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Jauno māmiņu un bēbīšu skola*
Nītaures pagasta ēkā plkst. 10.00

Otrdien,
25.
jūlijā

8. jūlijā notika “Zaubes sav
vaļas kulinārais festivāls”, kam 
pašvaldība un zaubē nieši ga
tavojās jau gandrīz gadu.  Tika 
aicināti dalībnieki, saldētavās 
krāta medījumu gaļa un citi 
produkti, plānota teritorija un 
veikti apjomīgi tīrīšanas un ie
kārtošanas darbi. Visspraigāk 
aizritēja pēdējās nedēļas pirms 
festivāla, kad līdz pat naktij 
tika gatavotas degustāciju saga
taves, sieti sieri, vārīti ievārī
jumi  un citas gardas lietas. 
Arī teritorijas sakārtošana un 
organizatoriskās lietas prasīja 
vēlus vakarus, agrus rītus un 
lielus cilvēku resur sus. Pasāku
ma sagata vošanā iesaistījās teju 
80  cilvēki  – daudzi brīvprātīgi. 
Tāpēc milzīgs paldies visiem, 
kuri iesais tījās un atbalstīja, ar 
ko nu kurš varēja!

Festivālā  četrās  tematiskajās 
zonās varēja nogaršot ap 12 da
žādu veidu savvaļas produktu – 
no augiem, medī jumiem, zivīm, 
piena, kas bija gan ēdiena, gan 

dzēriena formā. Bija interesanti 
pavērot un aprunāties ar gata
votājiem par dažkārt ļoti inte
resantām un neie rastām garšām 
vai produktu īpašībām. Tiesa, 
medījumu zonā bija milzīgs 
cilvēku pieplūdums, tāpēc tur 
runāties laika tikpat kā neatlika. 
Toties publiski ar pro duktiem 

Noslēdzies Zaubes savvaļas 
kulinārais festivāls

Maizes diena
Āraišu vējdzirnavās plkst. 12.00
Pasākuma dalībniekiem būs iespējams nopelnīt 
papildu punktus spēlē “Āraišu leģendas”

Sestdien,
29.
jūlijā

Talsu novada Spāres pagasta teātra 
izrāde “Pilsētnieki” 
Skujenes estrādē (lietus gadījumā - tautas namā) 
plkst. 18.00

Sestdien,
5.

augustā

Dižkoncerts “Lai māsiņa rotājās” ar 
grupām “Auļi” un “Tautumeitas”
Āraišu arheoloģiskais parks plkst. 20.00
Pasākuma dalībniekiem būs iespējams nopelnīt 
papildu punktus spēlē “Āraišu leģendas”

Dievkalpojums 
Skujenes baznīcā plkst. 11.00
Kapusvētki
Skujenes kapos plkst. 13.00

Svētdien,
6.

augustā

Disko balle ar dažādu mūziku dažādām 
gaumēm. Būs atrakcijas, karaoke...
Skujenes tautas namā plkst. 21.00

Kapusvētki
Zaubē, Sila kapos plkst. 14.00

Lekcija un praktiskā nodarbība par 
nūjošanu*
Nītaures kultūras namā plkst. 18.30

Ceturtdien,
10.

augustā

Kapusvētki
Skujenē, Cieļu kapos plkst. 14.00

Svētdien,
13.

augustā

Māla diena
Drabešu muižas Amatu mājā 
no plkst. 11.00 līdz 15.00
Sīkāka informācija: 29199870
Pasākuma dalībniekiem būs iespējams nopelnīt 
papildu punktus spēlē “Āraišu leģendas”

Sestdien,
12.

augustā

Kapusvētki Zaubē
Vidus kapos plkst. 14.00
Āžkalna kapos plkst. 16.00

Svētdien,
20.

augustā

visās tematiskajās zonās  
iepazīstināja pasākuma vadī tājs 
Roberto Meloni. 

Vakar pusē norisinājās kon
kurss “Labākā lauku torte 2017”, 
kurā ar brīnišķīgi skaistām un 
nostrādātām  tortēm piedalījās 
15 toršu cepējas un viens ce
pējs, tostarp arī mūsu meistares 
no Zaubes un Ieriķiem.  

Viss tika noēsts! Uz festivālu 
ieradās aptuveni 1500 apmek
lētāju un dalībnieku. Par prie
cīgu atmosfēru pie Zaubes 
dižozola rūpējās Cēsu pūtēju 
orķestris, centrā  – dejotāji no 
Ķeipenes, mūsu pašu līnijdeju 
un zumbas dāmas, muižas par
kā – Kārlis Kazāks. Mazajiem 
apmek lētā jiem prieku sagādāja 
vizinā šanās zirga ratos vai poni
ja mu gurā, prāta un roku veik
lību varēja pārbaudīt “Mamma 
daba” un Dabas aizsardzības 
pār valdes radošajās darbnīcās, 
dros mīgākie varēja izmēģināt 
apaļās “Rupuču” laivas, bet gar
šīgas lietas varēja iegādāties 
“Zaļajā tirdziņā”. 

Tagad jāsāk gatavoties nākamā gada 
festivālam, lai ar apjo mīgu  programmu 
varētu uzņemt ciemiņus, paši priecā
ties un lepoties ar savējiem ražotā
jiem, audzē tājiem un dažādu ēdiena 
pagatavo šanas knifu zinātājiem. 

Paldies visiem par šo gadu!

Festivāla vadītājs Roberto Meloni ar Amatas novada domes 
priekšsēdētāju Elitu Eglīti. Foto:Valdis Ošiņš

Mednieku un makšķernieku kluba “Zaube” pārstāvji gatavo 
gardās uzkodas. Foto: Valdis Ošiņš

Kokursa “Labākā lauku torte 2017” dalībnieces un dalībnieks. 
Foto: Valdis Ošiņš

Zintas Grundšteinas ceptā maize. 
Foto: Valdis Ošiņš

Kapu svētku Dievkalpojums 
Nītaures luterāņu kapos plkst. 14.00
Interaktīva izstāde projekta 
“Nītaures likteņstāsti”
Nītaures kultūras namā no plkst. 17.00 līdz 21.00
Zaļumballe
Nītaures estrādē plkst. 21.00

Kapusvētki Āraišu kapos
Jaunajos kapos plkst. 13.00
Vanagu kapos plkst. 14.00

Jauno māmiņu un bēbīšu skola*
Skujenes Tautas namā plkst. 10.00

Piektdien,
25.

augustā

Cēsis ECO Trail (www.cet.lv)

Tautas vērtes kopa “Dzieti”
Āraišu arheoloģiskajā parkā plkst. 11.00

* Pasākumi tiek īstenoti projekta 
nr. 9.2.4.2/16/I/007 ietvaros.
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PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

Piedalās deputāti: Elita Eglīte, 
Ēriks Bauers, Guna Kalniņa
Priede, Jānis Kārkliņš, Andris 
Jansons, Inese Varekoja, Arnis 
Lemešonoks, Mārtiņš Andris 
Cīrulis, Linda Abramova, Tālis 
Šelengovs, Teiksma Riekstiņa, 
Valda Veisen kopfa, Edgars Jānis 
Plēģeris, Indars Upīts, Āris 
Kazerovskis.

Tika izskatīti šādi jautājumi:
•	 par	 izmaiņām	 Amatas	 no

vada domes deputātu sastāvā;
•	 par	 Amatas	 novada	 do

mes priekšsēdētāja vietnieka 
ievēlēšanu;

•	 par	saistošo	noteikumu	Nr. 8	
“Amatas novada pašvaldī bas noli
kums” apstiprināšanu;

•	 par	 Amatas	 novada	 domes	
pastāvīgo komiteju sastāva ievē
lēšanu;

•	 par	 ilgtermiņa	 aizņēmu
mu	 ELFLA	 projekta	 Nr.1709	
A00702000016 “Pašvaldības ceļa 
Amatas skola–Gribuļi–Liel mārči 
rekonstrukcija” reali zā cijas nodro
šināšanai;

•	 par	 ilgtermiņa	 aizņēmu
mu	 ELFLA	 projekta	 Nr.17
09A00702000017 “Paš val dī   bas 
ceļa Zaube–Galiņi re kon strukcija” 
realizācijas nodro  ši nā  šanai.

•	 par	 Amatas	 novada	 paš
valdības amata vienību saraksta 
apstiprināšanu;

•	 par	 palīdzības	 sniegšanu	
ūdens apgādes nodrošināšanai;

•	 par	 atbalstu	 projektam	
„Simt gades bērni”;

•	 par	nolikuma	“Nolikums	par	
licencēto makšķerēšanu Amatas 
no vada Zaubes pagasta Augš
ezerā” apstiprināšanu;

•	 par	 kārtības	 “Amatas	 nova
da pašvaldības maksas pakalpo
jumi, ko sniedz Amatas novada 
pašvaldība, tās struktūrvienības 
un iestādes” papildinā jumiem;

•	 par	 ieejas	 biļetes	 maksas	
apstiprināšanu grupas “Auļi 
un Tautumeitas” dižkoncertā 
2017. gada 29. jūlijā.

•	 par	Āraišu	arheoloģiskā	par
ka darbības stratēģijas 2017.–
2021. ga dam grozīšanu.

•	 par	Amatas	novada	pašvaldī
bai piederošā nekusta mā īpašuma 
“Drabešu muiža” dz.  3, Drabeši, 
Dra bešu pagasts, Amatas novads, 
kadas	tra	Nr. 4246 900 0430,	nodo
šanu atsavinā šanai pirmpirkuma 
tiesī gajai personai Gundaram Gla
zevam;

•	 par	 Drabešu	 pagasta	 ne
kus tamā īpašuma „Kurmji” sa

Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19.  panta 
sestajā daļā noteikto, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uz 
laiku var noteikt dzeramajam ūdenim, kas konkrētā ģeogrā
fiskajā teritorijā tiek piegādāts iedzīvotājiem pa ūdensapgādes 
sistēmām, īpašās normas, ja tās nerada draudus patērētāju 
veselībai un citādā veidā nav iespējams nodrošināt dzeramā 
ūdens piegādi. Saskaņā ar minētā likuma normu un 2003. gada 
29.  aprīļa	 Ministru	 kabineta	 noteikumu	 Nr.  235	 “Dzeramā	
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monito
ringa	 un	 kontro	les	 kārtība”	 (turpmāk –	Noteikumi	Nr.  235)	
19.3 punktu, Inspekcijas vadītājs var noteikt dzeramajam 
ūdenim īpašās normas uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus. 
Ja nepieciešams, īpašo normu piemērošanu var pagarināt uz 
trijiem gadiem, un izņēmuma gadījumā šo termiņu pagarina 
atkārtoti.

Lai noteiktu īpašās normas dzeramajam ūdenim, Inspek
cija ir ņēmusi vērā Pasaules Veselības organizācijas 2011 gada 
vadlīnijas „Vadlīnijas par dzeramā ūdens kvalitāti” (turpmāk 
–	PVO	vadlīnijas)	1,	kas	nosaka,	ka	dzelzs	koncentrācijai	dze
ramajā ūdenī nav noteiktas cilvēku veselību ietekmējošas kon
centrācijas. Tomēr, lai pasargātos no pārmērīga dzelzs satura 
uzkrāšanās cilvēka organismā, maksimāli pieļaujamais īslaicī
gi ar pārtiku uzņemtā dzelzs daudzums diennaktī ir 0,8 mg uz 
1 kg cilvēka ķermeņa svara. Atbilstoši PVO vadlīnijās noteik
tajam, ir aprēķināts, ka īslaicīgi paaugstināta dzelzs koncentrā
cija nerada risku cilvēka veselībai, ja tā nepārsniedz 1,6 mg/l 
patērētāju grupai ar vidējo ķermeņa masu 20 kg, patērētāju 
grupai ar vidējo ķermeņa masu 40 kg – 3,2 mg/l, bet patērētāju 
grupai ar vidējo ķermeņa masu 60 kg – 4,8 mg/l. Dzelzs kon
centrācija, kas lielāka par 0,05 mg/l, var izraisīt duļķainības un 
rūsas nokrāsas veidošanos ūdensvados esošajam dzeramajam 
ūdenim, bet dzelzs koncentrācija, kas lielāka par 0,3 mg/l, var 
izraisīt ūdens garšas izmaiņas. Dzeramajā ūdenī esošā dzelzs 
var veicināt dzelzs baktēriju attīstību, kā rezultātā uz cauruļ
vadu virsmas var veidoties gļotains aplikums, kas laika gaitā 
var aizsprostot cauruļvadus, veicināt korozijas un nepatīka
mas smakas veidošanos. PVO vadlīnijās duļķainības, smaržas 
un garšas rādītājiem nav noteikta cilvēka veselību ietekmējoša 
koncentrācija, tomēr paaugstināta dzeramā ūdens duļķainība, 
jūtama smarža un piegarša patērētājiem var būt estētiski ne
pieņemama. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Pārtikas aprites 
uzraudzības	likuma	19. panta	sesto	daļu	un	Noteikumu	Nr. 235	
19.3, 19.5, 19.6 un 22.1 punktu un APL 87. panta pirmās daļas 
pirmo punktu, Veselības inspekcija nolemj: 

1. noteikt uz 3 gadiem no 2016.  gada 1.  novembra līdz 
2019.  gada 31.  oktobrim Amatas novadā piegādātajam 
dzeramajam ūdenim atkārtotas īpašās normas: 

1.1. pa Zaubes ūdensapgādes sistēmu: 
dzelzs saturam – 2,0 mg/l, 
duļķainības, smaržas un garšas rādītājiem, kas saistīti ar 

paaugstinātu dzelzs saturu; 
1.2. pa Kārļu ūdensapgādes sistēmu: 
dzelzs saturam – 4,8 mg/l, 
duļķainības, smaržas un garšas rādītājiem, kas saistīti ar 

paaugstinātu dzelzs saturu; 
1.3. pa Meijermuižas ūdensapgādes sistēmu: 
dzelzs saturam – 2,3 mg/l, 
duļķainības, smaržas un garšas rādītājiem, kas saistīti ar 

paaugstinātu dzelzs saturu; 
1.4. pa Rāceņu ūdensapgādes sistēmu: 
dzelzs saturam – 4,6 mg/l, 
duļķainības, smaržas un garšas rādītājiem, kas saistīti ar 

paaugstinātu dzelzs saturu; 
1.5. pa Cirīšu ūdensapgādes sistēmu: 
dzelzs saturam – 1,4 mg/l, 
duļķainības, smaržas un garšas rādītājiem, kas saistīti ar 

paaugstinātu dzelzs saturu.

Domes sēde Nr. 9  2017. gada 21. jūnijā

Cēsu ūdenssaimniecības attīs
tības projekta V kārtas līgu ma 
Nr.  5	 “Kanalizācijas	 tīklu	 pa	pla
ši nāšana Cēsu aglome rācijas ro
bežās” ietvaros ir pabeigta būv
projekta izstrāde un saskaņošana 
Cēsu novada un Amatas novada 

Projekta “Cēsu ūdenssaimniecības attīstības 
projekta V kārta” ietvaros ir uzsākti būvdarbi Agrā

Par pazeminātu nekaitīguma 
un kvalitātes prasību 
noteikšanu dzeramajam 
ūdenim Amatas novadā – 
Zaubes, Kārļu, Meijermuižas, 
Rāceņu, Cirīšu ūdensapgādes 
sitēmās

Saskaņā ar likuma “Par paš valdībām” 20. panta pirmo daļu, 
21. panta pirmās daļas 10. punktu, 50. pantu, 55. panta pirmo 
daļu, 60. panta pirmo daļu Amatas novada dome, atklāti balsojot, 
nolemj:

Apstiprināt Amatas novada domes Finanšu un attīstības jau
tājumu komiteju 10 locekļu sastāvā un ievēlēt tajā deputātus:

1. Elita Eglīte – komitejas priekšsēdētāja,
2. Arnis Lemešonoks,
3. Andris Jansons,
4. Tālis Šelengovs,
5. Inese Varekoja,
6. Guna KalniņaPriede,
7. Jānis Kārkliņš,
8. Valda Veisenkopfa,
9. Āris Kazerovskis,
10. Indars Upīts.

Par izmaiņām Amatas 
novada domes 
deputātu sastāvā

Par Amatas novada domes pastāvīgo 
komiteju sastāva ievēlēšanu

dalīšanu;
•	 par	 Skujenes	 pagasta	 nekus

tamā īpašuma “Jaunāres1” sadalī
šanu un nosauku ma apstiprināša
nu;

•	 par	 Zaubes	 pagasta	 nekus
tamā īpašuma “Zvaigzneskalns” 
sadalīšanu un nosaukuma apstip
rināšanu;

•	 par	 zemes	 ierīcības	 projekta	
„Vēķi”, Drabešu pagastā, Amatas 
novadā apstiprināšanu;

•	 par	 nekustamā	 īpašuma	
lieto šanas mērķa maiņu Dra
bešu pagasta nekustamā īpašu
ma “Bērzkalni” zemes vienībai 
42460050147 un 42460050280;

•	 par	Drabešu	 pagasta	 paš	val
dības ceļa “Cecīļu iela” platu mu;

•	 par	 zemes	 nomas	 līgumu	
apstiprināšanu;

•	 par	 sadarbības	 līguma	 par	
projekta īstenošanu “Kultūra, vēs
ture,	 arhitektūra	 Gaujas	 un	 laika	
lokos” noslēgšanu ar Siguldas no
vada domi;

•	 par	 cenas	 apstiprināšanu	
suve nīr grāmatai “Zaubes savvaļas 
kulinārā festivāla receptes”;

•	 par	atkārtotu	Drabešu	Jaunās	
pamatskolas direktora amata pre
tendentu atlases konkursa izsludi
nāšanu.

būvvaldēs. Ir izpildīti būvvalžu 
izvirzītie būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumi un sākta kanalizācijas 
tīklu izbūve Amatas novada Līvu 
ciema bijušā dārzkopības koope
ratīva “Agra” ciematā.

Būvdarbus veic SIA “Woltec” 

no Valmieras un darbu izpildes 
termiņš ir 2017.  gada novembris. 
Būv pro jektu izstrādāja SIA 
“Lakalme” un būvuzraudzību veic 
SIA “Akorda”.

Sīkāka informācija – 
www.vinda.lv

Amatas novada domes sēdē, kas 
notika  2017. gada 21.jūnijā, pamatojoties 
uz Māra Timermaņa iesniegumu, kurā 
deputāts lūdz izbeigt Amatas novada 
domes deputāta pilnvaras sakarā ar 
likumā noteiktajiem ierobežojumiem 
un viņa ieņemamo amatu, tiek atzīts, 
ka Māra Timermaņa kā Amatas novada 
deputāta pilnvaras ir izbeigtas ar 2017. 
gada 21. jūniju. Deputāta pilnvaras tiek 
apstiprinātas Arnim Lemešonokam.

Par Amatas novada domes priekš
sēdētājas vietnieku vienbalsīgi ievēlēts 
deputāts Tālis Šelengovs.

Amatas novada domes priekšsēdētājas 
pieņemšanas laiki:
• pirmdienās  15.00–18.00
 “Ausmās”, Drabešu pag., Amatas nov.,

• ceturtdienās 8.00–9.00
 Amatas pagasta pārvaldē Ģikšos.
Pārējā laikā – iepriekš piesakoties pa tālruni 26537849.

Amatas novada 
pašvaldības izpilddirektora 
pieņemšanas laiki: 
•    pirmdienās  13.00 –17.00,
•    trešdienās  13.00–17.00,
•    ceturtdienās  9.00–12.00.
(“Ausmās”,	Drabešu	pag.,	Amatas	nov.)
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IZGLĪTĪBA

No	25.	 jūnija	 līdz	1.	 jūlijam	vēsturiskajā	Spāres	
muižā un citās Amatas novada glez nainajās vie
tās norisinājās starptau tiskā iekļaujošā jauniešu 
nometne “Pasaule visiem Latvijā”, kurā piedalījās 
eksperti no Latvijas, ASV un Krievijas. To bija sa
rīkojusi neredzīgo un citu personu ar invaliditāti 
integrācijas biedrība “Es redzu” ar labdarības fon
da	 “BlueOrange	 Charity”,	 kā	 arī	 ABLV	Charitable	
Foun	dation,	SIA	Beaphar	Latvija	un	Amatas	nova
da domes atbalstu.

Projekta mērķis ir veselīga dzīvesveida un sporta 
aktivitāšu pieejamības veicināšana bērniem un jau
niešiem ar redzes un citām invaliditātes formām, 
tādā veidā sekmējot sociālās atstumtības riskam 
pakļauto bērnu un jauniešu ar redzes un citu invali
ditāti integrāciju sabiedrībā. Rīkojot nometnes, “Es 
redzu” vēlas iedvesmot, ieinteresēt un sniegt zinā
šanas un prasmes jauniešiem ar īpašām vajadzībām, 
kā arī popularizēt Latviju un tās īpašos cilvēkus. 

Nometnes	dalībnieki	 viesojās	 arī	Āraišu	 arheo
loģiskajā parkā, kur tika svinēta Pētera diena, 
Saulgriežu svētku noslēguma laiks. Latviešu skaņās, 
rituālos un dzīvesziņā nometnes dalīb niekus ieva
dīja gan šejienieši no folkloras kopas „Ore” (vadītaja 

Cienījamais devītās klases absolvent! Aicinām 
tevi piebied roties radošai un aktīvai vidusskolēnu 
saimei. Skolā daudzpusīgi darbojas skolēnu līdz
pārvalde, notiek interesanti starptautiski mācību 
projekti un karjeras izglītības pasākumi, vērienīgi 
skolēnu un skolotāju veidoti koncerti, kuros ir aici
nāts iesaistīties katrs skolēns.

Trīs mācību gadu laikā skola ar pašvaldības at
balstu sniedz papildus iespēju katram vidusskolē
nam attīstīt dzīves prasmes un uzņēmējdarbības 
pamatus, piedāvājot apgūt komerczinību kursu  
“Esi	līderis!”.	Pēc	kursa	pabeigšanas	Nītaures	vidus
skolas absolvents kopā ar atestātu par vidējo izglī
tību saņem arī valsts atzītu profesionālās pilnveides 
apliecību.

Inese	Roze),	gan	kurzemnieces	no	kopas	“Kūrava”	
(vadītāja	Ina	Celitāne).	Turpat	mīklu	un	atjautības	
uzdevumu gaisotnē notika brīvdabas pusdienas ar 
tautas ēdieniem no māla traukiem. Pēc iekļaujošās 
nometnes pasākumiem Amatas pašvaldības un 
Āraišu	ezerpils	brīvdabas	arheoloģiskā	parka	vadī
tāji	vienojās	par	arheoloģiskā	parka	pielāgošanu	ra
tiņnieku un citu iedzīvotāju grupu ar pārvietošanās 
ierobežojumiem vajadzībām. “Būtu labi, ja šādas 
nometnes turpinātos, un pašvaldība ir gatava tās 
dažādi atbalstīt. Mums ir novada tūrisma attīstības 
koncepcija, kurā, teikšu kā ir, līdz šīm personām 
ar invaliditāti netika veltīta īpaša uzmanība. Ceru, 
ka sadarbībā ar biedrības “Es Redzu” ekspertiem 
tas tiks uzlabots,” uzskata Amatas novada domes 
priekšsēdētāja Elita Eglīte.

Nometnē	piedalījās	arī	projekta	“Draugs	īpašam	
bērnam” dalībnieki – bērni ar īpašām vaja dzībām 
un viņu četrkājaini draugi – topošie suņiasistenti 
un suņipavadoņi. 

Balstoties uz Amatas un iepriekšējo “Es Redzu” 
nometņu pieredzi un materiāliem, tiks izstrādāta 
metodikas rokas grāmata, kā arī ceļojošā foto izstā
de un fotoalbums. 10. jūlijā Galerijas Centrs sporta 
klubā	 (Rīga,	 Audēju	 iela	 16)	 ekspertu	 vadībā	 at
sāksies treniņi, kuros tiks apgūti iekļaujošā sporta 
metodikas elementi. Augusta sākumā notiks vado
šās iekļaujošā sporta izglītības ekspertes, Ņujorkas 
Brokportas unversitātes profesores Lorenas Liber
manes (Lauren Lieberman)	meistarklase.	Nākamā	
Starptautiskā jauniešu sporta iekļaujošā nometne 
tiek plānota šī gada oktobrī turpat Amatas novadā. 
Tiek apspriesta iespēja sarīkot “Es redzu” iekļaujo
šās nometnes arī ASV un Krievijā.  

Neredzīgo un citu personu ar invaliditāti 
integrācijas biedrības „Es redzu” preses dienests

+371 2648271; www.esredzu.lv

Aicina pievienoties savai saimei:
• pirmsskolas skolotāju,
• skolotāja palīgu,
• mūzikas skolotāju,
• lietvedi

CV un motivācijas vēstuli iesniegt personīgi 
Amatas novada pašvaldībā vai elektroniski: 

amatasdome@amatasnovads.lv
Sīkāka informācija 29365568

2017./2018. mācību gadā vidusskolēnus pēc 
mācību	stundām	aicinām	piedalīties	tehniskās	mo
delēšanas, drāmas, futbola, veselības veicināšanas 
pulciņos un deju kolektīvā “Šurumburums”.

Pašvaldības papildus atbalsts vidusskolēniem ir 
apmaksāta B kategorijas autovadītāju apmācība un 
brīvas pusdienas. Ir ērta satiksme ar visu apkārtējo 
pagastu centriem.

Dokumentus pieņem  skolas lietvedībā. 
Stājoties skolā, jāiesniedz vecāka iesniegums un 

jāuzrāda izglī tojamā apliecība par pamat izglītību, 
sekmju	 izraksts,	 me	dicī	niskā	 karte	 (veidlapa	 Nr.	
026/u).	

Tālr. 29165480, epasts: nitaursk@inbox.lv

Amatas novada pašvaldība 
turpina konkursu uz 
Drabešu Jaunās pamatskolas 
direktora amatu 
(vakance sākot no 01.09.2017.)

Ja esat gatavs(-a) izaicinājumiem, lai veidotu  Amatas novadā 
jaunu izglītības iestādi, kas darbosies, balstoties uz humānās un 
tautas pedagoģijas idejām, lai bērni pirmsskolas un skolas laikā 
apgūtu ne tikai vispārējo izglītību, bet arī kļūtu par personībām, 
kuras apzinās savus talantus un spējas, apzinās vidi, kultūru, no 
kuras nāk, kā arī savus uzskatus veido, balstoties uz cilvēciskajām 
pamatvērtībām, 

NĀCIET MŪSU KOMANDĀ!
Amata pienākumi:
•	 izglītības	iestādes	vadīšana,	nodrošinot	Latvijas	Republikā	spē

kā esošo normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbības orga
nizēšanā, izglītības programmu īstenošanā, intelektuālo, finanšu un 
materiālo līdzekļu racionālā izmantošanā;

•	 bērnu	 individuālo	 spēju	 un	 talantu	 attīstības	 nodrošināšana,	
veidojot uzņēmīgas un mērķtiecīgas personības;

•	 profesionālas	 pedagogu	 un	 atbalsta	 personāla	 komandas	
izveide, saliedēšana un vadīšana;

•	 sadarbības	ar	skolēnu	ģimenēm,	pašvaldību,	valsts	institūcijām,	
dažādām biedrībām un organizācijām nodrošināšana;

•	 projektu	izstrāde	un	vadība,	inovāciju	ieviešana	skolas	attīstības	
veicināšanai;

Pieteikumus iesniegt Amatas novada pašvaldībā līdz 2017. gada 
25. jūlijam.

Sīkāka informācija un konkursa nolikums pieejams Amatas 
novada pašvaldībā un mājas lapā: www.amatasnovads.lv

Zaubes pamatskola 2017./2018. m.  g. aicina darbā 
sākumskolas un vizuālās mākslas skolotājus.

Tālrunis 26599056

Aicina pievienoties savai saimei
pirmsskolas vecuma bērnus no 1,2 gadu vecuma 

Jaunajās telpās Āraišu ezera krastā:
apgūsim darba tikumu no mazotnes;

sportosim ik dienas – gan vasarā, gan ziemā;
attīstīsim talantus katrs savā veidā un tempā;

augsim skaistā un veselīgā vidē.
Sīkāka informācija 29423729, 29365568

NODERĪGA INFORMĀCIJA

EKO laukumā no privāt per
sonām bez maksas tiks pie ņemti 
tie atkritumu, kas ir derīgi otr
reizējai pārstrādei – papīrs un 
kartons, dzērienu kartona iepa
kojums	(tetrapakas	un	elopa	kas),	
polietilēna plēve, PET dzērienu 
pudeles, sadzī ves ķīmijas un kos
mētikas plast masas pudeles un 
kannas, pudeļu un burku stikls, 
logu stikls, metāla iepakojums 
(piemēram, skārdenes un kon
servu	kārbas)	un	metāla	sadzīves	
priekšmeti, neizjauktas sadzī
ves elektriskās un elektroniskās 
iekārtas, kā arī noteikti veidi 
sadzīvē radušos bīstamo atkri
tumu (lumi nis centās spuldzes, 
baterijas,	aku	mu	latori,	tehniskās	
eļļas	 un	 eļļas	 filtri).	 Par	 nelielu	
samaksu EKO laukumā privāt
personas varēs nodot arī nestan
darta atkritumus – lielgabarīta, 
būv nie cības un zaļos atkritu
mus. Ikdienā laukuma pārzinis 
konsultēs arī par citiem ZAAO 
sniegtajiem pakalpojumiem, kā 
arī izsniegs mīkstos konteinerus 
(BigBag	 maisus)	 būvniecības	
atkritumu savākšanai. Savukārt 
par EKO laukumā nodotajām 
otrreizējām izejvielām iespējams 
krāt zīmogus Atlaižu kartē un 
saņemt atlaidi mājsaimniecības 
ikmēneša sadzīves atkritumu iz
vešanas rēķinā.

Taurenes EKO laukums būs 
atvērts otrdienās un ceturtdienās 
no plkst.14 līdz 18, piektdienās 

un sestdienās no plkst. 10 līdz 
18, svētdienās no plkst.15 līdz 
19. Pirmdienās un trešdienās 
laukums slēgts.

Šis ir jau divdesmit pirmais 
šķiroto atkritumu pieņemšanas 
laukums atkritumu apsaimnie
košanas uzņēmuma ZAAO dar
bī bas teritorijā. Divi EKO lauku
mi atrodas Cēsīs, divi Valmierā, 
pa vienam Rūjienā, Salacgrīvā, 
Jaunpiebalgā, Augš līgatnē, Alo
jā, Mazsalacā, Stren čos, Krimul
dā, Raunā un poligonā „Daibe”. 
ZAAO birojs atrodas Valmierā, 
bet ir arī vairāki EKO laukumi, 
kuros nodrošinātas biroja funk
cijas, tie atrodas Balvos, Lim
bažos, Saulkrastos, Smiltenē 
un Valkā. Pēdējo 7 gadu laikā 
ZAAO EKO laukumu piedāvā
tos pakal poju mus izmantojuši 
jau ap 260 tūkstoši iedzīvotāju.

Atkritumu šķirošanas infra
struktūra ZAAO darbības re
ģionā tiek attīstīta, balstoties 
uz Zie meļ vidzemes reģionālo 
atkritumu apsaimniekošanas 
plā nu. Visus savāktos šķirotos 
atkri tumus ZAAO nodod pār
strādes uzņēmumiem kā otrrei
zējas izejvielas jaunu produktu 
ražo šanai, tādā veidā saudzējot 
apkārtējo vidi un izmantojot re
sursus atkārtoti.

Informāciju sagatavoja
Laura Jegorova

SIA ZAAO sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Iepriecinošas ziņas skujeniešiem – 
Taurenē darbu sāk EKO laukums

Nītaures vidusskola aicina turpināt izglītību 
10. klasē

„Es redzu” analizē starptautiskās iekļaujošās 
nometnes „Pasaule visiem Latvijā” veikumu 
un gatavo jaunus pasākumus

MĀJĪGA VIETA, KUR AUGT UN ATTĪSTĪTIES TALANTĪGĀM PERSONĪBĀM

mailto:nitaursk@inbox.lv
http://www.amatasnovads.lv
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Šovasar lielākais jaunatnes sporta forums no
risinājās mums tepat kaimiņos – Cēsīs. Krāšņajā 
atklāšanas parādē Cēsu pils parkā kā trešie iesoļo
ja arī mūsu Amatas novads. Oficiālās svētku uz
runas un sportiskus vēlējums teica Cēsu novada 
domes priekš sēdētājs Jānis Rozenbergs, izglītī
bas un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, kā arī 
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons 
Vrubļevskis. Pasākumu vadīja pašmāju šovmens 
Renārs Zeltiņš. Mūsu novadu šogad pārstāvēja 
trīs	sportisti –	Adrians	Kurmeļovs	(cīņa)	un	divi	

Mūsu novadnieks Kaspars Serģis 
aizvadītajā mēnesī patīkami pārsteidza 
sporta sabiedrību un izcīnīja augsto 
otro vietu Latvijas čempionātā riteņ
braukšanā Elites vīriem, kuriem bija 
jāveic 182 km distance.  

Starts un finišs bija Talsos, pa vidu – 
divi lielie apļi, kas ietvēra arī Sabili un 
Stendi. Pēdējais etaps – pieci 10 km 
gari apļi pa Talsu ielām. 

Jau pirmajā aplī no pamatgrupas 
aizbēga piecu riteņbraucēju līder
grupa. Tajā gan nebija divu galveno 
favorītu – Alekseja Saramotina un 
Gata Smukuļa  –, tāpēc par nopietnu 
pietei kumu to neuzskatīja. Kad otrajā 
aplī līderu kvinteta pārsvars pār sešu 
riteņ braucēju sekotāju grupu ar Sara
mtonu un Smukuli sasniedza jau 
3  minūtes, situācija kļuva nopietnāka. 
Pama zām gan sekotāji atpalicību 
sadel dēja, un, braucot pa Talsu ielām, 
pārsvars saruka līdz pusotrai minūtei. 
Tomēr, kā izrādījās vēlāk, neko daudz 
tas ne mainīja, jo piecinieks, kurā bija 
arī Kaspars, šo laika atstarpi stabili 
saglabāja. 

Pirms pēdējā apļa no līderu piec 
nieka	 veiksmīgi	 aizbēga	 Krists	 Nei
lands, palielināja pārsvaru un finišēja 
pirmais. Aiz Krista finišu kā otrais 
sasniedza mūsu Kaspars Serģis. 
Lepojamies! 

5. augustā norisināsies jau ceturtais ultramaratons Cēsis 
Eco Trail	(CET).	Sacensību	programmā	papildus	galvenajai –	
114 km – distancei ir arī 2,5 km, 6 km, 12 km, 23 km un 43 
km distances, kā arī 550 m bērniem pa Cēsu vecpilsētu. Pirmo 
reizi šo sacensību vēsturē trase vīsies cauri ne tikai Amatas, 
Cēsu un Priekuļu novadam, bet arī Pārgaujas novadam. 

Visu novadu sporta cienītāji, esat laipni aicināti piedalī
ties – skriet vai nūjot – jebkurā no distancēm un 5. augus tā 
stāties uz starta kopā ar pieredzējušiem sportistiem no dau
dzām pasaules valstīm (pagājušajā gadā piedalījās 18  valstu 
pārstāvji),	kuri	ir	piedalījušies	augstas	grūtības	pakāpes	skrē
jienos visā pasaulē! Tāpat esat laipni aicināti atbalstīt spor
tistus	trasē,	viņus	uzmundrinot.	Nebīstieties,	 ja	redzat	naktī	
baltu un sarkanu gaismiņu strīpu pāri laukiem vai gar mež
malu, vai dienā kalnā lēnā solī nobristām kājām ejošu cilvēku 
bariņu. Tie ir sportisti, kas cīnās cits ar citu, ar sevi, ar laika 
apstākļiem	un	hronometru.	

Privātmāju īpašnieki ir laipni aicināti trases malā izlikt trau
kus ar ūdeni un sulām, vēsā laikā varat piedāvāt siltu tēju vai 
kafiju, augļus un ogas, var būt arī rupjmaize un kāds mazsālīts 
gurķītis. Šāda prakse ir pašsaprotama valstīs, kurās skrējieni 
brīvā dabā ir pierasta lieta. Sportisti un arī mēs, organizatori, 
būsim	jums	pateicīgi.	Noteikti	piesieniet	suņus!

Sacensību nolikums, trases kartes un cita informācija: 
www.cet.lv

Roberts Treijs, +371 29334414

Pateicoties Amatas novada 
pašvaldības atbalstam, mēs – 40 
Amatas pagasta seniori – 9. jūni
jā devāmies pieredzes apmai ņas 
braucienā uz Alūksnes novadu. 
Mūsu apskates pirmais objekts 
bija Jaunlaicenes muižas muzejs, 
kurā izvietotas vairākas ekspo
zīcijas, tiek piedāvātas dažādas 
nodarbības skolēniem un pie
augušajiem. Mēs noklausījāmies 
un izbaudījām malēniešu vārdu 
spēli, šīs izloksnes veidošanos, 
bija arī praktiskais darbs  – iz
prast septiņu malēniešu vārdu 
nozīmi, pievienojot literāro vār
du. Dziedājām jautras dziesmas 
un smējāmies par malēniešu jo
kiem.

Tālāk devāmies uz Alūksni, 
lai iepazītu pilsētas vēsturiski 
skaistākās vietas, alūksniešu vei
kumu projektu līdzekļu piesais
tē jaunu objektu izveidei, kā arī 
tiktos ar Alūksnes pensionāru 
biedrības biedriem. 

Alūksne ir novada adminis
tratīvais centrs Vidzemes aus
trumos, atrodas gleznainā 
Alūksnes ezera krastā. Pilsētas 
apskates braucienā mēs redzē
jām Glika ozolus, Ernsta Glika 
Bībeles muzeju, iepazināmies 
ar lielākās pārvērtības (ieguldī
jums	5	miljoni	EUR)	piedzīvoju

Amatas pagasta pensionāru 
biedrība “Dzīvesprieks” ir uzsā
kusi projekta “Amatas pagasta 
seniori Latvijas simtgadei” rea
lizāciju. Sabiedrībai nozīmīgā 
projekta īstenošanai līdzekļus 
piešķīra Amatas novada pašval
dība. Projekta gaitā seniori un 
atbalstītāji iesaistīsies materiā
lu vākšanā par Amatas pagasta 
māju vēsturi. 

Pirms daudziem gadiem šos 
pētījumus ir veikusi mūsu no
vadniece, rakstniece Melānija 
Vanaga. Kopš rakstniece veica 
savus pierakstus, ir pagājis ilgs 
laiks, daudzu māju vispār vairs 
nav, mainījušies māju iedzīvo
tāji. Ir risinājušies dažādi vēstu
riski notikumi, kas skāruši gan 

sporta kluba “Ašais” pārstāvji Ruta Samsonova un 
Kārlis	Dieviņš	(vieglatlētika	–	800	m).	Šoreiz	atkār
tot iepriekšējās olimpiādes panākumus neizdevās, 
jo Adrians apstājās jau ceturtdaļfinālā pret Daugav
pils cīkstoni, bet Ruta un Kārlis nespēja pietuvoties 
saviem labākajiem personiskajiem rezul  tātiem un 
palika ārpus labāko pulka. 

Lai arī šoreiz sportistiem medaļas izcīnīt neiz
devās, tas ir vēl viens solis uz priekšu, lai nākotnē 
aizsniegtos pēc pašām augstākajām virsot nēm. 

ēkas, gan tajās dzīvojošos cilvē
kus. Palielinās sabiedrības inte
rese par mājām, kurās viņi dzīvo, 
par kultūrvēsturi.

Primārie projekta uzdevumi 
ir doties un fotografēt mājas un 
apkārtējo vidi, uzklausīt iedzī
votāju atmiņas un, iespējams, 
iegūt arī dažādus vēsturiskos 
materiālus. Lai veiktu šos uz
devumus, seniori pēc iepriekš 
izstrādātiem maršrutiem brauks 
uz mājām un tiksies ar to ie
dzīvotājiem. Aicinām atbalstīt 
mūsu aktivitātes un sniegt pie
ejamo informāciju par māju vēs
turi, notikumiem, iedzīvotājiem. 
Īpaši priecāsimies par fotogrāfi
jām un arī citiem materiāliem.

Anita Beikule
Projekta kontaktpersona

šo Alūksnes kultūras centru un 
izbaudījām braucienu ar plostu 
pa Alūksnes ezeru. Saņēmām 
ļoti plašu informāciju par pilsē
tas vēsturi, tās veidotājiem, par 
slavenajiem Alūksnes kapu svēt
kiem, guvām gleznainā ezera 
baudījumu, skatījām senās celt
nes,	apbrīnojām	to	arhitektūru.

Tikšanos ar mums alūksnieši 
bija noorganizējuši ezera krastā, 
sagaidīja ar dziesmām, uguns
kuru un ceptām desiņām. Žēl, 
ka sarunas un kopīgo prieku ne
daudz iztraucēja lietus, bet mēs 
vienojāmies par tikšanos pie 
mums Senioru dienā. Tad arī būs 
iespējams vairāk iepazīt šo dar
bīgo pensionāru biedrību, kurā 
apvienojušies 70 biedri. Viņiem 
ir vairāki senioru pašdarbības 
kolektīvi, regulāri brauc ekskur
sijās, sadarbojas ar pašvaldības 
un kultūras darbi niekiem. Esam 
priecīgi un gandarīti par redzēto 
un dzirdēto.

14.  jūlijā gaidīsim pie sevis 
draugus no Lielvārdes ar teātra 
izrādi “Zelta zeme”, uz kuru ai
cinām ikvienu Amatas novada 
iedzīvotāju. Izrāde būs bez ieejas 
maksas. 

Aleksandra Freivalde,
Pensionāru biedrības vadītāja

Foto: Mārtiņš Tinuss

SPORTS

Noslēgusies Latvijas jaunatnes olimpiāde Cēsīs

Cēsis Eco Trail jau ceturto reizi 
vīsies arī caur Amatas novadu

Ventspilī, kur norisinājās Latvijas U18/U20 čempionāts 
vieglatlētikā, savu pirmo zelta medaļu Latvijas čempionātā 
izcīnīja	sporta	kluba	“Ašais”	skrējējs	Rihards	Serģis,	pieveicot	
5000 metru distanci ar rezultātu 16:58,35. Jāatzīmē, ka šis 
bija	Riharda	pirmais	starts	šajā	distancē.	Tādējādi	šī	vasaras	
sezona “ašajiem” ir iesākusies īpaši veiksmīgi, izcīnot jau trīs 
čempionāta medaļas – divas zelta un vienu bronzas. Veiksmi 
turpmākajās sacensībās! 

“Ašie” turpina startēt 
lieliski un krāj medaļas

SENIORI

Seniori Latvijas simtgadei

Pensionāru biedrība 
“Dzīvesprieks” vasarā

Kaspars Serģis 
izcīna sudraba 
godalgu Latvijas 
čempionātā 
riteņbraukšanā

https://lv.wikipedia.org/wiki/Al%C5%ABksnes_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Al%C5%ABksnes_ezers
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Jūlija pirmajās dienās ar 
Valsts kultūrkapitāla fonda 
(VKKF)	 atbalstu	 Āraišu	 arheo
loģiskajā parkā sākusies vienas 
rekonstruētās Āraišu ezerpils 
9.–10. gs. ēkas restaurācija.

Āraišu	 arheoloģiskā	 parka	
galvenais	 objekts	 ir	 arheologa	
Jāņa Apala atklātā, izpētītā un 
rekonstruētā Āraišu ezerpils. 
Jau kopš 20. gs. 90. gadu sāku
ma Jānis Apals un Āraišu ezer
pils fonds to attīstījis kā Baltijā 

pirmo	 brīvdabas	 arheoloģisko	
muzeju. Kopš 2017.  gada Ārai
šu	 arheoloģiskais	 parks	 atrodas	
Amatas novada pašvaldības ap
saimniekošanā un vēlas kopt 
un	turpināt	izcilā	arheologa	pa
veikto. Citu līdzīgu muzeju vidū 
Eiropā	 Āraišu	 arheoloģiskais	
muzej parks izceļas ar unikāliem 
arheoloģiskiem	atradumiem,	re
konstrukcijas atrašanos oriģinā
lā vietā un saskanīgu, Vidzemei 
tipisku, labi saglabājušos kultūr

vēsturisko ainavu, kas kontrastē 
ar mūsdienu pilsētvidi. Āraišu 
ezermītne ir plašāk pētītais šāda 
veida piemineklis Ziemeļaustru
meiropā.

2016.  gadā VKKF atbalstīja 
Amatas novada pašvaldības pro
jektu par Āraišu ezerpils esošās 
situācijas fiksēšanu, pie šķirot 
3372 EUR. Par ezerpils būvju uz
mērīšanu un rasējumu izgatavo
šanu tika noslēgts līgums ar SIA 
“Arhitektoniskās	 izpētes	 grupa”.	

Vasaras krāšņākais koncerts 
Āraišu	 arheoloģiskajā	 parkā,	 ko	
sniegs dūdu un bungu grupa 
“Auļi” un etnomūzikas grupa 
“Tautumeitas” notiks 29.  jūlijā, 
plkst. 20.00.

29.  jūlijā Āraišu apkārnē 
noritēs vairāki pasākumi. Die
nā Āraišu vējdzirnavās noritēs 
tradicionālās Maizes dienas. 
Vakarā	 Āraišu	 arheoloģiskajā	
parkā būs baudāms īpašs kon
certs. „Auļi” un “Tautumeitas” 
apvienojušies kopīgā projektā, 
lai radītu krāšņu un unikālu mū
zikas programmu “Lai māsiņa 
rotājās!”.	 Āraišu	 arheoloģiskajā	
parkā notiks šīs programmas 
pirm  atskaņojums brīvdabā. Uz 
skatuves kāps 17 mūziķi, kas iz
spēlēs un izdziedās cilvēka dzīvē 
nozīmīgo precību un kāzu pos
mu. Mūzikas grupu „Auļi” un 
„Tautumeitas” sadarbībai glu
ži likumsakarīga ir kāzu tēma. 
“Auļu” dūdu un bungu spēcīgais 

skanējums visnotaļ pārstāv vīriš
ķo elementu, bet “Tautumeitas” 
ar izteikti maigāku skanējumu, 
tomēr gana jaudīgu daudzbalsī
go dziedāšanu, pārstāv sievišķo. 
Tāpat kā dzīvē jaunajam pārim 
pēc kāzām ir jāiemācās sadzīvot, 
lai viens nenomāktu otru, arī 
mūzikā „Auļi” un „Tautumeitas” 
meklē saskaņu, viens otru papil
dinot.

Koncerts	notiks	Āraišu	arheo	
loģiskā parka teritorijā, Dra bešu 
pagastā, Amatas nova dā. Biļe tes 
iespējams iegādāties iepriekš
pārdošanā www.bezrindas.lv,
kā arī pasākuma dienā Āraišu 
arheoloģiskā	parka	kasē.	Biļetes	
cena 10 EUR. 

Vairāk informācijas meklējiet 
https://www.facebook.com/
AraisuEzerpils/ 

Sanda Salmiņa,
Āraišu arheoloģiskā parka 

pasākumu organizatore

Āraišu arheoloģiskajā parkā sākta ezerpils “Rotkaļa mājas” restaurācija

Vasaras dižkoncerts Āraišu 
arheoloģiskajā parkā 
“Lai māsiņa rotājās!” 

Vēl ir iespēja pieteikt savu kandidātu 
konkursam “Amatas novada lepnums 2017”

Aicinām ikvienu Amatas no
vada iedzīvotāju paskatīties uz 
līdzcilvēkiem un novērtēt tos, 
kuri ar savu rīcību sekmē Ama
tas novada attīstību un veido 
patīkamu dzīves telpu mums 
apkārt. Lai pateiktu “paldies” un  
godinātu šos cilvēkus, Amatas 
novada pašvaldība jau otro gadu 
izsludina konkursu “Amatas no
vada lepnums 2017”.

Pagājušā gadā konkurss ie
guva lielu atsaucību – tika ie

Skenēšanas darbos tika iesaistī
ti	 Rīgas	 Tehniskās	 universitātes	
studenti un mācībspēki. Projek
ta realizācijas laikā tika veikti 
arhitektoniskie	 uzmērījumi	 un	
fiksācija dabā ar 3D skenēšanas 
metodi, izmantojot FARO lazer
skaneri. Ir noskenētas visas to
brīd esošās ēkas un būves. Iegū
tie materiāli ir vērtīgi plānošanas 
dokumenti turpmākai darbībai, 
saglabājot Āraišu ezerpili kā uni
kālu	ekspe	rimentālās	arheoloģi
jas rezultātā rekonstruētu senu 
9.–10.  gs dzīvesvietu. Šie dati 
un arī fotofiksācija parādīja, ka 
vairākām ēkām ir nepieciešama 
steidzama esošo baļķu nomaiņa. 
Viena no šīm ēkām, kurā atrodas 
ekspozīcija “Rotkaļa māja”, pēc 
speciālistu atzinuma ir nekavē
joties jādemontē, tai jānomaina 
apakšklāja un sienu bojātie baļ
ķi un pilnībā arī jumta segums. 
Ēkas stāvokli bija saudzējusi siltā 
2016./2017. gada ziema.

Pamatojoties uz šiem atzinu
miem, 2017.  gadā iesniegts un 
apstiprināts projekts, kurā no 
VKKF tika saņemts finansējums 
5000 EUR Āraišu ezerpils ēkas 
restaurācijai un rekonstruk
cijai. Restaurējamā ēka celta 
1995. gadā – laikā, kad tapa ezer
pils apbūves rekonstrukcija. Tā 
nemainītā veidā ir kalpojusi vai
rāk nekā 20 gadus. Šī ēka ilgstoši 
bija vienīgā, kurā pēc izrakumos 
gūtajiem datiem iespējami pil
nīgi attēlots seno latgaļu dzīvo
jamās ēkas interjers un izvietota 
ekspozīcija “Rotkaļa māja”.

Šī ēka tiks pilnībā restaurēta, 
izmantojot	arheologa	Jāņa	Apa
la	 un	 arhitekta	Dzintara	Dribas	
1985.  gada rekonstrukcijas pro
jektu un turpinot ekspe rimen

tālās	 arheoloģijas	 labo	 praksi.	
Darbu sekmīgai norisei piesais
tīti nozares speciālisti un no
tiks patstāvīgas konsultācijas ar 
arheologa	Dr.  hist.,	Dr.  hist.h.c.	
Jāņa	 Apala	 dzīvesbiedri,	 arheo
loģi Zigrīdu Apalu, kuras pār
raudzībā atrodas Jāņa Apala 
arhīvs.	Tiks	 atjaunota	 un	 papil
dināta ēkā esošā ekspozīcija,  kas 
palīdzēs sniegt pilnīgāku ieskatu 
par ezerpils iedzīvotāju dzīvi ik
vienam apmeklētājam. Kopumā 
šī projekta realizācija ir vēl viens 
solis apjomīga valsts nozīmes 
kultūrvēsturiska objekta sakār
tošanā un attīstībā, lai veicinātu 
mantojuma pieejamību dažā
dām mērķauditorijas grupām. 
Tāpat,	 arheologa	 Jāņa	 Apala	
pieredze ir unikāla un ar augstu 
nākotnes kultūras mantojuma 
vērtību, kas saglabājama tieši ta
gad, kad Latvijas valsts gatavojās 
savas simtgades svinībām.

Āraišu	 arheoloģiskais	 parks	
sevī iekļauj unikālu 9.–10.  gs. 
seno latgaļu dzīvesvietas – ezer
pils – rekonstrukciju, kas veikta 
pēc izrakumos iegūtajiem da
tiem un apdares darbos izman
tojot seno darbarīku replikas. 
Parka seno mājokļu ekspozīciju 
papildina akmens un bronzas 
laikmeta ēku ideālrekonstruk
cijas Meitu salā. Āraišu ezera 
krastā ir kastellas tipa viduslaiku 
pils drupas. Pils pastāvējusi no 
14. gs. līdz 17. gs. sākumam. 

Katru gadu vasaras sezonā 
Āraišu ezerpilī notiek izzinoši 
kultūrvēsturiskas vērtības popu
larizējoši pasākumi un koncerti. 

Sanda Salmiņa,
Āraišu arheoloģiskā parka 

pasākumu organizatore

sniegtas vairāk nekā 100 anke
tas. Ieteiktie kandidāti dažādās 
nominācijās bija no Drabešu, 
Amatas,	 Nītaures,	 Zaubes	 un	
Skujenes pagasta. Konkursa ko
misija apmeklēja ikvienu ieteik
to kandidātu, lai iepazītos un 
izvirzītu visatbilstošāko novada 
iedzīvotāju katrā nominācijā. 
Visi ieteiktie kandidāti tika aici
nāti uz apbalvošanas ceremoniju 
un līdz pat tās sākumam nebija 
zināmi galveno balvu ieguvēji.

Katras nominācijas 1. vie
tas ieguvējs tiks apbalvots ar 
200 EUR naudas balvu.  Visi no
vada iedzīvotāju izvirzītie pre
tendenti tiks aicināti uz svinīgu 
konkursa noslēguma pasākumu, 
kas notiks valsts svētkos novem
brī.

Sīkāku informāciju un kon
kursa nolikumu atradīsiet Ama
tas novada pašvaldības mājasla
pā www.amatasnovads.lv

- Sakoptākā PRIVĀTMĀJA

- Skaistākā  VIENSĒTA

- Saliedētākā DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA

- Pagasta LABAIS GARIŅŠ

- Labākais DARBA DEVĒJS

AMATAS NOVADA
LEPNUMS 2017

AMATAS NOVADA
LEPNUMS 2017

piesaki savu kandidātu konkursā

NOMINĀCIJAS

līdz 1. augustam

- Raženākā ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA VAI ZIVSAIMNIECĪBA

-Draudzīgākā KAFEJNĪCA VAI TIRGOTAVA

 -Interesantākais JAUNAIS TŪRISMA PIEDĀVĀJUMS

- Aktīvākais PILSĒTNIEKS LAUKOS

- RADOŠĀKAIS NOVADNIEKS

KĀ PIETEIKT KANDIDĀTU?

AMATAS
NOVADA 
LEPNUMS

2017

AIZPILDI ANKETU KLĀTIENĒ 

UN IEMET BALSOŠANAS 

KASTĒ,

anketas un balsošanas kastes 

pieejamas pagastu pārvaldēs 

un citās sabiedrsikās vietās visā 

novadā.

@

SŪTI E-PASTU UZ 

notikumi@amatasnovads.lv, norādot:

Kandidāta vārdu, uzvārdu, 
kontaktinformāciju (e-pastu vai 
tālruni);

Nomināciju, kādā vēlaties ieteikt 
kandidātu;

Īsu pamatojumu, kādēļ tieši šis 
kandidāts ir cienīgs iegūt galveno 
balvu šajā nominācijā?

e-ANKETA

AIZPILDI ELEKTRONISKO 

ANKETU

anketa pieejama šeit: 

https://goo.gl/RReldc 

www.amatasnovads.lv

http://www.bezrindas.lv
https://www.facebook.com/AraisuEzerpils/
https://www.facebook.com/AraisuEzerpils/
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jumu	uz	Stokholmu	4 perso	nām.	Izlozē	pa
veicās un jūras ceļojumu saņem Skujenes 

iedzī votājs Rimants Rudens. Kur 
un kad šogad vēl būs sastopami 
“100 darbi Latvijai” vēstneši, uz
ziniet  www.100darbilatvijai.lv.

Rimantu sveic Amatas no vada 
domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, kopā ar 
SIA „ZAAO” vēlot brīnišķīgu ceļo jumu un 
aicinot paveikt kādu skaistu vides labiekār
tošanas vai izdai ļošanas darbu.

Līga Ivanova, 
“100 darbi Latvijai” koordinatore

Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Avīze”       “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, tālr. 64127935, epasts: amatasavize@amatasnovads.lv
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 10. augustam, sūtot uz epastu amatasavize@amatasnovads.lv.                 Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.

Vienības velobrauciena pirmsākumi 
meklējami Latvijas pirmās brīvvalsts 
trīsdesmitajos gados. To rosināja valsts 
vadītājs Kārlis Ulmanis. Sacensības 
notika no 1936. līdz 1939.  gadam un 
tika sauktas par Latvijas riteņbraucēju 
Vienības	 braucienu.	 Nosaukumā	 tika	
ietverta dibināšanas dziļākā jēga – vie
notība. Pirmajā Vienības braucienā 
piedalījās 1214 riteņbraucēji. Velobrau
ciena dalībnieku rekords tika sasniegts 
1939. gadā, kad tajā startēja 6226 velo
mīļu. 

“Rīgas apriņķa riteņbraucēji 4.  Vie
nības braucienā, 27. augustā plkst. 8.00 
startēs Zaubē. Pēc 86 km veikšanas, tie 
caur	Nītauri	un	Mālpili	sasniegs	Rīgu,”	
tā	„Sporta	Pasaule”	(07.08.1939).

No	 Zaubes	 pagasta	 Vienības	 brau

Seno dienu fotostāsts

cienā piedalījušies 11 dalībnieki.
“Vienīgais no daudzajiem brau

cējiem darba virsvalkā iera dās Bite 
Andrejs no Zaubes pa gasta. Viņš silti 
ieteica arī pārējiem braucējiem nākamā 
brau cienā izmantot ērtāko un patīka
māko tērpu – virsvalku. Būdams mež
sargs, tas daļu savu ikdienas gaitu vei
cot uz divriteņa un, lai gan jau 49 gadus 
vecs, tomēr nolēmis piedalīties Vienī
bas braucienā. „Ja jaunie kautrējas, tad 
mēs, vecie, nolēmām rādīt priekšzīmi””, 
tā	„Brīvā	Zeme”	(29.08.1939).

Avoti: Foto no grāmatas: Liepiņš E., 
Seregins	J.	No	Leitnera	līdz	
Ērenpreisam. – Rīga, 2009.
www.periodika.lv 

Tamāra Miķelsone,
Zaubes pagasta bibliotēkas vadītāja

Drabešu pagastā
Jēkabs Oskars Ziediņš

Skujenes pagastā
Elīna Keita Keiša
Nītaures pagastā

Stefānija Paula Strikmane

SVEICAM
NOVADĀ DZIMUŠOS
UN VIŅU VECĀKUS!

Vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” 
vēstneši turpina savu ceļojumu pa Vidze
mes un Latgales novadu svētkiem. 

20. maijā viņi apciemoja Amatas 
novada Skujeni. Siltajā pavasara va
karā mūzikas un mākslas festivāla 
“Krāmi skan vērtīgi” viesi pie vēst
nešiem izspēlēja eru dīcijas spēli, pārbaudot 
savas zināšanas dabas tematikā. Visi spēles 
dalībnieki balvā saņēma īpašu, numurētu 
sēklu paciņu, kas bija jāpiereģistrē inicia
tīvas mājas lapā www.100darbilatvijai.lv, 
lai piedalītos izlozē par Tallink jūras ceļo

Skujenietis Rimants Rudens laimē 
“100 darbi Latvijai” balvu

29.  jūlijā 17.00 Nītaures kultūras namā 
tiks atklāta interaktīva izstāde projekta 
“Nītaures	 likteņstāsti"	 pirmā	 posma	 rezultātu	
prezentēšanai. Uzzināsiet, kas paveikts, kas vēl 
plānots, dzirdēsiet dažādus stāstus par un ap 
Nītauri	un	kopā	uzspēlēsim	lielo	Nītaures	spēli.	

Projekts	 "Nītaures	 likteņstāsti"	 ir	 viena	 no	
Latvijas valsts simtgades svinību norisēm! 

Visi laipni aicināti!

Amatas pagastā
Ilga Meta Auziņa – 83 gadi
Ilga Grava – 86 gadi
Skaidrīte Jēkabsone – 81 gads
Maija Košoreka – 80 gadi
Aleksandrs Kurpnieks – 84 gadi
Lilija Ziedone Upīte – 84 gadi.

Drabešu pagastā
Tamāra Salna – 95 gadi
Irma Anna Ešmite – 91 gads
Velta Kvietiņa – 89 gadi
Viktorija Mirdza Dombrovska – 86 gadi
Irma Karsone – 84 gadi
Līvija Berķe – 82 gadi
Zenta KrešaKrešova – 75 gadi
Ilmārs Arvīds Celmiņš – 75 gadi

Nītaures pagastā
Anna Gablika – 83  gadi
Smaida Paule – 83 gadi
Jūlijs Pētersons – 85 gadi
Imants Zilgalvis – 87 gadi

Skujenes pagastā
Jānis Kerpušins – 87 gadi
Tatjana Ruttule – 87 gadi
Anna Hermīne Libante – 86 gadi
Mirdza Zirne – 86 gadi
Velta Loze – 85 gadi
Aina Švalbe – 82 gadi
Vija Lucija Riekstiņa – 80 gadi
Dzidra Upīte – 80 gadi
Valerijs Aksjanovs – 75 gadi

Zaubes pagastā
Velta Skaidrīte Romančuka – 85 gadi
Antonija Balode – 82 gadi
Vija ČumalkovaČumakova – 75 gadi

Amatas novadā mūžībā aizgājuši
Amatas pagastā

Māris Tinuss
(02.09.1976.–21.05.2017.)

Ieva Ratfeldere
(16.03.1943.–30.05.2017.)

Skujenes pagasts
Vilis Dzenis

(19.03.1927.–29.05.2017.)
Marija Vera Tūtāne

(12.08.1931.–10.06.2017.)
Arvīds Bebrišs

(22.05.1952.–04.07.2017.)

Nītaures pagastā
Inga Timofejeva

(20.10.1970.–20.06.2017.)
Ella Zvirgzdiņa

(29.09.1941.–18.06.2017.)

Zaubes pagastā
Terēze	Juhņēviča

(13.08.1941.–08.07.2017.)
Egons Bērziņš

(11.07.1961.–03.07.2017.)
Edmunds Untiņš

(30.08.1952.–29.06.2017.)

Drabešu pagastā
Vaļa Ivanova

(10.10.1957.–09.06.2017.)
Kārlis Prīsis

(29.04.1940.–02.06.2017.)
Gaļina	Mihailova

(19.08.1935.–05.06.2017.)
Elga Sigrida Kalniņa

(05.07.1929.–17.07.2017.)

Sveicam  jūlija  jubilārus!

http://www.100darbilatvijai.lv/
http://www.100darbilatvijai.lv/
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