad konkursā piedalījās pa ši drosmīgākie 12 pirms
sko las vecuma dziedātāji no visa Amatas novada:

Eva Mellēna (skolotāja Judīte Vāvere); Paula un Ieva Zu
tes, Annika Kalniņa, Amelia Bonati (skolotāja Ina Aizgale); 
Evelīna Maksimova (skolotāja Lilita Jansone); Ieva Bērziņa 
(skolotāja Daiga Šveide); Adrija Krieviņa un Unda Oboz
naja (skolotāja Inese Siņicina); Marika Traine (skolotāja 
Alise Ketlere); Eva Urbanoviča (skolotāja mamma Agrita); 
Estere Plaude (skolotāja mamma Kristīne).

Konkursa vadītāju, meža zvēru – zaķa, vāveres, āpša un 
vilka – simpātiju	balvu	ieguva	Ieva	Bērziņa.

Žūrijas pārsteiguma balvu par dziesmas izpildījumu 
itāļu	valodā	ieguva	Amelia	Bonati.

Titulu	,,Amatas	Cālis	2017’’	ieguva	Ieva	Zute.

,,Amatas Cālis 2017’’

Skolotāja	Ina	Aizgale	ar	savām	audzēknēm.	Centrā	–	titula	
,,Amatas	Cālis	2017’’	ieguvēja	Ieva	Zute.

60 GADU JUBILEJAS SVĒTKI
GRĀMATAS UN DISKA
“IELŪGUMS UZ DZĪVI”

ATVĒRŠANAS KONCERTS
KASPARS	DIMITERS

AR	DĒLIEM	–	JĒKABU	UN	STEFANU
“viņš ir dzejnieks kas upenes lasa

šķirsta upeņu lapas kad rasa
viņa dzīvības koks ir tūja

vienmēr dungo viņš – Aleluja!”

2017. gada 11. maijā plkst. 18.30
DRABEŠU TAUTAS NAMĀ 

“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads
Amatas novada dome

Ieeja brīva

https://www.facebook.com/AraisiLV/
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