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Sākot no šā gada 1. februāra par Āraišu arheoloģis
kā parka teritoriju (kopā 12,67 h) rūpes ir uzņēmu  sies 
Amatas novada pašvaldība, kas šim mērķim jau no 
2017. gada janvāra ir izveidojusi atsevišķu pašval dības 
nodaļu „Āraišu arheoloģiskais parks”.  

Turpinot gan iepriekšējo apsaimniekotāju, gan 
Āraišu ezerpils atklājēja arheologa Jāņa Apala iesāktās 
ieceres, gan Latvijas Nacionālā vēstures muzeja reali
zēto muzeoloģisko kultūrpolitiku, Amatas novada paš
valdība plāno saglabāt arheoloģiskā parka vietas iden
titāti kā vēsturiski nozīmīgu kultūrainavu ar iespēju 
iepazīt sen vēstures notikumus caur ekspozīcijām, pasā
kumiem un izglītojošām programmām.

„Āraišu arheoloģiskā parka” mērķi:
1. Saglabāt un attīstīt eksperimentālās arheo lo ģijas 

rezultātā rekonstruēto ezerpils mītni, veidojot brīvdabas 
un telpu interaktīvas ekspozīcijas. 

2. Kopt un uzturēt arheoloģiskā parka teritoriju; vei
dot  drošu, saprotamu, pieejamu vidi dažādām mērķ 
auditoriju grupām.

3. Veidot un realizēt tūrisma produktus (ekskur sijas, 
tematiskās programmas, kultūras pasāku mus, suve
nīrus, pieredzes gūšanas pasākumus ar līdz darbo šanos, 
seminārus, tūrisma piedāvājumu Āraišu ezerā).

4. Attīstīt arheoloģiskā parka teritoriju, bagā tinot to 
ar zinātniski pamatotiem pētījumiem, dzīvās vēstures 
demonstrējumiem.

5. Izkopt un veicināt sadarbību ar dažāda līmeņa valsts 
un privātā sektora partneriem, realizējot ambiciozus, 
pamatotus projektus, kas attīsta vietas identitāti un 
atpazīstamību starptautiskā tūrisma tirgū.

Vēl šajā ziemas/pavasara periodā pirms aktīvās 
tūrisma sezonas uzsākšanas plānoti dažādi saim nieciski 
darbi. 

Amatas novada pašvaldība ir arī viena no iero
bežotā projektu konkursa pretendentiem, gatavojot 
vairākām Vidzemes pašvaldībām kopīgu projektu 
„Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”. 
Projekta laikā Amatas novada pašvaldība paredz līdz 
2018. gada nogalei papildināt ezerpili ar aizsarg celtnes 
rekonstrukciju pēc arheologa Jāņa Apala skicēm un 
uzbūvēt jaunu daudzfunkcionālu apmeklētāju centru. 

Apmeklētāju centrā, lai arī tā būs tikai 190 m2 liela 
vienstāvu ēka, ir paredzēts plašs piedāvājums: neliela 
pastāvīgā ekspozīcija – arheologa Jāņa Apala piemiņas 
istaba/darba kabinets, mainīgo izstāžu zāle, kase, 
tūrisma informācijas punkts, WC/garderobe/tehniskā 
telpa, kafejnīca, suvenīru tirdzniecība, apspriežu/
semināru zāle.

Lai nodrošinātu drošāku darba vidi, labiekārtojot 
teritoriju, Āraišu arheoloģiskais parks februārī un 
martā ikdienā būs slēgts. Pašvaldība parka teritoriju 
apmeklētājiem plāno atvērt, sākot no aprīļa, nodrošinot 
gan gida pakalpojumus, gan dažādas interaktīvas pro
grammas un kultūras pasākumus. 

Tomēr iepriekš pieteiktām grupām un inte re
sentiem apmeklēt Āraišu arheoloģiskā parka teritoriju 
pirms oficiālās atvēršanas būs iespējams, vienojoties 
par apmeklējuma laiku. Vairāk infor mācijas pa tālruni 
+371 28002237 vai epastu ezerpils@amatasnovads.lv

Informāciju sagatavoja Jolanta Sausiņa,
Amatas novada pašvaldības nodaļas

“Āraišu arheoloģiskais parks” vadītāja

Amatas novads uzsāk 
Āraišu arheoloģiskā parka 
apsaimniekošanu

Amatas novadā pašvaldība pagājušajā gadā uzsāka 
Baltā galdauta svētku tradīciju jeb Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas svinības 
ar balti klātiem galdiem Ģikšos, Līvos, Nītaurē, Zaubē, 
Skujenē un Ieriķos un seno balto galdautu izstādēm 
katrā vietā. 

No paaudzes paaudzē saglabātos baltos galdautus 
kopā ar atmiņu stāstiem uz izstādēm nesa vietējie 
iedzīvotāji. Visos pagastos kopā izstādēs tika izlikti 
vairāk nekā 300 gald auti, sedziņas, celiņi un dvieļi, 
darināti dažādās tehnikās un materiālos, daži pat simts 
gadu veci. Kopā mums izdevies iedibināt skaistu kopā 
sanākšanas tradīciju. Cik atmiņu stāstu tika izstāstīts 
tikšanās reizē! Dažādas labas idejas tika izdomātas, 
ko līdz Latvijas simtgadei izdarīt. Vairākas novada 
rokdarbnieces jau cītīgi sākušas strādāt pie jaunajiem 
baltajiem galdautiem Latvijas simtgadei.  

Arī šogad svinēsim Baltā galdauta svētkus katrā 
pagastā ar tematisku izstādi, sarunām un izklaides 
programmu. Šim gadam esam izvēlējušies tēmu ar 
nosaukumu “Ai galdiņi, ai galdiņi, kā tev koši piederēja”. 
Tā kā par galdautiem tagad esam zinoši, tad šoreiz 
godā celsim galda klāšanas tradīcijas – gan ar paaudzēs 
mantotiem grezniem svētku traukiem, svečturiem, gan 
arī svētku recepšu tradīcijām. 

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties, piedāvājot parā
dīšanai izstādē savas dzimtas svētku galda klāšanas 
tradīcijas trauku, svečturu un recepšu formātā! Sākam 
gatavoties šiem skaistajiem pavasara svētkiem jau 
tagad!

Kontaktinformācija:
•	 Amatas	novada	kultūras	centrs:	t.	28624831
•	 Līvu	bibliotēka:	t.	64100848
•	 Ieriķu	Sabiedriskais	centrs:	t.	29341013
•	 Skujenes	kultūras	nams:	t.	29466367
•	 Zaubes	kultūras	nams:	t.	26622811
•	 Nītaures	kultūras	nams:	t.	26389396

Sākam 
gatavoties 
Baltā galdauta 
svētkiem

mailto:ezerpils@amatasnovads.lv
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PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

2017. gada 25. janvārī

Par brīvpusdienu apmaksu 5-6 gadīgajiem 
obligātās izglītības izglītojamiem, kuri mācās 
Amatas novada pašvaldības izglītības iestādēs

Lai veicinātu iespēju lielākam izglītojamo skaitam 
izmantot izglītības iestādē piedāvāto komplekso 
pusdienu ēdināšanas pakalpojumus, kā arī attīstītu 
pareiza, sabalansēta un regulāra uztura lietošanas 
paradumus, kas mazinātu riskus bērnu veselībai, 
nepieciešams nodrošināt bezmaksas pusdienas 56 
gadī gajiem obligātās izglītības izglītojamiem, kuri 
mācās Amatas novada pašvaldības izglītības iestādēs, 
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām “15. panta pirmās daļas 
4.  punktu un 21.  panta pirmās daļas 27.  punktu, 
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 6. un 21. punktu 
un 2017.  gada 19.  janvāra Amatas novada pašvaldības 
Finanšu, Izglītības un kultūras, Tautsaimniecības un 
teritorijas attīstības un Sociālo jautājumu apvienoto 
komiteju lēmumu (prot. Nr. 1., 3. §), dome nolemj:

1. ar 2017. gada 1. februāri nodrošināt brīvpusdienu 
apmaksu 56 gadīgajiem obligātās izglītības izglīto
jamiem, kuri mācās Amatas novada pašvaldības izglī
tības iestādēs, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Par kārtības „Amatas novada pašvaldības 
maksas pa kalpojumi, ko sniedz Amatas novada 

pašvaldība, tās struk tūrvienības un iestādes” 
papildinājumiem

Ziņo domes priekšsēdētāja E. Eglīte
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 pašvaldība, 
un pamatojoties uz izveidotās novada pašvaldības 
nodaļas – Āraišu arheoloģiskais parks – plānotajiem 
pakalpojumiem un plānoto ieņēmumu aprēķina pamata 
un 2017.  gada 19.  janvāra Amatas novada pašvaldības 
Finanšu, Izglītības un kultūras, Tautsaimniecības un 
teritorijas attīstības un Sociālo jautājumu apvienoto 
komiteju lēmumu (prot. Nr.1., § 5), dome nolemj:

papildināt kārtību ar 9. kārtības punktu, izsakot to 
šādā redakcijā:

“9. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas 
novada Āraišu arheoloģiskā parka nodaļa:

Nr.
p.k. Pakalpojums Mērvie 

nība
Cena 

bez PVN
Ieejas biļete Āraišu arheoloģiskajā parkā
9.1. Pieaugušais 1 1,65   
9.2. Students, pensionārs  1 0,83   
9.3. Skolēniem (716 g.v.) 1 0,83   

9.4. 
Ģimenes biļete (12 pieau 
gušie un 12 jaunieši (718 
g.v.) 

1 3,31   

9.5. Bērniem līdz 7 g.v. bez
maksas

Gida pakalpojumi Āraišu arheoloģiskā parkā
9.6. Ekskursija valsts valodā 1h 6,61   

9.7. Ekskursija svešvalodā 1h 12,40  

Āraišu arheoloģiskā parka teritorijas izmantošana 
kultūras, sporta, tūrisma un citu pasākumu 
organizēšanai

9.8. Teritorijas īre vienam 
pasākumam 1 m2 0,08 

9.9. Interaktīvas izglītojošas skolu programmas un 
tematiskās piedzīvojumu programmas grupām līdz 
30 personām cenu nosaka atkarībā no programmas 
laika un izmantotajiem rekvizītiem, pēc izdevumu 
kalkulācijas noslēdzot līgumu par Arheoloģiskā par
ka pakalpojumu.

9.10. Āraišu arheoloģiskā parka nodaļas bezmaksas 
pakalpojumi:

9.10.1. Āraišu arheoloģiskā parka apmeklējums, 
uzrādot apliecinošus dokumentus, invalīdiem, bēr
nunamu un speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem;

9.10.2. apmeklējums organizētu apmeklētāju 
grupu vadī tājiem (grupai virs 15 personām);

SIA ZAAO (ZAAO) informē, ka no 2017. gada 1. feb
ruāra spēkā stājas jauns nešķirotu sadzīves atkritumu 
izvešanas tarifs Alojas, Amatas, Beverīnas, Burtnieku, 
Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Līgatnes, Limbažu, 
Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, 
Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas un 
Vecpiebalgas novadā un Valmieras pilsētā.

Dabas resursu nodokļa likumā veiktie grozījumi 
nosaka dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu 
noglabāšanu poligonā pieaugumu 2017. gadā no 12,00 
EUR uz 25,00 EUR par 1 tonnu. Lai nosegtu izmaksu 
pieaugumu, tika veiktas izmaiņas nešķirotu sadzīves 
atkritumu izvešanas tarifā, kas ir proporcionālas dabas 
resursu nodokļa pieaugumam. 

Ņemot vērā, ka dabas resursu nodoklis tika palie
lināts jau no 2017. gada 1. janvāra, bet nešķirotu sadzī
ves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas 
stā jas spēkā no 1. februāra, atbilstoši Atkritumu apsaim
niekošanas likuma Pārejas noteikumu 36.  punktam, 
paaugstinātā dabas resursu nodokļa likmes janvāra 
mēneša starpība proporcionāli tiks iekļauta turpmākajos 
maksājumos periodā līdz 2017.  gada 31.  decembrim. 
Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām un 

9.10.3. iepriekš pieteiktām mācību ekskursijām 
Amatas novada izglītības iestāžu audzēkņiem peda
gogu organizētās grupās bez gida pakalpojumiem;

9.10.4. fiziskām un juridiskām personām 
noslēgto sadarbības līgumu vai citu sadarbības 
formu ietvaros;

9.10.5. mediju pārstāvjiem, kas atspoguļo Ārai
šu arheoloģiskā parka norises (uzrādot preses 
karti);

9.10.6. Āraišu arheoloģiskā parka popularitāti 
veicinošu vizīšu organizatoriem (vismaz divas 
dienas pirms vizītes iesniedzot (elektroniski 
nosūtot uz muzeja oficiālo epasta adresi) vizītes 
organizatora iesniegumu).
9.11. Citos gadījumos, kas nav minēti šis kārtī

bas 9.  punktā, samaksu nosaka Amatas novada 
pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu, kas saskaņots 
ar Amatas novada domes priekšsēdētāju. “

2. Noteikt, ka papildinājums „Maksas pakal
pojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās 
struktūrvienības un iestādes” 9. punktā stājas spēkā 
pēc to publicēšanas laikrakstā „Amatas Avīze” ar 
01.02.2017.  

3. Noteikt, ka pēc „Maksas pakalpojumi, ko sniedz 
Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un 
iestādes” stāšanās spēkā, spēku zaudē Amatas novada 
domes no 2016.  gada 26.  oktobra „Maksas pakal
pojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās 
struktūrvienības un iestādes”.
10. Maksa par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju 

vienotajā valsts reģistrā Lauksaimniecības datu centrā:
Nr.
p.k. Pakalpojums Mēr

vienība Cena 

10.1. Mājas (istabas) dzīvnieka– 
suņa, kaķa, seska – reģistrācija 1 4.00

10.2. Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav 
obligāta.

10.3. Mājdzīvnieka reģistrāciju veic saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 491 “Mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrācijas kārtība”, no 01.07.2011.

Par Amatas novada domes Saistošo noteikumu 
Nr. 3 “Par grozījumu Amatas novada pašvaldības 

2014. gada 22. janvāra Saistošajos noteikumos 
Nr. 2 “Noteikumi par Amatas novada pašvaldības 

sociālajiem pabalstiem”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 

3. daļu un 2017. gada 19.  janvāra Amatas novada paš
valdības Finanšu, Izglītības un kultūras, Taut saim nie 
cības un teritorijas attīstības un Sociālo jautājumu apvie
noto komiteju lēmumu (prot. Nr. 1., 6. §), dome nolemj:

1. veikt grozījumus Amatas novada pašvaldības 
2014.  gada 22.  janvāra Saistošajos noteikumos Nr.  2 
”Notei ku mi par Amatas novada pašvaldības sociā la
jiem pa balstiem”, papildinot 9.  punktu ”Pabalsts brīv
pus  dienām un bez maksas ēdināšanai”, ko izteikt šādā 
redakcijā:

“9.1. Pabalsts brīvpusdienām vispārizglītojošo skolu 
skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, 
bezmaksas ēdināšanai (ja skolēns apmeklē Amatas 
novada pašvaldības izglītības iestādi) un bezmaksas 
ēdināšanai pirmsskolas iestāžu audzēkņiem (ja bērns 
apmeklē Amatas novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādi) var tikt piešķirts trūcīgās vai maz
nodrošinātās ģimenēs dzīvojošiem, kā arī daudzbērnu 
ģimenēs dzīvojošiem, kuri ir vecumā līdz 18 gadiem, ja 
Amatas novada pašvaldībā ir apmierināts pieprasījums 
pēc šo noteikumu 7., 8. un 12.  nodaļā minētajiem 
pabalstiem.”

Par Amatas novada domes Saistošo noteikumu 
Nr. 4 “Par grozījumu Amatas novada pašvaldības 
2015. gada 25. februāra Saistošajos noteikumos 

Nr. 2 “Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Amatas  novadā”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu un 2017.  gada 19.  janvāra Amatas novada 
pašvaldības Finanšu, Izglītības un kultūras, Taut saim
niecības un teritorijas attīstības un Sociālo jautā jumu 
apvienoto komiteju lēmumu (prot.  Nr.1., 7. §), dome 
nolemj:

veikt grozījumus Amatas novada pašvaldības 2015.
gada 25.  februāra Saistošajos noteikumos Nr.  2” Par 
materiālās palīdzības pabalstiem Amatas novadā” 
izslēdzot III nodaļā – Pabalsta saņemšanas kārtība – 3.3. 
punktu un izteikt šādā redakcijā:

“3.1. Lai saņemtu 2.1.1.–2.1.4.  punktā minētos 
pabalstus, klients vēršas Dienestā;

3.2. informāciju par personām, kurām ir tiesības 
saņemt 2.1.1. punktā noteikto pabalstu, Dienestam 
iesniedz Amatas Dzimtsarakstu nodaļa un Amatas 
novada pagastu pārvalžu vadītāji;

3.3. informāciju par personām, kurām ir tiesības 
saņemt 2.1.3. punktā noteikto pabalstu, ģimenei 
Dienestā jāiesniedz rakstisks pamatojums par dalībnieka 
pārstāvētā sporta kluba piedalīšanos sacensībās;

3.4. informāciju par personām, kurām ir tiesības 
saņemt 2.1.4. punktā noteikto pabalstu, kuras atbrīvo
tas no brīvības atņemšanas iestādes, uzrāda izziņu par 
atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas;

3.5. dienests 10 dienu laikā pēc dokumentu sa
ņemšanas un reģistrēšanas pieņem lēmumu piešķirt vai 
atteikt pieprasīto pabalstu.”

individuālajiem maksājumiem klienti tiks informēti, 
saņemot atkārtotus aprēķinus.

ZAAO dabas resursu nodokli maksā par visiem 
sadzīves atkritumiem, kuri pēc apstrādes reģionālajā 
atkritumu apsaimniekošanas centrā ir jānoglabā atkri
tumu krātuvē. Dabas resursu nodoklis tiek iemaksāts 
valsts budžetā. 

Dabas resursu nodokļa likumā veiktās izmaiņas 
paredz nodokļa pieaugumu arī turpmākajos gados – līdz 
2020. gadam sasniedzot 50,00 EUR par 1 tonnu.

Informāciju sagatavoja Zane Legzdiņa
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Sadzīves atkritumu izvešanas tarifa 
izmaiņas

Domes sēde Nr. 1
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TŪRISMS JAUNIEŠI

SPORTS

Janvāra pēdējā dienā Amatas 
novada skolu skolēni un pārstāvji 
tikās Priekuļu slēpošanas centrā 
uz tradicionālajām distanču slēpo
šanas sacensībām. Ik gadu novads 
organizē starpskolu slēpošanas 
sacensības, lai dotu iespēju sko
lēniem dažādās vecuma grupās 
sacensties un sajust īstu sacensību 
garu, vienlaikus noskaidrojot labā
kos slēpotājus mūsu novadā. 

Šogad janvāris mūs pārsteidza 
ar lie lu aukstumu, sniega sega 
mūs nav lutinājusi, lai slēpotāji 
varētu pilnvērtīgi gatavoties sa
censībām. Tomēr tas neatturēja 
četrdesmit piecus jauniešus stāties 
uz slēpēm un pārstāvēt savu sko
lu no vada slēpošanas sacensībās. 
Slēpot gribē tāji ieradās no Drabešu 
sākum skolas, Skujenes pamatsko
las, Spāres inter nātpamatskolas, 
Nītaures vidusskolas un Zaubes 
pamatskolas. 

Sacensību rezultāti 
Meitenes 

500 m distancē (1.–3. kl. gr.) 
1. – Alise Paulova (Drabešu ssk.) 
2. – Daniela Renmane (Spāres int.)
3. – Ieva Kokorēviča (Spāres int.) 
800 m distancē (4.–6. kl. gr.) 
1. – Anna Zīle Lukstiņa (Skujenes 
pam.)
2. – Ance Mellēna (Zaubes pam.)
3. – Betija Vildiņa (Nītaures vsk.)

1500 m distancē (7.–9. kl. gr)
1. – Evita Freimane (Spāres int.) 
2. – Monta Linkuma (Skujenes 
pam.)
Atsevišķi rezultāti 1500 m 
distancē vidus skolas  grupā: 
1. – Gita Šopa (Spāres int.)
2. – Kerija Ābelīte (Spāres int)

Zēni 
800 m distancē (1.–3. kl. gr.) 
1. – Stefans Balodis (Spāres int.)
2. – Markuss Bētaks (Spāres int.)
3. – Marts Matīss Nagainis 
(Skujenes pam.)

No 3. līdz 5. februārim tūrisma izstādēgadatirgū 
“Balttour 2017” Gaujas Nacionālā parka (GNP) paš
valdību kopējā stendā (zīmols “Enter Gauja”) tika pre
zentēta “Eiropas gastronomijas reģiona” programma.

Rīgas – Gaujas reģiona izcīnītais tituls “Eiropas 
gastronomijas reģions 2017” izceļ tās gastronomiskā 
tūrisma priekšrocības, kuras iespējams izbaudīt gan 
galvaspilsētā, gan Latvijas lielākajā un vecākajā naci
onālajā parkā – Gaujas reģionā.

Arī vietējā tirgus gardēži novērtēja īpaši sagatavo
tos gastronomiskā tūrisma materiālus. Visplašākā in
formācija pie ejama “Gardēžu ceļ vedī”, kurā iespējams 
gan vairāk uzzināt par pašu programmas konceptu 
“Ar dabu šķīvī”, gan iepazīties ar reģiona restorānu 
piedāvājumu, tāpat arī no skaidrot tās vietas GNP te
ritorijā, kur iespējams degustēt gardumus vai tādus 
radīt pašu rokām.

Šogad Rīgā un Gaujas reģionā plānota plaša gastro
nomijas pasākumu programma, par kuru ikviens var 
uzzināt infor matīvajā materiālā “Gardēžu pa sākumu 
kalendārs”, kā arī mājaslapā www. rigagauja.lv.

Izstādes apmeklētājiem bija iespējams degustēt 
reģiona produktus, kā arī iepa zīties ar oficiālajiem 
suvenīriem – “Birzī” bērzu sulu sīrupu, “Rāmkalnu” 
cidoniju un rabarberu sukādēm, kā ar “Dr. Tereško” 
augu tēju, kas vākta Gaujas ielejā.

Amatas novads izstādē līdz ar kopīgo “EnterGauja” 
piedāvājumu prezentēja savus 2017. gada pasākumus 
tai skaitā Eiropas gastro nomijas pasākumu sa rakstā 
iekļautos – “Zaubes savvaļas kuli nāro festivālu” (8. jū
lijā), “Maizes dienas” Āraišu vējdzirnavās (29. jūlijā) 
un “Zaļās brīvdienas: ēdamo un ārstniecības augu se
mināru” Āraišu arheoloģiskajā parkā (17. jūnijā). Lai 
kārdinātu ap meklētāju garšu kārpiņas, tika cienāts 

“Nītaureņu spēles” ir Borisa un Ināras Teterevu fonda 
atbalstīs projekts, ko “Nītaureņi” realizē 2016. un 2017. gadā. 
Bez galda vai āra spēlēm, bez pašu radī tām spēlēm, bez sen 
aizmirstām rotaļām un pašu pārveidotām rotaļām vairs nav 
iedomājams neviens “Nītaureņu” no tikums. Un ne tikai! Arī 
Nītaures ģime nes, citas sadraudzības organizācijas un citi 
notikumu organizatori bieži mums jautā kādu spēli vai rotaļu, 
ar ko mēs labprāt dalāmies, jo zinām, ka pēc sa springtām 
un darba pilnām dienām skolā un darbos tieši spēles ir tās, 
kas var no jauna iedvesmot, uzmundrināt, attīstīt erudīciju, 
stiprināt draudzību un kopā būšanu. Spēles pieejamas ne tikai 
“Nītaureņu” telpās, bet arī Nītaures kul  tūras nama foajē, kur 
bērni tās var izman tot brīvajos brīžos. Pēdējos gados mums ir 
lielā cieņā gan Latvijā radī tas, gan no dažādām pasaules vietām 
atceļojušas spēles. 

Esam testējuši, vērtējuši, spēlējuši un apkopojuši mūsu 
spēļu TOP 10.

10. SCRABBLE – viena no popu lārākajām vārdu veidošanas 
spēlēm. Tā ir vienkārša, bet tajā pašā laikā ļoti izglītojoša spēle. 
Lielisks veids, kā papil dināt katra indivīda leksiku, attīstīt 
gramatikas iemaņas, mācīties plānot, kā arī stratēģiski domāt, 
strādāt komandā, vingrināt atmiņu un domāšanu.

9.  JENGA jeb tornis – spēle, kas mā ca pacietību un 
koncentrēšanos. Spēles pamatā ir ideja no noteikta klucīšu 
skaita uzcelt visaugstāko torni. Uzvar spēlētājs, kurš pēdējais 
uzliek klucīti, nesagāžot torni.

8. Saderēsim? – spēle, kas radīta, lai pieņemtu dažādus 
izaicinājums un pār baudītu spēlētāju veiklību, attapību un 
radošumu. Saderēsim, ka es to paveikšu? 

7. Parunāsim? – lieliska spēle, lai ne formālā gaisotnē tuvāk 
iepazītu spēles partnera domas, sajūtas un dzīves uz skatus. 
Spēle mierīgam, bet jēgpilnam vakaram. 

6. Twister – jautra viesību spēle, ko var spēlēt gan telpās, 
gan dārzā, gan pludmalē. Spēle no dalībniekiem prasa lokanību, 
izturību un atjautību. Pēdējais, kurš paliek kājās, ir uzvarējis!

5. Burtošanas čempionāts – spēle, kas paplašinās jūsu 
vārdu krājumu un no prāta dzīlēm izcels pat aizmirstus vār
dus. Mērķis ir izveidot latviešu valodas vārdus no iespējami 
vērtīgākām zil bēm, tādējādi sakrājot pēc iespējas vairāk 
punktu. Ar šīs spēles palīdzību tu varēsi darināt vairāk nekā 
2000 vārdu. Starp tiem būs lietvārdi, darbības vārdi, īpašības 
vārdi un apstākļa vārdi. Vārdus iespējams veidot pamatformās 
un locī jumos – kā nu kuru.

4. “Ice cool” – spēle, kas būs aiz raujoša visai ģimenei, 
ballītēm un vie sībām.  Pirmā „knipju“ spēle pasaulē, kurā 
figūriņas var gan līkumot, gan lēkt, kā arī unikālais dizains 
„kaste kastē“ sniedz iespēju no šķietami vienas kastes izveidot 
pa  matīgu spēles laukumu. Spēlētāji iejūtas ķērāju un palaidņu 
lomās, lai viens otru ķertu, vāktu zivis, lēktu pār sienām un 
dabūtu visvairāk punktu. 

3. Alias (ģimenes, bērnu, klasiskais) – jautra vārdu galda 
spēle ģimenei, ballītēm un viesībām. Viena no populārākajām 
vārdu skaidrošanas spēlēm, kurā spēlētāji sadalās komandās, 
lai viens otru pārspētu vārdu skaidrošanā. Skaidro vārdu, kā 
vien iztēle atļauj, protams, neizmantojot vārda sakni un žestus.

2. Katanas ieceļotāji – spēle, kas aizrāvusi miljoniem 
entuziastu visā pa saulē. Katana ir senās kartēs minēta teiks
maina zeme. Spēles dalībnieki ir kolo nizatori, kas pēc ilgstošiem 
meklēju miem ir atraduši šo auglīgo zemi un apmetas tur uz 
dzīvošanu, dibinot tur katrs savu pavalsti. Spēles gaitā dalīb
nieki iegūst vērtīgos izejmateriālus, lai varētu ar tiem tirgoties 
un par tiem uzbūvēt savas pavalsts ceļus, ciematus un pilsētas. 
Pirmais spēlētājs, kurš sakrājis desmit uzvaras punktus, ir 
spēles uzvarētājs – Katanas valdnieks!

1. Dažādas āra spēles – lai cik interesantas nebūtu galda 
spēles, tomēr vislielāko prieku un aizrautību sagādā dažādas 
rotaļas un spēles, kuras varam spēlēt ārā, svaigā gaisā, kustoties 
un jautrojoties. Hokeja spēle, badmintona dažādās versijas, 
mums tagad ir arī lok šaušanas komplekts – šis un citas akti
vitātes dažādo mūsu notikumu saturu. „Nītaureņi” labprāt 
izdomā savas spēles un mēģina no atmiņām atdzīvināt dažā das 
agrāko laiku spēles, lai kopīgajās tikšanās reizēs mēs varētu labi 
pavadīt laiku.

Sakām lielu paldies Borisa un Ināras Teterevu fondam, 
Amatas novada pašvaldībai, visiem privātajiem ziedo tājiem un 
ģimenēm, kas palīdzējuši kopā tapt “Nītaureņu spēļu un rotaļu” 
kolek cijai pēdējo gadu garumā. Vēlam spēlēm un rotaļām 
piepildītu brīvo laiku 2017. gadā, un atceries – “Nītaureņi” var 
palīdzēt ar spēlēm, tik jāsazinās! 

“Nītaureņu” spēļu 
TOP 10

Prezentē “Eiropas gastronomijas reģiona” 
programmu

Aizvadītas ikgadējās Amatas novada skolu 
slēpošanas sacensības

ar Āraišu vējdzirnavu saimnieces īpašo našķi, ko pa
sniedz Amatu mājā tapušos senās ke ramikas traukos.

Apmeklētāji tiek aicināti uz Āraišu leģendu spēli, 
kas sāksies 30. aprīlī. Tajā katrs varēs piedalīties visu 
vasaru, spēle noslēgsies ar izklaidējošu pasā kumu 
“Zelta rudens Āraišos”.

Kopumā 2017. gadā šī ir ceturtā no pa visam sep
tiņām tūrisma izstādēm, kurās tiek popularizēts ko
pējais GNP tūrisma piedāvājums. Gada sākumā Tū
risma informācijas centru pārstāvji jau apmeklējuši 
Nīderlandes, Somijas un Lietuvas izstādes, tuvākajā 
laikā plānots doties uz Igauniju un divām izstādēm 
Vācijā.

Jau iepriekš ziņots, ka GNP teritorijā esošās paš
valdības – Siguldas, Cēsu, Valmieras, Līgatnes, Ama
tas, Pārgaujas, Kocēnu, Priekuļu un Inču kalna – kopš 
2012. gada īsteno stratēģiju Gaujas NP kā vienota tū
risma galamērķa veicināšanai.

1500 m distancē (4.–6.kl.gr.) 
1. – Jānis Miezis (Spāres int.)
2. – Kristers Barānovs (Nīatures 
vsk.)
3. – Kristiāns Suharevs (Zaubes 
pam.)
3000 m distancē (7.–9. kl. gr.) 
1. – Artis Valērijs Bētaks (Spāres int.)
2. – Agris Aivis Bētaks (Spāres int.)
3. – Armands Maksimovs (Zaubes 
pam.)

Pasaules sniega dienas kausu 
šo gad saņēma kopvērtējuma uzva
rētāji – Spāres internātpamatskola. 

Apsveicam! 

http://www.rigagauja.lv/
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KULTŪRA / GAIDĀMIE NOTIKUMI  

Zaubes kultūras namam izveidojusies jauna tradīcija, jau 
trešo gadu svinot Sveču dienu. 2. februārī kopā sanāca Zaubes 
pamatskolas skolēni un iedzīvotāji. Vispirms iemācījāmies 
izgatavot ziedu dekorus no plastiskas masas. Paldies Sintijai 
Bīriņai, kura ziedoja savu laiku un materiālus un sniedza 
meistarklasi ziedu tapšanā.

Pie mums ciemos bija atbraukusi folkloras kopa “Urgas” no 
Kokneses Radošās mājas interesantos Gaiļa gada ķekatu tērpos 
un bagātu dziesmu, deju un zināšanu pūru. Patiess prieks par 
Zaubes pamatskolas skolēniem, kuri iesaistījās aktivitātēs. 

Kamēr skanēja dziesmas un vedās dejas un rotaļas, vecāka 
gadagājuma sievas izgatavoja apsveikuma kartiņas, kādas 
izgatavo Radošajā mājā Koknesē sko lotājas Mirdzas Elsas 
vadībā.

Svētku sajūtai kopīgi klājām galdu, dedzām sveces un 
bau dījām Margitas Mazkalniņas dāvināto pašas cepto sāļo 
kliņģeri. Paldies Margitai arī par apmācību salvešu dekoratīvajā 
locīšanā.

Katram skolas bērnam pirms mājupceļa tika neliela dā
vaniņa, ko sarūpējām ar katoļu draudzes atbalstu.

Patiesi aizraujoši un jauki aizritēja Sveču diena Zaubes 
kultūras namā. Paldies visiem 64 pasākuma dalībniekiem!

Sandra Slavišena-Dorša,
Zaubes kultūras nama vadītāja

Konkursā “Ama tas novada lepnums 2016” gal-
veno balvu no minācijā “Iedzī votājiem drau  dzīgākā 
tirgotava” ieguva Cēsu rajona patērētāju biedrī bas 
veikals “Ģikši”, ko tautā dēvē vienkārši  – par Ģikšu 
veikalu.

Pateicoties šai balvai un kon kursa publicitātei, “Vidze
mes TV” žurnālistei Guntai Mati sonei radās ideja par 
sižetu, kurā tiktu apskatīts jautājums par lauku veikalu 
ikdienu.

‘’Pircēji atnāk ar savu sāpi, izstāsta, izrunājas, mums 
ar pircēju faktiski ir kontakts, viņš atnāk tā kā pie sava 
cilvēka,’’ saka veikalā. Un to, ka Ģikšu centrā esošais 
veikals ir pircēju iecienīts, ne tikai tāpēc, ka te var nopirkt 
ikdienā nepieciešamo, apliecina virkne pateicību, kuru 
vidū arī atzinība – “Amatas novada lepnums 2016’’. 
Vietējie iedzīvotāji nevar iedomāties to, ka veikaliņa 
varētu nebūt.

Ģikšu veikals ir viens no 13 Cēsu patērētāju biedrības 
lauku veikaliem. Biedrības izpild direk tore Gaida Jonāse 
vērtē, ka saglabātā patērētāju biedrība tad arī ļauj 
lauku veikaliem pastāvēt. “Mēs palikām kā kooperatīvā 
sabiedrība, un es gribu teikt, ka kooperācija laikam ir tā, 
kas tomēr satur kopā. Ja man būtu viens veikals, nez vai 
es varētu šajos laikos izdzīvot, bet ar šiem 13 veikaliem 
mēs to tomēr varam.’’

Veikalā “Ģikši”, domājot, kā paplašināt piedāvāto 
pakal pojumu klāstu, rasta iespēja norēķināties par 
elektrību un telefonu.

Ar šo pakalpojumu iepazīsti na pārdevēja Dace 
Ķeņģe: “Mums ir ieviests jauns aparāts, kurā cilvēki var 
norēķināties par pakalpojumiem, nav jābrauc uz pilsētu 
un jāstāv rindās. Un, tā kā pagājušajā gadā šeit likvidējās 
“Viršu’’ benzīntanks, tad mēs arī ieviesām [pakalpojumu], 

Amatas novads ir bagāts ar pieciem labiem un 
skaistiem kultūras namiem (tautas namiem), kā arī 
plašām iespējām rīkot pasākumus brīvā dabā. Kultū
ras pasākumu organizatori cenšas pielāgot kultūras 
dzīvi attiecīgā pagasta sabiedrības vēlmēm un vaja
dzībām, kā arī domā par pašdarbnieku un dažādu no
darbību nepieciešamību

Lai noskaidrotu, cienījamie iedzīvotāji, jūsu vie
dokli par Amatas novada kultūras namu darbību un 
kultūras namu piedāvājumu, esam izstrādājuši aptau
jas anketu.

Ļoti lūdzam iesaistīties, lai kopīgiem spēkiem  – 
vērtējot un iesakot – padarītu mūsu novada sabied
risko dzīvi tādu, kādu vēlamies.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai radītu kvalita
tīvu piedāvājumu, cenšoties to pielāgot jūsu vajadzī
bām un vēlmēm. Anketu lūgums aizpildīt un nodot 
pagasta pārvaldēs vai kultūras namos.

Anekta aizpildīšanai elektroniski pieejama 
Amatas novada mājas lapā www.amatasnovads.lv
kā arī  papīra formātā  katra pagasta pārvaldēs un kul
tūras centrā/namos un bibliotēkās. 

Jau iepriekš pateicamies par sadarbību!

AICINĀM AIZPILDĪT APTAUJAS ANKETU 
PAR KULTŪRAS DZĪVI AMATAS NOVADĀ!

Amatas novada iedzīvotājiem draudzīgākā tirgotava – Ģikšos

Sveču diena Zaubē

24. februārī • plkst. 18.00 
Ieriķu Sabiedriskajā centrā

Filmas “Svingeri” demonstrācija
Ieejas maksa 3.00 EUR

25. februārī • plkst. 17.00 
Skujenes Tautas namā

Komēdija 
“Patiesi godīgais ceļa vārds”

Ieejas maksa 2.00 EUR

25. februārī • plkst. 19.30 
Vidzemes retrīta centrā Sērmūkšos 

Mantru vakars ar Ievu Bērziņu

17. februārī • plkst. 20.00 
Nītaures kultūras namā

Filmas “Svingeri” demonstrācija
Ieejas maksa 3.00 EUR

18. februārī • plkst. 20.00
 Skujenes Tautas namā

DISKO VAKARS
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”.

LEPOJAMIES 

ka cilvēkiem nav jābrauc uz pilsētu pēc gāzes.’’
Ģikšos likvidēta pasta nodaļa, tādēļ iespēja norē

ķināties, pie mēram, par elektrību, iedzīvo tāju vērtējumā 
ir būtiska: “Tas ir ļoti labi, nav, piemēram, jābrauc uz 
Cēsīm, un mums jau neiet tik bieži tie autobusi, kā 
gribētos, ja no rīta aizbrauc, tad tikai pusdienlaikā tiec 
mājā.”

Nav jau tā, ka norēķināšanās par elektrību vai telefonu 
ir tikai naudas iekasēšana. Pār devēja Aiga Ķeņģe stāsta, 
ka viņām nākas uzņemties arī kon sultanta lomu, jo vecie 
cilvēki neorientējas un neizprot jaunos rēķinu veidus.

“Tad mums nākas palīdzēt, zvanīt uz ‘’Latvenergo’’ 
klientu apkalpošanas centru un noskaidrot, jo tas, ko 
atsūta “Latvenergo’’, dažkārt vecam cilvēkam nav īsti 
saprotams vai arī šī informācija līdz viņam nenonāk, to 
atsūta telefonā īsziņas veidā, kuru viņš pat nemāk atrast. 

Mēs vienkārši cenšamies viņiem palīdzēt.’’
Pārdevējas minēja arī to, ka vasarā bieži vien nākas kļūt 

par tūristu konsultantu, jo Ģikšos iemaldās ne mazums 
vietējo un ārzemju viesi. Lai atvieglotu veikalnieču darbu, 
šogad plā nots veikalā ievietot stendu, kurā būs pieejama 
tūrisma infor mācija latviešu, angļu un krievu valodā, kas 
būs noderīga arī vietējiem iedzīvotājiem.

Taujāta par to, kā saredz lauku veikalu nākotni, Gaida 
Jonāse atzīst, ka laukos – vismaz pagastu centros – tiem 
ir jāpastāv, bet vairāk pārdomā tām, ar realitāti sais tītām 
jābūt prasībām vai likuma normām mazajiem veika
liņiem.

“Būtiski ir, ko augšā pieņem. Diezgan grūti tas 
atsaucas, jo tas tomēr saistīts ar līdzekļiem. Piemēram, 
kaut vai videokameras – tas prieks nu nebija lēts, 
jābrauc no Rīgas speciālistam, kas uzstāda. Pirm kārt jau 
jāiegādājas tā video kamera, un tā nebija nemaz tik lēta. 
Nākamais jau mums ir nomainīt kases aparātus, tas arī 
būs diezgan dārgs process,” saka Jonāse.

Arī no konkursa “Amatas novada lepnums 2016” 
pietei kuma anketām var spriest, ka Ģikšu veikals ir 
neatņemama vietējās Ģikšu sabiedrības sastāv daļa:

“Var nopirkt visu nepieciešamo.”
“Draudzīga apkalpošana, daudz veidīga izvēle. Izpalī-

dzīgas zinošās pārdevējas, uz svētkiem vienmēr izpušķots 
- skaists. Palīdz risināt problēmas, uzlādēt telefonu, LMT 
karti papildināt, Aiga informē par pasākumiem Ģikšos. 
Pašas laipnākās pārdevējas.”

“Labs sortiments, laipnas pārdevējas.”
“Var visu nopirkt, pārdevējas labas, sevišķi Dace.”

Sagatavoja Indra Paseka, 
izmantojot žurnālistes 

Guntas Matisones publikāciju (lsm.lv)

Amatas novada mūzikas un mākslas skola
piedāvā iespēju apgūt zīmēšanu un gleznošanu 

pieaugušajiem
Nodarbības:
•		 Ieriķos ceturdienās no 18.00. līdz 20.00. 
        (mākslinieks Juris Bindemanis).
•		 Nītaurē otrdienās no 18.00. līdz 20.00.
        (māksliniece Jureta Dobenberga).

Pieteikšanās pie M. BusotesUzuliņas, tālr. 27749775.
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