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Zane Pīpkalēja, 
Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes
projektu vadītāja

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde ir pabeigusi 
investīciju projekta “Amatas novada pašvaldības Drabe
šu ciema grants ceļu (Drabeši–Lāčkalni, Drabeši–Vēj
dzir navas) posmu pārbūve un atjaunošana, paredzot 
satiksmes organizācijas sakārtošanu” īstenošanu. Pro
jektu, lai tā risinājumi iekļautos Drabešu muižas kultūr
vēsturiskajā ainavā, izstrādāja SIA “Tomus”, bet būvdar
bus veica SIA “Karjeru tehnikas noma”.

Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam” 
katrai pašvaldībai bija iespēja saņemt aizdevumu priori

Jānis Rozenbergs, 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Lai arī bez ierastās kopā sanāk
šanas, tomēr patriotiski un vienoti 
domās par Latviju esam aizvadījuši 
valsts svētkus. Paldies visiem, kuri 
šajā ierobežojumu laikā ar savu 
darbu un izdomu spēja radīt svētku 
sajūtu visā novadā. Brīvdienās bija 
prieks redzēt Cēsīs daudz viesu un 
dzirdēt viņu atzinīgo vērtējumu ie
dvesmojošajam stāstam, ko radīja 
gaismas objekti vecpilsētā.  

Svētki ir laba iespēja teikt paldies 
tiem pašvaldības iestāžu darbinie
kiem, kuru veikums šogad bijis īpaši 
pamanāms un uzteicams. Pērn iedi
binājām jaunu tradīciju – pasniegt 
augstāko apbalvojumu, piespraudi 
“Sudraba bruņinieks”. Šogad balvai 
tika pieteikti vairāk nekā 50 pre
tendenti, un droši varu teikt, ka visi 
bija šīs atzinības cienīgi. Pēc vien
balsīga vērtēšanas komisijas lēmu
ma “Sudraba bruņinieku” saņēma 
Izglītības pārvaldes vadītāja Lolita 
Kokina. Šogad viņa papildus tieša
jiem pienākumiem vadīja vakcinā
cijas norises organizēšanu novadā, 
pēc vēlēšanām pildīja arī pašval
dības izpilddirektora pienākumus. 
Apbrīnojamas darba spējas, atbildī
ba un precizitāte pienākumu izpil
dē  – tās ir kvalitātes, kas raksturo 
Lolitu.

Turpinās pašvaldības budžeta iz
strāde nākamajam gadam. Novem
brī iestādes un pārvaldes iesnie
gušas savus finanšu pieprasījumus 
nākamajam darba cēlienam. Kā jau 
ierasts, vajadzību ir krietni vairāk 
nekā budžeta iespēju, tāpēc gai
dāms spraigs un novatorisks darbs, 
lai taptu līdzsvarots, pamatots un 

Prieks par paveikto un drosmīgas ieceres 
turpmākajam

novada attīstību stimulējošs bu
džets. Pirmo reizi to veidojam ap
vienotajam novadam, kas nozīmē, 
ka būs jāmācās sabalansēt dažādas 
vajadzības, dažādu pieeju priori
tāšu noteikšanā un pieprasījumu 
izstrādē. Domāju, ka domes depu
tāti, kuri strādā budžeta komisijā, 
un pašvaldības speciālisti veiksmīgi 
tiks galā ar šo izaicinājumu.

Straujiem soļiem turpinām no
vada jaunās pārvaldes struktūras 
veidošanu. Amatā apstiprināti ap
vienotās Pašvaldības policijas, Soci
ālā dienesta, Bāriņtiesas, Būvvaldes, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāji, iz
veidota šo iestāžu darbības struktū
ra. Tāpat apstiprinātas centralizētas 
Finanšu, IT, Attīstības, Komunikā
cijas un Juridisko pārvalžu struk
tūras un sākts darbinieku izvērtē
jums, lai janvārī tās jau varētu sākt 
darbu jaunā veidolā.

Gribu akcentēt, ka visas ap
vienību pārvaldes turpina darbu 
vēsturisko novadu robežās arī pēc 
1.  janvāra. Klientu apkalpošanas 
centri, maksājumu pieņemšanas 
punkti, bibliotēkas, izglītības iestā
des, sociālie pakalpojumi, kultūras 
iestādes būs pieejamas, kā ierasts. 
Tāpat vietējās pārvaldes rūpēsies 
par komunālajiem pakalpojumiem 
un īpašumu apsaimniekošanu.

Novembrī Latvija saņēma pirmās 
Somijā ražotās “Patria” 6 x 6 bruņu
mašīnas. Abu valstu Aizsardzības 
ministriju noslēgtais līgums paredz 
sadarbību to izstrādē un attīstībā. 
Nozīmīgi, ka viena no militārajām 
ražotnēm būs arī Cēsīs. Tas dos gan 
darbavietas, gan labas iespējas no
pietnas ražošanas nozares attīstībai 
mūsu novadā.

Raiti virzās Cēsu Valsts ģimnā

Drabešu ciemā pabeigts satiksmes uzlabošanas projekts 

Tikai vienreiz gadā ir Ziemassvētku nakts, kad visspožāk 
spīd zvaigznes un cilvēku sirdis pilda miers un siltums. 
2021. gads – pārmaiņu un pārbaudījumu laiks – aizrit. 
Gadu mijā vēlēsim veselību un izturību! Lai jaunā Cēsu 
novada darbiniekiem un deputātiem veiksme, pildot ik-
dienas darbus un kaldinot nākotnes plānus visā plašajā 
novadā. Lai ir turpinājums jau iecerētajam mūsu piecos 
pagastos, lai veidojas Cēsu novada kopība mūsu mīļajā, 
skaistajā Amatas teritorijā!

Amatas apvienības pārvaldes
vadītāja p.i. Elita Eglīte

tāra projekta īstenošanai 2021. gadā. Šajā projektā tika 
plānota satiksmes organizācijas sakārtošana Drabešu 
ciemā, kur nelielā teritorijā atrodas Drabešu Jaunā pa
matskola, Drabešu muiža, kurā darbību īsteno Drabe
šu muižas Amatu māja un sporta klubs “Ašais”, netālu 
atrodas zemnieku saimniecība “Kalna Pūces”. Attiecīgi 
ciema teritorijā šobrīd notiek intensīva gājēju (skolēnu, 
iedzī votāju), apmeklētāju un zemnieku saimniecības 
transporta plūsma. Līdz šim Drabešu ciema ceļi bija 
ar grants segumu un transportlīdzekļu pārvietošanās 
radīja putekļus. Veicot ceļu infrastruktūras pārbūvi un 
atjaunošanu, ir uzlabota gājēju un transporta kustības 
drošība:

1) izbūvēts gājēju celiņš cauri ciema teritorijai no 

autobusa pieturas līdz Drabešu muižai un skolas ēkai;
2) ierīkots apgaismojums ciema teritorijas un gājēju 

celiņa apgaismošanai;
3) pārbūvēta teritorija pie skolas, ierīkojot stāvlau

kumu un pagaidu apstāšanās vietas, lai veiksmīgāk un 
drošāk organizētu skolēnu pārvietošanos un transporta 
satiksmi pie skolas;

4) veikta ciema ceļa posmu atjaunošana un asfaltbe
tona seguma izbūve, lai novērstu putekļu rašanos.

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde pateicas 
iedzīvotājiem, skolas personālam un vecākiem par sa
pratni būvdarbu laikā.

zijas ēkas interjera un telpu plāno
juma projekta izstrāde. Pašvaldī
bas piesaistītā arhitekte, interjera 
speciāliste Gunta Aukmane veiku
si pamatīgu darbu, izvērtējot un 
piedāvājot risi nājumus, kā panākt 
telpu estētisko un funkcionālo lab
iekārtojumu. Tapis saprotams un, 
ļoti ceru, visiem pieņemams priekš
likums. Un jau drīz varēsim ķerties 
pie tehniskā projekta izstrādes un 
rekonstrukcijas darbiem.

Vēl vienam svarīgam izglītības 
projektam, Kosmosa izziņas cen
tram Cīrulīšos, novembra nogalē 
svinīgi likts pamatakmens. Būv
konstrukciju montāža objektā no
tiek tempā, celtnieki dara visu, lai 
līdz noturīgam salam tiktu zem 
jumta. Paralēli noris arī centra to
pošo mācību programmu un eks
ponātu izstrāde.

Savukārt Saules ielas rajonā “Si
guldas būvmeistars” nodevis jauna
jiem iemītniekiem jau otro daudz
dzīvokļu namu. Pavasarī celtnieki 
solīja, ka ēku nodos 25. novembrī, 
un solījumu izpildīja. Par šādu pre
cizitāti, īstenojot projektus publis
kajā sektorā, pagaidām varam vien 
sapņot. Ir, no kā mācīties!

Paldies visiem novada iedzīvotā
jiem, kuri novembrī sasparojušies 
un sākuši vakcināciju. Aicinu arī 
tos, kuri vēl šaubās, viņiem pievie
noties, lai mēs visi varētu justies 
drošāk, iet uz darbu, skolu, teātri 
un kafejnīcu. Kopā strādāt un kopā 
svētkus svinēt! Jo klāt jau advente – 
pārdomu, izvērtēšanas un piedoša
nas laiks. Lai tas ir piepildīts, mie
rīgs un lai Ziemassvētkus sagaidām 
ar prieku par paveikto un drosmī
gām iecerēm turpmākajam!

Lai visi būtu laimīgi
Kā Ziemassvētku rūķīši,
Lai katram staro eglīte
Kā Ziemassvētku saulīte.
Lai visiem jaukas dāvanas,
Kas iepriecina sirsniņas,
Lai svētkos uzklāts bagāts galds
Un visiem tiek kas gards un salds.
Lai katram miers un gaišums mājās,
Lai svētku svētums pāri klājas!
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Par decentralizētās kanalizācijas 
sistēmu reģistrēšanu

Amatas apvienības pārvalde saņem iedzīvotāju jautājumus 
par kārtību, kā jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
(DKS) pašvaldības reģistrā. 

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 27.06.2017. 
noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kana
lizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” šīm 
sistēmām jābūt reģistrētām pašvaldības reģistrā līdz 
31.12.2021.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesnie
gums (apliecinājums) aizpildāms un atrodams pārvaldes 
mājaslapā www.amatasnovads.lv –> PĀRVALDE –> Veidlapas. 

Iesniegums aizpildāms arī elektroniski.  

Cēsu novada domes sēdē 
11. novembrī izskatīti 39 jautā
jumi. Deputāti par Cēsu novada 
Būvvaldes vadītāju apstiprināja 
Viju Gēmi, par novada Dzimt
sarakstu nodaļas vadītāju ap
stiprināja Ivetu Gabrāni. Dome 
akceptēja Vecpiebalgas apvie
nības pārvaldes apbalvojuma 
un titula “Vecpiebalgas novada 
lepnums” piešķiršanu, kā arī 
Vecpiebalgas apvienības pār
valdes apbalvojuma piešķiršanu 
nominācijās “Gada skolotājs” 
un “Gada pirmsskolas izglītības 
darbinieks”. Sēdē apstiprināts 
arī konkursa “Cēsu novada uz
ņēmējs” nolikums.

Deputāti sprieda par Cēsu 
novada komunikācijas un 
klientu servisa funkciju centra
lizāciju, novada centrālās ad
ministrācijas Attīstības un būv
niecības pārvaldes struktūras 
apstiprināšanu, kā arī Juridiskās 
pārvaldes, Finanšu pārvaldes, 
Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju pārvaldes struktūru 

Agita Bičuka,
Cēsu novada 
Amatas apvienības pārvaldes 
Finanšu nodaļas vadītāja

Saskaņā ar Cēsu novada domes pieņemtajiem 
lēmumiem par Cēsu centrālās administrācijas 
Finanšu pārvaldes struktūras izveidošanu un ap
stiprināšanu un Cēsu novada Amatas apvienības 
pārvaldes norēķinu rekvizītu maiņu ar 2022. gada 
1.  janvāri, Amatas apvienības pārvaldes kasēs 
skaidras naudas maksājumi un iemaksu veikša
na ar maksājumu kartēm tiks nodrošināta līdz 

Arī pēc administratīvi te
ritoriālās reformas un arī pēc 
2022. gada 1.  janvāra Cēsu no
vada pašvaldības pakalpojumi 
joprojām būs pieejami tuvāk 
iedzīvotāju dzīvesvietai – pilsē
tās, ciemos un pagastos.

Cēsu novada domes priekš
sēdētāja vietnieks Atis Eg
liņšEglītis stāsta, ka vēl arvien 
izskan bažas par to, ka pašvaldī
bas pakalpojumi no jaunā gada 
vairs nebūs pieejami iedzīvo
tājiem pieras tajās saņemšanas 
vietās, taču tā nav.

“Vēlos vēlreiz akcentēt, ka 
ap vienību un pagastu pārvaldes 
turpinās savu darbu un sniegt 
savus pakalpojumus  – gluži kā 
līdz šim. Mūsu prioritāte ir pa
kalpojumu pieejamība un uzla
bošana, tāpēc arī pēc 1. janvāra 
visus ierastos pašvaldības, So
ciālā dienesta, kases u.tml. pa
kalpojumus iedzīvotāji varēs sa
ņemt savā dzīves vietā,” piebilst 
domes priekšsēdētāja vietnieks.

Par nekustamā īpašuma 
“Dzintaru dārzi” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Dzintaru dārzi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra 
Nr.  42680060362, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
42680060362 un platību 0,6674 ha, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. 
Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv,
Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē 
www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  
izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 29284389 (Līvija Ķauķīte).

Nekustamā īpašuma sākumcena 3600 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no 
zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 360 EUR. Izsoles solis – 100 EUR. 

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 
7. decembra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 6. janvāra plkst. 13.00. Izsoles pretendenti 
iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 
2021. gada 7. decembra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 27. decembra plkst. 23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Cēsu novada Ama
tas apvienības pārvaldes bankas kontā (Cēsu novada Amatas apvienības pārval
de, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, reģistrācijas Nr. 90000957242): 
SEB Banka: kods UNLALV2X; konts LV52UNLA0050000013301;
AS Swedbank: kods HABALV22, konts LV41HABA0551000289503.

Par nekustamā īpašuma “Kumelītes” 
elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Kumelītes”, Amata, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra 
Nr.  42460090095, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību 2,2506  ha 
(zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460090882 un platību 2,0065 ha un zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 42460090884 un platību 0,2441 ha), elektronisko izsoli 
ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.
amatasnovads.lv, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē 
www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā 
arī apskati pa tālruni 26386581 (Gints Bauers).

Nekustamā īpašuma sākumcena 20 200 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes 
gabala nosacītās cenas, t.i., 2020 EUR. Izsoles solis – 1000 EUR. 

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021.  gada 
7.  decembra plkst.  13.00 līdz 2022. gada 6. janvāra plkst. 13.00. Izsoles pretendenti 
iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. 
gada 7. decembra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 27. decembra plkst. 23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Cēsu novada Amatas 
apvienības pārvaldes bankas kontā (Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde, „Ausmas”, 
Drabešu pagasts, Cēsu novads, reģistrācijas Nr. 90000957242): 
SEB Banka: kods UNLALV2X; konts LV52UNLA0050000013301;
AS Swedbank: kods HABALV22, konts LV41HABA0551000289503.

apstiprināšanu.
Domes sēdē apstiprināja ap

vienotās novada Pašvaldības 
policijas štatu sarakstu un noli
kumu. Deputāti vērtēja projekta 
“Lielstraupes pils parka vēstu
riskā izpēte” īstenošanu un pro
jekta “Vidzeme iekļauj” turp
māko īstenošanu. Sprieda par 
reorganizācijas plānu Cēsu no
vada Sociālā dienesta darbības 
uzsākšanai un Sociālā dienesta 
nolikuma un amata vienību sa
raksta apstiprināšanu.

Domes sēdē skatīja jautāju
mu par ēku iegādi radošo un di
gitālo industriju kvartāla attīs
tībai Cēsīs, Raiņa ielā, deputāti 
vienojās par līdzfinansējuma 
maksas nenoteikšanu profesio
nālās ievirzes un interešu izglī
tības nodarbībām Cēsu novada 
izglītības iestādēs valstī izsludi
nātās ārkārtējās situācijas laikā. 
Apstiprināti saistošie noteikumi 
“Par atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā” un 

Par maksājumu veikšanu Cēsu novada 
Amatas apvienības pārvaldes norēķinu 
kontos un kasēs decembrī

Pašvaldības pakalpojumi 
joprojām pieejami tuvāk 
dzīvesvietai

No 2022. gada:
•	 tiks	 papildināts	 pakalpo

jumu grozs, ko varēs saņemt 
valsts un pašvaldības vienotajos 
klientu apkalpošanas centros;

•	 tiks	 strādāts	 pie	 pakalpo
jumu kvalitātes stiprināšanas, 
veicinot viegli saprotamu un re
gulāru komunikāciju un saraks
ti ar iedzīvotājiem;

•	 tiks	 paplašināts	 elektro
niski pieejamais pašvaldības 
pakalpojumu klāsts portālā 
https://epakalpojumi.cesis.lv/;

•	 tiks	 izveidots	 jauns	 valsts	
un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs Augšlīgat
nē, Nītaures ielā 6.

Savukārt Vecpiebalgas apvie
nības pagastos, izvērtējot esošās 
klientu plūsmas Taurenē, Kaivē, 
Dzērbenē un Inešos, tiek risi
nāts jautājums, lai pašvaldības 
pakalpojumus turpmāk varētu 
nodrošināt pagastu bibliotēkās, 
kur ir lielāks apmeklētāju skaits.

grozījumi Cēsu novada domes 
2021. gada 21. oktobra saisto
šajos noteikumos Nr. 8 “Par pa
mata sociālās palīdzības pabal
stiem, pabalstu krīzes situācijā 
un pabalstiem atsevišķu izde
vumu apmaksai trūcīgām un 
maznodrošinātām personām 
Cēsu novadā”.

Cēsu novada domes ārkārtas 
sēdē 17. novembrī izskatīti četri 
jautājumi. Deputāti apstiprināja 
konkursa “Būve 2021” rezul
tātus. Cēsu novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja pienākumu iz
pildītājas amatā apstiprināja 
Dainu Celmiņa, savukārt par 
Līgatnes apvienības pārvaldes 
vadītāja pienākumu izpildītāju 
apstiprināja Ilzi Gobu.

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un domes sēžu ierak
stiem iespējams iepazīties ce
sunovads.lv sadaļā “Informācija 
par domes darbu”.

Cēsu novada domes sēdēs novembrī

2021. gada 23. decembrim (ieskaitot). 
Iemaksu veikšana bezskaidras naudas norē-

ķinu veidā Amatas apvienības pārvaldes kon-
tos AS SEB banka LV52UNLA0050000013301 
un AS Swedbank LV41HABA0551000289503 
tiks nodrošināta līdz 2021.  gada 29.  decem-
brim (ieskaitot). 2021. gada 30. un 31. decembrī 
veiktie maksājumi tiks atgriezti maksājuma vei
cējam. 

Informācija par maksājumu atsākšanu 
Amatas apvienības pārvalžu kasēs un jauniem 
bezskaidras naudas norēķinu rekvizītiem sekos 
janvāra sākumā.

http://www.amatasnovads.lv
http://www.amatasnovads.lv/
http://www.izsoles.ta.gov.lv/
https://izsoles.ta.gov.lv
https://izsoles.ta.gov.lv
http://www.amatasnovads.lv/
http://www.amatasnovads.lv/
http://www.izsoles.ta.gov.lv/
https://izsoles.ta.gov.lv
https://izsoles.ta.gov.lv
https://epakalpojumi.cesis.lv/
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Laura Lēģere, 
Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas arheoloģe, 
Cēsu novada pašvaldības Amatas 
apvienības pārvalde

Šogad aprit 40 gadu, kopš arheologa 
Jāņa Apala vadībā uzcelta pirmā eksperi
mentālā Āraišu ezerpils dzīvojamā ēka. Jau 
pēc izrakumu pirmajām sezonām J.  Apa
lam radās doma par ezerpils rekonstruk
ciju. Izvērtējot dažādus iespējamos vari
antus, toreiz nolēma rekonstruēt Āraišu 
ezerpili kā brīvdabas modeli mērogā 1:1. 
Rekonstrukcijai izvēlējās ezerpils pirmo, 
vislabāk saglabājušos apbūvi. Tomēr pirms 
visas ezerpils rekonstrukcijas darbu uz
sākšanas bija nepieciešams uzcelt vienu 
eksperimentālo ēku, kuras būvdarbu gaitā 
varētu noskaidrot senatnē lietoto būvma
teriālu īpašības, celtniecības paņēmienus,  
seno darbarīku – šaurasmens dzelzs cir
vju, kaltu, kapļu, koka ķīļu, vāļu, slīmes
tu  – kopiju pielietošanas iespējas. Ekspe
rimentālās ēkas projektu izstrādāja Jānis 
Apals, konsultēja arhitekts Dzintars Driba, 
darbus finansēja Gaujas Nacionālais parks. 

1981. gada vasarā tika uzsākta Āraišu 
eksperimentālās ēkas celtniecība. Atbilsto
ši oriģinālajam izrakumu materiālam, ēku 
cēla no nemizotiem egles un priedes baļ
ķiem un kārtīm. Ēku 45 dienās uzcēla pieci 
arhitektūras studenti: Aldis Zlaugotnis, Ei
nars Vilnis, Agnis Lukšēvics, Aivars Lācis 
un Eduards Gailītis. Celtniecībā izmantoja 
gan mūsdienu darbarīkus, gan seno darba
rīku kopijas, visus procesus dokumentēja 
vēstures students Normunds Treijs. 

Pie Drabešu Jaunās pamatskolas uzstādīts jauns infra
struktūras objekts – gudrais jeb viedais sols, kas pilnībā 
darbojas uz saules paneļiem. To izstrādājis āra mēbeļu ra
žotājs  “Zano”.  Solam ir trīs USB ātrās uzlādes pieslēgvietas, 
kas ļauj uzlādēt katru mobilo ierīci neatkarīgi no diennakts 
laika. Sols aprīkots ar Bluetooth skaļruni, bezvadu lādētāju, 
LED gaismām. Rāmis veidots no oglekļa tērauda, koka un 
rūdītā stikla elementiem. Izturīgi materiāli un pārdomāts 
dizains garantē augstu izturību pret ārējiem apstākļiem un 
ilgstošu darbību bez traucējumiem. 

Sols uzstādīts investīciju projektā “Amatas novada paš
valdības Drabešu ciema grants ceļu (Drabeši–Lāčkalni, 
Drabeši–Vējdzirnavas) posmu pārbūve un atjaunošana, pa
redzot satiksmes organizācijas sakārtošanu”. 

5. decembrī Āraišu ezerpils Arheoloģis
kajā parkā tikās toreizējie studenti, tagad 
arhitekti  Einars Vilnis, Agnis Lukšēvics un 
Aivars Lācis, kā arī J. Apala dzīvesbiedre, 
arheoloģe Zigrīda Apala un toreizējā Cēsu 
rajona arhitekte Vija Caune, kuras abas bi
jušas eksperimentālās ēkas pieņemšanas 
komisijā.  Klātesošie dalījās sirsnīgās at
miņās par laiku pirms 40 gadiem un to, kā 
tapa pirmā eksperimentālā ēka jeb “proves 
namiņš” (tā to dēvējis J. Apals). Viņu stās
tījums tika iemūžināts videomateriālā, kas 
būs pieejams arī plašākai publikai. Atmiņu 
stāsti saglabāsies kā vērtīgs materiāls Ārai
šu ezerpils Arheoloģiskā parka turpmākajā 
darbā un tālākā nākotnē nakamājām paau
dzēm. 

Turpinot Jāņa Apala aizsākto darbu 
seno mājokļu eksperimentālo rekonstruk
ciju jomā, Āraišu ezerpils Arheoloģiskā 
parkā t.s. Meitu salā šogad uzsākta jaunas 
eksperimentālās ēkas būvniecība. Ēka pēc 
pabeigšanas tiks arī iekārtota atbilstoši 
ezerpils arheoloģisko izrakumu materiā
lam, un parka apmeklētājiem dos iespēju 
izzināt arvien jaunus jautājumus par ik
dienas dzīvi vairāk nekā tūkstoš gadu senā 
pagātnē. 

Pateicamies par sadarbību AS "Latvijas 
Valsts meži", Jānim Kārkliņam un firmai 
“Magam”, firmai “Warss” un SIA "Karjeru 
tehnikas noma" par palīdzību, kā arī patei
camies Valsts kultūrkapitāla fondam par 
daļēju finansējumu.

Āraišu ezerpils eksperimentālajai 
ēkai – 40

Pie Drabešu Jaunās pamatskolas uzstādīts 
“gudrais sols”

Eksperimentālās ēkas cēlēji un vēsturiskā mantojuma glabātāji Āraišu ezerpilī 2021. gada 
5. decembrī. No kreisās V. Caune, E. Vilnis, L. Lēģere, Z. Apala, A. Lukšēvics, A. Lācis un Āraišu 
ezerpils Arheoloģiskā parka vadītāja E. Koljera. Foto: S. Lielmeža. 

Sanda Salmiņa,
Araišu ezerpils Aheoloģiskā parka 
muzejpedagoģe 

Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā par
kā tapusi jauna muzejpedagoģiskā 
programma 6.–12. klašu skolēniem.  Tā 
veltīta senākajam cilvēces vēstures pos
mam – akmens laikmetam. 

Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks 
lielākoties pazīstams kā vieta, kur ap
skatīt dzelzs laikmeta ezerpili. Mazāk 
zināms, ka parkā ir iespējams gūt re
dzamu un taustāmu iespaidu gan par 
akmens laikmetu, gan citiem aizvēstu
res periodiem un viduslaikiem. Meitu 
salā atrodamas trīs akmens laikmeta 
būvju ideālrekonstrukcijas, kurās pa
redzēta skolēnu aktīva darbošanās. 
Programma veidota, balstoties jaunajā 
kompetenču pieejā – skolēniem jāprot 
darboties komandā, plānot laiku, kā 
arī uzticēta katram sava, atšķirīga at
bildība. Lai parādītu gadu tūkstošiem 
ilgo akmens laikmetu, skolēni dalīsies 
trīs komandās, kas pārstāvēs katru no 
akmens laikmeta laika posmiem – pa
leolītu, mezolītu un neolītu. Tomēr 
struktūra visām komandām būs kopī
ga – tajā būs iespēja komandu pārstā
vēt kā medniekam, lietu gatavotājam, 
pavarda sargam, vācējam, ēkzinim, 
vēstītājam vai gudrajam. Katrs skolēns 
gūs iespēju izpausties sev tīkamākā 
veidā – gatavot ko praktiski, domāt 
par dabas resursiem, organizēt proce
su vai novērot visu no malas un sniegt 
kopsavilkumu. Nodarbības noslēgumā 

Āraišos iespēja piedzīvot 
akmens laikmetu

skolēnu komandas prezentēs veikumu 
Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka 
apmeklētāju centrā. Tā būs iespēja ne 
vien pilnveidot prezentācijas prasmes, 
bet arī salīdzināt savu un citu komandu 
pieredzi, kā arī salīdzināt dotos akmens 
laikmeta posmus savā starpā. 

Nodarbības veidošanā iesaistīti 
dažādu jomu profesionāļi. Radīts no
darbības plāns, nodarbības palīgma
teriāli, video un audio materiāli, darba 
lapas, rekvizīti maksimāli autentiska 
priekšstata iegūšanai, kā arī ar 3D prin
teri drukātas repliku kopijas, ar ku
rām praktiski darbosies skolēni. Būs 
jāpielieto gan 21.  gadsimta prasmes, 
darbojoties ar informāciju dažādos 
medijos, pašiem dokumentējot savas 
komandas darbu un to prezentējot, 
gan senākas gudrības – uguns iegūša
na, pavarda ierīkošana, medību ieroču 
iekātošana un citas. Nodarbībā skolēni 
gūs spilgtu priekšstatu par cilvēku dzī
vesveidu Latvijas vissenākajā vēstures 
posmā, iedvesmosies aktīvi iesaistīties 
vēstures izziņas procesos, kas sekmēs 
kultūras mantojuma vērtības izpratni. 

Programma “Piedzīvot akmens laik
metu” tapusi tāda paša nosaukuma 
projektā ar AS "Latvijas Valsts meži" un 
Valsts kultūrkapitāla fonda Vidzemes 
kultūras programmas 2021 atbalstu. 
Pamatīgu ieguldījumu programmas 
tapšanā devis arī sadarbības partne
ris IK "Māravoti", kas arī iedvesmojis 
Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka ko
mandu radīt akmens laikmetam veltītu 
aktivitāti.

Austris Āboliņš,
SK "Ašais" treneris, vadītājs

Sporta kluba "Ašais" vieglatlēts, 
drabešnieks Roberts Glazers aizvadī
jis izcilu sezonu. Neskatoties uz to, ka 
visiem zināmu iemeslu dēļ 2021. gada 
ziemas sezona nenotika, gada otro pusi 
Roberts aizvadījis, izcīnot visus iespē
jamos titulus. Turklāt veicot vairākus 
nozīmīgus ierakstus ne tikai kluba, pa
gasta, novada, bet arī Latvijas vieglat
lētikas vēsturē!

Sportland kausos vasaras ievadā 
1500  m distancē uzrādītais rezultāts  
4:00,87 ir ātrākais 16 gadīgo jauniešu 
vidū kopš 1981. gada (40 gadi!). Sezo
nas turpinājumā tika izcīnīti Latvijas 
U18 čempiona tituli abās vidusdistan
cēs – gan 800 m, gan 1500 m! Tam se
koja Baltijas čempiona tituls 1500  m, 
kas ir pirmais arī kluba vēsturē. Izcī
nītas divas uzvaras Somijā, trešā vie
ta Zviedrijā. Rudens pusē izcīnīti vēl 
divi nozīmīgi tituli. Roberts kļuva par 
Latvijas un Baltijas čempionu vieglat
lētikas krosā. Tāpat izcīnīta vēsturiska 
uzvara Sāremā salas skrējienā ar visu 
laiku ātrāko rezultātu, bet pašā rudens 
izskaņā teicama uzvara Itālijā, kur 
10 km šosejā uzrādīts otrs ātrākais U18 

grupas rezultāts, kopš Latvijā tiek veik
ta statistika.

Tādējādi Roberts noslēdzis 2021. ga
da sezonu kā U18 vecuma grupas līderis 
valstī šādās vieglatlētikas disciplīnās: 
800 m, 1500 m, 3000 m, 10 km šoseja. 
1500 m, 3000 m un 10 km ir arī ātrākie 
grupas rezultāti Baltijā.

Nākamajā sezonā Roberts jau startēs 
U20 grupā. Mērķi ir. Viss pārējais jaunā 
sportista rokās, kājās un galvā!

Drabešnieks Roberts Glazers 
aizvada izcilu sezonu!
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Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes informatīvais izdevums “Amatas, Drabešu, Nītaures, Skujenes, Zaubes Pagastu Vēstis” 
    “Ausmas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, tālr. 64127935, epasts: amatasavize@amata.lv. Tirāža 3000 eksemplāri.  Izdevums maketēts SIA “Autos”, iespiests SIA “Latgales druka”.  

Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par informācijas saturu, atbild autors.  Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.
Paldies visiem, kuri iesaistījās šī izdevuma tapšanā!

Veselības vingrošanas 
nodarbības

Mūžībā aizgājuši

Novembrī dzimuši
trīs bērni: 

Drabešu pagastā – 2,
Skujenes pagastā – 1

Sveicam mūsu jubilārus! 

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais fonds

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

Veselības vingrošanas nodar
bības turpina notikt gan  tieš
saistē, gan ar iepriekšēju pie
teikšanos klātienē – pirmdienās 
“Ausmās” un otrdienās Ģikšos, 
Amatas kultūras centrā, ceturt
dienās Līvos. Dalība klātienes 
nodarbībās iekštelpā iespējama 
tikai ar derīgu Covid19 vakci
nācijas vai pārslimošanas serti
fikātu, kas kopā ar personu ap
liecinošu dokumentu jāuzrāda 
pirms nodarbības. Vietu skaits 
ir ierobežots, tāpēc nepiecieša
ma iepriekšēja pieteikšanās no
darbībai.

6., 13., 20. decembrī veselības 
vingrošanas nodarbība Ama
tas apvienības pārvaldes zālē 
“Ausmās” plkst. 18.00–19.00. 
Nodarbību vada fizioterapeite 
Laura Amantova, iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālr. 28681083.

7., 14., 21. decembrī veselības 
vingrošanas nodarbība Amatas 
kultūras centrā Ģikšos plkst. 
18.00–19.00. Nodarbību vada 
Zigrīda Liepiņa, iepriekšēja pie
teikšanās pa tālr. 26410865.

1., 3., 8., 10. un 15. decembrī 
veselības vingrošanas nodarbī
ba tiešsaistē plkst. 19.00–20.30 
Nodarbību vada fizioterapeite 
Dace Lūkina. Saiti uz nodarbī
bu skatīt www.amatasnovads.lv 
pasākumu kalendārā.

2., 9., 16. decembrī veselības 
vingrošanas nodarbība Drabešu 
Jaunās pamatskolas sporta zālē 
Līvos plkst. 14.00–15.00. No
darbību vada Zigrīda Liepiņa, 
iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 
26410865.

Janvāris
3., 10., 17., 24. un 31. jan

vārī veselības vingrošanas no
darbība Amatas apvienības 
pārvaldes zālē “Ausmās” plkst. 
18.00  –19.00. Nodarbību vada 
fizioterapeite Laura Amantova, 
iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 
28681083.

4., 11., 18., 25. janvārī vese
lības vingrošanas nodarbība 
Amatas kultūras centrā Ģikšos 
plkst. 18.00–19.00. Nodarbību 
vada Zigrīda Liepiņa, iepriekšē
ja pieteikšanās pa tālr.26410865.

5., 12., 19. un 26. janvārī ve
selības vingrošanas nodarbība 
tiešsaistē plkst. 19.00–20.30. 
Nodarbību vada fizioterapeite 
Dace Lūkina. Saiti uz nodarbī
bu skatīt www.amatasnovads.lv 
pasākumu kalendārā.

*Pasākumi apmeklējami bez 
maksas, tiek īstenoti ESF pro
jektā nr. 9.2.4.2/16/I/007. Uz 
nodarbībām aicināts ikviens 
interesents. Plašāka informācija 
par pasākumiem www.amatas
novads.lv

Drabešu pagastā
Maija Ivanova 

(04.06.1950.–11.11.2021.)
Nellija Pētersone 

(17.01.1939.–02.11.2021.)
Anna Smilga 

(06.10.1941.–31.10.2021.)
Viesturs Ziediņš 

(01.01.1955.– 14.11.2021.)
Skujenes pagastā

Marija Dorša 
(15.12.1940.–01.11.2021.)

Vladislavs Logins 
(02.02.1929.–22.11.2021.) 

Milija Marta Zūzane 
(15.06.1940.–04.12.2021.)

Nītaures pagastā
Jānis Vārna 

(23.12.1944.–18.11.2021.)
Zaubes pagastā
Dzintars Mednis 

(01.04.1963.–05.11.2021.)
Egils Pudāns 

(07.03.1963.–31.10.2021.)

PATEICĪBA 
Lielu paldies sakām Sociālā 

dienesta vadītājai Vairai Zau
erei, Administratīvās  nodaļas 
vadītājam Mārim Timermanim, 
sociālajai darbiniecei Ilze Bu
šai, šoferim Mārtiņam Kalācim 
un Skujenes pārvaldes vadītājai 
Vitai Demešenkovai ar ģimeni. 
Vēlam labu veselību, lai neno
gurst jūsu sirds un rokas, labus 
darbus darot! Lai 2022. gadā 
piepildās visas jūsu cerības! 

Kudrjavcevu ģimene

Ēriks Bauers,
Amatas apvienības pārvaldes 
sporta koordinators un 
metodiķis

Ziema šogad mūs pārsteidza 
neierasti agri, ar biezu sniega 
kārtu un lielu salu. Šīs ziņas 
un laika prognoze iepriecināja 
sporta draugus, kuri sāka bau
dīt ziemas priekus kalnu slē
pošanas trasēs “Žagarkalns” un 
“Ozolkalns”, slidot un slēpot ar 
distanču slēpēm.

Arī šogad, pateicoties Ama
tas apvienības pārvaldes atbals
tam un Aigaram Skrastiņam, 
tiks ierīkotas distanču slēpo
šanas trases lielākajos Amatas 
apvienības pārvaldes ciematos. 
Dažādu garumu trases tiks sa
gatavotas Spārē pie Rakstnieku 

Slēposim arī šogad!
parka, Ieriķos, skolas sporta 
lau kumā, Nītaurē pie skolas 
parka, Zaubē aiz skolas darbnī
cas, Skujenē pie pagasta pārval
des, Ģikšos pie bērnudārza un 
Līvos pretī bērnudārzam. Lai 
labi slīd! 

Ziemassvētku pasākumi 
bērniem un saldumu 
paciņu saņemšana
•		17. decembrī plkst. 17.00 Amatas kultūras centrā 
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem “Ceļā 
uz Ziemassvētkiem”. Amatas un Drabešu pagastos deklarētie 
pirmsskolas vecuma bērni saņems Ziemassvētku paciņas.
•  18. decembrī plkst. 17.00 Zaubes kultūras namā 

Ziemassvētku eglīte Zaubes bērniem, leļļu teātra izrāde 
“Sniegavīram dzimšanas diena būs!”. Zaubes 

pagastā deklarētie pirmsskolas vecuma bērni 
saņems Ziemassvētku paciņas.

•  28. decembrī plkst. 16.00 
Skujenes Tautas namā 
Ziemassvētku uzvedums bērniem. Pēc 

uzveduma Skujenes pagastā deklarētie 
pirms  skolas vecuma bērni saņems Ziemas

svētku paciņas.
• 29. decembrī plkst. 18.00 Nītaures kultūras namā 
Leļļu teātris “Tims”, “Sniega vīram dzimšanas dienas būs”. Nītaures 
pagastā deklarētie pirmsskolas vecuma bērni saņems Ziemassvētku 
paciņas.
!!! Pasākumi norisināsies "zaļajā režīmā’’. Bērniem vecumā līdz 
12 gadu vecumam pasākums jāapmeklē kopā ar personu, kura 
uzrāda derīgu Covid19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu 
un personas apliecinošu dokumentu. Pasākuma laikā jālieto sejas 
maska. 

19. decembrī

Pl. 16.00

Ziemassvētku noskaņu koncerts 
“Zem vienām debesīm”
Muzicēs mūziķis Kaspars Markševics un 
ģitārists Āris Ozols. 
Ieeja 3 EUR
Amatas kultūras centrā

22. decembrī

Pl. 18.00

Ziemassvētku koncerts – tikšanās ar 
Katrīnu Dimanti
Skujenes Tautas namā

23. decembrī

pl. 17.30

Senioriem veltīts Ziemassvētku pasākums 
Par transporta nepieciešamību
zvaniet Mairai, tel. 26767947. 
Nītaures kultūras namā

23. decembrī

pl. 18.30

“Ziemassvētku koncerts” kopā ar 
grupu “Pipari” un “Cēsu brass 
kvintets”
Nītaures kultūras namā

26. decembrī

pl. 15.00

Zaubes senioru Ziemassvētku eglīte
Ievērojot epidemioloģiskās distancēšanās 
prasības, zālē vietu skaits ierobežots, iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālr. 26679328 (Sandra Eglīte) un 
29148406 (Gunta Rudmieze).
Zaubes kultūras namā

NOTIKUMU KALENDĀRS

Pasākumi norisinās „zaļajā režīmā”. Ieeja, uzrādot derīgu Covid19 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu 
dokumentu. 

Esi laimīgs par to, 
kas tev pieder, un tev 
būs daudz iemeslu būt

laimīgam.

Tie, kas dzīvo ar cerību, redz tālāk. 
Tie, kas dzīvo ar mīlestību, redz dziļāk. 

Tie, kas dzīvo ar ticību, redz citādāk.

Novēlam saviem lasītājiem ticību, 
cerību un mīlestību jaunajā 

2022. gadā!

Lai vēlme dāvināt prieku, savu 
laiku un mīlestību ir ne tikai 

svētkos, bet katru dienu!

Lai klusi, ģimeniski 
ziemas saulgrieži!

Bibliotekāres 

Dace, Lidija, Ieva, 

Tamāra, Maira
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